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Sammanfattning  

 

Revisionsbranschen har de senaste två decennierna varit under stark kritik i och med de 

omtalade revisonsskandalerna. Med anledning av detta har EU-kommissionen arbetat fram 

lagändringar som begränsar längden som både revisor och revisionsbyråer kan utföra sina 

uppdrag åt börsnoterade bolag. Lagändringarna kräver att börsnoterade bolag roterar 

påskrivande revisor efter 7 år, även kallat en revisorsrotation. Liknade begränsningar gäller för 

den sittande revisionsbyrån med en tidsbegränsning på 10 år för att sedan göra byrårotation.    

  

I studien undersöks hur börsnoterade bolag revisons- och rådgivningskostnader förändras av en 

frivillig rotation av både revisor och revisionsbyrå. Det är på grund av att ändringarna i lagen 

inte ännu fått effekt. Studiens syfte är att se om revisors- och byrårotation leder till att 

börsnoterade bolags kostnader från revisionsbyråerna ökar eller minskar i samband med en 

rotation.   

  

Den vetenskapliga metod som har använts i studien är en kvantitativ metod med ett deduktivt 

angreppssätt och en positivistisk synvinkel. Urvalet består av alla börsnoterade bolag som är 

listande på NASDAQ OMX Stockholm Large, Mid och Small Cap listor under åren 2007 till 

2015. De teoretiska utgångspunkterna som används i studien kommer från liknade forskning 

från länder där liknande lagar har funnits sedan tidigare inom både revisors- och byrårotation.   

  

Studiens problemformulering är: Hur förändras revisons- och rådgivningskostnaderna direkt 

efter en rotation av revisor eller revisionsbyrå för de börsnoterade bolagen i Sverige?  

  

Resultatet i studien kunde inte visa på några specifika mönster i hur revisonskostnader förändras 

i och med en rotation av antigen revisor eller revisionsbyrå under de åren som studerades.  Både 

revisors- och byrårotation visade på flera signifikanta resultat, dock var de varierande och 

visade både på positiva och negativa samband med revisionskostnader. Det gör det svårt att dra 

några egentliga slutsatser hur en frivillig rotation påverkar revisions- och 

rådgivningskostnaderna på kort sikt.   

  

För rådgivningskostnader visade två av de observerade åren signifikanta negativa resultat för 

en byrårotation. Det tyder på att börsnoterade bolag fick minskade kostnader i samband med 

byrårotation. Det går dock inte att säga om denna effekt beror på om de faktiskt fått ett lägre 

kostnader eller om det beror på att de har valt att inte anlita den nya revisorn i samma 

utsträckning för rådgivning.  

  

Nyckelord: Lowballing, Revisonskostnader, Rådgivningskostnader, Revisorsrotation, 

Byrårotation.   
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Förkortningar och definitioner 

  

Nedan följer förklaringar av förkortningar samt beskrivningar av begrepp i bokstavsordning.   

  

Begrepp Förklaring 

ABL  Aktiebolagslagen  

 

Big Four  De fyra största revisionsbyråerna i världen, även i Europa och Sverige, 

som består av PwC, EY, Deloitte och KPMG.  

 

Byrårotation När ett bolag anlitar en ny revisionsbyrå att utföra revisionen. 

 

Deloitte  Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

 

EU  Europeiska Unionen  

 

EY  Ernst & Young Aktiebolag  

 

FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer, branchorganisation  

 

Lock-in  Binder fast kunder i en relation som kan vara svår att ta sig ur.  

 

Lowballing  Avser initiala prisreduktioner på revisionsarvodet vid antagande av ett 

nytt uppdrag. Brukar följas upp av högre kostnader under senare år för 

att ta igen den initiala förlusten.   

 

Non-Big Four De revisionsbyråer som inte tillhör de fyra största.  

 

PWC  Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag  

 

Retriever  Retriever Business, databas via Umeå Universitetsbibliotek.  

 

Revisorsrotation När ett bolag anlitar en ny påskrivande revisor från samma 

revisionsbyrå. 

 

Up-switch  När ett bolag roterar från en revisionsbyrå som inte tillhör Big Four till 

en byrå som gör det.   
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1.Inledning    

Följande kapitel kommer att behandla bakgrunden till ämnesvalet som sedan kommer mynna 

ut i en problemdiskussion där tidigare forskning kommer att redogöras för. Det kommer att 

följas upp av en problemformulering och avslutas med syfte, studiens bidrag och 

avgränsningar.  

  
1.1 Problembakgrund  
  
Det är över 15 år sedan en av vår tids största företagsskandaler uppdagades när Enron begärdes 

i konkurs under december 2001. Enrons konkurs var även startskottet för en strukturell 

förändring inom revisionsbranschen, där deras revisorers oberoende stod i fokus (Asthana et 

al., 2009). Enron och deras ledning anklagades för flertalet olika brott.  Många av dessa hade 

inte kunnat genomföras om inte deras revisionsbyrå Arthur Andersen hade hjälpt dem dölja 

sina olägenheter (Asthana et al., 2009). Enron tillhörde en av Arthur Andersens största kunder 

i USA och gav intäkter på cirka en halv miljard svenska kronor årligen från deras arbete med 

Enron. Förutom att göra revisonen åt Enron, sålde de även många andra rådgivningstjänster. 

Arthur Andersen hade exempelvis tagit över stora delar av Enrons ekonomifunktioner och 

redovisning, som de sedan även granskade (Dagens Industri, 2002).   

  

Relationen mellan Enron och Arthur Andersen blev en av flera faktorer som utlöste 

diskussionen ångande revisorernas oberoende gentemot deras kunder. Flera liknade händelser 

har uppmärksammats efter Enron-skandalen, däribland Nordea med sin revisionsbyrå KPMG 

(Almgren, 2015). En revisors oberoende anses utgöra en av de viktigaste delarna i 

revisionsarbetet (Europeiska Kommissionen, 2010) och en revisor ska själv säkerhetsställa sitt 

oberoende enligt revisorslagen (SFS 2001:883, 20 §).  En revisors oberoende kan påverkas om 

relationen mellan revisionsbyrån och det aktuella bolaget blir allt för nära eller att byrån blir 

ekonomiskt beroende av sin kund som i Enron-skandalen. Det har diskuterats att en längre 

relation mellan revisor och kund, kan leda till att revisorn inte kan uppfylla sin roll som 

oberoende granskare. Eftersom det kan vara svåra att stå emot press från bolaget angående 

olika frågor när byråerna samtidigt vill behålla dem som kunder till företaget (Stewart & Kent, 

2016).   

  

De två stora förändringarna som har skett efter Enron-skandalen är att revisors- och 

byrårotation har införts bland EU:s medlemsländer för att öka revisionsbyråernas oberoende. 

Med revisorsrotation gäller det att börsnoterade bolag endast får ha samma huvudansvarig 

revisor under sju räkenskapsår och sedan måste rotera och bolaget tillsätter en ny 

huvudansvarig revisor. För att sedan kunna tillsätta samma revisor igen, krävs det att revisorn 

har varit ifrån uppdraget i minst två år (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §). Under 

2016 kom den senaste stora förändringen inom revisionsbranschen. Den ändringen innebär att 

börsnoterade bolag endast får ha samma revisionsbyrå under 10 år, sedan måste en rotation 

av revisionsbyrå göras.  
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För att säkerställa att revisorer och revisionsbolag följer de regler och lagar som finns utför 

FAR kvalitetskontroller minst var sjätte år (Revisorslagen, SFS 2001:883, 27a §; FAR, u.å.b). 

FAR är branschorganisationen för revisorer, skatterådgivare, redovisnings- och lönekonsulter. 

De auktoriserar revisorer, håller utbildningar, ger ut böcker och upprätthåller standarden "god 

redovisningssed". FAR är en av de organisationer som upprätthåller revisionskvaliteten 

(FAR, u.å.b). Lagändringar och kvalitetskontroller är exempel på lagstiftarens sätt att 

säkerställa revisorns oberoende och kvaliteten på arbetet.  

 

EU-kommissionen gav ut en Grönbok i revisionsfrågan, vilket skulle stimulera diskussionen 

kring revision och vilka utmaningar som branschen har framför sig. Grönboken är en 

uppmaning till berörda parter att delta i samråd och debatter kring innehållet för att utveckla 

branschen (Eur-Lex, u.å.). I Grönboken diskuterades utvecklingen på revisionsmarknaden som 

de anser oroande, där EU-kommissionen konstaterar att Big Four har fått en allt starkare 

ställning under de två senaste decennierna gentemot sina konkurrenter. Färre bolag på 

marknaden har kapacitet att kunna granska de stora bolagen (Europeiska Kommissionen, 

2010). Big Four har en marknadsandel på över 60 procent bland börsnoterade bolag i Europa 

(Audit Analytics, 2016). Revisionsbolagen som ligger i mellanskiktet storleksmässigt har haft 

problem med att ta sig in och göra revison på de börsnoterade bolagen på marknaden. 

Kommissionen anser att en sådan koncentration kan leda till stora problem i framtiden och 

snedvrida hela marknaden om något av de stora bolagen skulle gå i konkurs (Europeiska 

Kommissionen, 2010).   

  

Den nya lagstiftningen för revisors- och byrårotation ämnar även att öka konkurrensen bland 

byråerna och öppna upp för nya aktörer på marknaden (Europeiska Kommissionen, 2010). 

Konkurrens mellan bolag som är på marknaden för börsnoterade bolag har minskat de senaste 

30 åren, vilket har gett Big Four en stark marknadsställning (Carson et al., 2012). Denna 

marknadsstruktur stämmer överens med hur det ser på den svenska marknaden.  Det har även 

visat sig att Big Four har ett prispremium gentemot sina konkurrenter. Detta prispremium 

varierar i storlek beroende på marknad, övergripande innebär det att Big Four kan ta bättre 

betalt än sina konkurrenter. Detta prispremium motiveras bland annat av att Big Four besitter 

specialkunskaper och är verksamma runt om hela världen (Choi et al., 2008).   

  

En rotation av antigen revisor eller byrå medför att byråerna behöver lägga allt mer tid i början 

av ett uppdrag för att lära känna sina kunder. De kostnader som medförs av att byråerna måste 

börja känna sina kunder hänförs till det som kallas uppstartkostnader, de innehåller till 

en stor del inlärningskostnader (Cameran, 2016; Stewart & Kate, 2016). På grund av höga 

uppstartskostnader vid ett nytt uppdrag är det mer lönsamt för ett bolag att ha samma 

revisionsbyrå och revisor en längre period (Geiger & Raghunadan, 2002). Flera studier visar 

även på att revisorer har en inlärningskurva vid ett nytt uppdrag, det bidrar till att mer resurser 

läggs ner den första tiden på ett uppdrag, jämfört med senare i uppdraget. Det ökar de initiala 

kostnaderna för revisionsbyråerna och därför även för bolagen (Knapp, 1991; Petty 

& Cuganesan, 1996).  
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Hur de ökade kostnaderna har hänförts till revisionsbyråernas kunder har sett olika 

ut beroende på var i världen rotationen studerats. En studie av Cameran et al (2015) visar att 

första årets arvode är nedsatt med 16 procent, trots att den totala arbetstiden har varit 17 procent 

högre vid ett nytt uppdrag. Det sista årets arvode innan byrårotation är sju procent högre än 

normalt. Fenomenet är något som inom forskning om revisonskostnader kallas lowballing. Det 

innebär att revisionsbyråer ger en rabatterad prissättning vid början av ett uppdrag, för att kunna 

vara konkurrenskraftiga mot sina konkurrenter. Tanken är då att byrån tjänar in de pengar som 

förlorades under det första året eller åren över tiden uppdraget håller på (Geiger & Raghunadan, 

2002). Inlärningskurvan har även en stark koppling till lowballing, eftersom mer erfarenhet 

hos byråerna leder till att färre antal timmar kommer att behövs lägga på 

uppdraget (Caushollis, 2017).  

 

Lowballing är ett välbekant fenomen inom prissättningen av revisionstjänster och har 

observerats på ett flertal olika marknader. Lowballing är vanligt förekommande på 

marknader där det förväntas att kunden kommer göra återkommande köp (Keune et al., 

2016). Revisionsbolag som får ett nytt uppdrag har en kostnadsfördel gentemot sina 

konkurrenter, vilket ger dem marknadsmakt att ändra priserna i ett senare skede i förhållandet 

med bolaget. Marknadsmakten som revisionsbolagen får, kan liknas med ett monopol 

(Keune et al., 2016). Monopolställningen byråerna får beror på att det förekommer stora 

uppstartkostnader i samband med ett nytt uppdrag för ett börsnoterat bolag. När en 

revisionsbyrå har gjort revisonen för en viss kund, har de skaffat sig klientspecifik kunskap som 

gör att de kan minska sina framtida kostnader för den specifika klienten. De höga 

uppstartskostnaderna ger byrån en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Keune et al 

(2016) förklarar denna effekt som en "lock-in" effekt, med det menas att när byråerna väl har 

fått en ny kund har de möjlighet till att höja sina priser eftersom det ändå skulle bli dyrare för 

dem att rotera revisionsbyrå. Det motiverar bolag att använda sig av lowballing för att erhålla 

uppdraget och få marknadsandelar, som på sikt kommer ge dem högre intäkter.     

  

1.2 Problemdiskussion  
   

Forskning inom revisors- och byrårotation har haft ett stort fokus på vilket samband det finns 

mellan oberoende och kvalitet. Det primära syftet med de nya regelverken från EU-

kommissionen var att stärka revisorernas oberoende. Det finns däremot inte lika många studier 

angående vilket samband en rotation av revisionsbyrå har med kostnadsutvecklingen för 

företagen. De studier som finns inom området kommer främst från Australien där kravet att 

byta revisor har funnits över ett årtionde och Italien där byrårotation har funnits sedan mitten 

på 70-talet, vilket är betydligt tidigare än EU-direktivet implementerades för alla medlemsstater 

(Cameran et al., 2016; Stewart & Kent, 2016). Den obligatoriska revisorsrotationens effekt på 

den svenska marknaden har inte kunnat undersökas eftersom det är först under 2016 som det 

gått sju år sedan lagen trädde ikraft. Det medför att obligatorisk rotation av vald revisor hos de 

börsnoterade bolagen i Sverige var verksam först under 2016 om de inte haft några speciella 

undantag ur lagen. Detsamma gäller för byrårotation som implementerades under 2016 där 

effekterna av lagen inte kan ses förrän om tidigast tio år.   
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Studier som har gjorts i Australien har undersökt om det finns något samband mellan 

revisorsrotation och de arvoden som revisionsbolagen tar ut. De valde att undersöka bolag som 

både hade gjort frivilliga och tvingande rotationer, de delade upp bolagen som de undersökte 

till tre underkategorier, stora- mellan- och småbolag, för att kunna göra en rättvis jämförelse 

mellan bolagen (Stewart & Kent, 2016). För stora bolag kunde de se ett positivt samband mellan 

arvoden och rotation av revisor under det första året och att priseffekten av rotationen minskade 

nästföljande år. Medan för medelstora bolag kunde det inte ses något samband mellan rotation 

och vilka arvoden de betalde ut. För småbolag kunde de endast se ett samband mellan bolag 

som frivilligt valde att byta och en ökning av arvode (Stewart & Kent, 2016, s. 181). 

Tendenserna i kostnadsutvecklingen hos de australiensiska bolagen gav inga klara linjer för hur 

det ser ut allmänt på marknaden, men att det skett förändringar efter införandet. Resultaten gör 

det mer intressant vilken egentlig påverkan en rotation har haft för de svenska bolagen.   

 

Det har även visat sig att Big Four lyckas ta bättre betalt för de tjänster som de erbjuder i 

jämförelse med revisionsbolag som inte tillhör Big Four (Choi et al., 2008) Det prispremium 

som Big Four har beror delvis på hur marknadsstrukturen och hur konkurrensen har sett ut samt 

utvecklats mellan byråerna. Carson et al (2012) kunde i sin studie visa på att Big Four 

prispremium ökade signifikant under perioder då konkurrensen mellan revisionsbyråerna 

minskade. 

 

Revisionsbyråerna har under senare år dessutom utvecklat tjänsterna som de erbjuder till 

företagen och innefattar nu allt från skattefrågor till management-utveckling. De fristående 

rådgivningstjänsterna som revisionsbolagen tillhandahåller vid sidan av revisionstjänsterna har 

visat sig vara en lönsam affär.  Hedelius (2013) skriver i en artikel för Svenska Dagbladet 

att PwC fakturerade SEB för närmare 109 miljoner kronor under 2008, där strax under hälften 

av deras arvode kunde härledas till rådgivningskostnaderna. Under 2012 hade andelen 

som PwC fakturerar i kringliggande konsulttjänster ökat ännu mer i omfattning. I dagsläget 

finns det inget förbud från EU-kommissionen som reglerar vilka kringliggande tjänster som 

revisionsbolagen får tillhandahålla, däremot finns det restriktioner och vissa länder inom den 

Europeiska Unionen som har egen lagstiftning som reglerar detta ytterligare. De 

fristående rådgivningstjänsterna som revisionsbyråerna tillhandahåller var en stark grund till 

varför EU-kommissionen ansåg att nya regelverk var nödvändiga inom revisionsbranschen 

(Europeiska Kommissionen, 2010). Byråerna kan samtidigt sitta som förtroendevalda revisorer 

och hjälpa bolagen med utveckling av verksamheten. Det kan skapa en intressekonflikt då 

byråerna och företagen får en allt för stark relation till varandra och det uppkommer svårigheter 

att agera oberoende i sin roll som revisor.  

 

I EU-kommissionens förarbeten om både revisors- och byrårotation diskuterades det inte om 

det skulle kunna förekomma några effekter kostnadsmässigt vid införandet av nya regelverk 

(Europaparlamentet, 2006; Europeiska Kommissionen, 2014). De varierande resultaten från 

tidigare studier har bland annat visat på förekomsten av lowballing på revisonsmarknaden som 

ger en initial minskning av kostnaderna för bolagen, samt att inlärningskostnaderna ökar vid 

både revisors- och byrårotation. Det gör att det finns ett kunskapsgap om konsekvenserna 

och gör det intressant att undersöka vilka effekter införandet skulle kunna tänkas ha på de 

svenska börsnoterade bolagen.  
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1.3 Problemformulering  
  

Hur förändras revisons- och rådgivningskostnaderna direkt efter en rotation av revisor 

eller revisionsbyrå för de börsnoterade bolagen i Sverige?  

 

1.4 Syfte  
  

Studiens syfte är att undersöka om det blir några förändringar på revisions- och 

rådgivningskostnaderna hos börsnoterade bolag vid en frivillig rotation av revisor eller 

revisionsbyrå. Har en rotation gjort kostnaderna högre på grund av uppstartskostnader och 

inlärningskurvan eller har de minskat vid inledningsskedet på grund av att revisionsbyråer 

använder sig utav lowballing. För att kunna se om de blir några förändringar kostnadsmässigt 

har börsnoterade bolag som är noterade vid OMX Stockholm under tidsperioden 2007 till 2015 

valts att undersökas.  

 

1.5 Studiens bidrag  
  

I studien kommer vi att undersöka effekterna som sker kostnadsmässigt både för revisors- och 

byrårotation. För att kunna dra några slutsatser kommer vi att inkludera både kostnaderna för 

revison samt bolagens kostnader för rådgivningstjänster. Tidigare studier som är gjorda inom 

ämnet har inte inkluderat både revisons- och rådgivningskostnader samtidigt.   

  

Effekterna av de nya lagarna som börjat gälla i Sverige för byrå- samt revisorsrotation har 

inte kunnat undersökas. Genom att undersöka vilka effekter en frivillig rotation av byrå eller 

revisor får, kommer studien kunna bidra med ökad förståelse för hur kostnaderna kan 

tänkas påverkas. Det finns en mängd studier gjorda på hur revisors- och byrårotationer påverkar 

kvaliteten på revisionen och/eller revisorns oberoende, från Sverige, Europa och resten av 

världen. Det finns studier från länder med frivilliga och obligatoriska rotationer. Det finns också 

studier från länder som har haft obligatorisk rotation, och sedan avskaffat det 

(Exempelvis Cameran et al., 2015, 2016; Ewelt-Knauer et al, 2012; Ruiz-Barbadillo et al., 

2008; Stewart & Kate, 2016). Vi finner däremot bara en studie om hur revisors- och 

byrårotation påverkar kostnaderna i de bolag som är börsnoterade i Sverige.  

  

Det finns ett examensarbete från Handelshögskolan vid Umeå Universitet (Olerup & Vestin, 

2013) som undersöker samband mellan frivilliga byrårotationer på börsbolag i Sverige och 

förändringar i revisionskostnad respektive revisionskvalitet, vilket är likt vår undersökning. 

Den är dock några år gammal, de undersökte dessutom årsredovisningar från åren 1998 till 

2007 och tittade på år 1, 3 och 4 efter rotationen. Denna studie ämnar undersöka hur 

kostnaderna förändras direkt efter en rotation och under all nio år. Det är alltså bara en liten 

överlappning mellan den här och deras studie, men kostnadseffekterna av rotationen 2006 och 

2007 har de inte kunnat undersöka i sin studie. Det bekräftar att en liknande, nyare studie i 

ämnet är relevant. De har dessutom bara undersökt byrårotation och revisionskostnader, medan 

denna studie ämnar att även undersöka effekterna av revisorsrotation och 

rådgivningskostnader.  
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Det har inte gått att finna några studier som har undersökt revisors- och byrårotation och vilka 

förändringar det skulle kunna innebära för både revisons och rådgivningskostnader från ett 

företagsperspektiv. Studiens bidrag ämnar till att öka förståelsen för de underliggande 

konsekvenserna som kan uppkomma för företag av att reglera marknaden för revisorer. Studien 

ämnar därför att ge en ökad medvetenhet för vilka effekter regleringar kan ha på börsnoterade 

bolag och ge ett nytt bidrag till forskningsområdet. 

 

1.6 Avgränsningar  
  

De avgränsningar som gjorts i denna studie är att vi undersökte bolag som är listade på OMX 

Stockholm Large, Mid och Small Cap lista, eftersom de nya lagändringar som har genomförts 

endast berör publika bolag. Dessutom är dessa bolag enligt lag tvungna att redovisa sina 

kostnader för revison, som är en förutsättning för att erhålla data och genomföra denna studie. 

Vi kommer även att göra en avgränsning och plocka bort de bolag som är verksamma inom 

banksektorn, eftersom det gäller speciella regler och lagar för dessa bolag.  

  

En annan avgränsning är att vi bara tittat på de senaste nio årsredovisningarna, 2007 till 

2015, det är för att begränsa mängden data som ska samlas in och analyseras.  De 

rotationer som skett under denna tidsperiod har inte varit tvingande ur lagens synvinkel för 

bolagen, eftersom det är först under 2016 som revisorsrotationen har tagit laga kraft för 

bolagen. Det gör att de är frivilliga rotationer av både revisor och revisionsbolag som vi 

kommer att studera.  
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2. Vetenskaplig metod  

  

Detta kapitel kommer att ge en kort redogörelse varför det aktuella ämnet har valts. Det 

kommer sedan att övergå till att beskriva den förförståelse och de vetenskapliga 

utgångspunkter studien har. Det mynnar sedan ut i metodval och perspektiv för att avslutas 

med litteratursökning och källkritik.  

  

2.1 Ämnesval  
  

Regelverket angående revisorsrotation som gäller för de svenska börsnoterade bolagen trädde i 

kraft 2009 och det har precis gått sju räkenskapsår när denna studie genomförs. Det gör att 

reglerna nu har tvingat alla börsbolag till revisorsrotation under 2016, om de inte frivilligt har 

bytt revisor tidigare. Årsredovisningarna för 2016 har dock inte tagits med i studien på grund 

av att de flesta bolag inte hunnit publicera dem när insamlandet av data startade. Lagen om 

byrårotation från 2016 har däremot inte hunnit påverka bolagen ännu, då det inte förrän om 

tidigast tio år kan utvärderas vilken effekt denna lagändring fått. Konsekvenserna av denna 

ändring kommer främst drabba de börsnoterade bolagen och revisionsbyråerna, men i ett längre 

perspektiv kan detta ha en påverkan på bolagets intressenter. Det gör det intressant att kunna 

utvärdera effekterna på kostnaderna som sker bland bolagen när de gör en frivillig rotation av 

både revisor samt revisionsbyrå. Effekterna av denna lagändring inte är fastställda men 

kommer förmodligen att ha en stor påverkan på branschens utveckling i framtiden. Då båda 

författarna har för avsikt att i framtiden arbeta inom revisionsbranschen gör det ämnet 

intressant då lagändringarna förmodligen kommer att påverka oss senare i yrkeslivet.  Det utgör 

grunden för vilken inriktning och ämne som kändes intressant att välja i studien.  

  

2.2 Förförståelse  
  

Den teoretiska förförståelse som båda författarna av denna rapport besitter kommer från sju 

terminers studier vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet med kurser inom 

företagsekonomi och redovisning som inriktning. De två författarna har olika bakgrund på 

de fördjupande kurserna, där den ena har valt sina avancerade kurser inom finansiering och en 

av författarna har läst avancerade kurser inom revision. Det har bidragit till en fördjupad 

förståelse och olika kvaliteter hos författarna. Civilekonomprogrammet innefattar även 

grundläggande kurser inom statistisk och vetenskaplig metod som är underlättande för 

att genomföra en kvantitativ studie.  

  

Förutom den teoretiska förförståelsen valde en av författarna kursen "Företagsekonomisk 

Praktik C" med tio veckors praktik hos en av de största revisionsbyråerna. Det har gett praktisk 

förförståelse inom ämnet och hur det faktiskt ser ut i arbetslivet och kunnat applicera samt sätta 

in de kunskaper som samlats in i en kontext. Praktiken bestod av allt från bokföring till 

sedvanligt revisionsarbete och färdigställande av årsredovisningar hos en stor blandning av 

bolag. Båda författarna har dessutom arbetat ideellt via HHUS (Handelshögskolan i Umeå 

Studentförening) ekonomiutskott med bokföring, bokslut och revisioner av ideella 

föreningar vilket la grunden för vilken inriktning som senare valdes.  
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2.3 Verklighetssyn & vetenskapssyn  
  
Det finns två otologiska utgångspunkter som ofta används inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen för att bestämma verklighetssynen på en vetenskaplig rapport, de kallas 

objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Ontologin används för att 

förklara hur individen uppfattar verkligheten, om individen väljer att se på verkligheten ur 

en objektivistisk synvinkel innebär det att sociala företeelser möts med fakta och kan inte 

påverkas av betraktaren. Ur en konstruktionsistisk synvinkel är det motsatsvis än hur 

verkligheten betraktas hos objektivismen. Det innebär det att verkligenheten inte är något fast, 

utan att individer istället skapar verkligheten i ett samspel med varandra och att den är i ständig 

förändring (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Den verklighetssyn som kommer att användas i den 

här studien är objektivism. Vår frågeställning avser att granska om det finns något samband 

mellan de börsnoterade bolagen revisions- och rådgivningskostnader och en rotation av 

antigen revisor eller revisionsbyrå.  Det gör att synvinkeln inte kommer att skifta beroende på 

betraktarens ögon eftersom årsredovisningarna kan ses om något som inte förändras beroende 

på betraktarens kunskapssyn.  

  

Inom vetenskapssyn, eller epistemologin som det även kan kallas, finns det två olika 

inriktningar beroende vilken verklighetssyn som tidigare har valt i studien, de kallas positivism 

och hermeneutik. Objektivism som kunskapssyn hör samman med positivism, det gör att 

studien kommer att utgå från en positivistisk vetenskapssyn (Bryman & Bell, 2013, s. 

35) Epistemologi handlar om vad som anses betraktas som kunskap inom ett visst 

ämnesområde. I denna studie kommer en positivistisk vetenskapssyn att användas, eftersom 

med en positivistisk synvinkel försöker forskaren imitera och följa de naturvetenskapliga 

metoder som redan existerar. Medan en hermeneutikistisk synvinkel ämnar till att skapa nya 

teorier, vilket inte kommer att göras i denna studie (Bryman, 2014, s. 29).  

   

2.4 Angreppssätt  
   

Vid val av angreppssätt finns två primära inriktningar att välja mellan. Det deduktiva 

angreppssättet är det vanligaste i samhällsvetenskaplig forskning och utgår från befintliga 

teorier för att formulera hypoteser som sedan testas. Det induktiva angreppssättet är 

omvänt, det innebär att hypoteser och slutsatser formas utifrån den empiriska data som samlats 

in (Bryman, 2014, s. 26). Studien har utgått från ett deduktivt angreppssätt där relevanta teorier 

har lästs för att sedan forma hypoteser. Dessa har sedan bekräftats eller förkastats utifrån den 

empiriska data som samlats in från börsbolagens årsredovisningar. En deduktiv studie 

möjliggör tester av samband mellan revisionskostnader, rådgivningskostnader och revisions- 

respektive byrårotation, för att sedan kunna dra slutsatser hur dessa har påverkats 

(Bryman, 2014, s. 40).  

  

Med studiens objektiva och positivistiska synsätt är det deduktiva angreppssättet ett naturligt 

val (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Revisors- och byrårotation är välkända forskningsområden, 

både vad gäller effekt på kvalitet, kostnader, strategier och andra vinklar. De studier vi tittat på 

har uteslutande haft samma angreppssätt och synvinklar, vilket styrker de val som har 

gjorts (exempelvis Cameran et al., 2015, 2016; Ruiz-Barbadillo et al., 2008; Steward & Kent, 

2016).  
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2.5 Metodval  
  

Det finns två huvudsakliga metoder att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ, som är nära 

sammankopplade med vetenskapssyn och angreppssätt. En kvalitativ studie utgår oftast från en 

induktiv ansats, vilket är förknippat med konstruktionism och hermeneutik. Då studeras färre 

objekt, men mer ingående. Vi har därför valt att genomföra en kvantitativ studie, som är 

förknippat med objektivismen, positivismen och den deduktiva ansatsen (Bryman, 2014, s. 

