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Sammanfattning 
En revisor ska oberoende granska ett företags finansiella rapporter och utifrån granskningen 

avge en revisionsberättelse. För företag är det värdefullt att erhålla en ren revisionsberättelse 

då en oren skapar bekymmer för företaget, i form av misstro mot det från utomstående 

intressenter.  

Det studerade ämnet opinion shopping knyter samman dels företags incitament för att byta sig 

till en önskvärd revisionsberättelse samtidigt som det ifrågasätter revisorernas oberoende och 

revisionskvaliteten. För lyckad opinion shopping krävs dels i) ett incitament för företag att 

försöka byta sig till en önskvärd revisionsberättelse, och dessutom ii) en revisor som inte är 

oberoende i sin granskning. Tidigare studier om opinion shopping har visat att motivet till det 

finns, men de flesta studier har kommit fram till att försök till opinion shopping misslyckas 

och efterföljande revisorer agerar oberoende. 

De flesta studier angående opinion shopping är utförda i USA och som ny del i forskningen 

undersöker vi i detta examensarbete om opinion shopping kan förekomma i Sverige som är 

olik USA både inom företagsmiljön som råder och de legala skyldigheter som föreligger. I 

denna uppsats har vi undersökt opinion shoppings vara eller icke vara i Sverige genom att 

studera revisionsberättelser hos 437 företag som bytt revisorer under åren 2000-2008 och 437 

företag som inte bytt revisorer. Med hjälp av bl.a binär logistisk regression granskades 

påverkan av de oberoende variablerna (bytet av revisor, bytt till stor eller liten revisionsbyrå 

och förändringen i revisionsarvode) på den beroende variabeln (revisionsberättelsens 

utformning första året den nye revisorn skriver under revisionsberättelsen). Dessutom 

inkluderades andra variabler som rör företagets finansiella ställning, kapitalstruktur och 

resultat för att se om dessa har någon inverkan på vår beroende variabel.  

Resultatet av studien visar, som många studier tidigare, att det är vanligare att byta revisor, än 

att inte byta, när företaget erhållit en oren revisionsberättelse. Således finns ett bevis att försök 

till opinion shopping kan förekomma i Sverige. Dock visar djupare analyser att det inte finns 

bevis för att det går att lyckas med opinion shopping på den svenska marknaden. Vår studie 

kommer alltså fram till att motiv till opinion shopping kan förekomma bland företag men att 

svenska revisorer håller en bra kvalitet i sin granskning och agerar oberoende, så möjligheten 

för framgångsrik opinion shopping är väldigt liten.              

 

Nyckelord: Opinion shopping; Revisionskvalitet; Revisorns oberoende; Revisionsberättelse  
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Kapitel 1 - Inledning 

 

Detta uppsatskapitel inleds med en problembakgrund där en generell bakgrund till ämnet 

revision ges och vi diskuterar hur olika typer av revisionsberättelser påverkar revisorns eget 

rykte och samhällets syn på revision. Därefter följer problemdiskussionen där vi närmare 

diskuterar ämnet, vilket sedan mynnar ut i tre forskningsfrågor. Syftet med vår uppsats och de 

angränsningar vi gjort diskuteras också i denna del.  

 

1.1 Problembakgrund 
De flesta företag i Sverige måste idag ha en revisor, det är bara de allra minsta som inte har 

det kravet. Revisorns roll är att granska och säkerställa klientens finansiella rapportering som 

skett under året (Eilifsen, Messier Jr, Glover & Prawitt, 2010, s.10; Revision, en praktisk 

beskrivning, 2006, s.19; Aktiebolagslagen, ABL 9 kap 3§). Denna granskning mynnar ut i en 

revisionsberättelse som presenteras för årsstämman och för allmänheten (ABL 9 kap 5§). I 

denna berättelse ska revisorn ange hur granskningen gått till och en bedömning av huruvida 

rapporteringen är korrekt till all väsentlighet. (Revision, en praktisk beskrivning, 2006, s.94ff) 

Eftersom att revisionsberättelsen är den enda del av granskningen som utomstående kommer 

att få ta del av är det av yttersta vikt att denna är korrekt i all väsentlighet, det vill säga att 

revisorerna undersökt de delar av verksamheten där den största risken för fel finns. Det finns 

tre olika typer av revisionsberättelser; den enligt standardutformningen, även kallad ren 

revisionsberättelse, där revisorn inte har funnit väsentliga fel i dess finansiella rapportering. 