36).  

   

Ett kvantitativt metodval kan bättre undersöka studiens problem, då det kan vara svårt att dra 

några slutsatser från ett litet urval. Dessutom är det från den kvantitativa metoden som 

kostnaderna och rotationerna analyseras eftersom dessa är data. Replikerbarhet är en 

förutsättning för en kvantitativ analys, det är genomförbart i detta fall då all data är offentliga 

handlingar som är lätta att ta del av och det data som samlats in är siffror som bara går att tolka 

på ett sätt. Något som skiljer sig från en kvalitativ analys där forskarens frågor, respondentens 

svar och intressentens världsbild påverkar hur datamaterialet tolkas (Bryman, 2014, s. 368).  

  

Att göra en kvalitativ studie i ämnet kan också resultera i svar som inte är sanningsenliga om 

någon fråga anses för känslig. Eftersom frivilliga rotationer av revisor eller byrå kan vara ett 

känsligt ämne för bolagen är det inte säkert att svaren skulle varit rättvisande (Bryman, 2014, 

s. 371). Genom att göra en kvantitativ studie och samla in officiella siffror undviks dessa 

problem.  

   

2.6 Perspektiv  
   

För att undvika att få ett vinklat datamaterial är det viktigt att tidigt bestämma vilket perspektiv 

studien ska ha, för att minska risken för medveten eller omedveten partiskhet på grund av 

tidigare erfarenheter eller förförståelse. Genom att klargöra genom vilka "glasögon" författarna 

tolkat datamaterialet kan läsaren få en bättre förståelse (Thurén, 2007, s. 85).  

   

Perspektivet som valts är att granska hur revisions- och rådgivningskostnaderna påverkas av en 

revisors- respektive byrårotation utifrån de noterade bolagens synvinkel. Med bolagen menas 

här ägarna av bolagen, då det är de som i förlängningen påverkas av förändringar i kostnaderna.  

   

2.7 Litteratursökning  
   

I sökandet efter relevant litteratur har till största del Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktioner 

och databaser använts. Vetenskapliga artiklar har sökts fram via Ebscos databas Business 

Source Premiere där de främsta sökorden varit "audit rotation", "partner rotation", 

"audit tenure", "audit fees" och "lowballing". Vi har dessutom valt att begränsa alla sökningar 

till enbart engelska, samt "peer reviewed".  

   

Annan litteratur, som böcker, har sökts fram via bibliotekets katalog med sökord som 

"företagsekonomisk metod" och "byrårotation". Andra dokument har sökts fram via riksdagens 

hemsida där ord som "revisor", "aktiebolagslagen" och "revisionspaketet" använts.   
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I tabell 1 nedan följer ett urval av de artiklar som finns presenterade i kapitel 4 uppdelat på 

område. Varje artikel har bara tagits upp en gång i tabellen, även om den förekommer vid flera 

tillfällen. Alla artiklar i studien kommer från Business Source Premiere. Urval 1 är innan 

begränsningar gjorts och urval 2 är efter sökningarna har begränsats till "peer reviewed" och 

engelska.   

 

Tabell 1. Sammanställning litteratur 

  

Område 
Författare 

(år) 
Artikel  Sökord 

Träffar 

innan 

begränsning

 

Träffar 

efter 'peer 

reviewed' + 

engelska

Konkurrens & 

Prispremium 

Carson et al 

(2012) 

Changes in Audit Market 

Competition and the Big 

N Premium 

Audit market 

competition 
422  206 

Lowballing 
DeAngelo 

(1981) 

Auditor Independence, 

’Low Balling’, and 

Disclosure Regulation 

Low balling + 

Auditor 
18  16 

Revisions-

kostnader 

Sharma et al 

(2017) 

Costs of Mandatory 

Periodic Audit Partner 

Rotation: Evidence from 

Audit Fees and Audit 

Timelines 

Audit fees + 

Audit rotation 
34  22 

Steward & 

Kent (2016) 

The Association between 

Audit Partner Rotation and 

Audit Fees: Empirical 

Evidence from the 

Australian Market 

Audit fees + 

Audit rotation 
34  22 

Cameran et 

al (2015) 

Are There Adverse 

Consequences of 

Mandatory Auditor 

Rotation? Evidence 

from the Italian Experience 

Audit fees + 

Audit rotation 
34  22 

Rådgivnings

-kostnader 

Antle et al 

(2006) 

The Joint Determination 

of Audit Fees, Non-audit 

Fees and Abnormal 

Accruals 

Audit fees + 

Non-audit + 

Management 

audit 

77  57 

Inlärningskurv

an 

Caushollis 

(2016) 

Evidence of Organizational 

Learning and Organizationa

l 

Forgetting from Financial 

Statement Audits 

Learning curve 

+ Audit 
26  11 

Byrårotation 

Ewelt-

Knauer et 

al (2013) 

Mandatory Audit Firm 

Rotation: A Review of 

Stakeholder Perspectives 

and Prior Research 

Audit firm 

rotation 
248  119 

Johnson & 

O'Keefe 

(2017)  

The effect of tenure on 

auditor realization rates 

Audit fees + 

Tenure 
46  42 
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2.8 Källkritik  
  

De källor som använts i studien måste granskas kritiskt och en bedömning av 

tillförlitligheten bör göras innan de tas med. För att bedöma tillförlitligheten ska fyra kriterier 

uppnås och diskuteras: äkthet, oberoende, aktualitet och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7; 

Umeå Universitetsbibliotek, 2016).  

  

Med äkthetskriteriet menas att källan ska innehålla det den påstår att den gör och inte innehålla 

förfalskningar eller manipulationer som kan påverka tillförlitligheten (Thurén, 2013, s. 17). 

Alla de artiklar som använts i studien är fackligt och sakkunnigt granskade (peer reviewed). 

Tidskrifterna där artiklarna publicerats är framstående och respekterade, så som The 

Accounting Review och International Journal of Auditing. Studierna har även blivit citerade i 

andra vetenskapliga artiklar och är gjorda av forskare som är framstående inom sina områden. 

Det gör att äkthetskriteriet kan antas uppfyllt för artiklarna. De böcker som använts har till 

största del varit kurs- och referenslitteratur i olika kurser på Civilekonomprogrammet, till 

exempel på Vetenskaplig metod och Accounting, Auditing and Control D, andra har varit 

rekommendationer från bibliotekarier på Umeå Universitetsbibliotek. De internetsidor som 

använts har framförallt varit statliga hemsidor, etablerade svenska dagstidningar och 

branschorganisationen FAR som alla antas uppfylla kriteriet. I övriga fall har hemsidorna 

granskats noggrant för att kontrollera att det är en tillförlitlig källa. Därför kan även litteraturen 

och Internetkällorna anses uppfylla äkthetskriteriet. Insamlandet av datamaterial har skett dels 

direkt från bolagens hemsidor, det bör vara äkta då det är bolagen själva som publicerat den. I 

andra fall har insamlandet skett från årsredovisningar från Retrievers databas, den 

informationen kommer från Bolagsverket som fått den direkt från företagen och kan på så vis 

antas vara äkta även den.   

  

Oberoendet beror på två faktorer, vertikalt och horisontellt. I praktiken innebär det att källan 

inte ska vara traderad och att den ska vara bekräftad av minst två oberoende parter samt vara 

opåverkad utifrån (Thurén, 2013, s. 34, 45). Att en källa inte ska vara traderad handlar om att 

använda primärkällor då sekundärkällor kan ha misstolkat och förvanskat materialet (Thurén, 

2013, s. 34). Att ett påstående ska verifieras av två oberoende källor beror på att någon kan dra 

nytta av ett falskt påstående och att tillförlitligheten är högre om två av varandra oberoende 

källor påstår samma sak (Thurén, 2013, s. 34). Att källan ska vara opåverkad handlar om att en 

källa som skrivs under exempelvis tvång eller rädsla inte kan anses oberoende och således inte 

tillförlitlig (Thurén, 2013, s. 39). De källor som använts i uppsatsen har till största del varit 

primärkällor av forskare och författare. I studien finns flera artiklar som styrker samma 

påståenden och som fått samma resultat trots undersökningar i olika länder. Därmed anses 

oberoendekriteriet uppfyllt. Sekundärdatat från Retriever kan anses oberoende eftersom det 

mellansteg som finns är en statlig myndighet utan intresse i att förvanska materialet. Det är 

dessutom en välanvänd och etablerad databas där manipulation av data fort skulle upptäckas, 

vilket ökar tillförlitligheten.   

  

Aktualitet handlar om när materialet är skrivet eller senast uppdaterades, vilket i huvudsak 

innebär att nyligen publicerade källor är mer tillförlitliga än äldre (Umeå Universitetsbibliotek, 

2016). Studiens källor är främst från 2000-talets senaste årtionde vilket gör dem aktuella. De 

äldre artiklar som använts, till exempel Eisenhardt (1989) och DeAngelo (1981), har refererats 

många gånger i nyare artiklar och anses ligga till grund för flera av de nyare studierna. Det gör 

att de kan anses aktuella på grund av det.   
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Tendensfrihet kommer från källans eget intresse i påståendet. Om en källa är partisk kan det 

påverka objektiviteten och tillförlitligheten (Thurén, 2013, s. 63). De källor vi valt kommer från 

forskare anställda av olika universitet och inte politiker eller anställda styrelseledamöter i 

bolagen som studerats. Lagtext har hämtats från Riksdagens och EU-kommissionens hemsidor 

som kan anses politiskt obundna. FAR är en väl respekterad branschorganisation som bedöms 

opartisk. Svenska Dagbladet betraktas som en politiskt obunden moderat tidning och så görs 

även i denna studie (Nationalencyklopedin, 2017).   
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3. Bakgrund  

  

Följande kapitel kommer att beröra bakomliggande fakta, teorier, lagar och regler som berör 

både revisors- och byrårotation och som ger läsaren en bakgrund till revisorns roll.  

   

3.1 Agentteorin    
    

En förklaring till att förstå varför behovet av revision finns är agentteorin. Agentteorin har sitt 

ursprung i informationsekonomin och har använts inom bland annat redovisning, finans, 

nationalekonomi, marknadsföring och sociologi (Eisenhardt, 1989). Orsaken till revision har 

sin grund av brister i informationssystemen mellan ägare och ledningen av ett bolag. 

Agentteorin kommer från att det finns en separation mellan ägandet och styrningen av bolaget 

och är uppdelad i agenten och principaler. Agenten är bolagets ledning och VD vars uppgift är 

att uppfylla ägarnas intressen och ägarna är principalen (Jensen & Meckling, 1976).   

  

Problem kan uppstå då både agent och principal vill maximera sin egen nytta och dessa inte 

stämmer överens (Jensen & Meckling, 1976). Det benämns på engelska som ett moral hazard-

problem. Ett exempel är om agenten har ett bonussystem som fokuserar på kort sikt och vill 

maximera det, så kan det kollidera med ett långsiktigt perspektiv som principalen har. 

Principalen har inte full insikt i bolagsstyrningen vilket betyder att agenten kan försumma sitt 

ansvar mot principalen och på så sätt utgöra ett hot mot dennes intresse. Lösningen på problemet 

består i att antingen ge agenten bonusar när denne uppfyller målen principalen satt eller att 

principalen kontrollerar agenten och vad denne gör (Jensen & Meckling, 1976). Ett alternativ 

till att principalen ska granska agenten är att ta in en tredje part, till exempel en revisor, som 

granskare. Revisorns uppgift blir då att kontrollera att agenten följt sina åtaganden och att ge 

en kvalitetsstämpel på bolagets finanser, samt att stärka bolagets anseende genom att ge ett 

utlåtande (Healy & Palepu, 2001).  

 

Om revisorn ska vara principalens kontrollant krävs att revisorn är oberoende. Skulle revisorn 

få en nära relation till agenten kan det leda till subjektivitet i granskningen där funktionen av 

revisorn som tredjeparts kontrollant skulle vara onödig då dess syfte inte längre uppfylls.  

 

3.2 Oberoende   
    

Revisorns oberoende i förhållande till sina klienter är en viktig del i revisionsarbetet och en 

förutsättning för att utföra lagstadgad revision, vilket de svenska börsbolagen erfordrar. I den 

svenska lagen används begreppen opartiskhet, självständighet och objektivitet för att försäkra 

revisorns oberoende (Revisorslagen, SFS 2001:883). I och med de stora skandalerna i USA 

under 2000-talet, som Enron och Worldcom, har denna fråga fått ett ökat fokus. Bristande 

oberoende var en bidragande faktor till EU:s beslut om revisorsrotation och byrårotation 

(Europaparlamentet, 2006; Regeringskansliet, 2016).    
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För att testa revisorns och teamets oberoende innan en klient accepteras eller en ny revision 

påbörjas finns en analysmodell som kan användas för att kontrollera oberoende-frågan. Hoten 

mot oberoende gäller inte bara revisorn och teamet, utan också familj och nära släkt till dessa 

(FAR, u.å.a). De fem förtroendeskadliga förhållandena som FAR uppger är egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Utöver dessa finns en 

generalklausul som säger att revisorn ska avsäga eller avböja sig uppdraget om något annat hot 

föreligger, utöver de fem ovanstående hoten.    

 

Ett egenintressehot är när revisorn, teamet eller familjerna har direkta eller indirekta 

ekonomiska intressen i det bolag som ska granskas. De direkta intressena kan till exempel bero 

på att revisorn eller teamet har affärsmässiga relationer, äger värdepapper, har gemensamma 

projekt med personer ur företagsledningen hos kunden, investeringar, lån och att ha gått i 

borgen, de är alla situationer som kan skada revisorns förtroende (FAR, u.å.a). Andra 

situationer som faller under egenintressehotet är om revisionsbyrån eller revisorn, med nätverk, 

har ett ekonomiskt beroendeförhållande med klienten. Om en betydande del av revisorns eller 

revisionsbyråns intäkter kommer från en enda klient är hotet mot oberoende stort. Det samma 

gäller om ersättningen till revisorn är beroende på kundens resultat eller om revisorn fått 

erbjudande eller tänker ta anställning hos kunden (FAR, u.å.a). Det var en av EU-

kommissionens orsaker bakom direktivet om revisors- och byrårotations, då ett långt uppdrag 

kan orsaka en sådan beroendeställning (Europeiska Kommissionen, 2010). De indirekta 

egenintressehoten kan vara situationer då närstående till revisorn eller teamet har ekonomiskt 

intresse eller affärsrelationer till klienten. Det kan också vara om revisorn äger andelar i ett 

dotter- eller moderföretag till kunden (FAR, u.å.a). Egenintressehot kan vara en anledning till 

varför en revisionsfirma tvingas avsäga sig ett uppdrag och kan därför orsaka en rotation av 

revisor eller revisionsbyrå. De revisionsbyråer som inte tillhör Big Four men som utför 

revisioner åt börsbolag kan till exempel få den största delen av sina intäkter från det bolaget 

och ska därför avsäga sig det (FAR, u.å.a). Det gör det svårt för mindre byråer att ta sig in på 

marknaden för börsbolag. 

    

Om revisorns behöver granska något denna tagit ställning till tidigare uppstår ett 

självgranskningshot. Det kan uppkomma om revisorn lämnat något som klassas som fristående 

rådgivning under räkenskapsåret och sedan tvingas granska detta i revisionen (FAR, u.å.a). Det 

är anledningen till de strikta reglerna kring fristående rådgivningstjänster i börsbolag (se 

sektion 3.3.2). Ett annat fall av självgranskningshot uppstår om revisorn behöver granska 

tidigare årsredovisningar som revisorn skrivit under. Det utgör normalt ett undantag från regeln 

om hot mot oberoendet. Klausulen kommer dock i effekt om ett stort misstag har gjorts i tidigare 

årsredovisningar (FAR, u.å.a). På grund av kraven på oberoende vid fristående 

rådgivningstjänster kan ett bolag tvingas anlita ytterligare en revisionsbyrå för att inte riskera 

att revisorn granskar sitt eget arbete. Det kan leda till ökade kostnader då den nya byrån måste 

sätta sig in i bolagets system och processer.  

  

Ett vänskapshot föreligger om revisorn, eller närstående, har personliga relationer med 

företagsledningen eller befattningshavare, samt närstående till dem, hos en klient 

(FAR, u.å.a). Vänskapshotet är ytterligare en anledning till EU-kommissionens revisors och 

byrårotationsregler för att undvika en allt för familjär stämning som kan påverka revisorns 

oberoende. Ett långt uppdrag mellan ett bolag och en revisor kan leda till att till exempel VD 

och revisor skapar en nära kontakt och börjar umgås på fritiden. Då det kan vara svårt att vara 

oberoende i granskningen av en vän är oberoendet underminerat och revisorn bör avsäga sig 

uppdraget (FAR, u.å.a). Det leder till en revisorsrotation, eller möjligtvis byrårotation, vilket 

kan påverka bolagets kostnader.  
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3.3 Revisionsbyråernas tjänster  
  

Revisionsbyråerna tillhandahåller fler tjänster än bara revision, exempelvis rådgivning av olika 

slag för att underlätta för bolagen. Det kan vara ett hot mot revisorns oberoende (FAR, u.å.a). 

En del länder har förbjudit revisionsbyråer att tillhandahålla andra tjänster än revision, andra 

länder har lösningar som revisorsrotation och byrårotation (Ewelt-Knauer et al., 2013). De 

börsbolag som granskas i den här studien har större resurser att anställa egna specialister än 

små och medelstora företag, det förekommer dock fortfarande rådgivning via 

revisionsbyråerna.  

 

3.3.1 Revisionstjänster  
   

Revision är “en systematisk process där, genom kritisk granskning och objektivt sökande, ett 

företags redovisning och förvaltning utvärderas och därmed kan säkerställas att 

kommunikationen mellan företaget och dess intressenter är på god nivå” (Eilifsen et al., 2014, 

s. 12). Processen ska vara noggrann och de bevis som revisorn granskar ska vara av ekonomisk 

karaktär. Revisionsprocessen kan delas upp i olika steg där acceptans av en klient är första 

steget. Innan acceptans kan ske måste revisorn kontrollera att inga hinder för oberoende 

föreligger, att kompetens finns inom revisionsfirman samt att klienten inte verkar syssla med 

brottslig verksamhet (Eilifsen et al., 2014, s. 17–19). När ett accept föreligger påbörjas 

planeringen av revisionen, bildning av team och en tidsplan. Som tredje steg påbörjas 

granskningen av ledningen, verifikat, lagerlistor och andra dokument samt bokslutsdokument 

som årsredovisning med resultaträkning och balansräkning. Om all granskning ger 

tillfredsställande säkerhet utan väsentliga fel skriver revisorn en ren revisionsberättelse 

(Eilifsen et al., 2014, s. 17–19).  

  

Revisionen kan delas upp i två delar, en räkenskapsrevision och en förvaltningsrevision. 

Räkenskapsrevisionen går ut på att kontrollera att redovisningsprinciper och ledningens 

uppskattningar via stickprov (Revisorsnämnden, u.å.). Förvaltningsrevisionen är en granskning 

av styrelseledamöter och VD om de gjort sig skyldiga till försummelser som kan vara brottsliga 

eller där böter kan utgå enligt olika tillämpliga lagar som såsom aktiebolagslagen 

(Revisorsnämnden, 2003).  

  

I granskningsarbetet ska revisorn utgå från god redovisningssed som arbetas fram av FAR, 

Bokföringsnämnden och Finansinspektionen (Skatteverket, 2016). Om det skulle bli ett rättsfall 

är det domaren som i varje enskilt fall avgör om god redovisningssed följts eller inte. Det finns 

flera lagar som reglerar vad en revisor ska göra och inte, några exempel är revisorslagen (SFS 

2001:883) och aktiebolagslagen (SFS 2005:551).   

  

Alla bolag noterade på den svenska börsen ska sköta sina redovisningsprinciper enligt IFRS 

(International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards) 

som är en internationell redovisningsstandard utformad av IAASB (International Auditing and 

Assurance Standards Board) (IAASB, u.å.). Övriga europeiska börsnoterade bolag följer 

samma redovisningsprinciper, det gör jämförelser av olika studier mellan länder 

enklare. Länder som USA och Australien har andra system, men dessa liknar till stor del de 

europeiska.   
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3.3.2 Rådgivningstjänster  
  

En naturlig del i revisionen är att revisorn ger rådgivning i samband med granskningen. Övriga 

tjänster som inte har ett direkt samband med revisionsarbetet kallas fristående rådgivning. 

Dessa kan bestå av konsultering i frågor som rör skatter, bokslut, redovisningsprinciper och 

värdering (Eilifsen et al., 2014, s. 667).  

 

Abdel-Khalik (1990) beskriver de två steg som företagsledningen behöver tänka igenom vid 

behov av rådgivning. Första frågan är om företaget ska skaffa kompetensen internt eller om de 

ska anlita en konsult. Om de ska ta hjälp av en konsult, ska det vara någon från en extern 

konsultfirma eller från den revisionsbyrå de har. Det finns en debatt kring huruvida andra 

tjänster än revisionstjänster kan vara ett hot mot revisorns oberoende. Inom EU har det varit 

diskussioner om att förbjuda andra rådgivningstjänster helt, det finns inga sådana förbud i 

nuläget. I EU-direktivet, främst artikel 22, begränsas dock revisionsbyråernas möjligheter till 

att utföra viss fristående rådgivning (Europaparlamentet, 2006). 

 

Med revisionspaketet och lagändringarna 2016 skärptes möjligheterna för revisionsbyråerna att 

lämna fristående rådgivning till företag av allmänt intresse (Europeiska Kommissionen, 

2014; Regeringskansliet, 2016). De fristående rådgivningstjänster som får förekomma ska inte 

vara listade på den "svarta listan", de måste godkännas av revisionsutskottet och kan högst 

uppgå till 70 procent av revisionsarvodet under en treårsperiod (FAR, 2016).  

 

De studier som gjorts kring ämnet har främst undersökt små till medelstora företag, då det är 

vanligt att de använder de fristående rådgivningstjänsterna. Svanström och Sundgren (2012) 

undersökte svenska företag med en anställd upp till 250 stycken och kom fram till att 79 procent 

av företagen köper fristående rådgivning från revisorn samt att det finns ett samband mellan 

fristående rådgivning och ökad revisionskvalité. De hittade dock inget negativt samband mellan 

anlitande av fristående rådgivning och revisionskostnader, som andra studier visar för publika 

bolag (Svanström & Sundgren, 2012). Studien visar på att rådgivning från påskrivande revisor 

är vanligt förekommande.  

 

3.4 Bakgrund till revisorsrotation    
 

Revisorsrotation innebär en rotation av påskrivande revisor eller revisorer, men inom samma 

revisionsbyrå. Obligatorisk revisorsrotation innebär att bolaget tvingas till en rotation genom 

lag, efter sju år inom EU, medan frivillig betyder en rotation före utgången av den perioden. 

Uttrycket är på engelska audit partner rotation, där partner syftar på den påskrivande revisorn. 

Det är på grund av att den påskrivande revisorn för börsnoterade bolag ofta är partner i 

revisionsbyrån. Revisorsrotation, likt byrårotation, kommer från diskussionen kring revisorns 

oberoende och har funnits lagstiftad inom EU längre än byrårotation.   

 

En revisors roll, uppgifter och skyldigheter finns definierad i revisorslagen (SFS 2001:883) och 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Enligt aktiebolagslagen ska revisorn granska bolagens 

finansiella dokument och uppgifter, det ska utföras med professionell skepticism och vara 

ingående och omfattande i enlighet med god redovisningssed (SFS 2005:551, 9 kap. 3 §). I 

revisorslagen framgår att revisorn ska vara opartisk, självständig och objektiv i sina 

ställningstaganden (SFS 2001:883, 20 §). Om revisorn inte uppfyller oberoendekraven kan 

revisionsbyråerna och bolagens förtroende minska.  
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Det dåliga förtroendet som de olika skandalerna medförde gjorde att lagändringar ansågs 

motiverade för att öka revisorers oberoende och förtroende bland allmänheten. Arbetet med att 

implementera förändringar inom revisionsbranschen började snabbt efter Enron-skandalen. Det 

första åtgärderna kom redan 2006 med ett EU-direktiv som skulle implementeras bland 

medlemsstaterna (Regeringskansliet, 2006). Direktivet gjorde att det startades en svensk 

utredning om hur den svenska lagstiftningen skulle anpassas för att uppfylla direktivet. Det 

resulterade i ändringar av revisorslagen och aktiebolagslagen 2009 (Sveriges Riksdag, 2008). 

Revisorsrotationen som blev en av konsekvenserna innebär att de börsnoterade bolagen är 

tvungna att byta personvald revisor efter sju räkenskapsår. Revisorn behöver sedan vara utanför 

uppdraget i minst två år innan omval till samma revisor är möjlig (Aktiebolagslagen, SFS 

2005:551, 9 kap. 21a §).   

 

3.5 Bakgrund till byrårotation     
 

Att byta från en revisionsfirma till en annan kallas byrårotation. Frivillig byrårotation är när 

bolaget roterar revisionsfirma utan att lagen kräver det. Fram till lagändringen 2016 var alla 

rotationer frivilliga och i framtiden kommer rotationer som görs innan tio års gränsen vara 

frivilliga. 

 

Det dröjde inte länge efter att revisorsrotationen hade börjat gälla innan EU-kommissionen 

ansåg att ytterligare restriktioner var nödvändiga inom revisionsbranschen. Utifrån förarbetet i 

Grönboken kom ytterligare ett EU-direktiv 2014 angående oberoendefrågan och allmänhetens 

förtroende för revisorer, det så kallade revisionspaketet (Europeiska Kommissionen, 2014). 

Målet med det nya direktivet var att ge ökad förståelse för revisorns arbete, minska skillnader i 

förväntningar i revisionen och ge ökad revisionskvalité (Europeiska Kommissionen, 

2014). Efter flera år av diskussioner och utredningar kom 2016 en lagändring gällande 

byrårotation (Regeringskansliet, 2016). Börsnoterade bolag, försäkringsbolag och de mest 

betydande finansiella bolagen måste nu byta revisionsbyrå efter tio år.  

 

Undantagen från regeln är börsbolag, som inte är finansiella företag, som vid vissa speciella 

kriterier som upphandling och gemensam revision kan då få vara valda 20 eller 24 år 

(Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §). Revisorsrotation av personvald revisor ska 

alltså ske efter sju år och byrårotation ska genomföras efter tio år.   

  

I EU-kommissionens förarbete diskuteras inte så mycket om de negativa effekterna som kan 

uppkomma med de nya regelverken. En effekt som EU-kommissionen däremot oroar sig för är 

att den nya lagstiftningen kan bidra till att branschspecifik kunskap kommer att försvinna från 

marknaden, när regelverken tvingar bolag att byta byrå (Europeiska Kommissionen, 2010). De 

menar att vissa bolag inte har haft några egentliga valmöjligheter att rotera byrå tidigare, 

eftersom kompentensen för deras bransch har varit så specifik. Därigenom har en rotation 

tidigare ansetts som omotiverad, vilket är en av anledningarna till att förhållandena mellan 

revisionsbolag och företag blivit så långa (Europeiska Kommissionen, 2010).  
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I nuläget finns det en del länder som har byrårotation utöver EU:s medlemsstater, det gäller för 

olika sorters bolag och tidsperioder. Det finns ännu fler länder som har revisorsrotation, förutom 

EU, exempelvis USA, Kanada och Australien. En del av EU:s länder hade byrårotation innan 

direktivet kom, som Italien, men fler länder har implementerat byrårotation tidigare för att 

sedan riva upp beslutet och övergå till revisorsrotation då det inte gav önskvärd effekt, som 

Spanien, Grekland och Kanada (Ewelt-Knauer et al., 2012). Spanien motsatte sig EU-

kommissionens förslag då de studier som gjorts i landet med obligatoriska byrårotation visade 

att oberoendet minskade och det samma gällde revisionskvalitén (Ruiz-Barbadillo et al., 2008). 

  

3.6 Orsaker till rotation 
 

Rotation av revisor och/eller revisionsbyrå kan ske av en mängd anledningar och är unik från 

fall till fall. Några övergripande drag finns dock. Det finns tre möjliga sätt att avsluta ett uppdrag 

på (Bolagsverket, 2016);  

 

▪ genom att bolaget säger upp kontraktet 

▪ att revisorn avsäger sig uppdraget  

▪ att en lag tvingar till en rotation 

 

I denna studie är det bara de två första alternativen som är aktuella och ingår i datamaterialet, 

några av de artiklar som berörs i studien har däremot med även tvingande rotationer. De 

frivilliga rotationer som sker kan hända efter en revisors mandattid är slut eller under 

mandattiden pågår (Bolagsverket, 2016).  

 

En del rotationer har naturliga förklaringar som att revisorn går i pension, byter yrke eller går 

bort och således inte längre kan vara revisor för bolaget (Revisorslagen, SFS 2001:883, 4 §). 

Det kan också bero på att bolaget växer i storlek och måste genomföra en up-switch då den 

revisionsbyrå de hade inte har kapacitet eller kunskap för den större storleken på bolaget.  

 

Andra förklaringar är på grund av oberoendefrågan (Ewelt-Knauer et al., 2013). Det kan vara 

att ägarna av bolaget anser att styrelse och revisor har en vänskapsrelation, eller att de 

inblandade själva anser det. Det kan bero på att intäkterna från revisionen har för stor 

ekonomisk påverkan på revisionsbyrån eller revisorn och att en beroendeställning därför 

uppstår (Revisionslagen, SFS 1999:1079, 17 §). Vissa företag har policys som säger att en 

rotation av revisor ska ske till exempel vart fjärde år för att oberoendet inte ska minska (Laurion 

et al., 2017). 

 

En annan typ av förklaring är att förtroendet för revisorn eller bolaget har minskat och att 

uppdraget avslutas på grund av det. Revisionsbyrån kan till exempel varit inblandad i en skandal 

med ett annat företag och bolaget roterar byrå för att inte förknippas med skandalen (Mande & 

Son, 2013). Det kan också bero på att bolaget blir indragen i någon skandal som till exempel 

korruption eller privata inköp på ett företagskort och att revisorn därför väljer att avsluta 

samarbetet (Blau et al., 2013). Det kan också vara att ägarna på bolagsstämman bestämmer att 

en rotation av revisor eller revisionsbyrå ska ske (Baruna et al., 2016).  
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4. Teoretisk referensram   

  

I följande kapitel kommer teorier från tidigare studier inom ämnet att presenteras. Den kommer 

sedan att mynna ut i att fem hypoteser formuleras med utgångspunkt att kunna besvara 

frågeställningen.  

  

4.1 Konkurrens inom revisonsmarknaden  
  

Grunden i marknadsekonomi är att priset styrs utav utbud och efterfrågan (Axelsson et al., 

2010, s.145). För att perfekt konkurrens ska finns på en marknad ska den bestå av många 

aktörer, produkten de tillhandahåller ska vara homogen samt att det inte ska existera några 

etableringshinder på marknaden. När det råder perfekt konkurrens på marknaden kommer 

aktörerna inte ha möjlighet att påverka marknadspriset och de kommer prissätta så att 

marginalintäkten är densamma som priset (Axelsson et al., 2010, s.118–119). Däremot om en 

marknad inte består av flera aktörer, utan endast utgörs av ett fåtal, karaktäriseras denna av 

oligopolställning. Tvärtemot perfekt konkurrens kan nu aktörerna påverka priset på marknaden, 

och priset kommer inte att vara detsamma som gäller vid perfekt konkurrens (Axelsson et al., 

2010, s. 251).  

 

Marknaden för revison bland börsnoterade bolag visar på strukturella skillnader från andra 

marknader. Revision hos dessa bolag är framtvingade utav lag, och det finns inga substitut för 

dessa tjänster. Dessutom är utbudssidan starkt koncentrerad till ett antal få aktörer bland 

börsnoterade bolag (Gerakos & Syverson, 2015). Revisionsbranschens utveckling har de 

senaste decennierna gått mot allt färre men större aktörer verkar på marknaden 

(Carson et al., 2012). Tidigare refererades revisionsbyråerna som Big Eight, då marknaden 

bestod av åtta större aktörer.  Idag benämnes de största fyra bolagen som Big Four, som består 

av PwC, EY, Deliotte och KPMG. Bland annat har sammanslagningar av byråer och Arthur 

Andersons konkurs lett till att koncentrationen har minskat och konkurrensen bland de 

kvarvarande Big Four har påverkat marknadsstrukturen (Carson et al., 2012). I Europa har 

Big Four en marknadsandel på över 60 procent, vilket visar deras dominerade ställning. I 

figur 1 nedan visas revisionsbyråernas marknadsandel under 2016 (Audit Analytics, 2016). 

Marknadsstrukturen i övriga världen och Sverige är lik fördelningen som kan ses i 

Europa (Gerakos & Syverson, 2015).  

 

 
Figur 1. Marknadsandelar bland revisionsbyråer i Europa 
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I enlighet med klassisk mikroekonomisk teori leder dessa marknadssituationer med minskade 

aktörer till att det uppstår en oligopolmarknad. Där aktörerna får allt starkare makt 

och konkurrensen mellan bolagen blir inte till fördel för de som konsumerar dess tjänster. 

Medan de stora byråerna har minskat på marknaden, har efterfrågan på deras tjänster ökat 

(Carson et al., 2012). De börsnoterade och globala företagen kräver ofta den expertis och 

kunskap som finns bland de större aktörerna på revisionsmarknaden. Det beror på att de ofta 

besitter branschspecifik kunskap som är svår att inneha för de mindre byråerna. Simunic 

(1980) argumenterar i sin artikel för att det även finns skillnader inom revisionsbranschen 

mellan de olika segmenten. Byråer som gör revison åt mindre bolag är utsatta för en högre 

konkurrens eftersom det är ett större antal aktörer inom det segmentet i jämförelse med de 

större byråerna.   

  

4.2 Big Fours prispremium    
  

Den snedvridna konkurrensen på revisionsmarknaden har gjort att Big Four kan ta ut ett 

prispremium för sina tjänster i jämförelse med andra byråer och lyckas därmed ta bättre betalt 

för sina tjänster (Choi et al., 2008). Det beror bland annat på att de besitter specialistkunskaper 

och har revisorer som arbetar i många länder. Storleken på detta prispremium, som Big 

Four kan ta ut, har varierat beroende på marknadsstrukturen och vilka länder de är verksamma 

i (Choi et al., 2008).  

  

I Carson et al (2012) rapport "Changes in Audit Market Competition and the Big N Premium" 

undersökte de hur stort prispremium som bolagen tog ut. De kunde visa på att 

prispremien ökade signifikant under perioden när koncentrationen på marknaden minskade, i 

jämförelse med perioden då fler byråer agerade på marknaden samtidigt. Det har gjort att 

prispremien som Big Four lyckas ta ut har ökat över tid i och med att marknadskoncentrationen 

har minskat över tiden (Carson et al., 2012).  

 

Det finns också bevis för det prispremium som Big Four tar ut skiljer sig åt beroende på hur 

marknadskoncentrationen ser ut. På de marknader där det finns en eller flera byråer som hör till 

största men som inte tillhör någon av Big Four finns det en högre konkurrens. Det prispremium 

som Big Four då lyckas ta ut är mindre än de marknader där det inte finns några andra större 

byråer förutom Big Four (Carson et al., 2012).  

 

4.3 Lowballing  
  

Även de studier som är gjorda inom lowballing är främst inriktade på hur det påverkar revisorns 

oberoende, men det finns en del studier som är gjorda för att se hur utbrett lowballing är inom 

revisionsbranschen. Fenomenet lowballing är inget branschspecifikt för revisionsmarknaden, 

utan förekommer på flera olika marknader och påverkas av olika konkurrenssituationer 

(DeAngelo, 1981). Lowballing har visat sig vara vanligt förekommande (Schatzberg, 1990) och 

är vanligast på marknader som är utsatta för en hård konkurrens (DeAngelo, 1981). Lowballing 

är en prissättningsstrategi som innebär att byråerna initialt sätter revisionsarvoden under den 

faktiska kostnaden i början av ett revisionsuppdrag (se figur 2). Det gör revisionsbyråerna för 

att kunna erhålla nya kunder och konkurrera med de resterande byråerna på marknaden.  
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De som använder sig av lowballing hoppas på att tjäna in de förlorade intäkterna från de första 

åren under uppdragets senare år (DeAngelo, 1981). Klienten har möjlighet att rotera 

revisionsbyrån tidigt i relationen och då får inte revisionsbyrån chans att göra dessa framtida 

intäkter som de planerat. Den initiala revisionsbyrån har ändå en fördel, eftersom de besitter 

mer kunskap om klienten och att kostnaderna för att rotera byrå är högre för företagen. Det 

beror på att revisionsbranschen karaktäriseras av väldigt höga uppstartskostnader som bolaget 

skulle återigen få betala för (DeAngelo, 1981) Denna lock-in effekt som Chan (1999) beskriver 

ger revisionsbyråer incitament för att använda sig utav lowballing och på ett sådant sätt 

kunna uppnå dominans på marknaden. Lock-in effekten ger revisionsbyrån en typ av 

monopolistisk ställning vilket gör det mjöligt för dem att höja priserna de näst kommande åren 

och på sikt ge dem högre intäkter (DeAngelo, 1981). 

 

Johnson och O’Keefe (2017) har undersökt kostnader vid byrårotation och kommit fram till att 

på en konkurrenskraftig marknad förekommer lowballing, samt att kostnaden inte ökar med 

längden på revisionsuppdraget. Cameran et al (2015) studerade den italienska marknaden och 

har överensstämmande resultat om lowballing, men att kostnaden för sista året är något högre 

än andra år.  

 

 
Figur 2. Tolkning av DeAngelos (1981) figur på lowballing 

 

Det har även visat sig att revisionsbyråer tar in den förlorade intäkten de första åren genom att 

tillhandahålla andra tjänster än revisons till företagen (Antle et al., 2006). Det har gjort att 

rådgivningstjänster har fått en betydande roll i revisionsbyråernas prissättningsstrategier och 

ännu ett sätt att tjäna in de initiala rabatterna.   

 

4.4 Revisionskostnader  
   

Förändringen av kostnad för revison vid antigen revisors- eller byrårotation utgör en del av 

frågeställningen i denna uppsats. Innan införandet av revisors- och byrårotation var det många 

som menade på att en strängare lagstiftning skulle kunna öka kostnaderna för både företagen, 

byråerna och investerare (Sharma et al., 2017). I detta avsnitt kommer det förklaras hur 

kostnadsutveckling har skett ur ett globalt perspektiv vid dessa rotationer för att visa hur 

strukturen sett ut på olika marknader, som sedan kan ge en fingervisning hur det kan 

tänkas påverka de svenska börsnoterade bolagen.  
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De tidigare studier som är gjorda inom detta ämne har olika uppfattning om hur kostnaderna 

har utvecklat sig för de bolag som har roterat revisor eller byrå.  I Stewart och Kents (2016) 

artikel om hur revisorsrotationen påverkat de australiensiska bolagen fick författarna fram 

olika slutsatser beroende på storleken hos de bolag de undersökt. De kunde endast se ett 

signifikant positivt samband mellan de stora bolagen och en ökning i revisionskostnader. 

Stewart och Kent resultat stämmer väl överens med liknande studier från USA, där de också 

kom fram till att det fanns ett signifikant positivt samband mellan stora bolags 

revisionskostnader och revisorsrotation. Sharma et al (2017) som är författarna av den 

amerikanska studien valde sedan att bryta ner deras resultat ytterligare. Det visade att detta 

samband bara gällde för bolag som hade anlitat en byrå som inte tillhörde någon av 

Big Four eller ett bolag som behövde specialister. Då de agerade i en så särskild bransch att alla 

byråer inte besitter den specifika kunskapen som de eftersökte. Sharma et al (2017) förklarade 

skillnaden som uppstod bland byråer som inte tillhör Big Four och de som gjorde det genom 

att Big Four lyckades absorbera de ökade kostnaderna som medförts av revisorsrotationen och 

inte behövde höja priserna gentemot sina kunder.   

 

Tvärtemot studierna i USA visade Cameran et al (2015) i sin artikel att initialt var arvodet som 

byråerna tog ut i Italien var 16 procent lägre det första året efter rotationen av revisionsbyrå, 

trots att arbetstiden för att genomföra uppdraget var 17 procent högre.  Effekten av de lägre 

arvodena trots den högre arbetsbelastningen diskuterade Geiger och Raghunadan (2002) i sin 

artikel att de berodde på lowballing. Denna effekt förklarade de med att bolagen tog igen den 

förlorade intäkten de första åren under de kommande åren. Rabatten gällde således 

bara de första åren för att sedan se en prisstegring.   

  

Precis som Cameran et al (2015) kunde visa i sin artikel hade Geiger och Raghunadan (2002) 

liknande resultat där revisionsbyråerna hade höga uppstartskostnader vid ett nytt uppdrag. De 

högre kostnaderna beror på att bolagen måste sätta sig in i det nya uppdraget och att de till en 

början inte har den kunskap som behövs. Det gör att uppdraget initialt tar längre tid, vilket är 

något som förklaras med inlärningskurvan. Fudenberg et al (1983) förklarar att 

inlärningskurvan ger revisionsbyråer incitament till att prissätta deras tjänster under 

marginalkostnaden för att kunna få en konkurrensfördel. Enligt tidigare studier har det visat sig 

att det tar några innan revisionsbolagen lär kanna deras kunder för att kunna göra ett effektivt 

arbete (DeAngelo, 1981).   

 

4.5 Rådgivningskostnader  
  

De studier som finns inom rådgivning handlar i huvudsak om hur revisionskvaliteten och 

oberoendet påverkas. Det finns ytterst få studier kring hur rådgivningen påverkas vid en 

revisors- eller byrårotation och hur kostnaderna förändras. Några av de studier som berör ämnet 

är presenterade nedan.   

 

Antle et al (2006) tar i sin studie upp hur revisionsbyråer spelar ett prisspel med revisions- och 

rådgivningskostnader. Spelet består av att lowballing i revisionskostnaderna resulterar i högre 

rådgivningskostnader, eller tvärt om, för att kompensera för den förlust som görs. Ezzmael et 

al (1996) fick i sin studie ett motsatt resultat där ett samband mellan revisions- och 

rådgivningskostnader uppkom, om den ena kostnaden ökade gjorde den andra också det. 

Simunic (1984) fick däremot ett resultat där inget samband mellan kostnaderna kunde ses.  
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Patel et al (2009) har studerat noterade bolag i Nya Zeeland under fyra år. Slutsatsen i studien 

var; genom att använda revisorn för fristående rådgivning ökas effektiviteten och kvaliteten, 

samt att kostnaderna är lägre, än om en utomstående konsult skulle utföra tjänsten (Patel et al., 

2009). Det tyder på att en del av inlärningskurvan för revisorn även hämtas upp från eller 

överförs till den fristående rådgivning som genomförs och ger revisorn bättre kunskap om 

bolaget.  

 

4.6 Inlärningskurvan  
   

Inlärning hos ett företag sker när de skaffar sig erfarenhet och kunskap av att producera eller 

tillhandahålla tjänster och utnyttja denna kunskap för att utföra uppgifter på ett mer effektivt 

sätt och till en lägre kostnad (Benkard, 2000). Motsatsvis uppkommer det kostnader när 

organisationer förlorar kunskap, genom att de tappar erfarenhet vilket i sin tur leder till att 

kostnader för att producera tjänsterna ökar (Argote et al., 1990).  Inlärning för revisorer är 

relevant ur den synvinkel att det avgör både hur snabbt samt av vilken kvalitet de är på 

revisionen. Allmänt bland revisorer så förväntas de att revisoner som utförs första gången tar 

längre tid, än uppdrag som har gjorts tidigare (Bell et al., 2008).  

  

I Caushollis (2016) artikel kommer hon fram till att en ökning av erfarenhet hos byråerna leder 

till mindre arbetade timmar. När revisorer är ute på uppdrag sätts team ihop med personer på 

olika befattningar och nivåer, det leder till att inlärningen blir ojämn för olika personer inom 

organisationen. När de senare bröt ner teamen och observerade inlärningen på individnivå 

kunde det endast bevisas att de som ligger högre upp i karriärstegen bland revisionsbyråerna, 

så som partners och managers, får en ökad inlärning som leder till mindre antal timmar arbetade. 

Medan de som ligger längre ner på karriärstrappan, till exempel revisorassistenter, fanns det 

inget signifikant samband.  

  

Traditionellt har forskning sett inlärning som ett linjärt samband där kunskap ökar med tiden 

samt att inlärning sker jämnt över tiden (O’Keefe et al., 1994). Causholli (2016) menar istället 

att kunskap som individer och organisationer har samlat på sig kan förloras med tiden, vilket 

även Argote et al (1990) kunde visa i sin studie. Argote et al (1990) listar främst två orsaker till 

att företag kan förlora kunskap;  

  

1. Att individer glömmer bort hur uppgifter ska lösas.  

2. Att individer antigen slutar eller blir ersatta med personer som har lägre erfarenhet.  

  

Att individer glömmer bort hur uppgifter ska lösas har visat sig vanligast bland företag som 

karaktäriseras av perioder med hög belastning, följt av perioder som är lugnare (Argote et al., 

1990). Det gör att inlärning hos både företag och individer skiftar under olika perioder och kan 

därför inte ses som en linjär process. Revisionsbranschen har en tydlig högsäsong under det 

första halvåret och karakteriseras normalt av en lugnare höst.  

 

  



 
 

 
 

24 

Kostnaderna för inlärning har varit högre för bolagen hos individer som ligger på en högre nivå 

hos revisionsbyråerna. Det gör att förlusten kunskapsmässigt hos företag som tappar en individ 

högre upp karriärmässigt blir större än om en individ lägre nivå skulle sluta (Caushollis, 

2016).  Sharma et al (2017) kom fram i sin rapport de blir samma effekter för bolagen vid 

rotation av revisor som vid byte till en helt ny revisionsbyrå. Den förlorade kunskapen som sker 

vid rotation av revisor mildras inte av att byrån har kunskap om bolaget som ska revideras. Det 

kan bland annat förklaras genom att perioden mellan rotationerna är alldeles för korta för att 

byråerna egentligen ska hinna lära sig om bolaget. Det gör det svårt att applicera den kunskapen 

som samlas in för att kunna göra arbetet på ett effektivt sätt (Sharma et al., 2017). 

 

4.7 Hypoteser   
  

Huruvida en rotation av revisor eller revisionsbyrå påverkar kostnaderna för börsnoterade bolag 

i Sverige har inte kartlagts.  Det primära syftet med denna studie är att undersöka om det blir 

några förändringar i revisonskostnader i samband med att ett börsnoterat bolag väljer att byta 

revisor eller revisionsbyrå. Det har därför valts att ställa upp fem hypoteser, som ämnar att 

besvara vår problemformulering. Eftersom det har visat sig att rådgivningskostnader har ett 

samband med prissättningen av revisonskostnader väljer vi även att studera hur dessa utvecklar 

sig vid byte av revisor eller revisionsbyrå (Antle et al., 2006).   
  

I enlighet med de teorier som studerats så ökar antalet timmar en revisor behöver lägga ner när 

de tar på sig ett nytt uppdrag (Cameran et al., 2015; Geiger & Raghunadan., 2002). Därför 

skulle kostnaderna från en rotation av revisor kunna innebära förhöjda revisions- och 

rådgivningskostnader för bolag som gjort en sådan rotation.  Utifrån den bakgrunden har två 

hypoteser satts upp för hur kostnaderna för både revison och rådgivning påverkas vid en 

revisorsrotation:  
  
• Hypotes 1: Revisonskostnaderna ökar vid en rotation av revisor inom byrån 

 
• Hypotes 2: Rådgivningskostnaderna ökar vid en rotation av revisor inom byrån  
  

Med utgångspunkt från teorier angående lowballing, skulle en rotation av revisionsbyrå kunna 

medföra att kostnaderna för revison och rådgivning efter rotationen initialt skulle kunna minska 

för bolagen (DeAngelo, 1981; Schatzberg, 1990). Tidigare studier av bland annat Schatzberg 

(1990) och Cameran et al (2015) har påvisat att förekomsten av lowballing har förekommit på 

de marknader som studerats vid rotation av revisionsbyrå. Två hypoteser ställdes upp utifrån 

de resultaten som tidigare forskning har påvisat:  
  
• Hypotes 3: Revisonskostnaderna minskar vid en rotation av revisionsbyrå  

  
• Hypotes 4: Rådgivningskostnaderna minskar vid en rotation av revisionsbyrå  
  

På grund av Big Fours starka marknadsställning i Sverige och det prispremium som studerats i 

andra länder skulle förekomsten utav ett prispremium vara sannolik på den svenska marknaden 

(Carson et al., 2012; Choi et al., 2008). Vilket skulle kunna ha en bidragande effekt hur 

förändringen kostnadsmässigt blir för företagen vid en rotation av antigen revisor eller 

revisionsbyrå. Med detta som utgångspunkt har en femte hypotes utformats:  
  
• Hypotes 5: Big Four tar ut ett prispremium på den svenska marknaden   
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 5. Praktisk metod  

  

Följande kapitlet kommer att beskriva hur datamaterialet har samlats in samt vilket urval som 

har gjorts. Sedan presenteras de variabler som kommer ingå i modellerna och hur de har 

kalkylerats. Det mynnar sedan ut i en sammanställning av alla variabler som beskriver de namn 

som använts i regressionerna i senare kapitel.  

  

5.1 Övergripande tillvägagångssätt  
  

Studiens data är insamlat från publika företags årsredovisningar som är noterade på den 

svenska börsen. Sekundärdatat har till stor del hämtats manuellt. För att få fram resultat har 

statistiska tester gjorts, till exempel T-tester, korrelationstester och regressionsanalyser. 

Regressionsmodellerna har revisionskostnad, förändring i revisionskostnader, 

rådgivningskostnad, förändring i rådgivningskostnader eller totala kostnader som beroende 

variabler. De oberoende variablerna har arbetats fram utifrån tidigare studiers modeller. En del 

av variablerna har räknats om med den naturliga logaritmen för att bli mer normalfördelade och 

kunna användas i analyserna.   

  

5.2 Datainsamling och urval  
  

För att förenkla studiens databearbetning har olika dataprogram använts. Vid inhämtande av 

data, sammanställande och kodning har Excel använts. Materialet har därifrån exporterats 

till SPSS där statistiska tester och analyser har genomförts. Graferna i studien är gjorda i 

Excel.   

  

Syftet med studien är att undersöka hur revisions- och rådgivningskostnaderna förändras 

vid frivillig rotation av revisor respektive revisionsbyrå för börsnoterade bolag i Sverige. 

Populationen består av alla bolag som är noterade på den svenska börsen. En totalundersökning 

av populationen är att föredra, men är inte alltid möjlig att genomföra på grund av komplexitet 

och tidsåtgång (Bryman, 2014, s. 178). Det finns 644 bolag noterade på den svenska börsen 

som utgör studiens målpopulation. Av börsbolagen är 281 noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large, Mid respektive Small Cap-listor och utgör studiens urval (Retriever, 

2017). Valet att fokusera på noterade bolag kommer från de lagar som finns angående revisors- 

respektive byrårotation, vilka berör publika börsnoterade bolag (Aktiebolagslagen, SFS 

2005:551, 9 kap. 21a §). Onoterade bolag omfattas inte av de regler som behandlar revisors- 

och byrårotation och de kan ha samma påskrivande revisor och byrå i flera decennier om de 

vill, vilket gör att dessa företag inte har inkluderats i datamaterialet som samlats in. Publika 

bolag har dessutom skyldigheter att särredovisa revisions- och rådgivningskostnader, vilket är 

data som behövs för att genomföra studien (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554, 5 kap. 48 

§).    
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Från urvalet har bortfall förekommit. Fyra banker har exkluderats då dessa skiljer sig från andra 

branscher i lagstiftningen, att ta med bankerna i datamaterialet skulle innebära ett 

urvalsfel. Bolag som inte varit börsnoterade på Large, Mid eller Small Cap under hela perioden 

2007 till 2015 har exkluderats ur studien. Det är på grund av att eliminera skillnader mellan 

bolagen. Att ändra från privatägt till publikt aktiebolag påverkar revisionskostnaderna. Det gör 

även en introducering på börsen. Att ta med ett bolag som börsnoterats under tidsperioden kan 

därför ge en felaktig bild av kostnaderna. Det har också förekommit otillräckligt data från vissa 

bolag, vilka därför uteslutits. Det har bestått av saknade årsredovisningar som inte gått att finna 

(se tabell 2).  

 

Ett fåtal bolag har haft sina årsredovisningar på ett annat språk än svenska, som till exempel 

finska, och har därför även de uteslutits då vi inte kunnat finna de poster som varit aktuella för 

insamling. Ett av de studerade bolagen hade sin årsredovisning i utländsk valuta. Dessa belopp 

har räknats om och omvandlats till svenska kronor per balansdagen varje år. Totalt har 

114 bortfall noterats och utelämnats. Efter bortfall och uteslutningar har data från totalt 163 

börsbolag inkluderats i studien under varje år (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Urval 

 
  

Datamaterialet i studien består av inhämtade uppgifter från årsredovisningar publicerade år 

2007 till 2015. Eftersom alla företag inte publicerat sina årsredovisningar för 2016 vid 

tidpunkten för insamlandet av data har året i sin helhet bortsetts från.  En klar majoritet av 

bolagen har ett räkenskapsår som följer kalenderåret. Det finns dock några företag som har 

brutet räkenskapsår. För att jämförelser mellan bolagen och statistik ska kunna göras har dessa 

hör till det år som största tidsperioden hänförs till. Till exempel har ett bolag med räkenskapsår 

2008-04-01 – 2009-03-31 räknas till 2008.   

  

Studien består endast av sekundärdata och informationen kommer från företagens 

årsredovisningar. En del av den finansiella informationen har kunnat hämtas från Retriever 

Business databas via Umeå Universitetsbibliotek, till exempel de flesta poster i balans- och 

resultaträkningen. Datat har då kunnat hämtas bolagsvis för alla åren samtidigt. Annan 

information som tid för börsnotering, påskrivande revisor, revisionsbyrå och kostnader för 

revision respektive rådgivning har fått hämtats manuellt från respektive bolags 

årsredovisningar. Årsredovisningarna kunde i de flesta fall laddas ned från bolagens hemsidor 

och från Retriever i de fall det inte fanns på hemsidorna. Vid insamling av vilken revisor och 

revisionsbyrå bolagen har haft, har vartannat år granskats för att effektivisera processen. 

När förändringar mellan två år har observerats, har även året där emellan kontrollerats för att se 

när rotationen av revisor eller byrå har skett. Ett antagande har därför gjorts angående att 

samma revisor och byrå undertecknar årsredovisningen under mellanåret om dess namn står 

året innan och efter.  Exempelvis om revisor och revisionsbyrå visar samma påskrivande namn 

2009 och 2011 har inte årsredovisningen för 2010 granskats för att se vem som var påskrivande 

revisor för det året utan det har antagits att det är samma som 2009 och 2011. Om det däremot är 

ett nytt namn 2011 jämfört med 2009 har även 2010 undersökts för att få reda på när rotationen 

skedde.   

Typ av bolag Antal exkluderade Kvarvarande

Antal företag på svenska börslistor 644

Företag på Large, Mid & Small Cap -363 281

Storbanker -4 277

Otillräcklig data eller inte listade hela perioden -114 163

Slutligt antal bolag 163
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Det finns alltid en risk för kodningsfel vid manuell granskning av data samt risk för 

tabuleringsfel vid hämtning av data från Retrievers databas. Manuellt bearbetat data har 

hanterats med noggrannhet och försiktighet för att undvika misstag. Dessutom har 60 

stickprovskontroller genomförts för att kontrollera och öka trovärdigheten. Stickproven har 

varit slumpvisa och gjorts på alla år och bolag samt för alla variabler. Extremvärden har 

dessutom dubbelkontrollerats för bearbetningsfel. Inga fel upptäcktes vid dessa stickprov och 

kontroller, vilket ökar pålitligheten i datamaterialet.    

 

5.3 Undersökningsvariabler  
  

Variablerna som presenteras nedan har använts som beroende variabler i våra 

regressionsmodeller. Vardera variabel har använts separat i var sin regressionsmodell för att 

försöka besvara vår problemformulering. Ordningen som visas nedan är densamma som 

hur regressionsmodellerna har analyserats i senare kapitel.  

  

5.3.1 Revisionskostnad  
  

I tidigare studier av Sharma et al (2017) och Steward & Kent (2016) som har undersökt hur 

revisonskostnaderna påverkas vid en rotation av revisor eller revisionsbyrå har revisonskostnad 

använts som beroende variabel. Revisionskostnaderna är det totala revisionsarvodet ett bolag 

tagit upp i sin årsredovisning till samtliga revisionsbyråer. En del tidigare studier har vid 

undersökning av revisionskostnad kommit fram till rabatterad prissättning vid en rotation, så 

kallad lowballing (Cameran et al., 2015; Geiger & Raghunadan., 2002). Andra studier har fått 

motsatt resultat och sett en ökning av kostnaderna (Sharma et al., 2017; Steward & Kent, 

2016).   

  

Revisionskostnaden har i beskrivande statistik samt i en regressionsmodell räknats om som 

förändringen mellan åren. Det är för att få en tydligare bild av hur kostnaderna förändrats. 

Förändringen för till exempel 13_14 är revisionskostnaden under 2014 subtraherat med 

revisionskostnaden under 2013. När dessa delats upp med bland annat revisorsrotation är det 

rotationen för 2014 som används vid förändring i 13_14. Då det är förändringen mellan åren 

finns enbart åtta år (14_15 till 07_08) jämfört med nio år när det är total kostnad för ett år (2015 

till 2007).  En regressionsmodell har även utformats med förändring i revisionskostnad som 

beroende variabel. 

  

Då variationen i revisonskostnaderna är stora mellan de bolag som observerats, har tester för 

att försäkra sig om att variabel är normalfördelad utförts. Histogrammet för revisonskostnader 

visade sig vara snedfördelat, vilket tyder på att revisonskostnader inte var normalfördelade 

mellan bolagen. För att kunna använda revisonskostnader i regressionerna räknades variabeln 

om med den naturliga logaritmen. Det gjorde att variabel blev normalfördelad och kunde 

inkluderas i våra modeller för vidare analys. Det är även vanligt bland rapporter som avser att 

undersöka revisonskostnader att transformera variabeln med den naturliga logaritmen (Hay et 

al., 2006).  
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5.3.2 Rådgivningskostnad  
  

Studien ämnar också undersöka hur de totala rådgivningskostnaderna påverkas av en revisors- 

respektive byrårotation. En av orsakerna till att undersöka rådgivningskostnaderna är att se om 

eventuella rabatter i revisionskostnad istället ökar rådgivningskostnaderna för det året. Antle et 

al (2006) har i sin studie diskuterat kring ett samband mellan kostnaderna och det är därför 

intressant att undersöka om det kan finnas ett sådant samband i Sverige.  

  

Rådgivningskostnaderna är den totala kostnad som bolaget tagit upp i sin årsredovisning som 

avser rådgivning utöver revisionsuppdraget, så kallade fristående tjänster, till samtliga 

revisionsbyråer (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554, 5 kap. 48 §). Likt revisonskostnad 

visade även sig rådgivningskostnad inte vara normalfördelad. Den stora variationen mellan åren 

gjorde att variabeln också omräknades med den naturliga logaritmen. Det medförde att 

rådgivningskostnad blev normalfördelad och kunde inkluderas i modellen.  

 

Även förändringar i total rådgivningskostnad har undersökts där de räknats ut på samma sätt 

som för förändring i revisionskostnad (se 5.3.1), det vill säga att 13_14 års förändring är 2014 

års totala rådgivningskostnad subtraherat med 2013 års kostnad. Även förändringen i totala 

rådgivningskostnader ingår som beroende variabel i en regressionsmodell.  