Sedan finns det två olika typer av revisionsberättelser som avviker från 

standardformuleringen, den med anmärkningar och den där revisorn avstyrker eller varken 

kan tillstyrka eller avstyrka företagets resultat- och balansräkning. Anmärkning får klienten 

när denne har gjort något fel, men att det inte är så stort fel att det påverkar revisorns åsikt 

gällande fastställandet av resultat- och balansräkningen, samt beviljandet av ansvarsfrihet för 

styrelse och ledning. (Eilifsen et al., 2010, s.18ff; Revision, en praktisk beskrivning, 2006, 

s.94 & 98; ABL 9 kap 32-33§§) 

Att ett företag erhåller en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kan 

innebära allvarliga konsekvenser för företaget. Bolaget kan t ex få indragna lån, sämre 

leverantörsvillkor och även ett dåligt rykte hos allmänheten. Verksamhetens ägare kan också 

bli misstänksamma, vilket drabbar företaget, och kanske själva drabbas ekonomiskt av detta. 

(Revision, en praktisk beskrivning, 2006, s.98) Ibland kan en revisor presentera en felaktig 

revisionsberättelse, och med det menas att revisionsberättelsen är ren trots att den borde ha en 

anmärkning eller vara oren, och vice versa. Om revisorn skulle presentera en felaktig 

revisionsberättelse kan detta få stora påföljder både för revisionsbyrån men framförallt för 

klienten.  För revisorn kan avgivandet av en felaktig revisionsberättelse innebära exempelvis 

dålig publicitet för revisionsbyrån, granskning av Revisorsnämnden och andra disciplinära 

åtgärder, så som erinran eller fråntagande av auktorisationstiteln.  

Ser vi tillbaka i tiden hittar vi snabbt några fall där revisorerna inte fullgjort sin plikt gentemot 

allmänheten och samhället. En stor skandal som många känner till är Enronskandalen som 

skakade hela världen 2001. Här nystades det upp en härva av insiderbrott, mutbrott och även 

bokföringsbrott inom elföretaget Enron i Texas, USA. Deras revisorer på revisionsbyrån 

Arthur Andersen blundade för alla olika fel som fanns inom Enrons finansiella rapportering, 
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och skrev revisionsberättelser enligt standardutformningen.  I och med detta fullgjorde inte 

revisorerna sin plikt och förtroendet för både Enron och Arthur Andersen sjönk i botten. 

Arthur Andersen som innan skandalen var en av världens största revisionsfirmor, med kontor 

över hela världen, gick efter skandalen i graven tillsammans med Enron. (Healy & Palepu, 

2003; Thomas, 2002) 

Även Sverige har drabbats av revisionsskandaler, exempelvis inom företagen Skandia och HQ 

Bank. Skandiaskandalen inträffade i början av 2000-talet, där styrelsen bland annat tilldelade 

sig flera miljoner kronor i bonusar utöver tidigare beslut. Det skedde också tveksam 

värdeöverföring ur bolaget via ett annat bolag. Dessutom lyxrenoverades flera av chefernas 

boenden på företagets bekostnad och deras barn fick lägenheter värda miljoner, något som 

senare uppdagades och en stor skandal uppstod. Den påskrivande revisorn hade inte 

observerat vad som skedde i bolaget och fick i detta fall en erinran av revisorsnämnden för 

sina brister i granskningen. (Berg, 2008) 

Den senaste och mest omtalade skandalen idag i Sverige är hur HQ Bank helt plötsligt fick 

upphöra med sin verksamhet då det uppdagades brott även inom detta företag. Det visade sig 

att HQ Bank under en längre tid överskattat sin tradingportfölj och därmed redovisat mer 

tillgångar än vad de egentligen hade. Ekobrottsmyndigheten utreder idag om ledningen inom 

bolaget gjort sig skyldig till bokföringsbrott, svindleri och även insiderhandel. Den felaktiga 

värderingen uppmärksammades inte av företagets revisorer vilket påstås vara en del till varför 

HQ Bank gick i konkurs. I detta fall har revisorsnämnden inte hunnit besluta om någon 

påföljd för revisorn.  (Rörbecker, 2010; Neurath 2010) 

Som en påföljd av tidigare skandaler och den globala finansiella krisen har Svenska 

Dagbladet under hösten 2010 publicerat en artikelserie angående revisorer och belyser de 

problem som kan föreligga inom revisorsyrket för att upplysa allmänheten om de företeelser 

som sker inom revisionsbranschen.  

Vad kan vi lära oss från tidigare skandaler som drabbats oss senaste åren? Jo, att det är väldigt 

viktigt att revisorn granskat sin klient ordentligt och att detta skett i enlighet med god 

revisionssed inom Sverige så att förtroendet för revisorernas arbete upprätthålls. Förtroendet 

bevaras genom att revisorerna är oberoende, noga med sin tystnadsplikt och kompetenta. 

(FAR, God revisionssed, 2011).   

1.2 Problemdiskussion  
För att en revisor ska kunna göra en noggrann och korrekt granskning krävs det en hög 

kompetens hos denne. Givetvis har alla revisorer olika mängd kunskap och erfarenheter som 

kan påverka revisionen, vilket leder till att en revision inte alltid ser likadan ut. Detta beror 

även mycket på vilken byrå som revisorn är anställd vid.   