 

I beskrivande statistik delades rådgivningskostnaderna upp mellan arvodet till den påskrivande 

revisionsbyrån och övriga byråer. Förändringen i arvodet till den påskrivande firman jämfördes 

sen på samma sätt som revisionskostnad och den totala rådgivningskostnaden i en figur. I 

samband med detta kontrollerades även hur många revisionsbyråer bolagen anlitar för att få 

fristående rådgivning.  En regressionsanalys gjordes med variabeln för att se förändringar från 

total rådgivningskostnad.  

  

5.3.3 Total kostnad (Revisionskostnad + Total rådgivningskostnad) 
  

Total kostnad avser det totala arvode som uppgetts i bolagens årsredovisningar och avser 

samtliga revisionsbyråer. Den totala kostnaden är således summan av både revisionskostnad 

och totala rådgivningskostnaden för bolagen. Likt revisions- och rådgivningskostnaderna 

räknas totalkostnaden om med den naturliga logaritmen för att uppfylla 

normalfördelningskravet.   

 

5.4 Testvariabler  
  

Variablerna som presenteras nedan kommer inkluderas i alla regressionsmodeller som 

oberoende variabler. De hypoteser som ställdes upp tidigare kommer försöka att förklaras 

utifrån resultaten från dessa tre testvariabler som i ett senare skede ämnar till att besvara 

studiens problemformulering.   

 

  



 
 

 
 

29 

5.4.1 Revisorsrotation  
  

För att kunna se om en revisorsrotation har skett för bolagen för vart och ett av åren mellan 

2007 och 2015 har en binär variabel gjorts, en så kallad dummy variabel (se exempelvis 

Sharma et al, 2017; Steward & Kent, 2016). Om ett företag har bytt påskrivande revisor från 

föregående år antar variabeln värdet 1 och om det är samma påskrivande revisor under båda 

åren har värdet 0 använts. Om flera rotationer gjorts under perioden har datamaterialet fått flera 

observationer med 1 för bolaget.   

  

Ett undantag från detta är om en byrårotation skett, då är värdet 0 även om det har skett ett 

byte av påskrivande revisor. Det är på grund av att det annars inte går att urskilja 

kostnadsförändringar vid enbart rotation av revisor och inte både revisor och revisionsbyrå 

samtidigt.   

  

5.4.2 Byrårotation  
  

Likt revisorsrotationen har en dummy variabel upprättats för byrårotationer för alla år mellan 

2007 och 2015 (se Ruiz-Barbadillo et al., 2008). Har bolaget anlitat en ny revisionsbyrå 

jämfört med året innan får variabeln värdet 1 och om det är samma revisionsbyrå som skrivit 

under båda åren blir värdet 0. Har flera byrårotationer gjorts finns flera värden med 1 för 

bolaget. Alla bolag som bytt revisionsbyrå under alla år bytte samtidigt påskrivande revisor. 

Det var inget fall där bolagens revisionsbyrå byttes och den påskrivande revisorn samtidigt 

bytte arbetsplats till den nya revisionsfirman.   

 

5.4.3 Big Four  
  

Flera studier har sett ett att revisionsbyråerna inom Big Four tar ett högre pris än mindre 

revisionsbyråer (Carson et al., 2012; Choi et al., 2008). I denna studie har Big Four tagits med 

som testvariabel för att se om storleken på revisionsbyrån har någon påverkan på 

revisions- och rådgivningskostnaderna likt tidigare studier som är gjorda av Stewart & 

Kent (2016) och Sharma et al (2017).   

  

Variabeln Big Four visar vilken byrå bolagen anlitade under 2007 till 2015. Det är en 

binär dummy variabel som antar värdet 1 om revisionsbyrån tillhör Big Four och 0 om det är 

en annan byrå. Till Big Four hör PwC, EY, KPMG och Deloitte. De övriga byråer som anlitats 

av börsbolagen var Grant Thornton, Mazars och BDO.   

  

5.5 Kontrollvariabler  
  

Det är väl etablerat att ett bolags storlek och komplexitet avgör kostnaden för revison (Simunic, 

1980). Tidigare studier som avser att se hur kostnaderna påverkas av byrå- och 

revisorsrotation har använt en kontrollvariabel med mått på komplexitet i deras modeller. De 

har då använt antal dotterbolag eller utländska dotterbolag (Stewart & Kent, 2016). I denna 

studie finns ingen sådan kontrollvariabel på grund av svårigheterna att generera den 

informationen från de bolag som studerats. De övriga variablerna för bolagets storlek, risk och 

betalningsförmåga är alla i likhet med tidigare studier.   
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I samtliga av de totalt fem regressionsmodeller som utförs inkluderas förutom testvariablerna 

även: kundfordringar, soliditet, kassalikviditet, totala tillgångar och lönsamhet. I 

regressionsmodell 1, där revisonskostnader är den beroende variabeln kommer även 

rådgivningskostnad att inkluderas som oberoende variabel.   

  

5.5.1 Kundfordringar  
  

Kundfordringar är en post i rörelsekapitalet och är därför en kontrollvariabel för bolagens 

betalningsförmåga och risknivå. Variabeln inkluderas för att öka förklaringsgraden i 

regressionsmodellen och är i kronor på en ordinalskala. Andra studier som tagit med variabeln 

är Sharma et al (2017) och Cameran et al (2015).   

  

5.5.2 Soliditet  
  

För att kontrollera företagens betalningsförmåga på lång sikt har soliditet tagits med 

som förklarande variabel. Tidigare studier har ofta haft med en variabel för att avgöra vilken 

risk bolaget har där skuldsättningsgrad varit ett mått (Hay et al., 2006). Soliditet är uträknad 

med samma siffror som skuldsättningsgrad och är på så vis även ett mått på risknivån i 

bolagen. Soliditet är, likt formeln nedan visar, hur stor del av företagets tillgångar som är 

finansierade med eget kapital och variabeln är uttryckt i procent på en ordinalskala.   

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 × 0,78 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

5.5.3 Kassalikviditet  
  

Då långsiktiga mått som soliditet inte säger allt om ett bolags betalningsförmåga och risknivå 

har även kassalikviditet tagits med i modellen, Sharma et al (2017) och Steward & Kent 

(2016) är andra som tagit med kassalikviditet som kontrollvariabel. Kassalikviditet är ett mått 

på betalningsförmåga och risknivån på kort sikt. Det finns en stor variation på olika 

likviditetsmått, men i denna studie har variabeln beräknats enligt formeln nedan och är uttryckt 

i procent på en ordinalskala.   

 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑉𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

 

5.5.4 Total rådgivningskostnad  
  

Total rådgivningskostnad är en oberoende variabel i modellen när revisionskostnaden är den 

beroende variabeln (regressionsmodell 1 och 2).  De totala rådgivningskostnaderna varierar 

stort för olika bolag och har därför räknats om med den naturliga logaritmen innan de använts 

i analysen. Steward och Kent (2016) har med rådgivningskostnad i sin regressionsmodell.   
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I regressionsmodell 3 är rådgivningskostnad den beroende variabeln, vilket medför att det inte 

går att inkludera rådgivningskostnad som en oberoende variabel i regressionsanalysen. I modell 

5 gäller samma förhållanden som i modell 3, eftersom att rådgivningskostnaderna utgör en stor 

del av de totala kostnaderna, vilket gör att den skulle förklara för stor del av variansen av den 

beroende variabeln.  

  

5.5.5 Totala tillgångar  
  

En variabel över storleken på bolagen i studien inkluderas likt tidigare undersökningar 

(Cameran et al., 2015, 2016; Simunic, 1984; Sharma et al., 2017). Det beror på att ett större 

bolag förväntas ha högre kostnader än ett mindre. Vanliga storleksmått är omsättning och totala 

tillgångar. I denna studie används totala tillgångar som variabel för mått på bolagens storlek, 

där variabeln är enligt en ordinalskala. Då storleken på tillgångarna skiljer sig stort mellan olika 

bolag har variabeln räknats om med den naturliga logaritmen. Det minskar känsligheten för 

extremvärden och ökar jämförbarheten.   

  

5.5.6 Lönsamhet  
  

Lönsamhet är ett mått på bolagens risknivå och ekonomiska ställning. Variabeln brukar 

inkluderas för att öka regressionsmodellens förklaringsgrad, se Sharma et al (2017) och Steward 

& Kent (2016). Lönsamhet kan mätas och beräknas på många olika sätt, men har i denna 

studie beräknats enligt formeln nedan. Variabeln är i en ordinalskala utryckt i procent.   

 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

5.5.7 Sammanställning av variablerna  
  

Variabel  Beskrivning  

RevlogkostX  Revisionskostnader i kronor år X omräknade med den naturliga 

logaritmen  

RådlogkostX  Totala rådgivningskostnader i kronor år X omräknade med den naturliga 

logaritmen  

TotlogkostX  Totala kostnader (revisions- + totala rådgivningskostnader) i 

kronor år X omräknade med den naturliga logaritmen  

Revkost_X  Revisionskostnader år X uttryckt i kronor  

Rådkost_X  Totala rådgivningskostnader år X uttryckt i kronor  

Revbyte_X  Revisorsrotation år X, där 0 = ingen revisorsrotation och 1 = att det skett 

en revisorsrotation för det angivna året.   

Byråbyte_X  Byrårotation år X, där 0 = ingen byrårotation och 1 = att det skett 

en byrårotation för det angivna året.  

Byte_X I vissa fall har all rotation haft samma variabel, t.ex. vid T-tester. Den 

läses då enligt följande: 1 = revisorsrotation, 2 = byrårotation och 0 = 

varken revisors- eller byrårotation har skett under året.  

B4_X  Big Four år X, där 0 = en annan revisionsbyrå är de tillhörande 

Big Four och 1 = en av byråerna tillhörande Big Four har skrivit under 

revisionsberättelsen för det angivna året.   

Kundford_X  Kundfordringar år X uttryckt i kronor  
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Soliditet_X  Soliditet år X uttryckt i procent  

Kassalikv_X  Kassalikviditet år X uttryckt i procent  

LogTotTillX  Totala tillgångar uttryckt i kronor år X omräknade med den naturliga 

logaritmen  

Lön_X  Lönsamhet år X uttryckt i procent  

   

 

 

  



 
 

 
 

33 

6. Empiri   

  

Empiri kapitlet har som avsikt att ge läsaren en djupare kunskap och förståelse på det data som 

samlats in. Kapitlet kommer sedan att avslutats med de regressioner som har utförts och ge en 

presentation av resultatet.   

  

6.1 Beskrivande Statistik   
 

I tabellerna och figurerna nedan kommer beskrivande statistik på de beroende och oberoende 

variabler vi valt att undersöka. För tabeller över samtliga år i de fall de inte är presenterade i 

kapitlet se appendix.   

  

6.1.1 Revisionskostnader  
  

I tabell 3 nedan kan medelvärde, median, minimum, maximum samt percentilerna 25, 50 

respektive 75 ses för den totala revisionskostnaden mellan åren 2007 till 2015. Varje år har 163 

observationer, förutom under åren 2014 och 2007 där det saknas ett data per år.  Det beror på 

att revisionskostnaden för dessa år är 0 kronor för ett bolag som inte redovisade några 

revisionskostnader dessa år utan enbart rådgivningskostnader.   

  

I tabell 3 kan ses att medelvärdet för revisionskostnaden ligger betydligt högre än 

medianen under alla år. Medelvärdena för de studerade åren ligger mellan 7,4 och 8,4 miljoner 

kronor, vilket ger ett genomsnitt på 7,9 miljoner kronor. Medianen är mellan 1,8 och 2,4 

miljoner kronor, vilket ger ett genomsnitt på cirka 2,1 miljoner kronor. Skillnad mellan 

medelvärde och median är därför nästan sex miljoner kronor i genomsnitt. Det beror på 

att några av de största bolagen i studien har extremt höga kostnader i jämförelse med de 

medelstora och de mindre. Värdena för den 75 percentilen ligger i nivå med medelvärdena. Det 

betyder att de 25 procent som har störst revisionskostnader höjer medelvärdet avsevärt 

eftersom resterande 75 procenten av bolagen har kostnader under denna nivå.  

 

Tabell 3. Beskrivande statistik revisionskostnad (i kronor)

 
 

För att undvika bias och risken att dra felaktiga slutsatser, kontrolleras variablerna så att de är 

normalfördelade (Djurfeldt et al., 2016, s. 366). För att undersöka om variabeln 

revisionskostnad är normalfördelad har histogram gjorts för samtliga år. Histogrammen visar 

att revisionskostnaden inte kan anses normalfördelad, vilket värdena i tabell 3 gav en 

indikation på. För att åtgärda att revisionskostnaden inte är normalfördelad har denna variabel 

transformerats och logaritmerats. När variabeln revisionskostnad logaritmerats med den 

naturliga logaritmen visar den sig vara normalfördelad och kan senare inkluderas i 

regressionen.   

      Revkost_15 Revkost_14 Revkost_13 Revkost_12 Revkost_11 Revkost_10 Revkost_09 Revkost_08 Revkost_07

Antal bolag 163 162 163 163 163 163 163 163 162

Medelvärde 8 359 192 7 718 645 7 767 260 7 535 914 7 604 952 7 386 988 8 166 288 7 838 479 8 351 735

Median 2 400 000 2 176 000 2 197 000 2 105 000 2 000 000 1 908 000 2 000 000 2 100 000 1 850 000

Minimum 182 000 130 000 102 300 121 000 150 000 183 000 155 000 14 000 50 000

Maximum 105 000 000 100 000 000 120 000 000 102 000 000 97 000 000 102 000 000 112 000 000 105 000 000 137 057 000

Percentiler 25 991 000 900 000 758 000 648 000 800 000 740 000 800 000 773 000 691 500

50 2 400 000 2 176 000 2 197 000 2 105 000 2 000 000 1 908 000 2 000 000 2 100 000 1 850 000

75 7 000 000 6 138 500 6 900 000 6 000 000 5 436 000 6 000 000 7 333 000 6 500 000 6 000 000
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6.1.2 Förändring i revisionskostnader  
      

Figur 3 visar förändringar i revisionsarvodet mellan två år och är uppdelat mellan bolag som 

har gjort en rotation av revisor eller byrå, samt bolag som inte gjort någon rotation alls. Den 

ämnar se om det blir någon förändring i revisionskostnaderna vid en rotation.  

  

Förändringar i revisionskostnader uppdelat på revisorsrotation, byrårotation och inget byte ger 

under de studerade åren inkonsekventa resultat. Medelvärdena för de tre kategorierna har större 

spridning och skiljer sig stort från medianen, vilket gör att ett annat centralmått kan ge ett mer 

rättvisande värde utan att påverkas av extremvärden. Vid kontroll av data ses flertalet höga 

respektive låga kostnader för flera olika bolag och år. Det gör det svårt att ta bort 

extremvärdena då de är många och snarare beror på en sned normalfördelning än några få 

extremvärden. Det är ytterligare en indikation på att ett annat mått än medelvärde är att föredra 

som centralmått. Vid användning av trimmat medelvärde med fem procent (se figur 3) för de 

olika åren och rotationerna ses stora skillnader även där, dock mindre än för medelvärdet. Vid 

kontroll av medianen ses samma tendenser som vid trimmat medelvärde med fem procent, 

varför det senare har valts som centralmått.   

  

För de bolag som inte roterat revisor eller revisionsbyrå under respektive år är skillnaden i 

kostnad mellan –380 000 och 300 000 kronor varje år. De flesta åren har en ökning 

på omkring +100 000 kronor, vilket gör att de bolag som inte gjort någon rotation har fått ökade 

kostnader. Det är bara under åren 09-10 som det negativa värdena visade sig, som raderade ut 

de tidigare ökningar som skett. Majoriteten av åren skiljer sig kostnaderna mellan de 

som roterat revisor eller byrå jämfört med de bolag som inte bytt.   

  

I figur 3 över förändringar i revisionskostnad kan ses att en revisorsrotation gav ökade 

kostnader under alla år förutom två. Under de två första samt de sista åren observerades de 

högsta ökningarna. Åren 10-11, 12-13 och 13-14 var skillnaden i kostnad vid revisorsrotation i 

nivå med de bolag som inte roterade revisor eller revisionsbyrå de åren. Byrårotation 

visade ökade kostnader under 12-13 samt 13-14 som var högre än övriga år. Åren 07-08, 08-09 

och 11-12 hade ökade kostnader som är i nivå eller något under ökningen för de bolag som inte 

gjort några byten de åren.  

  

De åren som visar tydligast minskning för alla kategorier är 09-10. Denna tidsperiod var den 

enda som visade på negativa skillnader i revisonskostnad för alla kategorier samtidigt. 

Revisorsrotation visar även en minskning av kostnaderna under 11-12 och byrårotation under 

år 10-11 och 14-15.    

  

För att kunna se om de förändringar som observerades mellan de olika tidsperioderna 

och kategorierna var statistiskt säkerställda utfördes T-tester. Vid de T-tester som gjorts mellan 

de olika grupperna för varje år är förändringen mellan revisorsrotation och ingen rotation 

signifikant på 1 procent för år 14-15 och 11-12. Dessutom är förändringen mellan 

revisorsrotation och byrårotation signifikant för år 09-10 på 5 procent (se tabell 4). Övriga 

förändringar mellan grupperna är inte signifikanta.    
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Tabell 4. Signifikanta resultat vid T-test för revisionskostnader 

 
 

I figur 3 kunde minskningar av kostnader ses mellan åren 9-10 vid en byrårotation jämfört med 

inget byte, vilket visade ett signifikant resultat vid T-test. Det kan bero på lowballing vid 

antagande av ett nytt uppdrag (DeAngelo, 1980).   

 

Under åren 14-15 observerades ökade kostnader vid en revisorsrotation jämfört med de bolag 

som inte utfört något rotation. Ökningen vid revisorsrotationen visade sig vara signifikant och 

kan tyda på en på en inlärningseffekt, där det tar längre tid för den nya revisorn att 

utföra uppdraget (Bell et al, 2008; Davidson & Gist, 1996). Det finns dock inga trender mellan 

åren, vilket gör det svårt att se några samband hur byråer väljer att prissätta deras 

revisionstjänster mot bolagen.  

 

 
Figur 3. Förändring i revisionskostnad, trimmat medelvärde 5 % 

  

6.1.3 Total rådgivningskostnad  
  
I tabell 5 ses den totala rådgivningskostnaden till alla revisionsbyråer för år 2007 till 2015. Det 

är 163 observationer varje år och inget saknat data. De mått som kan utläsas ur tabellen är 

medelvärde, median, minimum, maximum samt percentilerna. Att minimum för 

rådgivningskostnaden är 0 kronor varje år beror på att flertalet bolag inte redovisar några 

rådgivningskostnader. Det kan exempelvis bero på att de inte behövt rådgivning utöver 

revisionsuppdraget, att de har experter anställda inom företaget eller att de anlitat en konsult 

som inte är anställd av en revisionsbyrå.    

  

År 14-15 11-12 09-10

Test mellan 1-0 1-0 1-2

Sig. 0,001*** 0,039** 0,002***

Pos./Neg. Pos Neg Pos

1: Revisorsrotation  2: Byrårotation 0: Inget byte

*** Signifikans på 1%  **Signifikans på 5%  *Signifikans på 10%
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Rådgivningskostnaderna i tabell 5 visar, likt revisionskostnaderna, stora skillnader mellan 

minimum och maximum. Medelvärdena är mellan 3,6 och 5,2 miljoner kronor medan 

medianen ligger betydligt lägre på 700 000 till en miljon kronor. Sett till genomsnittet över alla 

år skiljer det 3,4 miljoner kronor mellan medelvärde och median. Vid jämförelse av 

percentilerna ses att medelvärdet ligger över en miljon kronor högre än den 75 percentilen varje 

år. Det betyder återigen att de 25 procent av bolagen med störst kostnader för 

rådgivning kraftigt ökar medelvärdet för rådgivningskostnader i studien.  

 

Tabell 5. Beskrivande statistik total rådgivningskostnad (i kronor)  

 
 

Precis som variabeln revisionskostnad visar variabeln rådgivningskostnad att den inte är 

normalfördelad, vilket det även gavs en indikation på vid granskning av siffrorna i tabell 5. För 

att korrigera det problemet räknades även rådgivningskostnad om med den naturliga 

logaritmen och blev då normalfördelad, vilket gör att variabeln kan ingå i analyserna.    

 

6.1.4 Förändring i totala rådgivningskostnader  
  

Vid förändring i kostnader för rådgivningsarvodet ses stora olikheter inom respektive år och 

grupper, såväl som mellan olika år. På grund av stor spridning och något skeva kurvor 

är medelvärdet inte heller här ett fungerande centralmått. Vid kontroll av median och trimmat 

medelvärde med fem procent ger det trimmade medelvärdet tydligast resultat, vilka kan ses 

i figur 4.    

   

De bolag som inte bytt revisor eller revisionsbyrå under respektive år har stora förändringar i 

kostnader mellan åren, där skillnaden ligger mellan –160 000 och +250 000 kronor. 

Sammantaget är de största ökningarna av den totala rådgivningskostnaden för inget byte 

under 09-10 och 10-11 då skillnaderna för både revisorsrotation och byrårotation är negativa. 

Störst ökningar i rådgivningskostnader ses hos revisorsrotation för år 07-08, 11-12 och 13-14, 

medan 14-15 har något ökade kostnader. Vid byrårotation syns två år med ökade kostnader, 

12-13 och 13-14.    

   

Minskade totala rådgivningskostnader kan ses under 08-09 och 09-10 för både revisorsrotation 

och byrårotation. Revisorsrotation har minskade kostnader även under 10-11 och 12-13 och 

byrårotation hade minskade kostnader under hela perioden 07-08 till 11-12, samt 14-15. Det 

tyder på färre fakturerade timmar eller att den påskrivande revisionsbyrån, i enlighet med Antle 

et al (2006), använder sig av lowballing på rådgivningskostnaderna för att kompensera för höjda 

revisionsarvoden.  

   

  

    Rådkost_15 Rådkost_14 Rådkost_13 Rådkost_12 Rådkost_11 Rådkost_10 Rådkost_09 Rådkost_08 Rådkost_07

Antal bolag 163 163 163 163 163 163 163 163 163

Medelvärde 4 910 654 5 228 798 4 171 086 4 262 413 4 219 558 3 831 294 3 647 326 4 164 031 4 489 218

Median 860 000 884 000 1 000 000 930 000 1 000 000 1 000 000 800 000 900 000 700 000

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maximum 111 000 000 156 000 000 65 000 000 88 000 000 73 000 000 50 000 000 68 000 000 64 000 000 112 000 000

Percentiler 25 200 000 210 000 282 000 208 000 220 000 211 000 200 000 200 000 126 000

50 860 000 884 000 1 000 000 930 000 1 000 000 1 000 000 800 000 900 000 700 000

75 3 000 000 2 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 2 456 000 3 000 000 2 000 000
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Vid T-testerna kan flera signifikanta förändringar ses mellan de olika grupperna och åren. 

Förändringar i totala rådgivningskostnader vid en revisionsrotation jämfört med inget byte för 

åren 14-15, 13-14, 11-12 och 09-10 är signifikanta på fem procent (se tabell 6). Förändringar i 

kostnader för en byrårotation jämfört med ingen rotation är endast signifikant för år 13-14 på 1 

procents signifikansnivå. Vid en signifikansnivå på 10 procent ses även skillnader år 10-11 och 

08-09 för skillnader mellan revisors- och byrårotation.    

 

 Tabell 6. Signifikanta resultat vid T-test för totala rådgivningskostnader 

 
 

Förändringar i det totala rådgivningsarvodet vid byrårotation 13–14 är en tydlig ökning av 

kostnaderna och är dessutom signifikant jämfört med de bolag som inte bytt, vilket kan tyda på 

en inlärningskurva även för rådgivningen (Bell et al, 2008; Davidson & Gist, 1996). De ökade 

rådgivningskostnaderna kan också skulle kunna indikera att mer rådgivning efterfrågats av 

bolagen. Övriga år är till största del negativa vilket indikerar färre rådgivningstimmar (Benkard, 

2000) eller lowballing (DeAngelo, 1980), men dessa resultat är inte signifikanta. Kostnaderna 

ökar vid revisorsrotation jämfört med inget byte och är signifikant på 1 procent under flera av 

de senare åren. Det tyder på en inlärningskurva för de bolag som utför rådgivningen (Bell et al, 

2008; Davidson & Gist, 1996).  

  

 
Figur 4. Förändring i totala rådgivningskostnader, trimmat medelvärde 5 % 

 
  

År 14-15 13-14  13-14 11-12 10-11 09-10 08-09

Test mellan 1-0 1-0 2-0 1-0 1-2 1-0 1-2

Sig. 0,007*** <0,001*** <0,001*** 0,016** 0,067* 0,01*** 0,099*

Pos./Neg. Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg

1: Revisorsrotation  2: Byrårotation  0: Inget byte

*** Signifikans på 1%  **Signifikans på 5%  *Signifikans på 10%
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6.1.5 Förändring i uppdelade rådgivningskostnader för den 
påskrivande revisorn 
   

Totala rådgivningskostnader till alla revisionsbyråer, som tidigare har analyserats, har delats 

upp till de rådgivningskostnader som kan hänföras till den revisionsbyrå som är påskrivande 

revisor och de övriga byråer som inte är påskrivande. I figur 5 ses förändringar i kostnader för 

påskrivande byrå vid revisorsrotation, byrårotation och inget byte. Även i denna figur har det 

trimmade medelvärdet valts som centralmått då medelvärdet ger något missvisande resultat och 

medianen visar samma tendenser som det trimmade medelvärdet.    

 

När bolagen inte har gjort någon rotation pendlar förändringarna i kostnaderna mellan –170 

000 och +380 000 kronor, där tre år visar minskade kostnader och övriga år ökade kostnader. 

För revisorsrotation ses ökade kostnader för åren 14-15, 13-14, 11-12 och 07-08, övriga år visar 

tydligt minskade kostnader. Byrårotation ger minskade kostnader under nästan alla år, där 07-

08, 08-09 och 14-15 har de största minskningarna.    

 

När T-tester utfördes på de olika åren och grupperna fås flera signifikanta resultat. De 

förändringar som är signifikanta på en procent är vid revisorsrotationer år 14-15, 13-14, 11-12 

och 09-10 (se tabell 7). För en signifikansnivå på fem procent är skillnader i kostnader vid 

byrårotation år 14-15 signifikant.  

 

Tabell 7. Signifikanta resultat vid T-test för uppdelade rådgivningskostnader 

 
  

Rådgivningskostnaden vid revisorsrotation för påskrivanderevisionsbyrå jämfört med inget 

byte visar signifikanta resultat för samma år som totalt rådgivningsarvode och kan ses i figur 

4. Det indikerar att rådgivningsarvodet till den påskrivande revisorn till stor del påverkar det 

totala rådgivningsarvodet. Förändringar i uppdelade rådgivningskostnader för byrårotation är 

negativ alla år utom ett och det signifikanta resultat som finns 14-15 mellan byrårotation eller 

inget byte är negativt. Det kan bero på lowballing från revisionsbyråerna vid antagande av ett 

nytt uppdrag.  

 

För 09-10 minskar rådgivningskostnaderna för påskrivande revisor vid både revisors- och 

byrårotation, vilket det även gör för revisionsarvodet och det totala rådgivningsarvodet. Flera 

av dessa resultat är signifikanta. Det kan bland annat bero på den finanskris som rådde i Europa 

under dessa år.   

 

  

År 14-15  14-15 13-14 11-12 09-10

Test mellan 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0

Sig. 0,001*** 0,011** <0,001*** 0,008*** 0,002***

Pos./Neg. Neg Neg Pos Pos Neg

1: Revisorsrotation  2: Byrårotation  0: Inget byte

*** Signifikans på 1%  **Signifikans på 5%  *Signifikans på 10%
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Figur 5. Förändringar i rådgivningsarvode för påskrivande revisor, trimmat medelvärde 5 

%   
 

6.1.6 Antal revisionsbyråer vid rådgivning  
  

Hur många revisionsbyråer de olika bolagen anlitat för att utföra rådgivning framgår av tabell 8 

nedan.  Minimivärdet var 0 då vissa bolag inte uppger några rådgivningskostnader och högsta 

värdet var mellan 4 till 5. Ett av de bolag som anlitade flest olika revisionsbyråer var ett statligt 

bolag. De flesta bolag anlitar en till två revisionsbyråer för rådgivning och medelvärdet under 

åren varierar mellan 1,23 och 1,35 revisionsbyråer (se tabell 8). 

 

Tabell 8. Antal revisionsbyråer vid rådgivning   

 
  

När en uppdelning av antal revisionsbyråer som bolagen använde och om de gjort en 

revisorsrotation, byrårotation eller inget byte har skett blir resultatet något annorlunda (se tabell 

9). För de bolag där inget byte skett ligger medelvärdet mellan 1,21 och 1,35, vilket är likt 

medelvärdena i tabell 8. Antal revisionsbyråer som bolag använder för rådgivning vid en 

revisorsrotation ligger de flesta år något högre än de för inget byte. Genomsnitten vid rotation 

för både revisors- och byrårotation är 1,36 och för inget byte ligger det på 1,27 bolag. För en 

tydligare jämförelse, se figur 6 där medelvärdena för varje år är presenterade i en graf.  
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Byråer_
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07

Medelvärde 1,23 1,24 1,32 1,30 1,35 1,33 1,33 1,30 1,26

Standardavvikelse 0,622 0,597 0,726 0,677 0,624 0,619 0,693 0,677 0,710

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maximum 4 4 5 5 4 4 4 4 4
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Tabell 9. Medelvärde antal revisionsbyråer vid rådgivning uppdelat på rotation 

 
 

Hur många revisionsbyråer som ger rådgivning kan påverka kostnaderna, då det är fler personer 

som behöver vara insatta i bolagens processer. Det ökar dock oberoendet, då det kan vara ett 

problem att få rådgivning från den byrå som också utför revisionen (Eilifsen et al, 2014, s. 655). 

 

 
Figur 6. Antal revisionsbyråer för rådgivning  
 

6.1.7 Testvariabler   
   

I frekvenstabell 10 nedan kan utläsas hur många av börsbolagen som bytt revisor 

inom den revisionsbyrå som redan är påskrivande för varje år. Under 2007 och 2008 

hade 28 respektive 27 revisorsrotationer skett, vilket var högre än genomsnittet för de 

studerade åren. De näst kommande två åren hade betydligt färre rotationer innan antalet steg 

igen mellan 2011 och 2015 som hade 24 till 34 rotationer per år. Det innebär att 14,9 procent 

(24,3 bolag) i genomsnitt roterar revisionsbyrå per år, och om 2009 och 2010 bortses från stiger 

siffran till 17 procent (28 bolag). De flesta bolag hade någon gång under perioden gjort 

en revisorsrotation och eftersom det bara är omkring 15 procent av bolagen som roterar 

revisor per år finns det ett stort antal som har samma påskrivande revisor under flertalet år.  

 

  

År Revisorsyte Byråbyte Inget byte

2007 1,52 1,25 1,21

2008 1,37 1,20 1,29

2009 1,17 1,00 1,35

2010 1,43 1,40 1,32

2011 1,50 1,17 1,33

2012 1,26 2,00 1,26

2013 1,59 1,45 1,25

2014 1,12 1,73 1,22

2015 1,26 1,00 1,23

Medelvärde 1,36 1,36 1,27
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Tabell 10. Beskrivande statistik revisorsrotation   

 
 

I tabell 11 med frekvens över byrårotation kan ses att 2007 till 2015 har fem till elva (3,1 till 

6,7 procent) bolag per år bytt revisionsfirma. Av de 163 börsbolagen i studien roterar i 

genomsnitt 4,9 procent (8 bolag) revisionsbyrå per år. Ungefär hälften av de bolag som 

studerats hade gjort en byrårotation och ett fåtal hade gjort fler än en. De flesta bolag väljer 

alltså att ha en revisionsbyrå under flera år innan det görs en rotation. På grund av det låga 

antalet rotationer per år har det varit svårt att få statistisk signifikans i de tester och modeller 

som gjorts där byrårotation har inkluderats. 

 

Tabell 11. Beskrivande statistik byrårotation   

 
 

 

När revisors- och byrårotationerna delas upp per bolag istället för år kan det granskas hur 

vanligt det är med rotation inom bolagen (se tabell 12). Vid kontroll av revisorsrotation kan ses 

att 86 procent av bolagen har roterat revisor en eller två gånger under perioden och att 10 

procent inte roterat revisor vid något tillfälle. Vid en närmare granskning revisionsbyrå kan ses 

att 50 bolag har roterat vid ett tillfälle och 11 bolag har roterat vid två tillfällen. 102 av de 

observerade bolagen har haft samma revisionsbyrå under hela perioden.  

 

Tabell 12. Rotation uppdelat på bolag 

 
 

För att kontrollera hur många av byråerna som roterat revisor och revisionsbyrå har tabell 13 

upprättats. Tabellen är en hopslagning av alla år och rotationer där en revisorsrotation gett ett 

poäng per gång, byrårotation har gett två poäng och ingen rotation har gett noll poäng. De med 

ett poäng har roterat revisor en gång under perioden och ingen byrårotation. Två poäng kan 

antingen innebära två revisorsrotationer eller en byrårotation. Tre poäng kan vara tre 

revisorsrotationer eller en revisorsrotation och en byrårotation, och så vidare.  
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Revbyte_
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Revbyte_
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Revbyte_

09

Revbyte_

08

Revbyte_

07

Inte roterat 129 137 136 136 139 149 151 136 135

Rotation av revisor 34 26 27 27 24 14 12 27 28

Inte roterat, procent 79,1% 84,0% 83,4% 83,4% 85,3% 91,4% 92,6% 83,4% 82,8%

Roterat, procent 20,9% 16,0% 16,6% 16,6% 14,7% 8,6% 7,4% 16,6% 17,2%

 
Byråbyte_

15

Byråbyte_

14

Byråbyte_

13

Byråbyte_
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Byråbyte_
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Byråbyte_
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Byråbyte_
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Byråbyte_
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Byråbyte_
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Inte roterat 157 152 152 154 157 158 158 153 154

Rotation av byrå 6 11 11 9 6 5 5 10 9

Inte roterat, procent 96,3 93,3 93,3 94,5 96,3 96,9 96,9 93,9 94,5

Roterat, procent 3,7 6,7 6,7 5,5 3,7 3,1 3,1 6,1 5,5

Antal revisorsrotationer 0 1 2 3 4

Antal bolag 16 83 57 6 1

Procent 9,8 50,9 35,0 3,7 0,6

Antal byråbyten 0 1 2

Antal bolag 102 50 11

Procent 62,6 30,7 6,7
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I tabell 13 kan ses att alla bolag utom ett har roterat antingen revisor eller revisionsbyrå. Bland 

de övriga bolagen har de flesta bolag ett till tre poäng. Medelvärde och median ligger båda runt 

två poäng och percentilerna ligger på ett respektive tre. Det indikerar en jämn fördelning kring 

två poäng. Två bolag har fått ihop sex poäng, vilket indikerar en hög frekvens på rotationen 

under tidsperioden. 

 

Tabell 13. Antal rotationer per bolag 

 
 

Tabell 14 visar fördelningen om de börsnoterade bolagen som undersökts har Big Four eller 

en annan byrå än Big Four som revisor. Utav de 163 observationerna är det mellan sex och nio 

bolag per år som har någon annan revisionsbyrå än Big Four. Det finns ett bolag som bytt från 

Big Four till en mindre byrå 2014, i de övriga tre fallen är det bara så kallade "up-switch" där 

ett bolag bytt från en mindre byrå till Big Four. Därmed ligger frekvensen på mellan 

94,5 och 96,3 procent med Big Four som revisionsbyrå. De observerade bolagen visar att Big 

Fours marknadsandel har en starkare ställning i Sverige än övriga Europa, där Big Four bara 

har cirka 61 procent av marknaden (Audit Analytics, 2016). Att det är så få bolag som inte har 

en av Big Four-firmorna påverkar chansen att få signifikanta resultat i modellerna och se vilken 

påverkan Big Four gör på kostnaderna.  ”1 

 

Tabell 14. Beskrivande statistik Big Four   

 
 

  

Observationer Medelvärde

Standard-

avvikelse Minimum Maximum 1:a kvartil Median 3:e kvartil

163,0 2,2 1,1 0,0 6,0 1,0 2,0 3,0

"Poäng” * 0 1 2 3 4 5 6

Antal 1 47 57 38 14 4 2

Procent 0,6 28,8 35 23,3 8,6 2,5 1,2

* En revisorsrotation ger 1 "poäng", en byrårotation ger 2 "poäng"

 B4_15 B4_14 B4_13 B4_12 B4_11 B4_10 B4_09 B4_08 B4_07

Annan än Big Four, antal 7 7 6 7 7 8 8 9 9

Big Four, antal 156 156 157 156 156 155 155 154 154

Annan än Big Four, procent 4,3 4,3 3,7 4,3 4,3 4,9 4,9 5,5 5,5

Big Four, procent 95,7 95,7 96,3 95,7 95,7 95,1 95,1 94,5 94,5
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6.1.8 Kontrollvariabler   
 

Resterande kontrollvariabler är presenterade i tabell 15 nedan för år 2013 till 2015. Övriga 

år och fullständiga tabeller, med exempelvis standardavvikelse, är presenterade i appendix. Det 

är inget data som saknas och alla variabler för alla år har 163 observationer. 

 

Tabell 15. Beskrivande statistik för kontrollvariabler  

 
Kundfordringar har stor variation mellan minimum- och maximumvärden. Det är dock bara ett 

fåtal bolag som har så höga fordringar som 70 miljoner kronor och största delen av övriga bolag 

har upp till två miljoner kronor. Att minimum är 0 kronor beror på att en del 

bolag och branscher inte har några kundfordringar.    

 

Soliditeten har en jämn spridning där både medelvärde och median är nära 50 procent under 

alla år. Kassalikviditeten har däremot stor variation i datat där variansen är mellan 0 och 10 000 

procent. Några bolag i studien har extremt hög kassalikviditet. Sett till tredje kvartilen har 75 

procent av bolagen en likviditet på upp till runt 150 procent, vilket är lägre än medelvärdet för 

respektive år. Kvartilerna och medianen ger därför ett bättre centralmått vid kontroll 

variabeln.    

  

Det är stor varians i totala tillgångar med omkring 370 miljoner kronor per år. Det skiljer bara 

två miljoner kronor mellan första och andra kvartilen, med det skiljer omkring 20 miljoner 

kronor mellan andra och tredje kvartilen. Det indikerar en skev kurva och den har därför räknats 

om med den naturliga logaritmen. När totala tillgångar är omräknade ligger värdena mellan 10 

och 20 och är normalfördelade.    

  

Lönsamheten i bolagen varierar mellan –175 och +100 procent. Förutom några extremvärden 

har de allra flesta bolag har dock en lönsamhet mellan 0 och 15 procent, vilket reflekteras i 

kvartilerna och medelvärdet.  

  

Variabel År Medelvärde Min Max 1:a kvartil Median 3:e kvartil

Kundfordringar 2015 2 175 778 0 71 069 000 42 000 259 935 1 177 000

2014 2 300 941 0 77 893 000 39 100 269 500 1 125 000

2013 2 147 399 0 70 970 000 36 146 253 062 1 048 000

Soliditet 2015 49,60% 1,70% 99,90% 35,90% 46,20% 60,80%

2014 49,91% 1,70% 107,50% 35,80% 46,30% 63,60%

2013 50,23% -5,30% 108,80% 36,30% 46,60% 60,70%

Kassalikviditet 2015 610,83% 2,20% 6247,50% 66,50% 95,40% 147,10%

2014 172,25% 1,40% 4882,00% 65,30% 101,80% 162,00%

2013 260,86% 0,90% 10488,60% 66,10% 102,10% 158,80%

Totala tillgångar 2015 23 133 503 54 447 374 165 000 663 256 2 999 500 21 275 000

2014 23 056 511 30 460 382 896 000 627 722 2 936 000 23 040 000

2013 20 582 782 30 768 344 829 000 592 247 2 573 000 22 968 200

Log Totala tillgångar 2015 15,09 10,90 19,74 13,40 14,91 16,87

2014 15,03 10,32 19,76 13,35 14,89 16,95

2013 14,94 10,33 19,66 13,29 14,76 16,95

Lönsamhet 2015 6,29% -175,00% 91,00% 2,98% 7,59% 12,00%

2014 5,00% -98,00% 46,00% 3,38% 6,26% 11,00%

2013 3,50% -98,00% 34,00% 1,95% 5,90% 10,57%
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6.2 Korrelation och multikollinearitet  
 
Innan en regressionsanalys genomförs kontrolleras de variabler som är intressanta för att 

besvara frågeställningen i en korrelationsmatris (se tabell 16). Detta för att försäkra att inte 

förekommer för hög korrelation mellan de oberoende variablerna, det är viktigt för att 

kontrollerna om att det inte förekommer något problem med multikollinearitet (Djurfeldt et al., 

2016, s. 366). Multikollinearitet mellan variabler kan bli ett problem eftersom det inte går att 

urskilja effekterna från oberoende variabler som är högt korrelerande med varandra mot den 

beroende variabeln (Djurfeldt et al., 2016, s. 366).   

  

Vanligtvis brukar en tumregel vara att det finns risk för multikollinearitet om korrelation 

överskrider mellan 0,8 till 0,9 (Djurfeldt et al., 2016, s. 366). Det gränsvärde som har valts att 

utgå från i denna studie är 0,8. Det medför att alla variabler som har en högre korrelation än 

0,8 kommer att uteslutas från ur regressionsanalyserna.     

  

Eftersom det datamaterial som samlats in berör olika år, kommer korrelationen mellan 

variablerna att undersökas separat för varje år (2015–2007). I tabell 16 visas korrelationen 

mellan variablerna för år 2015 och 2014, för att se de resterande åren hänvisar vi till appendix. 

De variabler som undersökts klarar av gränsvärdet på 0,8 och kommer att kunna inkluderas i 

de slutgiltiga regressionsmodellerna. De oberoende variablerna total rådgivningskostnad 

och totala tillgångar har den högsta korrelationen under 2015, med en korrelation på 

0,712. Det ligger strax under den kritiska nivån för att vara ett problem med multikollinearitet. 

De resterande åren visar inte några problem med multikollinearitet. Det medför att utifrån 

korrelationsmatrisen så kommer inga av de oberoende variablerna att uteslutas från 

modellen. De resterande variablerna har relativt låg korrelation och ligger lång från det satta 

gränsvärdet. Då ingen av de övriga variablerna visade värden i närheten av gränsvärdet, så 

kunde den lägre nivån på 0,8 väljas.  

 

Tabell 16. Korrelation mellan variabler under åren 2015 och 2014   

 
 

  

 Revbyte_15 Byråbyte_15 B4_15 Kundford_15 Soliditet_15 Kassalik_15 Rådlogkost15 LogTotTill15 Lön_15

Revbyte_15 1,000 -0,023 0,037 0,010 -0,035 -0,053 0,091 0,008 -0,006

Byråbyte_15 -0,023 1,000 0,041 -0,008 -0,025 -0,018 -0,034 0,021 -0,065

B4_15 0,037 0,041 1,000 0,065 -0,106 -0,051 0,188* ,258** -0,018

Kundford_15 0,010 -0,008 0,065 1,000 -0,149 -0,031 0,501** ,458** 0,069

Soliditet_15 -0,035 -0,025 -0,106 -0,149 1,000 ,261** -0,281 -,230** 0,102

Kassalik_15 -0,053 -0,018 -0,051 -0,031 ,261** 1,000 -0,106 -0,081 0,006

Rådlogkost15 0,091 -0,034 ,188* ,501** -,281** -0,106 1,000 ,712** 0,102

LogTotTill15 0,008 0,021 ,258** ,458** -,230** -0,081 ,712** 1,000 ,194*

Lön_15 -0,006 -0,065 -0,018 0,069 0,102 0,006 0,102 ,194* 1,000

 Revbyte_14 Byråbyte_14 B4_14 Kundford_14 Soliditet_14 Kassalik_14 Rådlogkost14 LogTotTill14 Lön_14

Revbyte_14 1,000 0,007 0,016 -0,007 -0,005 -0,028 ,159* 0,094 0,034

Byråbyte_14 0,007 1,000 -0,064 -0,015 -0,043 -0,032 0,001 0,075 0,025

B4_14 0,016 -0,064 1,000 0,063 -0,088 -0,094 ,185* ,250** -0,063

Kundford_14 -0,007 -0,015 0,063 1,000 -,162* -0,040 ,526** ,467** 0,034

Soliditet_14 -0,005 -0,043 -0,088 -,162* 1,000 ,390** -,242** -,261** 0,094

Kassalik_14 -0,028 -0,032 -0,094 -0,040 ,390** 1,000 -0,093 -,179* 0,054

Rådlogkost14 ,159* 0,001 ,185* ,526** -,242** -0,093 1,000 ,740** ,218**

LogTotTill14 0,094 0,075 ,250** ,467** -,261** -,179* ,740** 1,000 ,261**

Lön_14 0,034 0,025 -0,063 0,034 0,094 0,054 ,218** ,261** 1,000

***Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%          *Signifikans på 10%
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Multikollinearitet mellan oberoende variabler kan förkomma trots att det inte har visats sig i 

en korrelationsmatris. I en korrelationsmatris går det inte att se om det finns icke-linjära 

samband mellan variabler eller om det finns korrelation mellan grupper av variabler (Djurfeldt 

et al., 2016, s. 366). För att försäkra oss att det inte förekommer någon multikollinearitet 

mellan variablerna har ett VIF-test genomförts. Det kritiska värdet på VIF-faktorn är om den 

överskrider 2,5. Ett värde som är högre än så indikerar alltså att det kan finnas problem 

med multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2016, s. 366). I tabell 17 visas VIF-värdena för 2015 

till 2013, övriga år finns presenterade i appendix. Då de observerade värdena underskrider 

2,5 går det att utesluta förekomsten av multikollinearitet mellan de oberoende variablerna 

under åren. Variablerna kan därför användas i regressionsanalyserna.   

  

Regressionsmodell 1 har dock visat på tendenser som kan tyda på att den lider av 

multikollinearitet. VIF-värdena för det logaritmerade värdet av totala rådgivningskostnader och 

logaritmerade värdet av totala tillgångar har under vissa av de studerade åren varit över 2,5 

vilket kan tyda på att modellen lider av multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2016, s. 366). VIF-

värdena ligger för det mesta endast strax över 2,5 vilket har gjort att båda variablerna har fått 

fortsätta att vara med i regressionsmodellen. Det är endast under det sista året som de 

logaritmerade värdet av totala tillgångar tar sig an ett relativt högt värde på 2,95. Totala 

tillgångar som oberoende variabel har stor betydelse i modellen eftersom den tar hänsyn till 

bolagens olika storlek, vilket har en stor påverkan hur mycket bolagen får betala i 

revisonskostnader. Även variabeln rådgivningskostnader är av intresse att ha inkluderad i 

modellen då den kan se om det finns något samband mellan revisonskostnader och 

rådgivningskostnader. När analyser och samband dras mellan variablerna kommer det vara 

med en medvetenhet av att problem med multikollinearitet kan finnas i modellen.  

 

Tabell 17. VIF-värden 

  

6.3 Regressionsmodeller 
  

Genom att göra flera multipla linjära regressioner för vardera år som data samlats in ämnar 

studien att se hur revisons- och rådgivningskostnaderna förändras för de börsnoterade bolagen 

i Sverige som roterar revisionsbyrå eller revisor. Det har totalt gjorts fem olika 

regressionsmodeller för att försöka besvara de ställda hypoteserna, där vardera av modellerna 

har fått olika beroende variabler. För regressionsmodell 1 kommer den beroende variabeln att 

vara revisonskostnader. I regressionsmodell 2 är det förändring i revisonskostnader och i 

regressionsmodell 3 kommer den det att vara rådgivningskostnader. I den fjärde modellen 

kommer en likande variabel som i modell 2 att användas, där kommer förändring i 

rådgivningskostnader att användas.  Den sista modellen har totala kostnader som 

beroende variabel, den modellen innehåller alltså både revisionskostnader och totala 

rådgivningskostnader som använts i modell 1 och 3. De utförda regressionerna och modellerna 

kommer analyseras samt jämföras med varandra i kapitel 7.  

Variabel VIF-värden 2015 VIF-värden 2014 VIF-värden 2013

Revbyte 1,028 1,040 1,052

Byråbyte 1,020 1,030 1,059

B4 1,084 1,111 1,086

Kundford 1,399 1,467 1,475

Soliditet 1,161 1,201 1,566

Kassalik 1,067 1,142 1,571

Rådlogkost 2,336 2,483 2,224

LogTotTill 2,314 2,483 2,668

Lön 1,080 1,161 1,262



 
 

 
 

46 

  

I regressionsmodell 2 och 4 kommer det endast att utföras regressioner mellan åren 2015–2008, 

vilket är åtta regressioner, det vill säga ett år mindre än de andra modellerna. Det beror på att 

när förändringen mellan två år kalkylerades saknades det data för att göra jämförelser mellan 

2007–2006, eftersom inget data för 2006 hade samlats in. Det leder till att regressionen för 

dessa år inte har genomförts.   

   

6.3.1 Regressionsmodell 1: Revisonskostnader som beroende 
variabel   
   

I regressionsmodell 1 har revisonskostnader använts som beroende variabel. 

Regressionsmodellen ser likadan ut för alla år, samma oberoende variabler samt beroende 

variabel har använts. I ekvationen nedan visas vilka variabler som ingår i modell 1.  

 

Regressionsmodell 1: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝛼 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽2𝐵𝑦𝑟å𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽3𝐵4 + 𝛽4𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟 +

𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛽6𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘 + 𝛽7𝑅å𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑙𝑜𝑔 + 𝛽8𝑇𝑜𝑡𝑇𝑖𝑙𝑙𝐿𝑜𝑔 + 𝛽9𝐿ö𝑛 + 𝜀  

 

  

Regressionsmodellen som helhet får under alla observerade år signifikant värde, vilket gör att 

slutsatser går att dra av de resultat regressionsmodellen ger. I tabell 18 nedan visas modellens 

signifikansnivå och förklaringsgrad för de observerade åren.   

 

Tabell 18. Signifikans och förklaringsgrad modell 1  

 
  

Det första året som en regressionsanalys är gjord på och har analyserats är 2015.  Av de totalt 

nio oberoende variablerna som används i modellen är det tre som inte är signifikanta på vår 

valda signifikansnivå på 10 procent. Det medför att dessa variabler inte kan användas för att 

göra några generella uppskattningar av den beroende variabeln. De resterande sex variablerna 

klarar den satta signifikansnivån, dessa är byrårotation, kundfordringar, soliditet, logaritmerade 

totala rådgivningskostnader, totala tillgångar samt lönsamhet. Regressionen visar på en hög 

förklaringsgrad, där R2 är på 87,1 procent. Det gör att de oberoende variablerna kan förklara 

variationen i modellen med 87,1 procent hos den beroende variabeln. Det visar att det data som 

använts i modellen till stor del förklarar de faktorer som påverkar förändringarna i 

revisonskostnader.   

  

Koefficienterna i regressionen är av varierade storlek och varierar mellan att både vara 

negativa och positiva hos de oberoende variablerna (se tabell 19). Kundfordringar och 

kassalikviditet visar ett svagt samband med den beroende variabeln revisonskostnader. Den 

oberoende variabeln revisorsrotation har ett lågt negativt samband mellan sig och den 

oberoende variabeln. Den indikerar att börsnoterade bolag skulle få minskade kostnader med 

en rotation av revisor, även om denna minskning skulle vara liten i genomsnitt för bolagen. 

Revisorsrotation är dock inte signifikant vilket gör att inga slutsatser går att dras.  

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

R
2

0,871 0,847 0,828 0,891 0,850 0,858 0,845 0,857 0,803

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

*** Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Byrårotation visar däremot ett positivt signifikant samband med den beroende variabeln och 

en rotation av byrå indikerar på högre revisionskostnader i genomsnitt för företagen än om 

inget byte hade skett. Det stämmer överens med tidigare forskning av bland annat Sharma et al 

(2017). Om bolagen använder en Big Four byrå eller inte visar sig också ha ett relativt högt 

positivt samband med den beroende variabeln. Det indikerar att företag som använder sig 

utav en Big Four byrå har högre kostnader en än ett företag som använder sig utav en byrå som 

inte tillhör någon av Big Four byråerna, vilket även Carson et al (2012) visade i 

sin studie. Variabeln Big Four visar dock inte på något signifikant resultat, vilket gör att det 

inte går att dra några slutsatser hur den påverkar den beroende variabeln.   

  

Rådgivningskostnader är en av de sista intressanta variablerna som används för att förklara den 

beroende variabeln revisonskostnader. Den visar ett starkt positivt samband med den beroende 

variabeln under 2015. Resultatet för denna koefficient är signifikant och visar på att 

rådgivningskostnaderna ökar för bolag som får ökade revisionskostnader.  

 

Tabell 19. Regressionsanalys modell 1 år 2015    

 
 

Regressionen för 2014 har likt den för 2015 värden som inte är signifikanta på den satta 

signifikansnivån på 10 procent (se tabell 20). Förklaringsgraden för 2014 har minskat en aning, 

men är fortfarande väldigt hög på 84,7 procent.   

 

Under 2014 är inte revisorsrotation, Big Four, kassalikviditet, byrårotation och lönsamhet 

signifikanta. Dessvärre visar ingen av de testvariablerna på något signifikant samband under 

året vilket gör att vidare analys inte är möjligt. De variabler som visar sig ha ett 

signifikant samband är kundfordringar, soliditet, rådgivningskostnader, totala tillgångar. 

Rådgivningskostnader visar likt 2015 ett positivt samband, vilket tyder på att ökade 

rådgivningskostnader ger ökade revisonskostnader.  

  

Koefficienterna i regressionsanalysen visar på liknade effekter för 2014 som för 2015. Det är 

bara lönsamhet som har gått från ett positivt samband till ett negativt under 2014. 

Däremot visar de flesta av de oberoende variablerna ha ett svagare samband mot den beroende 

variabeln under 2014 jämfört med 2015.   

 

  

Variabel B Sig. VIF

Revbyte_15 -0,015 0,895 1,028

Byråbyte_15 0,454 0,07* 1,020

B4_15 0,194 0,411 1,084

Kundford_15 0,000 0,001*** 1,399

Soliditet_15 -0,011 <.0.001*** 1,161

Kassalik_15 0,000 0,685 1,067

Rådlogkost15 0,441 <.0.001*** 2,336

LogTotTill15 0,233 <.0.001*** 2,314

Lön_15 0,382 0,093* 1,080

***Signifikans på 1 %          **Signifikans på 5%          *Signifikans på 10%
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Tabell 20. Regressionsanalys modell 1 år 2014   

 
   

Förklaringsgraden för modellen under 2013 är på 82,8 procent. Det sker inte så stora 

förändringar mellan 2014 och 2013 (se tabell 21). Däremot blir revisorsrotation signifikant och 

visar sig ha ett positivt samband med den beroende variabeln. Sambandet med den oberoende 

variabeln har dessutom blivit starkare. Det är för första gången i de regressioner som 

genomförts som denna variabel har ett signifikant samband med den beroende variabeln. 

Resultatet från denna variabel stämmer överens med tidigare forskning som är utfört av Stewart 

och Kent (2016). Där de har kunnat visa en rotation av revisor har medfört ökade kostnader för 

börsnoteradebolag i Australien.   

 

Tabell 21. Regressionsanalys modell 1 år 2013  

 
  

För att se de övriga regressionsanalyserna för de resterande åren hänvisar vi till appendix. 

Regressionerna ser relativt lika ut mellan de återstående åren och de som presenterats 

ovan. Nedan kommer det endast göras en kortare presentation av de oberoende variabler som 

är signifikanta och intressanta för vidare diskussion.  

 

Förklaringsgraden mellan 2012 och 2007 ligger relativt konstant och hög genom samtliga 

år och är jämförbara med de tidigare åren som analyserats. Den lägsta förklaringsgraden 

som observerades under denna period är 2012, med en förklaringsgrad på 77,1 procent. Vilket 

kan jämföras med 2010 då den högsta förklaringsgraden uppmättes på 85,6 procent.   

   

  

Vaiabel B Sig. VIF

Revbyte_14 -0,016 0,905 1,040

Byråbyte_14 0,109 0,578 1,030

B4_14 0,016 0,952 1,111

Kundford_14 0,000 0,027** 1,467

Soliditet_14 -0,010 <.0.001*** 1,201

Kassalik_14 0,000 0,198 1,142

Rådlogkost14 0,400 <.0.001*** 2,483

LogTotTill14 0,263 <.0.001*** 2,483

Lön_14 -0,165 0,620 1,161

***Signifikans på 1 %          **Signifikans på 5%          *Signifikans på 10%

Variabel B Sig. VIF

Revbyte_13 0,330 0,025** 1,052

Byråbyte_13 0,076 0,715 1,059

B4_13 0,462 0,134 1,086

Kundford_13 0,000 0,012** 1,475

Soliditet_13 -0,014 <.0.001*** 1,566

Kassalik_13 0,000 0,641 1,571

Rådlogkost13 0,449 <.0.001*** 2,224

LogTotTill13 0,243 <.0.001*** 2,668

Lön_13 0,501 0,190 1,262

***Signifikans på 1 %          **Signifikans på 5%          *Signifikans på 10%
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Den oberoende variabeln revisorsrotation visar under denna period aldrig något signifikant 

värde och den varierar mellan att både ha ett positivt och ett negativt samband med den 

beroende variabeln. Variabeln byrårotation visar däremot både under 2010 samt 2009 på 

signifikanta resultat. Under 2010 visar koefficienten på ett positivt samband med den 

oberoende variabeln och under 2009 var det tvärt emot. De resterande åren varierande 

sambandet mellan både positiv och negativ effekt på den oberoende variabeln, dock var 

dessa resultat inte signifikanta. Variabeln för om de börsnoterade bolagen använder sig utav en 

Big Four byrå eller inte, var aldrig signifikant under denna period. Den hade däremot alltid ett 

positivt samband med den oberoende variabeln. Det stämmer väl överens med tidigare studier 

som är gjorda, till exempel Carson et al (2012) och Choi et al (2008). Studierna visar att det 

existerar ett prispremium på marknaden för revisionsbyråer och att de kan ta ut högre kostnader 

jämfört med byråer som inte tillhör Big Four.   

  

Rådgivningskostnader hade under denna period alltid ett signifikant resultat. Den visade även 

under denna period ett högt positivt samband till den oberoende variabeln. Koefficienten 

för rådgivningskostnader varierade från 0,460 under 2007 till 0,339 för 2011. De andra 

kontrollvariablerna har inte granskats närmare eftersom de endast är med för att få en 

ökad förklaringsgrad i modellen, genom till exempel ett storleksmått.   

  

När både totala rådgivningskostnader och totala tillgångar var inkluderade i samma modell 

fanns det tendenser som visade på förekomsten av multikollinearitet. För att kontrollera vilken 

effekt den misstänkta multikollineariteten hade på modellen gjordes regressionsanalysen om 

utan att inkludera rådgivningskostnader, de höga VIF-värdena försvann då. Sammantaget 

skedde inga stora förändringar från den tidigare modellen då rådgivningskostnader var 

inkluderat i regressionsmodellen. Skillnaden mellan de två regressionerna är att i den som 

inkluderar rådgivningskostnader försvann ett år där byrårotation tidigare gav ett signifikant 

värde. För att se de regressioner som är utförda utan rådgivningskostnader se appendix. 

  

6.3.2 Regressionsmodell 2: Förändringar i revisonskostnader 
som beroende variabel   
  

I regressionsmodell 2 har den beroende variabeln varit förändringar i revisionskostnader. 

Variabeln är skapad genom att jämföra två års revisonskostnader med varandra och sedan räkna 

ut differensen mellan de två åren. I modell 2 ingår samma oberoende variabler som användes 

i regressionsmodell 1.    

 

Regressionsmodell 2:   

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑖 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟     

= 𝛼 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽2𝐵𝑦𝑟å𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽3𝐵4 + 𝛽4𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡

+ 𝛽6𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘 + 𝛽7𝑅å𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑙𝑜𝑔 + 𝛽8𝑇𝑜𝑡𝑇𝑖𝑙𝑙𝐿𝑜𝑔 + 𝛽9𝐿ö𝑛 + 𝜀 
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Modellen som helhet får aldrig under de studerade åren ett signifikant värde och 

förklaringsgraden är på låga nivåer och varierar mellan 7 till drygt 20 procent under de 

studerade åren. För att se de utförda regressionerna (se appendix). Av de oberoende 

variabler som är inkluderade i modellen är det bara soliditet som visar på signifikant 

värde under två av de observerade åren. Soliditet är endast en kontrollvariabel och säger 

egentligen ingenting om hur revison- eller rådgivningskostnader påverkas vid revisors- eller 

byrårotation. Att modellen aldrig heller visar på ett signifikant resultat gör att det inte går 

att dra några statistiska slutsatser utifrån denna modell för att besvara problemformuleringen.   

 

Tabell 22. Signifikans och förklaringsgrad modell 2  

 
  

6.3.3 Regressionsmodell 3: Totala rådgivningskostnader 
som beroende variabel   
 

I denna regressionsmodell har den tidigare beroende variabeln revisonskostnader bytts ut 

till totala rådgivningskostnader. Detta eftersom det finns studier som visat att revisionsbyråer 

kan kompensera de sänkta revisonskostnaderna med att höja kostnaderna på rådgivning, och 

tvärt om (Antle et al., 2006). Rådgivningskostnader som fanns med som oberoende variabel i 

regressionsmodell 1 kommer inte att inkluderas som en oberoende variabel i modellen. 

Rådgivningskostnader har för stark korrelation med den beroende variabeln, eftersom den 

innehåller samma data. Den kommer inte heller att ersättas med variabeln revisonkostnader, 

eftersom den hade för hög korrelation med den beroende variabeln. Annars kommer modellen 

se likadan ut som den tidigare.  

  

Regressionsmodell 3: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

=  𝛼 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽2𝐵𝑦𝑟å𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽3𝐵4 + 𝛽4𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡

+ 𝛽6𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘 + 𝛽7𝑇𝑜𝑡𝑇𝑖𝑙𝑙𝐿𝑜𝑔 + 𝛽8𝐿ö𝑛 + 𝜀 

  

Modellen visar på signifikanta resultat under alla observerade år. Förklaringsgraden i modell 

har sjunk något jämfört med modell 1. Den varierar från 52,7 år 2009 upp till 69,7 

procent under 2007 (se tabell 23). Koefficienterna i regressionsanalysen har i stort sett 

fått förändrade värden i jämförelse med regressionsmodell 1. De variabler som hade positiva 

värden i modell 1 har fått negativa i denna, och tvärt om. Det stödjer de förväntningarna som 

fanns om rådgivningskostnader, att de har ett samband hur revisionsbyråer väljer att prissätta 

sina revisons- och rådgivningstjänster (Antle et al., 2006).  

  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

R
2

0,102 0,104 0,167 0,159 0,069 0,205 0,09 0,108

Modellens Sig. 0,401 0,497 0,188 0,287 0,769 0,412 0,487 0,398

Antal obs. 163 163 163 163 163 163 163 163

*** Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Av de oberoende variabler som inkluderats i modell 3, var det endast 

kontrollvariablerna kundfordringar, soliditet, och totala tillgångar som visade på signifikanta 

värden i modellen. Av dessa så var det endast totala tillgångar som var signifikant under hela 

tidsperioden 2015-2007, de resterande varierade från år till år om värdet var signifikant. För att 

se de utförda regressionsanalyserna se appendix.  

 

Tabell 23. Signifikans och förklaringsgrad modell 3  

 
  

Utav de oberoende testvariablerna revisorsrotation, byrårotation och Big Four var det endast 

byrårotation som visade på signifikanta resultat, dessa var under 2010 och 2007 (se tabell 24). 

Under båda dessa år visade koefficienterna ett starkt negativt samband med den beroende 

variabeln. Detta stämmer överens med de tidigare rapporterna där det argumenterats som en 

stor konkurrensfördel för de byråer som haft sina kunder under en tid att de kan sälja in sina 

rådgivningstjänster på ett fördelaktigt sätt. Eftersom de får positiva synergieffekter då de redan 

har stor intern kunskap om bolaget (Antle et al., 2006).  

 

Det negativa sambandet visar då att de byråer som fått nya kunder, inte lyckas sälja in deras 

övriga rådgivningstjänster. Som kan bero på att de saknar kunskap och kompetens om bolaget 

i fråga. De övriga åren då byrårotation inte visade signifikanta värden var det endast under 2012 

som den hade ett positivt samband med den beroende variabeln. De övriga åren var 

koefficienterna negativa i förhållande till rådgivningskostnader.   

 

Tabell 24. Oberoende variabel byrårotation för åren 2010 och 2007   

 
   

Revisorsrotation hade i jämförelse med byrårotation spridda värden på sin koefficient, vissa år 

visade den på ett negativt samband med den oberoende variabel och andra tvärt om. 

Revisorsrotation hade under perioden aldrig ett signifikant värde. Med de varierande resultaten 

är det svårt att dra några egentliga slutsatser om hur revisorsrotation påverkar 

rådgivningskostnaderna. Om börsnoteradeföretag använde sig av en Big Four eller inte hade 

också varierade värden på sin koefficient. Det var endast under två av de studerade åren 

som Big Four variabeln visade sig ha ett negativt samband med den beroende variabeln, 

resterande år hade den ett positivt samband. Det liknar det resultat som registrerades i 

regressionsmodell 1, att börsnoterade bolag som använder sig utav en Big Four byrå lyckas ta 

bättre betalt för sina rådgivningstjänster än byråer som inte tillhör Big Four.    

  

Totala rådgivningskostnader innehåller kostnader till alla byråer som företagen anlitar och inte 

endast den påskrivande revisorn. Det utfördes därför en regression med endast kostnader som 

kan hänföras till den påskrivande revisorn. Regressionsmodellen visade på samma resultat som 

den tidigare modellen där modellens förklaringsgrad och signifikans låg på samma nivå. Den 

visade dessutom ett mer signifikant resultat för revisorsrotation samt ett mer för byrårotation.   

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

R
2

0,572 0,601 0,55 0,605 0,59 0,545 0,527 0,609 0,697

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

*** Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%

   B   Sig, VIF  

Byråbyte_10   -1,155   0,046  ** 1,037  

Byråbyte_07   -0,981   0,009*** 1,016  

***Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%          Signifikans på 10%



 
 

 
 

52 

6.3.4 Regressionsmodell 4: Förändring i rådgivningskostnader som 
beroende variabel   
  

Den beroende variabeln i regressionsmodell 4 är förändringar i rådgivningskostnader. Likt 

regressionsmodell 2 har skillnader i rådgivningskostnader skapts genom att jämföra 

rådgivningskostnaderna mellan två år, för att sedan anta värdet av differensen mellan dessa år.   

 

Regressionsmodell 4: 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

=  𝛼 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽2𝐵𝑦𝑟å𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽3𝐵4 + 𝛽4𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡

+ 𝛽6𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘 + 𝛽7𝑇𝑜𝑡𝑇𝑖𝑙𝑙𝐿𝑜𝑔 + 𝛽8𝐿ö𝑛 + 𝜀 

   

Under alla år som studerats visade sig modellen vara signifikant och förklaringsgraden varierar 

mellan 40,3 och 66,7 procent. Under både 2011 och 2010 visade den oberoende 

variabeln byrårotation på signifikant resultat. Den visade sig ha ett starkt negativt samband med 

den beroende variabeln under båda av dessa år. Det tyder på att företag som gör en rotation 

av revisionsbyrå får minskade förändringar av rådgivningskostnader i genomsnitt under två av 

de observerade åren. Rotation av revisor visade under 2009 på ett signifikant negativt samband 

med den beroende variabeln. Det tyder på att bolag som gjort en rotation av revisor har fått 

lägre skillnader i rådgivningskostnader under ett av de observerade åren.   

 

Tabell 25. Signifikans och förklaringsgrad modell 4  

 
  

6.3.5 Regressionsmodell 5: Totala kostnader som beroende variabel    
 

I den sista regressionsmodellen kommer totala kostnader att analysers som den beroende 

variabeln. Den innehåller både revisionskostnader och rådgivningskostnader, som har 

analyserats separat i regressionsmodellen 1 och 3.  I denna modell kommer de oberoende 

variablerna att vara de samma som i regressionsmodellerna 2, 3 och 4.    

   

Regressionsmodell 5: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 =

=  𝛼 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽2𝐵𝑦𝑟å𝑏𝑦𝑡𝑒 + 𝛽3𝐵4 + 𝛽4𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡

+ 𝛽6𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘 + 𝛽7𝑇𝑜𝑡𝑇𝑖𝑙𝑙𝐿𝑜𝑔 + 𝛽8𝐿ö𝑛 + 𝜀 

   

  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

R
2

0,513 0,538 0,403 0,552 0,576 0,667 0,561 0,522

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal obs. 163 163 163 163 163 163 163 163

*** Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Likt tidigare regressionsmodeller kommer endast en sammanfattning av de utförda 

regressionsanalyserna att presenteras i denna del. För att se närmare på regressionsanalyserna i 

sin helhet se appendix. Förklaringsgraden för modell 5 varierar från 70,3 procent under 

2012 till 76,3 procent under 2011 (se tabell 26). Det gör att denna modell fortfarande har hög 

förklaringsgrad och att de oberoende variablerna som är med i modellen kan förklara en stor 

del av variationen i den beroende variabeln totala kostnader. Modellen visar under alla de 

studerade åren signifikanta värden.  

 

Tabell 26. Signifikans och förklaringsgrad modell 5   

 
  

Den oberoende variabeln revisorsrotation visar under de undersökta åren aldrig ett signifikant 

värde. Koefficienten varierar dessutom mellan åren, från att ha ett positivt samband med den 

beroende variabeln ett år, till ett negativt ett annat. Att resultatet från variabeln inte är 

signifikant medför att det inte går att generalisera resultaten på populationen. Det spridda 

resultatet gör det dessutom svårt att se om någon av Big Four byråerna använder sig utav någon 

kontinuerlig prissättningsstrategi över de år som studerats eller att konkurrens mellan byråerna 

leder till prisförändringar på marknaden för de börsnoterade bolagen.    

 

Den oberoende variabeln byrårotation har under sju av de nio obesvarade åren att ett negativt 

samband med den beroende variabeln. Tendenserna på koefficienterna för de oberoende 

variablerna visar däremot att börsnoterade bolag som gör en rotation av byrå får en lägre 

totalkostnad för både revisions- och rådgivningstjänster än bolag som inte gör något byte.   

 

Om bolagen använder sig utav en byrå som tillhör Big Four eller inte visar också sju av de 

observerade åren ha ett negativt samband med den beroende variabeln. Tendenserna för de 

bolag som observerats i datat visar på att bolag som använder sig utav en Big Four byrå 

har dyrare totalkostnader än bolag som inte använder sig av firmor som inte tillhör Big 

Four. Variablerna är däremot aldrig signifikant på den valda nivån på 10 procent. 

Det gör att det inte går att dra några statistiska slutsatser från de utförda regressionsanalyserna 

i modell 5.   

 

  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

R
2

0,712 0,736 0,713 0,703 0,763 0,734 0,725 0,719 0,735

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

*** Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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6.3.6 Sammanfattande resultat 
 

Nedan kommer sammanfattande resultat från tre av de utförda regressionerna för att få en 

tydligare överblick av de signifikanta värdena samt om de ar positiva eller negativa.  

 

Tabell 27. Sammanfattande resultat från regressionsmodell 1, 3 & 5. Signifikansnivå 10 % 

 
 
  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Revbyte - - Pos. Sig. - - - - - -

Byråbyte Pos. Sig. - - - - Pos. Sig. Neg. Sig. - -

B4 - - - - - - - - -

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Revbyte - - - - - - - - -

Byråbyte - - - - - Neg. Sig. - - Neg. Sig.

B4 - - - - - - - - -

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Revbyte - - - - - - - - -

Byråbyte - - - - Neg. Sig. - Neg. Sig. - -

B4 - - - - - - - - -

Revisionskostnad regressionsmodell 1

Total rågivningskostnad regressionmodell 3

Totala kostnader regressionmodell 5
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7. Analys  

I detta kapitel kommer en analys av de tidigare utförda regressionerna att göras, det kommer 

även att vävas samman med de teorier som tidigare nämnts.   

 

7.1 Hypotes 1: Revisonskostnaderna ökar vid en rotation 
av revisor  
 

Från tidigare studier som är gjorda angående hur revisionsbolag prissätter sina tjänster 

på revisons- och rådgivningstjänster har det visat sig att det är vanligt förekommande att de 

använder sig utav prissättningsstrategin lowballing (Schatzberg, 1990). Vid en rotation av 

påskrivande revisor var hypotesen att kostnaderna för revison skulle öka för bolagen.   

   

Utifrån den beskrivande statistiken kunde det utläsas att 14,9 procent av bolagen roterade 

revisor under respektive år som studerats, vilket var cirka 25 bolag per år (se tabell 10). Antalet 

revisorsrotationer vardera år gör att det kan antas att de börsnoterade bolagen har haft samma 

revisor under en längre tid innan de väljer att göra en rotation. Det leder till att en rotation av 

revisor sker i en senare del av de börsnoterade bolagens relation med revisionsbyråerna. 

Enligt DeAngelo (1981) ökar revisionsbolagen sina priser gentemot sina kunder under den 

senare delen av ett uppdrag för att ta igen de initiala förlusterna. Utifrån DeAngelos (1981) 

teori om lowballing gör att det borde observeras ökade kostnader för bolagen.  

  

Stewart & Kent (2016) undersökte i sin artikel bolag som både gjorde en frivillig och 

tvingande revisorsrotation. De kunde visa på att kostnaderna ökade för börsnoterade bolag vid 

en rotation av revisor och att det spelade ingen roll om bytet var frivillig eller tvingande. 

Regelverken med revisorsrotation är relativt ny i Sverige, det gör att ingen av de observerade 

rotationerna i studien är tvingande, bolagen som studerats har gjort det av egen vilja. 

Det var inte förens under 2016 som lagen tvingade bolag som haft sin revisor under 

sju räkenskapsår att göra en rotation (Regeringskansliet, 2006). Det gör att dess effekt inte syns 

förens under 2017, då 2016 årsredovisningar publiceras för börsnoterade bolag.  

  

I regressionsmodell 1 visade det sig att den beroende variabeln revisorsrotation hade ett år som 

visade på ett signifikant resultat. Under 2013 när detta resultat observerades hade koefficienten 

ett positivt samband med den beroende variabeln. Det tyder på att bolag som roterade revisor 

under 2013 fick ökade revisonskostnader i jämförelse med bolag som inte gjorde någon rotation 

under detta år. Resultatet från regressionsmodell 1 stämmer överens med Stewart & Kent 

(2016) och Sharma et al (2017) studier angående revisorsrotation att priserna ökar för stora 

bolag vid en revisorsrotation.  Det som måste tas i beaktande är att detta samband enbart gick 

att se för ett av de observerade åren.  
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Resultatet från 2013 skulle kunna tyda på att revisionsbolagen använder sig utav den senare 

delen av lowballing-strategin där revisionsbyråerna ökar kostnaderna mot bolagen. Det ökade 

kostnaderna kan också förklaras genom att det blir ökade kostnader för revisionsbolagen i 

samband med en rotation. De ökade kostnaderna hänförs från att det förloras 

klientspecifik kunskap och erfarenhet i och med en rotation av revisor (Stewart & Kent, 

2016). Det gör att inlärningskostnaderna för revisionsbolagen ökar i och med att en ny 

revisor tar över uppdraget (Argote et al., 1990). De resterande åren i regressionsmodell 1 

där revisonskostnad var den beroende variabeln visade det sig att revisorsrotationen i de flesta 

fallen hade väldigt liten påverkan på revisonskostnaden. Under de resterande åren visade 

resultaten inte några signifikanta samband.    

 

I tabell 3 som presenterades i empiri kapitlet visade det sig att medianen för revisonskostnader 

hade ökat från 2007 till 2015. Det gör att bolagen som studerats betalar mer i genomsnitt 

för revisionstjänster under 2015 än 2007. Vid de T-tester som genomfördes gick det att se 

signifikanta skillnader under 2011-2012 och 2014-2015 i kostnader mellan bolag som utför en 

revisorsrotation och bolag som inte gjort något. De två tidsperioderna visade ett positivt och 

negativt resultat, det gör det svårt att se om revisionsbolagen använder sig utav någon 

konsekvent prissättningsstrategi. Under 2013 då signifikanta resultat visade sig i 

regressionsmodell 1, gick det däremot inte att se några signifikanta skillnader mellan dessa 

grupper i förändring av revisionskostnader (se figur 3).  

  

I de andra regressionsmodellerna som utfördes visade sig aldrig revisorsrotation något 

signifikant resultat under åren som studerades. Likheterna mellan modellerna var däremot att 

det verkar som att en rotation av påskrivande revisor inte hade så stor påverkan på de olika 

arvodena som revisionsbyråerna tog ut mot bolagen. Majoriteten av de år som studeras i 

alla regressionsmodeller så visade revisorsrotation ha ett positivt samband med de 

beroende variablerna, vilket var i linje med de hypoteser som sattes upp tidigare i arbetet. Dock 

ger de varierande resultatet i regressionsmodellerna svårigheter att se några tydliga mönster 

eller strategier som revisionsbolag använder sig utav när de prissätter sina tjänster eller att 

konkurrensen mellan bolagen skulle göra att priserna går ned.     

  

Det signifikanta resultatet som däremot visade sig i regressionsmodell 1 är i linje med liknade 

resultat från tidigare studier gjorda av Stewart och Kent (2016).  Att börsnoterade bolag fick 

ökade kostnader vid en rotation av revisor.  Enligt Stewart och Kent (2016) är forskning 

begränsad inom revisorsrotation eftersom det inte är allt för många länder som kräver att bolag 

redovisar vem som är påskrivande revisor.   

 

7.2 Hypotes 2: Rådgivningskostnaderna ökar vid en rotation av 
revisor   
  

Den andra hypotesen som sattes upp var att rådgivningskostnader ökar vid en rotation av 

revisor. Likt diskussionen som hölls för hypotes 1 så är den även applicerbar på hypotes 2. Det 

antas även här att bolag som väljer att göra en frivillig rotation av revisor, har haft samma 

revisor under en längre tid innan de väljer att göra en rotation. Det gör att byråerna och bolagen 

har haft sin relation under en längre tid och att de därför befinner sig i den senare delen 

av lowballing. Det innebär att kostnaderna borde öka för bolagen för att byråerna ska ta igen 

de tidigare rabatterna som getts (DeAngelo, 1981).   
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I regressionsmodell 3 visade inget av de observerade åren på signifikant resultat för 

revisorsrotation. Eftersom totala rådgivningskostnader innehåller både kostnader från den 

revisionsbyrå som är påskrivande och övriga byråer testades det att dela upp dessa för att se om 

det blev några skillnader. Resultatet från den regressionen visade inte heller några signifikanta 

samband mellan revisorsrotation och rådgivningskostnader till den påskrivande revisorn.  

 

För att se om det fanns några signifikanta resultat vid förändring i rådgivningskostnader över 

åren mellan bolag som gjort en revisorsrotation eller inte utfördes T-tester. Fyra av de 

observerade åren visade på signifikanta resultat, där två av åren visade ett positivt samband och 

de resterande två åren på ett negativt. Det resultatet gällde även när T-tester utfördes med data 

endast från påskrivande revisor. Det negativa sambandet för rådgivningskostnaderna skulle 

kunna tyda på att revisionsbolag använder sig av lowballing vid prissättning av deras 

rådgivningstjänster. Det skulle även kunna vara så att börsnoterade bolag hyr in annan expertis 

som inte tillhör någon revisionsbyrå. Det medför att bolagen slipper redovisa dessa kostnader 

årsredovisningen och har därför inte funnits tillgänglig för vidare analys. I regressionsmodell 1 

fanns en oberoende variabel som tog hänsyn till rådgivningskostnaderna. Under alla åren 

som observerandes visade denna koefficient signifikanta värden, och hade ett positivt samband 

med den beroende variabeln revisonskostnader. Alltså att rådgivningskostnaderna ökar om 

revisonskostnaderna ökar, och att rådgivningskostnaderna minskar om revisonskostnaderna 

minskar  

 

Resultatet i regressionsmodell 3 tillsammans med det spridda resultatet i T-testerna med gör 

det svårt att säga vilken påverkan en rotation av revisor har på rådgivningskostnaderna. 

Av regressionsmodell 1 visar det däremot att rådgivningskostnaderna har ett starkt samband 

med utvecklingen av revisonskostnaderna. Det som måste tas hänsyn till i regressionsmodell 1, 

är att modellen kan ha problem med multikollinearitet. Det gör att sambandet där emellan kan 

visa på felaktiga resultat.   

  

7.3 Hypotes 3: Revisonskostnaderna minskar vid en 
rotation av revisionsbyrå  
  

Grundhypotesen för byrårotation var att kostnaderna för revision skulle minska i ett 

inledningsskede för börsnoterade bolag. Runt om i världen har flera tidigare studier visat på 

förekomsten av lowballing inom revisionsbranschen (Cameran et al., 2015; DeAngelo, 1981; 

Geiger & Raghunadan., 2002). Resultaten från regressionsmodell 1 visade under tre av de 

observerade åren signifikanta värden med revisonskostnad som beroende variabel. Två av dessa 

år hade byrårotation ett positivt signifikant samband och det tredje hade ett starkt negativt 

samband med den beroende variabeln revisonskostnad.   

  

Johnson och O’Keefe (2017) undersökte i sin artikel om kostnader vid byrårotation och kom 

fram till att lowballing var vanligt förkommande på marknader som var utsatta för hård 

konkurrens. Innan EU-kommissionen hade bestämt om obligatorisk byrårotation var det många 

som ansåg att ett införande av byrårotation skulle leda till ökade kostnader både för företagen 

och byråerna (Sharma et al., 2017). De ökade kostnaderna vid en byrårotation beror på att 

revisionsbyråerna måste sätta sig in i det nya revisionsuppdraget (Geiger Raghunadan, 2002). 

Det gör att det initialt tar längre tid för revisionsbyråerna, där den längre tiden förklaras genom 

inlärningskurvan (Fudenberg et al., 1983).  
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Att majoriteten av åren som visade på signifikanta värden hade ett positivt samband med 

revisionskostnader, var något oväntat eftersom förekomsten av lowballing har varit vanligt 

förkommande på andra marknader.  De förväntade resultatet var att de företag som gjorde 

en rotation av byrå skulle minska sina kostnader likt Cameran et al (2015), DeAngelo (1981) 

och Geiger & Raghunadan (2002). 

 

Att de börsnoterade bolagen fick ökade kostnader under två av de observerade åren kan tyda på 

att revisonsmarknaden i Sverige inte är utsatt av lika hård konkurrens i jämförelse med länder 

där lowballing har varit förekommande. Kostnadsökningen skulle kunna förklaras genom att 

byråerna istället har lagt de högre kostnaderna som det innebär med en rotation av byrå på 

bolagen. Där kostnaderna kan förklaras genom att det krävs betydligt mer tid för att genomföra 

en revison för en revisor som inte varit insatt i bolaget tidigare (Bell et al., 2008; Davidson & 

Gist, 1996). Ett av de observerade åren visade dock på signifikant negativt samband vilket 

skulle kunna förklaras av Cameran et al (2015) teori om lowballing. Det blandade resultatet 

som visades i de olika regressionerna gör det dock svårt att säga om revisionsbyråerna på den 

svenska marknaden använder sig av någon specifik prisstrategi mot bolagen.   

  

I figur 3, som presenterades i empirikapitlet, gick det att se mellan åren 2007 och 2015 så 

ökade kostnaderna för revison under alla år förutom mellan åren 2009-2010. Det som är 

intressant att se i den figuren är att bolag som valde att rotera byrå inte ökade sina kostnader i 

samma utsträckning som bolag som valde att behålla sin revisionsbyrå.  

  

Mellan 2009-2010 var de enda åren som det gick att utläsa att både företag som utförde en 

rotation av revisionsbyrå eller behöll sin gamla fick billigare revisonskostnader. Det var även 

under 2009 som det signifikanta resultatet med ett negativt samband mellan byrårotation 

och den beroende variabeln observerades. Figur 3 tyder på att det förekommer lowballing vid 

prissättning av tjänster mot bolagen, det är egentligen bara mellan 2014-2015, som är de 

senaste åren som observerats, som det inte visar på några sådana tendenser.   

  

När de totala kostnaderna inkluderades som beroende variabel i regressionsmodell 5 fanns det 

inte några signifikanta samband med byrårotation de åren som studerades. Under de år som 

inkluderas i modellen visade däremot majoriteten av åren ha ett negativt samband med de totala 

kostnaderna. Det vara bara under två år som koefficienten visade på positivt samband. Även 

denna modell tyder på att börsnoterade bolag skulle få minskade kostnader av att göra en 

byrårotation. Eftersom det inte var några signifikanta värden i denna modell, så verkar det som 

om revisionskostnader inte påverkas vid en rotation av revisionsbyrå. Det gör att det inte går 

att se om revisionsbolagen har någon specifik strategi under de år som har observerats.   

  

7.4 Hypotes 4: Rådgivningskostnaderna minskar vid 
en rotation av revisionsbyrå  
 

Den fjärde hypotesen som sattes upp var att rådgivningskostnaderna minskar vid en rotation av 

revisionsbyrå. Att kostnaderna för rådgivning skulle minska antogs eftersom de förväntades ha 

samma mönster som hypotes 3, det vill säga att rådgivningskostnaderna skulle minska i vid en 

rotation av revisionsbyrå.  
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I regressionsmodell 4 visade två av de observerade åren på negativt signifikanta samband 

mellan den beroende variabeln rådgivningskostnader och rotation av revisionsbyrå. Det tyder 

på att bolag som har gjort en rotation av revisionsbyrå fick lägre rådgivningskostnader. 

Det är osäkert om denna effekt går att härleda till att revisionsbyråer har använt sig av 

lowballing. Effekten kan också bero på att den nya revisionsbyrån saknar djupare kunskap om 

bolaget vilket gör det svårare att kunna sälja dessa tjänster till sin nya kund.   

  

I den beskrivande statistiken kunde det ses att byråer som har gjort en rotation av revisionsbyrå 

använder sig i genomsnitt av 1,36 revisonbolag för utförandet av rådgivningstjänster under de 

år som studerats (se tabell 9). Det går att jämföra med bolag som inte har gjort någon rotation 

som i genomsnitt använder sig av 1,27 revisionsbolag. Det har visat sig i vissa fall bero på att 

bolagen som studerats har behållit den gamla revisionsbyrån för rådgivningstjänster trots att det 

har roterat byrå för revison.   

 

I de T-tester som utfördes på totala rådgivningskostnader gick det att se signifikanta positiva 

skillnader mellan bolag som utförde en rotation av byrå eller inte under ett av åren. Det visar 

på att bolag som gjort en rotation av byrå fick ökade kostnader i jämförelse med bolag som inte 

gjort någon rotation. När rådgivningskostnader delades upp så att endast kostnaderna för den 

påskrivande revisorn inkluderades i testerna syntes också ett signifikant resultat. Motsatsvis 

från testerna på totala rådgivningskostnader visade detta värde ha ett negativ samband.  

  

Det data som har använts för att beräkna kostnaderna för rådgivning har inte tagit hänsyn till 

vilket bolag som har varit påskrivande revisor. Det har varit en post som innehållit totala 

rådgivningskostnader från alla byråer. Det gör att rådgivningskostnaderna kan innehålla data 

från flertalet revisionsbyråer. För att se om det påverkande resultatet i regressionen delas även 

här datat upp så att endast rådgivningskostnaderna till den påskrivande revisorn inkluderades. 

Resultatet visade inte på några påtagliga skillnader mellan regressionerna. Sammanfattningsvis 

går det inte att säga om bolagen får minskade rådgivningskostnader i samband med en rotation 

av byrå utifrån de regressioner och tester som utförts.  

  

7.5 Hypotes 5: Big Four tar ut ett prispremium på den 
svenska marknaden  
  

De regressioner som är utförda tyder på att Big Four byråer tar ut ett prispremium 

på marknaden. Variabeln Big Four har haft ett positivt samband med den beroende 

variabeln revisionskostnader i regressionsmodell 1, likt Choi et al (2008) kunde visa i sin 

studie. Hur stort prispremiumet är har inte kunnat studerats, bara att det verkar existera på den 

svenska marknaden. Variabeln Big Four visade däremot aldrig på något signifikant värde i 

de regressionsmodeller som har gjorts. Det kan bero på att av de bolag som studerats var det 

endast omkring fem procent av de studerade bolagen som hade en revisionsbyrå som inte 

tillhörde Big Four. Carson et al (2012) kunde visa i sin rapport "Changes in Audit Market 

Competition and the Big N Premium" att priserna på marknaden ökade under perioder när det 

var färre stora aktörer på marknaden. I tabell 3 kunde det ses att medianen för revisonskostnader 

i allmänhet ökade för alla börsnoterade bolag på marknaden under de år som observerades. Det 

stämmer överens med Carson et al (2012) rapport att priserna för revisionstjänster ökar under 

perioder då de är färre men stora aktörer på marknaden.  Om de ökade kostnaderna beror på låg 

konkurrensen på marknaden eller att mer komplicerade regelverk har lett till att den allmänna 

prisbilden på marknaden har ökat, går dessvärre inte att förklara.  
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Den främsta orsaken till att EU-kommissionen införde obligatorisk revisors- samt byrårotation 

var att öka revisorers oberoende. De hoppades även att en sidoeffekt skulle bli att konkurrensen 

för revisionsbolag som agerar på marknaden för börsnoterade bolag skulle bli hårdare 

(Europaparlamentet, 2006). Det skulle på sikt leda till att fler aktörer agerade på marknaden 

och Big Four skulle inte längre ha en så stark marknadsposition.  Utifrån de regressioner som 

är utförda tyder resultaten på att det inte finns ett prispremium för Big Four på den 

svenska marknaden.  

 

7.6 Sammanfattande analys 
 

Utifrån de regressioner som har genomförts tyder resultaten på att det generellt inte gör någon 

skillnad för revisonskostnader eller rådgivningskostnader om bolag väljer att göra en rotation 

av revisor eller revisionsbyrå. Enligt Sharma et al (2017) fanns det en stor oro att införandet av 

obligatorisk rotation av revisor och revisionsbyrå skulle leda till ökade kostnader för bolagen. 

Ur bolagens synvinkel ger resultaten dem inga incitament ur ett kostnadsperspektiv att utföra 

en rotation av antigen revisor eller revisionsbyrå för att få minskade eller ökade kostnader. Utan 

om en rotation skulle genomföras bör det ske utifrån andra aspekter, som till exempel revisorns 

oberoende riskeras eller att bolagen inte är nöjda med byråernas tjänster.   

 

Av de bolag som har inkluderats i datamaterialet har det gått att se att bolagen redan är relativt 

duktiga på att frivilligt rotera både revisor och revisionsbyrå med jämna mellanrum. Under 

tidsperioden 2007-2015 var det endast ett av de obesvarade bolagen som inte hade gjort varken 

en rotation av revisor eller revisionsbyrå och 61 bolag som hade roterat revisionsbyrå. Under 

2015 ökade antalet bolag som roterade revisor till 34 och de senaste åren har det varit en ökande 

trend. Hur många bolag som roterade revisionsbyrå låg däremot i nivå med tidigare år. Det 

tyder på att den svenska marknaden har en relativt hög rörlighet mellan både revisorer och 

revisionsbyråer och att införa lagstiftning för att påtvinga denna rörlighet verkar vara onödig. 

Någonting som däremot måste tas i beaktande är att de åren som har studerats har ett höjt fokus 

legat på att öka rotationerna bland bolagen. Det skulle även kunna bero på att revisorers 

förtroende har blivit skadat efter de olika skandaler som utspelades i början av 2000-talet, vilket 

skulle kunna bidra till att det är så få bolag som inte gjort någon rotation alls. Orsakerna till 

rotation beror till stor del på oberoende-frågan och förtroendet för revisorn (Ewelt-Knauer et 

al., 2013; Mande & Son, 2013). Det var också de punkter som ifrågasatts i samband med 

skandalerna vilket kan tillsammans med lagförslagen ha ökat frekvensen på revisors- och 

byrårotation.  
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Eftersom marknadsstrukturen för revisonbyråer i Sverige påminner om övriga världen skulle 

resultat som visat på förekomsten av lowballing inte varit förvånande eftersom det har kunnat 

observeras på flera andra marknader (DeAngelo, 1981; Gerakos & Syverson, 2015; Schatzberg, 

1990). Resultaten som observeras i de olika regressionsmodellerna ger få signifikanta värden. 

Det skulle kunna bero på att effekten som förväntades med minskade kostnader påverkas av att 

en del bolag blir fakturerade för de högre inlärningskostnaderna som revisionsbyråerna får vid 

antagandet av ett nytt revisons- eller rådgivningsuppdrag. Både Cameran et al (2015) och 

Geiger & Raghunadan (2002) kunde i sina studier visa på att tiden som byråerna lägger vid 

början av ett nytt uppdrag är betydligt högre.  

  

Konkurrensen på marknaden verkar ha minskat under den tidperiod som har studerats, av de få 

bolag som inte använt sig av någon av Big Four byråerna har det observerats tre up-switchs där 

de gått till att anlita en Big Four byrå. Det har däremot under denna period bara observerats en 

rotation som har inneburit att gå från en Big Four till en byrå som inte tillhört Big Four. Det har 

överlag inneburit att efterfrågan av de tjänster som Big Four erbjuder har ökat bland de bolag 

som har observerats.   

 

Att koncentrationen på den svenska revisionsmarknaden har blivit än mer fokuserad på ett fåtal 

antal större aktörer skulle kunna ha lett till att den allmänna prisbilden på marknaden ökat likt 

Carson et al (2012) kunde visa i sin studie eller att det prispremium som har visat sig förekomma 

för Big Four fått signifikanta resultat. 
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8. Diskussion & slutsatser  

  

I kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån tidigare resultat och analys kring kostnader 

och rotation. Slutsatserna återkopplas även till vald problemformulering och syfte. En 

diskussion kring studiens bidrag samt förslag till framtida forskning följer efter slutsatsen.   

  

8.1 Slutsats  
  

Revisorns oberoende har varit ett problem som EU-kommissionen, europeiska och svenska 

intresseorganisationer har försökt att komma itu med sedan bland annat Enron-skandalen 

uppdagades i början på 2000-talet. Ett led i att försöka lösa problemet har varit införandet av 

obligatorisk revisors- och byrårotation. Tidigare forskning inom ämnet har främst fokuserat på 

hur oberoendet och revisionskvalitén har påverkats vid revisors- och byrårotation. Det finns 

även studier som har sett att lowballing är vanligt förekommande inom revisionsbranschen, 

dock har ofta vinklingen i dessa varit hur det berör oberoendet. De höga uppstartkostnaderna 

och inlärningskurvan är något som ger revisionsbyråer incitament till att använda lowballing 

då konkurrensen mellan Big Four på marknaden är hög. Utifrån de nya reglerna som har börjat 

gälla i Sverige ämnar den här studien att se vilka ekonomiska följder en frivillig rotation av 

revisor eller byrå kan ha för de svenska börsbolagen. Det här mynnar ut i studiens 

problemformulering:   

  

Hur förändras revisons- och rådgivningskostnaderna direkt efter en rotation av revisor eller 

revisionsbyrå för de börsnoterade bolagen i Sverige?   

  

För att besvara problemformuleringen skapades fem hypoteser, som vardera försökte att se hur 

kostnaderna för revision eller rådgivning påverkades av revisors- och byrårotation samt hur Big 

Four påverkar prisbilden. De regressioner som utfördes för att se om revisorsrotation påverkade 

kostnaderna för revison och rådgivning gav få signifikanta resultat för de åren som granskats. 

Dessutom varierade de signifikanta resultaten mellan att ha positiva och negativa samband med 

kostnaderna. Eftersom resultatet inte verkar följa något mönster mellan åren går det inte att säga 

hur eller om kostnaderna påverkas vid en frivillig rotation av revisor hos bolagen.   

  

Tidigare studier som har undersökt sambandet mellan revisions- och rådgivningskostnader har 

visat på varierande resultat om vilken påverkan de har på varandra. Resultaten i 

regressionsmodell 1 tyder på att det verkar finnas ett positivt samband mellan dem. Det som 

måste tas i hänsyn till var att den variabeln visade tendenser till multikollinearitet. Det gör det 

svårt att säga om det egentligen fanns ett sådant samband mellan revisions- och 

rådgivningskostnader hos de börsnoterade bolagen i Sverige.   

  

Mellan byrårotation och revisionskostnader visades det signifikanta resultat under tre av de 

observerade åren. Två av de signifikanta värdena visade på ett positivt samband, medan det 

tredje hade ett negativt samband mellan byrårotation och revisionskostnader. De få signifikanta 

värdena tillsammans med de vareriade resultatet gör det svårt att säga om revisonskostnaderna 

förändras vid en byrårotation.  
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Rådgivningskostnader visade två signifikanta värden vid en byrårotation. De var båda negativa, 

vilket tyder på att bolag som gör en rotation av byrå får minskade kostnader för rådgivning. Om 

de minskade kostnaderna för rådgivning faktiskt beror på att revisionsbolagen väljer att sätta 

ett lägre pris eller att det beror på att de utfört färre konsulttimmar eftersom de inte har samma 

expertis på grund av att de är nya kunder till byrån är svårt att säga.   

  

Regressionsmodellerna visar få signifikanta resultat för både revisors- och byrårotation och 

sambanden varierar mellan att vara positiva och negativa. Resultatet skulle kunna bero på att 

en rotation av antigen revisor eller revisionsbyrå eventuellt inte ger någon förändring 

av revisions- eller rådgivningskostnaderna. De vaga resultaten skulle också kunna tyda på att 

effekten av lowballing mildras av att revisionsbyråerna har höga inlärningskostnader i samband 

med antagandet av ett nytt revisions uppdrag.  

  

Den sista hypotesen som ställdes upp var om Big Four tar ut ett prispremium på den svenska 

marknaden. Det var för att se om de skulle finnas några signifikanta skillnader i kostnader 

mellan bolag som använde sig av Big Four eller inte. I de regressioner som genomfördes fick 

Big Four aldrig några signifikanta resultat. Det gör att det inte går att påvisa förekomsten av 

Big Fours prispremium som tidigare studier har visat på. Att det inte gick att finna några 

signifikanta resultat skulle kunna bero på att de var så få observationer av bolag som använde 

sig av en revisionsbyrå som inte tillhörde Big Four. Det kan också bero på att det inte existerar 

ett prispremium på den svenska marknaden.   

  

Sammanfattningsvis är slutsatsen att det inte går att säga om det blir några förändringar på 

kostnaderna vid en frivillig revisors- eller byrårotation för revison- och rådgivningstjänster för 

de börsnoterade bolagen i Sverige. 

  

8.2 Studiens bidrag  
  

Revisors- och byrårotation hör till något som har studerats tidigare runt om i världen. För det 

mesta fokuserar dessa studier på hur oberoendet och kvalitén påverkas vid en rotation. Det 

finns även tidigare studier på hur kostnaderna påverkas vid rotationer, en del av dessa kommer 

från länder där det funnits regerverk som tvingat bolag till antigen revisors- eller 

byrårotation.  Hur både revisors- och byrårotation påverkar kostnaderna för börsbolag i 

Sverige hör till ett relativt outforskat område. Det gör att de kostnadsmässiga effekterna som 

kan tänkas uppkomma vid en rotation av revisor och byrå inte har studerats i Sverige.   

  

En annan sak som är unik med denna studie är att rådgivningskostnader har inkluderats för att 

se vilken effekt det skulle kunna tänkas bli vid en revisors- eller byrårotation. 

Rådgivningstjänsterna som revisionsbolagen erbjuder tillhör omdebatterat fenomen, och har 

fått begränsningar på den europiska marknaden.   

  

Kombinationen mellan att inkludera både revisions- och rådgivningskostnader tillsammans 

med att undersöka vilken effekt revisors- och byrårotation skulle kunna ha på kostnaderna är 

inte tidigare gjort i Sverige. Då inga likande tidigare studier har gjorts kommer resultatet av 

denna studie utgöra det teoretiska bidraget inom ämnet.  
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Det praktiska resultatet från studien skulle kunna vara en vägledning kring hur kostnaderna 

kan förändras för de börsnoterade bolag som funderar på att göra en rotation av antingen 

revisor eller byrå. Då de studerade bolagen hör till de största i Sverige är stora 

kostnader för både revision och rådgivning vanligt förekommande. Det gör att en planering av 

de byråer som anlitas till en viktig post för att kunna maximera sina aktieägares värde.  

  

8.3 Förslag till framtida forskning  
  

I dagsläget har obligatorisk revisors- och byrårotation inte haft effekt i Sverige och stora delar 

av Europa. Den största delen forskning inom obligatorisk rotation kommer från Europa och är 

utförd i Italien. Studier på frivillig rotation eller studier som har inkluderat både frivillig och 

obligatorisk rotation kommer främst från länder utanför Europa, som till exempel USA, 

Australien och Korea. Vi anser att det behövs fler studier inom både frivillig och obligatorisk 

rotation och dess påverkan på revisionsarvodet, både från Sverige och övriga Europa. Dessa 

studier kan exempelvis undersöka perioder där tvingande rotationer inte var förekommande 

med en tidsperiod i framtiden när effekterna av obligatorisk rotation har visat sig.   

  

Det finns få studier som har undersökt hur rådgivningsarvodet till revisorer påverkas av 

revisors- och byrårotationer, samt hur det förhåller sig till revisionsarvodet. Vi anser att det 

är ett intressant område och skulle därför velat se fler studier inom området, både i Sverige, 

Europa och resten av världen.  

 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie utifrån bolagens perspektiv och kostnader. Andra 

alternativ hade kunnat vara att göra en kvantitativ studie där författarna undersöker hur 

revisionsbyråernas kostnader förändras vid ett uppdragsbyte eller vid antagande av en ny kund. 

Det hade varit intressant att veta hur många timmar som läggs ner på ett uppdrag och 

hur kostnaderna ser ut vid en rotation, från revisionsbolagens sida. Det finns en sådan studie 

från Italien, men inte från Sverige eller andra länder, varför detta skulle vara intressant att 

se. Det hade också gått att arbeta om det datamaterial som använts i denna studie för att 

kunna utföra andra tester än de som gjorts.   

  

Ett annat alternativ skulle vara djupintervjuer med antingen företagsledare för börsbolagen eller 

revisorer för dessa där frågor om prisstrategi och marknadsandelar diskuteras. Bland annat kan 

frågor om hur revisorerna tänker vid lämnande av en prisoffert eller hur företagsledare tänker 

vid accept av anbud diskuteras, för att se vilka preferenser börsnoterade bolag har när de väljer 

ny revisor eller revisionsbyrå.  
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9. Sanningskriterier   

  

I kapitlet presenteras studiens reliabilitet och validitet uppdelat på de olika typer som är 

aktuella av respektive sanningskriterium. Därefter följer studiens generaliserbarhet, kritik mot 

studien samt etiska aspekter.   

  

9.1 Reliabilitet  
  

Reliabilitet är ett mått som undersöker studiens pålitlighet. Om studien skulle upprepas under 

liknande förhållanden och den ger samma resultat är dess reliabilitet hög. Om en upprepande 

studie ger helt andra resultat är reliabiliteten låg och den vetenskapliga trovärdigheten bör 

ifrågasättas (Eliasson, 2010, s. 14–15). Desto högre reliabiliteten är i en studie, ju bättre 

möjligheter finns till att uppnå hög validitet (Eliasson, 2010, s. 16). I studien utgår reliabiliteten 

från tre kriterier; stabilitet, interbedömarreliabilitet och mätprocessens reliabilitet (Bryman 

& Bell, 2013, s. 170; Dahmström, 2005, s. 368).   

  

Att kunna mäta samma sak vid två olika tillfällen och få samma resultat är ett mått på stabilitet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 171). Då det datamaterial som använts i studien kommer från 

börsbolagens årsredovisningar är det enkelt att använda samma data i en upprepande studie. 

Det beror på att de årsredovisningar som tryckts och skickats in till Bolagsverket mycket sällan 

rivs upp och görs om. I studien är tillvägagångssättet för insamlande av datamaterial och 

genomförande av tester noggrant beskrivet. Det innebär att en upprepande studie har goda 

möjligheter att få samma resultat.   

 

Om en upprepande studie skulle använda sig av samma tillvägagångssätt och tester som i denna 

studie, men på ett annat datamaterial, till exempel data från tidigare eller senare 

årsredovisningar, är det inte säkert att samma resultat uppstår. Andra resultat skulle kunna 

uppkomma med data som inte innehåller någon finanskris eller data från när effekten av 

obligatorisk revisors- och byrårotation blivit märkbar.   

  

Interbedömarreliabiliteten påverkas av subjektiva bedömningar vid insamlandet av data, som 

tolkningar av kategorier (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Då datamaterialet i denna studie består 

av sekundärdata från offentliga handlingar har inga egna tolkningar gjorts av materialet, varken 

av författarna eller bolagen. Om studien skulle göras om kommer datamaterialet 

inte kunna tolkas på något annat sätt, vilket gör interbedömarreliabiliteten hög.   

  

Vid insamlandet av data kan slumpmässiga fel ha uppkommit, om studien görs om kan andra 

slumpmässiga fel uppkomma, trots att samma mätinstrument används. För att öka 

tillförlitligheten är målet att ha så få slumpmässiga fel som möjligt (Dahmström, 2005, s. 368). 

I denna studie har stickprov gjorts i datamaterialet för att minimera antalet fel, dessutom har 

extremvärden kontrollerats för kod- och stansningsfel. Det kan förekomma slumpmässiga fel i 

studien, men kontrollerna som gjorts bör ha minimerat dessa så de inte påverkar slutresultatet.   
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9.2 Validitet  
  

Validitet handlar om huruvida studien mäter det den avser att mäta. Under insamlandet av data 

är det viktigt att kontrollera att materialet är sant och giltigt för att studien ska bli trovärdig. 

Validiteten kan inte bli bättre än vad reliabiliteten är (Eliasson, 2010, s. 16). Datamaterialet i 

studien kommer från årsredovisningar som blivit granskade av oberoende revisorer, vilket 

vi anser ger en hög validitet. Validiteten mäts i studien utifrån två kriterier; mätningsvaliditet 

och intern validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 64, 78).   

  

Mätningsvaliditet, även kallad begreppsvaliditet, består av ett antal olika slag av validitet och 

bedömer hur de valda måtten mäter det de avser att mäta. Om mätningsvaliditeten är låg har 

måtten inbyggda fel vilka gör att studien får systematiska fel (Bryman & Bell, 2013, s. 

78). Risken för mätfel är högre om det är abstrakta begrepp som ska mätas. Denna studie består 

enbart av konkreta begrepp, vilket minskar risken för mätfel. Mätningsvaliditeten är således 

hög.   

  

Intern validitet bedömer de sambanden mellan två eller fler variabler och om dessa är hållbara 

eller inte. Intern validitet testar alltså om en variation i den beroende variabeln verkligen beror 

på en förändring i den oberoende variabeln. Hur säkert är det kausala sambandet eller 

beror variationen i någon annan faktor (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Då revisions- och 

rådgivningsarvoden påverkas av fler faktorer än enbart revisors- respektive byrårotationer har 

fler förklarande variabler lagts till i modellen. Variablerna har medvetet valts ut baserat på 

tidigare forskning och anpassats till studien. Korrelations- och VIF-tester har gjorts på 

variablerna för att kontrollera dem mot varandra och på så sätt öka den interna validiteten. 

Dessutom har en stor mängd regressionsanalyser gjorts där flera av modellerna visade en hög 

förklaringsgrad. Den interna validiteten bedöms därför som hög.   

 

9.3 Generaliserbarhet   
  

Kvantitativa studier brukar ha som mål att kunna generalisera sitt resultat utöver det urval som 

valts. Förutsättningar för generalisering är att urvalet är representativt för populationen samt att 

det är tillräckligt stort för att ge signifikanta resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 87).   

  

Urvalet i denna studie består av de 281 största börsbolagen på den svenska marknaden av de 

totalt 644 bolag som fanns noterade vid tidpunkten för datainsamlandet, vilket är en stor del. 

Urvalet representerar också alla olika branscher och har liknande egenskaper som övriga bolag 

i populationen. Det gör att viss försiktig generalisering kan genomföras till övriga i 

populationen, dock inte utanför populationen som norska börsbolag eller europeiska börsbolag. 

Då resultatet i studien är inkonsekvent mellan olika år kan dock inte några generella 

slutsatser dras, vilket gör att generalisering inte är av väsentlig betydelse.   
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9.4 Kritik mot studien  
  

Urvalet i studien bestod av de 281 bolagen från de största listorna på den svenska börsen. Om 

de övriga 363 bolagen från de mindre börslistorna tagits med kan resultatet ha sett annorlunda 

ut. Vi valde att bara undersöka bolag som varit börsnoterade under alla åren 2007 till 2015, 

vilket gjorde att antalet bortfall blev högt. Vid ett större urval kan möjligheterna till fler 

signifikanta resultat ha ökat. Att ha fler år i datamaterialet skulle också ha kunnat visa andra 

resultat.  

  

Hela studien består av sekundärdata. Listan på de 281 börsbolagen kommer från Retriever, 

vilket medför en risk att den inte är helt uppdaterad. Det är dock en välanvänd databas som 

Umeå Universitetsbibliotek tillhandahåller och vi anser är en trovärdig källa. Som diskuterats 

tidigare är årsredovisningar en sekundärkälla, vi anser dock att eftersom dessa är granskade av 

oberoende revisorer samt inskickade till bolagsverket kan de anses trovärdiga. Vi har heller inte 

stött på några fel i årsredovisningarna eller det material som hämtats från Retriever, vilket ökar 

tillförlitligheten.   

  

Ett annat tillvägagångssätt kunde använts där andra hypoteser och tester skulle kunna ha ställts. 

I regressionsmodellerna skulle andra variabler eller ytterligare variabler kunnat påverka 

modellerna i till exempel signifikans och förklaringsgrad. En variabel som vissa andra studier 

har med är antal dotterbolag, för att mäta komplexiteten, vilket är något vi inte har med i vår 

modell. Det hade också kunnat gjorts andra tester på datamaterialet om det till exempel 

var strukturerat annorlunda. Vi har dock utgått från tidigare studiers modeller för att få fram 

våra. Vi har höga förklaringsgrader i regressionsanalyserna och har en modell med flera 

signifikanta variabler.   

  

Studien kan även ha påverkats av underliggande faktorer. Saker som kan ha påverkat revisions- 

och rådgivningskostnaderna under de år som studerats kan till exempel vara finanskriser, 

uppköp av ett annat bolag, försäljning av dotterbolag, inköp av stora tillgångar eller nya data- 

och rapportsystem hos bolagen. Vi har inte haft möjlighet att ta hänsyn till alla faktorer som 

alla bolag utsatts för. Studien har dock fokuserat på allmänna trender och olika centralmått för 

att undvika allt för stora påverkningar av extremvärden.   

 

En annan sak som måste tas i beaktande är att revisonsmarknaden har under de senaste åren 

gått igenom vissa strukturella krav och förändringar. Ett är till exempel kraven på hur 

revisionsberättelsen ska se ut har förändrats under senare år, vilket medför skillnader i hur 

revisionsbolagen arbetar under de åren som vi har observerat.  
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9.5 Etiska och samhälleliga aspekter  
  

 
Figur 7. Typer av handlingar  

  

Figur 7 ovan visar hur en handling klassificeras enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 

1945:105). En handling kan antingen vara allmän eller icke allmän, där en allmän handling kan 

vara offentlig eller hemlig (Tryckfrihetsförordningen, SFS 1945:105, 2 kap. 1, 2, 3 §). En 

allmän handling förvaras hos en statlig eller kommunal myndighet och en icke allmän förvaras 

hos till exempel privata företag eller föreningar. En årsredovisning är en allmän handling då 

den är inskickad och förvaras hos myndighet (Tryckfrihetsförordningen, SFS 1945:105, 2 

kap. 3 §). Den är dessutom offentlig då bolagen är skyldiga att skicka in den till 

Bolagsverket (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554, 8 kap. 1, 3 §). Då Retriever får sin data 

från Bolagsverket kan den data som använts i studien anses tillhöra allmänna offentliga 

handlingar. Även om en del årsredovisningar hämtats från bolagens egna hemsidor är det av 

förenklingsskäl och dessa uppgifter är de samma som de från Retriever. Vi anser därför att 

studien enbart innehåller data som tillhör offentliga handlingar.   

  

Eftersom studien enbart innehåller data som är offentlig har inga speciella etiska aspekter tagits 

i åtanke. Vi har dock inte namngett något specifikt bolag eller skrivit information som kan 

knytas till något speciellt företag, utan beskrivit generella trender och samband. Då 

datamaterialet består av 163 bolag och nio år är risken låg att slutsatserna kan kopplas till ett 

specifikt bolag.   

 

Revisorns ställning som granskare av finansiell information kräver att samhälleliga aspekter tas 

i beaktande. Om revisorn inte är oberoende kan inte samhället lita på de uttalanden som görs 

angående bolagens finansiella ställning. Då revisors- och byrårotationer ökar oberoendet har 

denna aspekt en påverkan i studien.  
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Allmän handling
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Hemlig handling
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Appendix 

 

Beskrivande statistik av testvariabler för samtliga år

 
  

Variabel År Medelvärde

Standard-

avvikelse Min Max 1:a kvartil Median 3:e kvartil

Kundfordringar 2015 2 175 778 6 855 707 0 71 069 000 42 000 259 935 1 177 000

2014 2 300 941 7 440 131 0 77 893 000 39 100 269 500 1 125 000

2013 2 147 399 6 941 995 0 70 970 000 36 146 253 062 1 048 000

2012 1 966 860 6 214 837 0 63 360 000 35 501 214 314 1 015 700

2011 1 981 452 6 287 299 0 64 522 000 39 138 226 853 1 006 200

2010 2 100 181 7 355 022 0 61 127 000 31 276 210 373 947 100

2009 2 129 100 7 828 945 0 66 410 000 25 064 17 564 817 000

2008 2 177 923 7 340 664 0 75 891 000 28 795 188 232 835 800

2007 2 028 647 6 319 604 0 60 492 000 26 378 195 825 883 000

Soliditet 2015 49,6% 19,9% 1,7% 99,9% 35,9% 46,2% 60,8%

2014 49,9% 20,3% 1,7% 107,5% 35,8% 46,3% 63,6%

2013 50,2% 20,0% -5,3% 108,8% 36,3% 46,6% 60,7%

2012 49,8% 20,3% -14,3% 116,6% 36,3% 44,3% 60,6%

2011 50,8% 20,5% -11,0% 127,1% 36,3% 46,3% 64,7%

2010 51,7% 21,2% -3,3% 132,7% 36,2% 47,5% 65,0%

2009 50,7% 22,1% 0,0% 139,1% 35,3% 46,9% 65,9%

2008 47,3% 22,3% -48,1% 111,2% 32,3% 42,6% 60,5%

2007 48,6% 22,4% -0,4% 133,6% 32,5% 42,5% 62,8%

Kassalikviditet 2015 610,8% 4966,5% 2,2% 6247,5% 66,5% 95,4% 147,1%

2014 172,3% 404,6% 1,4% 4882,0% 65,3% 101,8% 162,0%

2013 260,9% 1034,3% 0,9% 10488,6% 66,1% 102,1% 158,8%

2012 229,6% 1108,9% 0,0% 14112,0% 62,1% 101,1% 156,7%

2011 294,5% 1605,1% 0,0% 19953,7% 68,0% 103,1% 157,5%

2010 471,9% 3130,4% 0,0% 38484,4% 73,6% 105,3% 159,1%

2009 423,9% 3356,9% 2,8% 42887,7% 72,2% 109,2% 158,8%

2008 186,7% 614,7% 0,0% 7671,1% 67,7% 103,0% 154,1%

2007 421,7% 3466,6% 0,0% 44353,0% 69,4% 103,1% 157,4%

Totala tillgångar 2015 23 133 503 53 845 696 54 447 374 165 000 663 256 2 999 500 21 275 000

2014 23 056 511 54 508 802 30 460 382 896 000 627 722 2 936 000 23 040 000

2013 20 582 782 48 528 847 30 768 344 829 000 592 247 2 573 000 22 968 200

2012 19 485 164 46 881 882 26 541 338 742 000 518 521 2 501 419 16 307 000

2011 19 061 605 47 085 028 32 094 353 244 000 550 300 2 366 942 14 507 000

2010 18 199 536 45 524 713 31 666 318 007 000 530 788 2 350 000 14 072 307

2009 17 499 260 44 907 631 35 620 332 265 000 498 498 2 113 000 13 800 400

2008 17 866 703 46 863 591 34 012 372 419 000 571 416 2 218 770 12 497 128

2007 16 898 614 42 188 329 28 100 321 647 000 489 544 1 985 146 13 008 912

Log Totala tillgångar 2015 15,09 2,10 10,90 19,74 13,40 14,91 16,87

2014 15,03 2,14 10,32 19,76 13,35 14,89 16,95

2013 14,94 2,13 10,33 19,66 13,29 14,76 16,95

2012 14,87 2,13 10,19 19,64 13,16 14,73 16,61

2011 14,85 2,10 10,38 19,68 13,22 14,68 16,49

2010 14,80 2,09 10,36 19,58 13,18 14,67 16,46

2009 14,73 2,09 10,48 19,62 13,12 14,56 16,44

2008 14,75 2,10 10,43 19,74 13,26 14,61 16,34

2007 14,67 2,12 10,24 19,59 13,10 14,50 16,38

Lönsamhet 2015 6,29% 19,76% -175,00% 91,00% 2,98% 7,59% 12,00%

2014 5,00% 15,13% -98,00% 46,00% 3,38% 6,26% 11,00%

2013 3,50% 15,40% -98,00% 34,00% 1,95% 5,90% 10,58%

2012 2,98% 21,94% -161,00% 86,00% 0,95% 5,61% 10,57%

2011 3,76% 21,55% -132,00% 76,00% 1,79% 7,06% 12,59%

2010 3,65% 20,38% -115,00% 42,00% 2,05% 7,08% 11,99%

2009 2,30% 17,60% -140,00% 47,00% -2,70% 4,16% 10,15%

2008 1,46% 22,25% -159,00% 41,00% -1,55% 5,78% 12,21%

2007 8,32% 17,60% -46,00% 1,53% 4,05% 8,90% 14,25%
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Resultat från T-test, där: 

1: Revisorsrotation 

2: Byrårotation 

0: Ingen rotation 

 
 

  

År Test Sig. År Test Sig. År Test Sig.

14-15 1-0 0,001 14-15 1-0 0,007 14-15 1-0 0,001

2-0 0,986 2-0 0,414 2-0 0,011

1-2 0,356 1-2 0,647 1-2 0,636

13-14 1-0 0,643 13-14 1-0 0,000 13-14 1-0 0,000

2-0 0,932 2-0 0,000 2-0 0,528

1-2 0,863 1-2 0,993 1-2 0,177

12-13 1-0 0,175 12-13 1-0 0,767 12-13 1-0 0,199

2-0 0,380 2-0 0,971 2-0 0,566

1-2 0,958 1-2 0,792 1-2 0,786

11-12 1-0 0,039 11-12 1-0 0,016 11-12 1-0 0,008

2-0 0,357 2-0 0,233 2-0 0,226

1-2 0,319 1-2 0,779 1-2 0,696

10-11 1-0 0,134 10-11 1-0 0,399 10-11 1-0 0,519

2-0 0,221 2-0 0,393 2-0 0,451

1-2 0,855 1-2 0,067 1-2 0,109

09-10 1-0 0,554 09-10 1-0 0,010 09-10 1-0 0,002

2-0 0,921 2-0 0,801 2-0 0,847

1-2 0,002 1-2 0,388 1-2 0,390

08-09 1-0 0,830 08-09 1-0 0,453 08-09 1-0 0,342

2-0 0,718 2-0 0,670 2-0 0,783

1-2 0,109 1-2 0,099 1-2 0,140

07-08 1-0 0,980 07-08 1-0 0,522 07-08 1-0 0,892

2-0 0,419 2-0 0,930 2-0 0,742

1-2 0,202 1-2 0,401 1-2 0,399

Skillnad i 

revisionskostnad

Skillnad i 

rådgivningskostnad

Skillnad i uppdelad 

rådgivningskostnad
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Korrelationsmatris för samtliga år 

 
 

 

  

Revbyte_15 Byråbyte_15 B4_15 Kundford_15 Soliditet_15 Kassalik_15 Rådlogkost15 LogTotTill15 Lön_15

Revbyte_15 1,000 -0,023 0,037 0,010 -0,035 -0,053 0,091 0,008 -0,006

Byråbyte_15 -0,023 1,000 0,041 -0,008 -0,025 -0,018 -0,034 0,021 -0,065

B4_15 0,037 0,041 1,000 0,065 -0,106 -0,051 0,188* ,258** -0,018

Kundford_15 0,010 -0,008 0,065 1,000 -0,149 -0,031 0,501** ,458** 0,069

Soliditet_15 -0,035 -0,025 -0,106 -0,149 1,000 ,261** -0,281 -,230** 0,102

Kassalik_15 -0,053 -0,018 -0,051 -0,031 ,261** 1,000 -0,106 -0,081 0,006

Rådlogkost15 0,091 -0,034 ,188* ,501** -,281** -0,106 1,000 ,712** 0,102

LogTotTill15 0,008 0,021 ,258** ,458** -,230** -0,081 ,712** 1,000 ,194*

Lön_15 -0,006 -0,065 -0,018 0,069 0,102 0,006 0,102 ,194* 1,000

Revbyte_14 Byråbyte_14 B4_14 Kundford_14 Soliditet_14 Kassalik_14 Rådlogkost14 LogTotTill14 Lön_14

Revbyte_14 1,000 0,007 0,016 -0,007 -0,005 -0,028 ,159* 0,094 0,034

Byråbyte_14 0,007 1,000 -0,064 -0,015 -0,043 -0,032 0,001 0,075 0,025

B4_14 0,016 -0,064 1,000 0,063 -0,088 -0,094 ,185* ,250** -0,063

Kundford_14 -0,007 -0,015 0,063 1,000 -,162* -0,040 ,526** ,467** 0,034

Soliditet_14 -0,005 -0,043 -0,088 -,162* 1,000 ,390** -,242** -,261** 0,094

Kassalik_14 -0,028 -0,032 -0,094 -0,040 ,390** 1,000 -0,093 -,179* 0,054

Rådlogkost14 ,159* 0,001 ,185* ,526** -,242** -0,093 1,000 ,740** ,218**

LogTotTill14 0,094 0,075 ,250** ,467** -,261** -,179* ,740** 1,000 ,261**

Lön_14 0,034 0,025 -0,063 0,034 0,094 0,054 ,218** ,261** 1,000

Revbyte_13 Byråbyte_13 B4_13 Kundford_13 Soliditet_13 Kassalik_13 Rådlogkost13 LogTotTill13 Lön_13

Revbyte_13 1,000 0,003 0,006 -0,031 -0,040 -0,068 0,055 0,048 0,004

Byråbyte_13 0,003 1,000 0,053 -0,021 0,076 -0,031 -0,098 0,032 0,047

B4_13 0,006 0,053 1,000 0,059 -0,141 -,245** 0,104 ,234** -0,005

Kundford_13 -0,031 -0,021 0,059 1,000 -,167* -0,041 ,517** ,469** 0,066

Soliditet_13 -0,040 0,076 -0,141 -,167* 1,000 ,358** -,286** -,314** 0,054

Kassalik_13 -0,068 -0,031 -,245** -0,041 ,358** 1,000 -,222** -0,146 0,028

Rådlogkost13 0,055 -0,098 0,104 ,517** -,286** -,222** 1,000 ,696** ,196*

LogTotTill13 0,048 0,032 ,234** ,469** -,314** -0,146 ,696** 1,000 ,368**

Lön_13 0,004 0,047 -0,005 0,066 0,054 0,028 ,196* ,368** 1,000

Revbyte_12 Byråbyte_12 B4_12 Kundford_12 Soliditet_12 Kassalik_12 Rådlogkost12 LogTotTill12 Lön_12

Revbyte_12 1,000 0,028 0,099 0,014 -0,078 -0,045 0,017 0,128 0,067

Byråbyte_12 0,028 1,000 0,051 0,014 0,021 -0,017 0,070 0,030 0,013

B4_12 0,099 0,051 1,000 0,060 -0,109 -0,044 0,076 ,196* -0,062

Kundford_12 0,014 0,014 0,060 1,000 -,169* -0,032 ,518** ,483** 0,060

Soliditet_12 -0,078 0,021 -0,109 -,169* 1,000 ,268** -,251** -,304** 0,074

Kassalik_12 -0,045 -0,017 -0,044 -0,032 ,268** 1,000 -0,061 -0,105 0,045

Rådlogkost12 0,017 0,070 0,076 ,518** -,251** -0,061 1,000 ,752** ,216**

LogTotTill12 0,128 0,030 ,196* ,483** -,304** -0,105 ,752** 1,000 ,291**

Lön_12 0,067 0,013 -0,062 0,060 0,074 0,045 ,216** ,291** 1,000

Revbyte_11 Byråbyte_11 B4_11 Kundford_11 Soliditet_11 Kassalik_11 Rådlogkost11 LogTotTill11 Lön_11

Revbyte_11 1,000 -0,081 0,088 0,141 -0,137 -0,050 0,143 0,046 0,061

Byråbyte_11 -0,081 1,000 0,041 -0,045 0,024 -0,021 -0,135 -0,085 -0,048

B4_11 0,088 0,041 1,000 0,060 -0,134 -0,086 0,157 ,198* 0,074

Kundford_11 0,141 -0,045 0,060 1,000 -,173* -0,036 ,494** ,487** 0,069

Soliditet_11 -0,137 0,024 -0,134 -,173* 1,000 ,274** -,304** -,384** -0,104

Kassalik_11 -0,050 -0,021 -0,086 -0,036 ,274** 1,000 -0,116 -0,117 -0,034

Rådlogkost11 0,143 -0,135 0,157 ,494** -,304** -0,116 1,000 ,746** ,164*

LogTotTill11 0,046 -0,085 ,198* ,487** -,384** -0,117 ,746** 1,000 ,241**

Lön_11 0,061 -0,048 0,074 0,069 -0,104 -0,034 ,164* ,241** 1,000
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Revbyte_10 Byråbyte_10 B4_10 Kundford_10 Soliditet_10 Kassalik_10 Rådlogkost10 LogTotTill10 Lön_10

Revbyte_10 1,000 0,066 -0,124 0,008 0,136 0,007 -0,068 -0,058 0,072

Byråbyte_10 0,066 1,000 0,040 0,017 0,020 -0,011 -,161* -0,082 0,066

B4_10 -0,124 0,040 1,000 0,060 -0,130 -0,073 ,186* ,260** 0,063

Kundford_10 0,008 0,017 0,060 1,000 -,169* -0,033 ,459** ,469** 0,058

Soliditet_10 0,136 0,020 -0,130 -,169* 1,000 ,261** -,279** -,290** 0,079

Kassalik_10 0,007 -0,011 -0,073 -0,033 ,261** 1,000 -0,047 -0,101 -0,010

Rådlogkost10 -0,068 -,161* ,186* ,459** -,279** -0,047 1,000 ,708** ,218**

LogTotTill10 -0,058 -0,082 ,260** ,469** -,290** -0,101 ,708** 1,000 ,338**

Lön_10 0,072 0,066 0,063 0,058 0,079 -0,010 ,218** ,338** 1,000

Revbyte_09 Byråbyte_09 B4_09 Kundford_09 Soliditet_09 Kassalik_09 Rådlogkost09 LogTotTill09 Lön_09

Revbyte_09 1,000 0,079 0,067 ,261** -0,061 -0,026 0,091 0,147 -0,066

Byråbyte_09 0,079 1,000 0,040 -0,036 -0,012 -0,017 0,001 0,061 0,083

B4_09 0,067 0,040 1,000 0,058 -0,146 -0,010 ,216** ,258** -0,008

Kundford_09 ,261** -0,036 0,058 1,000 -,198* -0,025 ,421** ,466** 0,014

Soliditet_09 -0,061 -0,012 -0,146 -,198* 1,000 ,207** -,316** -,346** 0,098

Kassalik_09 -0,026 -0,017 -0,010 -0,025 ,207** 1,000 -0,131 -0,074 -0,022

Rådlogkost09 0,091 0,001 ,216** ,421** -,316** -0,131 1,000 ,711** ,200*

LogTotTill09 0,147 0,061 ,258** ,466** -,346** -0,074 ,711** 1,000 ,270**

Lön_09 -0,066 0,083 -0,008 0,014 0,098 -0,022 ,200* ,270** 1,000

Revbyte_08 Byråbyte_08 B4_08 Kundford_08 Soliditet_08 Kassalik_08 Rådlogkost08 LogTotTill08 Lön_08

Revbyte_08 1,000 0,015 -0,098 -0,051 -0,037 -0,043 0,052 0,044 0,074

Byråbyte_08 0,015 1,000 0,062 -0,022 0,077 -0,035 -0,056 -0,061 0,003

B4_08 -0,098 0,062 1,000 0,067 -0,064 -0,003 ,227** ,282** 0,071

Kundford_08 -0,051 -0,022 0,067 1,000 -0,145 -0,037 ,480** ,487** 0,074

Soliditet_08 -0,037 0,077 -0,064 -0,145 1,000 ,315** -,292** -,336** -0,052

Kassalik_08 -0,043 -0,035 -0,003 -0,037 ,315** 1,000 -0,150 -0,113 -0,011

Rådlogkost08 0,052 -0,056 ,227** ,480** -,292** -0,150 1,000 ,762** ,163*

LogTotTill08 0,044 -0,061 ,282** ,487** -,336** -0,113 ,762** 1,000 0,151

Lön_08 0,074 0,003 0,071 0,074 -0,052 -0,011 ,163* 0,151 1,000

Revbyte_07 Byråbyte_07 B4_07 Kundford_07 Soliditet_07 Kassalik_07 Rådlogkost07 LogTotTill07 Lön_07

Revbyte_07 1,000 ,799** -0,066 -0,085 0,078 0,147 -,224** -0,076 0,041

Byråbyte_07 ,799** 1,000 -0,121 -0,085 0,131 ,187* -,343** -,184* 0,018

B4_07 -0,066 -0,121 1,000 0,073 -0,073 0,011 ,239** ,284** 0,026

Kundford_07 -0,085 -0,085 0,073 1,000 -,157* -0,030 ,539** ,509** 0,039

Soliditet_07 0,078 0,131 -0,073 -,157* 1,000 ,206** -,399** -,287** -,167*

Kassalik_07 0,147 ,187* 0,011 -0,030 ,206** 1,000 -0,118 -0,067 -0,045

Rådlogkost07 -,224** -,343** ,239** ,539** -,399** -0,118 1,000 ,782** ,186*

LogTotTill07 -0,076 -,184* ,284** ,509** -,287** -0,067 ,782** 1,000 0,145

Lön_07 0,041 0,018 0,026 0,039 -,167* -0,045 ,186* 0,145 1,000

***Signifikans på 1%          **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 1 med rådgivningskostnad inkluderat 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte -0,015 -0,016 0,330 0,015 0,055 0,052 -0,152 0,052 0,050

-0,895 0,905 0,025** 0,895 0,695 0,762 0,434 0,687 0,763

1,028 1,040 1,052 1,053 1,067 1,057 1,094 1,041 1,096

Byråbyte 0,454 0,109 0,076 -0,270 -0,289 0,510 -0,682 -0,203 0,240

0,07** 0,578 0,715 0,133 0,288 0,059** 0,064** 0,323 0,370

1,020 1,030 1,059 1,026 1,030 1,065 1,035 1,029 1,068

B4 0,194 0,016 0,462 0,251 0,079 0,069 0,040 0,102 0,312

0,411 0,952 0,134 0,302 0,754 0,769 0,875 0,671 0,285

1,084 1,111 1,086 1,082 1,051 1,110 1,109 1,106 1,135

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,001*** 0,027** 0,012** 0,011** 0,001*** 0,004*** 0,008*** 0,009*** 0,017**

1,399 1,467 1,475 1,431 1,419 1,392 1,469 1,402 1,492

Soliditet -0,011 -0,010 -0,014 -0,006 -0,004 -0,006 -0,004 -0,005 0,002

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** 0,098* 0,017** 0,127 0,029** 0,447

1,161 1,201 1,566 1,198 1,227 1,200 1,282 1,221 1,265

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,685 0,198 0,641 0,027 0,147 0,011** 0,562 0,531 0,214

1,067 1,142 1,571 1,078 1,071 1,065 1,066 1,126 1,075

Rådlogkost 0,441 0,400 0,449 0,484 0,339 0,396 0,357 0,363 0,460

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

2,336 2,483 2,224 2,532 2,441 2,200 2,112 2,555 3,295

LogTotTill 0,233 0,263 0,243 0,258 0,305 0,294 0,363 0,317 0,259

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

2,314 2,483 2,668 2,650 2,631 2,518 2,698 2,655 2,952

Lön 0,382 -0,165 0,501 0,049 0,436 0,091 0,008 0,622 0,193

0,093* 0,620 0,190 0,816 0,052* 0,712 0,979 0,005*** 0,600

1,080 1,161 1,262 1,186 1,075 1,233 1,179 1,042 1,061

R
2

0,871 0,847 0,828 0,891 0,850 0,858 0,845 0,857 0,803

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 1 utan rådgivningskostnad inkluderat 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,185 0,061 0,338 -0,086 0,188 -0,048 -0,176 0,144 -0,059

0,205 0,705 0,048** 0,597 0,257 0,823 0,482 0,419 0,751

1,015 1,026 1,025 1,041 1,057 1,050 1,096 1,042 1,070

Byråbyte 0,244 -0,048 -0,152 -0,062 -0,680 0,079 -0,727 -0,274 -0,193

0,440 0,839 0,548 0,811 0,027** 0,820 0,047** 0,319 0,521

1,018 1,036 1,032 1,018 1,020 1,033 1,015 1,031 1,016

B4 0,316 0,191 0,187 0,214 0,153 0,105 0,235 0,321 0,493

0,297 0,529 0,595 0,478 0,597 0,712 0,435 0,287 0,118

1,086 1,104 1,127 1,071 1,061 1,101 1,092 1,120 1,106

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** 0,001*** 0,001*** <.0.001***

1,275 1,317 1,321 1,325 1,348 1,320 1,389 1,334 1,369

Soliditet -0,015 -0,012 -0,015 -0,008 -0,006 -0,010 -0,007 -0,007 -0,004

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** 0,017** 0,048** 0,001*** 0,031** 0,027** 0,212

1,157 1,264 1,299 1,218 1,273 1,227 1,244 1,244 1,158

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,507 0,371 0,375 0,192 0,136 0,117 0,276 0,448 0,186

1,078 1,204 1,210 1,082 1,085 1,078 1,048 1,118 1,071

LogTotTill 0,424 0,445 0,438 0,504 0,480 0,493 0,523 0,499 0,504

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

1,464 1,635 1,773 1,649 1,631 1,741 1,694 1,606 1,598

Lön 0,385 0,190 0,278 0,199 0,412 0,099 0,139 0,747 0,552

0,214 0,649 0,539 0,503 0,135 0,756 0,717 0,013** 0,170

1,074 1,143 1,235 1,163 1,070 1,215 1,168 1,030 1,047

R
2

0,743 0,746 0,734 0,766 0,771 0,757 0,743 0,732 0,721

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 2 Skillnader i revisionskostnad som beroende variabel inkluderat 

rådgivningskostnad 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,703 -0,820 -0,528 -0,478 0,685 0,005 0,720 -0,115

0,215 0,134 0,331 0,429 0,258 0,996 0,401 0,812

1,129 1,052 1,064 1,069 1,107 1,110 1,254 1,086

Byråbyte -0,074 0,087 0,030 0,398 0,761 -1,204 0,063 -1,068

0,944 0,905 0,966 0,656 0,689 0,452 0,872 0,191

1,024 1,031 1,132 1,035 1,051 1,554 1,063 1,054

B4 -0,290 -0,192 -1,105 1,288 0,372 -0,193 0,002 0,537

0,791 0,861 0,229 0,216 0,674 0,871 0,998 0,492

1,121 1,194 1,139 1,057 1,081 1,262 1,112 1,154

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,263 0,806 0,471 0,720 0,656 0,625 0,635 0,921

1,904 1,947 1,899 1,483 1,523 2,312 1,612 1,472

Soliditet -0,013 -0,004 -0,039 0,024 -0,016 -0,017 -0,011 -0,009

0,221 0,713 0,008*** 0,07** 0,186 0,209 0,308 0,324

1,217 1,408 1,840 1,344 1,417 1,396 1,239 1,190

Kassalik <.0.001 <.0.001 0,001 <.0.001 0,001 -0,001 <.0.001 <.0.001

0,250 0,323 0,495 0,733 0,330 0,550 0,406 0,291

1,103 1,198 1,835 1,173 1,550 1,854 1,102 1,127

Rådlogkost -0,165 -0,180 -0,275 -0,298 0,234 0,046 -0,302 0,089

0,297 0,307 0,178 0,166 0,229 0,821 0,077 0,581

2,126 2,586 2,383 3,069 2,662 1,908 2,253 2,619

LogTotTill 0,008 -0,017 0,112 0,224 -0,152 -0,515 -0,001 -0,139

0,957 0,909 0,515 0,167 0,325 0,038** 0,996 0,361

1,993 2,713 3,453 2,879 2,760 2,642 2,702 3,033

Lön 2,121 2,181 1,025 -1,021 0,256 1,435 0,647 2,049

0,129 0,149 0,557 0,603 0,788 0,555 0,583 0,016**

1,352 1,292 1,357 1,162 1,122 1,119 1,198 1,148

R
2

0,102 0,104 0,167 0,159 0,069 0,205 0,090 0,108

Modellens Sig. 0,401 0,497 0,188 0,287 0,769 0,412 0,487 0,398

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 2 Skillnader i revisionskostnad som beroende variabel utan 

rådgivningskostnad 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,874 -0,860 -0,353 -0,421 0,692 -0,049 0,648 -0,230

0,081* 0,107 0,501 0,505 0,252 0,958 0,446 0,618

1,104 1,044 1,037 1,054 1,110 1,092 1,259 1,075

Byråbyte -0,215 0,235 0,190 0,262 1,376 -1,736 0,363 -1,110

0,809 0,726 0,796 0,780 0,305 0,213 0,796 0,165

1,019 1,041 1,117 1,022 1,032 1,240 1,036 1,045

B4 0,144 -0,265 0,152 1,457 0,386 -0,097 0,180 0,454

0,877 0,803 0,862 0,101 0,658 0,932 0,832 0,506

1,116 1,175 1,168 1,103 1,060 1,623 1,086 1,187

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,052* 0,766 0,593 0,408 0,894 0,594 0,826 0,807

1,565 1,645 1,550 1,340 1,415 1,869 1,513 1,420

Soliditet -0,015 -0,004 -0,028 0,010 -0,015 -0,018 -0,009 -0,011

0,114 0,728 0,016** 0,433 0,192 0,121 0,364 0,204

1,200 1,415 1,472 1,378 1,489 1,309 1,202 1,203

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 0,001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,226 0,339 0,483 0,528 0,597 0,758 0,330 0,255

1,115 1,211 1,297 1,151 1,632 1,422 1,062 1,126

LogTotTill -0,033 -0,067 -0,152 0,048 -0,034 -0,474 -0,199 -0,108

0,771 0,572 0,280 0,701 0,779 0,035 0,087 0,329

1,553 1,954 2,335 1,799 1,794 2,389 1,594 1,817

Lön 2,243 2,116 2,083 -1,047 0,317 1,677 0,778 2,273

0,168 0,149 0,237 0,557 0,737 0,467 0,479 0,005

1,132 1,278 1,300 1,158 1,105 1,098 1,203 1,122

R
2

0,102 0,087 0,091 0,078 0,056 0,196 0,055 0,124

Modellens Sig. 0,230 0,488 0,494 0,680 0,787 0,315 0,752 0,176

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 3 Total rådgivningskostnad som beroende variabel 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,351 0,304 -0,093 -0,280 0,354 -0,350 -0,200 0,155 -0,279

0,148 0,266 0,708 0,244 0,204 0,344 0,612 0,533 0,233

1,013 1,030 1,051 1,043 1,055 1,050 1,092 1,039 1,084

Byråbyte -0,482 -0,124 -0,565 0,369 -0,578 -1,155 -0,786 -0,044 -0,981

0,371 0,752 0,109 0,336 0,286 0,046** 0,291 0,911 0,009***

1,015 1,029 1,039 1,020 1,022 1,037 1,027 1,029 1,016

B4 0,197 0,244 -0,469 -0,173 0,215 0,096 0,306 0,276 0,126

0,699 0,639 0,366 0,741 0,669 0,850 0,550 0,550 0,759

1,083 1,109 1,079 1,081 1,049 1,110 1,106 1,103 1,134

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,002*** <.0.001*** 0,001*** 0,002*** 0,012*** 0,011** 0,143 0,02** 0,002***

1,308 1,335 1,367 1,338 1,074 1,332 1,446 1,349 1,392

Soliditet -0,011 -0,009 -0,006 -0,004 -0,003 -0,008 -0,004 -0,005 -0,015

0,028** 0,107 0,330 0,374 0,630 0,110 0,470 0,344 0,001***

1,122 1,184 1,555 1,191 1,359 1,179 1,277 1,213 1,161

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,645 0,687 0,865 0,753 0,471 0,581 0,234 0,291 0,734

1,065 1,138 1,570 1,078 1,225 1,063 1,056 1,117 1,074

LogTotTill 0,494 0,501 0,446 0,519 0,546 0,503 0,548 0,550 0,554

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

1,489 1,632 1,857 1,602 1,067 1,764 1,858 1,573 1,652

Lön -0,191 0,631 -0,524 0,219 -0,158 0,124 0,281 0,482 0,840

0,695 0,344 0,417 0,626 0,724 0,816 0,662 0,253 0,106

1,079 1,154 1,256 1,184 1,616 1,233 1,177 1,032 1,041

R
2

0,572 0,601 0,550 0,605 0,590 0,545 0,527 0,609 0,697

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 3 Rådgivningskostnader till påskrivande revisor 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,218 0,356 -0,243 -0,247 0,287 -0,380 0,227 0,312 -0,448

0,366 0,205 0,336 0,301 0,300 0,318 0,578 0,234 0,058*

1,146 1,065 1,056 1,073 1,234 1,231 1,087 1,154 1,076

Byråbyte -0,646 -0,627 -0,713 -0,144 -0,807 -1,639 -0,85 -0,251 -0,703

0,280 0,131 0,041** 0,721 0,135 0,003*** 0,343 0,525 0,063*

1,023 1,043 1,054 1,156 1,114 1,543 1,097 1,081 1,022

B4 0,518 -1,337 -0,464

0,307 0,232 0,675

1,567

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,002 0,001 0,002 0,005 0,019 0,011 0,157 0,029 0,015

1,456 1,358 1,423 1,546 1,612 1,476 1,398 1,417 1,406

Soliditet -0,007 -0,009 -0,004 -0,004 -0,004 -0,010 -0,004 -0,005 -0,016

0,212 0,097 0,482 0,455 0,490 0,062 0,515 0,317 0***

1,189 1,131 1,385 1,279 1,324 1,536 1,414 1,282 1,167

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,109 0,545 0,748 0,701 0,525 0,521 0,250 0,359 0,930

1,028 1,093 1,082 1,069 1,051 1,036 1,123 1,109 1,077

LogTotTill 0,478 0,483 0,437 0,523 0,512 0,477 0,502 0,507 0,552

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

1,467 1,386 1,324 1,592 1,759 1,489 1,784 1,611 1,511

Lön -0,194 0,415 -0,603 0,576 -0,459 0,477 0,29 0,305 0,79

0,693 0,546 0,356 0,217 0,327 0,913 0,656 0,473 0,12

1,071 1,243 1,119 1,178 1,169 1,033 1,037 1,104 1,042

R
2

0,572 0,572 0,542 0,611 0,557 0,548 0,489 0,558 0,689

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 4 Skillnader i rådgivningskostnader som beroende variabel 

 
  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,524 0,508 -0,159 -0,595 0,324 -0,270 -1,518 -0,186

0,168 0,310 0,736 0,212 0,377 0,561 0,022** 0,616

1,031 1,037 1,085 1,118 1,112 1,090 1,242 1,039

Byråbyte 0,858 0,176 0,866 -0,278 -2,798 -5,738 -1,478 -0,194

0,503 0,835 0,180 0,654 0,022** <.0.001*** 0,253 0,814

1,028 1,117 1,089 1,048 1,100 1,080 1,040 1,039

B4 -0,136 0,217 -0,599 0,981 1,777 -0,159 0,485 1,112

0,861 0,833 0,402 0,185 0,127 0,774 0,503 0,072*

1,095 1,272 1,099 1,195 1,016 1,067 1,256 1,106

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,051** 0,449 0,258 0,005*** 0,532 0,731 0,800 0,400

1,558 1,516 1,633 1,585 1,467 1,419 1,612 1,580

Soliditet -0,014 -0,014 0,003 0,004 -0,005 -0,012 0,005 -0,008

0,118 0,211 0,806 0,712 0,538 0,061** 0,622 0,286

1,384 1,593 1,750 1,326 1,240 1,306 1,655 1,526

Kassalik <.0.001 <.0.001 -0,001 <.0.001 0,001 <.0.001 -0,002 <.0.001

0,417 0,315 0,357 0,825 0,579 0,308 0,148 0,906

1,340 1,158 1,906 1,172 1,403 1,113 1,734 1,535

LogTotTill 0,467 0,638 0,391 0,404 0,473 0,506 0,599 0,548

<.0.001*** <.0.001*** 0,002*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

1,657 1,904 2,745 1,854 1,869 1,780 2,137 1,897

Lön -0,820 1,365 -2,467 0,992 0,496 -0,072 1,551 -0,208

0,180 0,469 0,069** 0,244 0,371 0,904 0,322 0,721

1,211 1,262 1,505 1,219 1,128 1,189 1,329 1,105

R
2

0,513 0,538 0,403 0,552 0,576 0,667 0,561 0,522

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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Regressionsmodell 5 Totala kostnader som beroende variabel 

 
 

  

Variabel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF VIF

Revbyte 0,209 0,143 0,215 -0,081 0,206 -0,157 -0,223 0,174 -0,116

0,191 0,413 0,221 0,674 0,233 0,493 0,401 0,359 0,530

1,015 1,026 1,025 1,041 1,057 1,050 1,096 1,042 1,070

Byråbyte 0,032 -0,052 -0,217 0,173 -0,773 -0,171 -0,873 -0,285 -0,344

0,927 0,840 0,404 0,577 0,016** 0,643 0,025** 0,330 0,249

1,018 1,035 1,032 1,018 1,020 1,033 1,015 1,031 1,016

B4 0,366 0,245 -0,091 0,214 0,243 0,138 0,300 0,391 0,499

0,269 0,455 0,802 0,549 0,421 0,648 0,350 0,222 0,110

1,086 1,104 1,127 1,071 1,061 1,101 1,092 1,120 1,106

Kundfodringar <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** 0,002*** 0,002*** <.0.001***

1,275 1,320 1,321 1,325 1,348 1,320 1,389 1,334 1,369

Soliditet -0,013 -0,011 -0,011 -0,006 -0,006 -0,010 -0,007 -0,007 -0,006

<.0.001*** 0,002*** 0,002*** 0,102 0,052* 0,002*** 0,037** 0,055* 0,051*

1,157 1,267 1,299 1,218 1,273 1,227 1,244 1,244 1,158

Kassalik <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001 <.0.001

0,445 0,647 0,047** 0,694 0,152 0,658 0,230 0,391 0,231

1,078 1,201 1,210 1,082 1,085 1,078 1,048 1,118 1,071

LogTotTill 0,439 0,466 0,444 0,511 0,494 0,495 0,531 0,520 0,506

<.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

1,464 1,641 1,773 1,649 1,631 1,741 1,694 1,606 1,598

Lön 0,191 0,246 -0,107 0,284 0,250 0,070 0,196 0,681 0,640

0,573 0,583 0,819 0,420 0,383 0,837 0,632 0,032 0,108

1,074 1,143 1,235 1,163 1,070 1,215 1,168 1,030 1,047

R
2

0,712 0,736 0,713 0,703 0,763 0,734 0,725 0,719 0,735

Modellens Sig. <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001*** <.0.001***

Antal Obs. 163 163 163 163 163 163 163 163 163

***Signifikans på 1%         **Signifikans på 5%           *Signifikans på 10%
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