Revisionsbranschen i Sverige domineras av fyra stora globala aktörer; Deloitte, Ernst & 

Young, PWC och KPMG, de så kallade ”Big 4” (Bjursell & Neurath, 2010). Dessutom agerar 

en mängd andra mindre revisionsbyråer i varierande storlek på revisionsmarknaden. Denna 

variation på marknaden medför att tjänsteutbudet skiljer sig mellan de olika 

revisionsbyråerna, t.ex. i fråga om branschspecifik kunskap inom byrån eller priset på 

revision. Även om ett byte av revisor är relativt ovanligt så medför de olika utbuden att 

företag har ett incitament att byta revisionsbyråer med tiden. Turner, Williams & Weirich 

(2005, s.14) kartlägger potentiella orsaker för revisorsbyten i USA där bland annat det faktum 

att revisorn inte uppfyller vissa legala krav, byten av företagsledning, kostnadsreduktion och 

meningsskiljaktigheter mellan ledning och revisor föreslås som potentiella orsaker.  
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Ett begrepp som diskuterats under den senaste tiden och fått större uppmärksamhet i och med 

de olika revisionsskandalerna är ”opinion shopping” inom revision. Begreppet innebär 

”företags benägenhet att söka och byta till en revisor som är villig att stödja en föreslagen 

redovisningsmetod i syfte att hjälpa företaget uppnå dess rapporteringsmål fastän 

redovisningsmetoden kan strida mot tillförlitlig rapportering” (Lu, 2006, s.562). Med andra 

ord: företagens sökande efter en revisor som kan erhålla en, för dem, önskvärd revisorsåsikt 

även om det strider mot god revisionssed. Opinion shopping är ett av de ämnen som 

behandlades under 34th Annual Congress för European Accounting Association i Rom mellan 

20-22 april. Detta bevisar att ämnet är ytterst relevant även i Europa och att det är ett problem 

som försöker informeras om och granskas.     

Opinion shopping kan vara intressant för många olika parter inom det finansiella systemet. 

Stat och kommun är intresserad av hur bolaget sköter sin rapportering då revisorn ser till att 

skatteinbetalningarna sköts som de ska. Det är inte bara dessa och företagens ägare som kan 

dra nytta av att ha en revisor som noggrant granskar sin klients räkenskaper, utan oftast tycker 

även företagets ledning att det är bra med granskningen. De får genom granskningen ett kvitto 

på hur de sköter sitt jobb, vilket kan vara viktigt för att visa sin framgång som ledare.  

Förutom dessa intressenter är revisionen viktig för kreditgivare, kunder, leverantörer, 

anställda och även lagstiftare, då dessa parter är intresserade av att få en korrekt blid av 

företagets finansiella status. (Revision, en praktisk beskrivning, 2006, s.20f). Om opinion 

shopping, eller försök till opinion shopping, förekommer är det något intressenterna bör 

informeras om för att de ska kunna göra en bedömning av den finansiella informationen som 

presenteras.  

Med detta sagt anser vi att det är relevant att undersöka företag med en avvikande 

revisionsberättelse som byter revisor och hur detta i sin tur påverkar revisionsberättelsen efter 

bytet. Intressant kan också vara att titta på hur revisionskostnaden påverkas av denna händelse 

samt om revisionsbyråns storlek påverkar möjligheten till opinion shopping. De nya 

revisorerna kan vara mer benägna att se genom fingrarna i sin granskning och istället begära 

ett högre arvode, således att klienten kan ”köpa sig till” en ren revisionsberättelse.  

Granskningsomfattningen kan även bero på hur stor revisionsbyrån är.  

Detta leder oss fram till vår huvudsakliga forskningsfråga samt två kompletterande 

forskningsfrågor: 

1.3 Problemformulering 
 När ett företag med en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen byter 

revisor, är det mer sannolikt att de kommande år erhåller en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen än motsvarande företag som inte byter revisor?  

 

o Finns det ett samband mellan företag som erhållit en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen efter bytet och ett stigande revisionsarvode?   

o Påverkar revisionsbyråns storlek företagens sannolikhet att erhålla en 

revisionsberättelse enligt standardutformningen efter bytet?  

 

1.4 Syfte 

1.4.1 Huvudsyfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan företag som 

bytt revisor efter att de erhållit en avvikande revisionsberättelse, och om de genom bytet har 

större sannolikhet att erhålla en revisionsberättelse enligt standardutformningen kommande 
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år. Med andra ord vill vi se om det finns indikationer på att opinion shopping förekommer i 

Sverige, då detta inte studerats tidigare.  

1.4.2 Undersyfte 

Vi kommer också att granska om bytet påverkar revisionskostnaden och om detta i sin tur 

även det påverkar revisionsberättelsens sannolikhet att vara ren eller avvikande. Vi vill även 

se om revisionsbyråns storlek har någon påverkan på möjligheten till opinion shopping. Båda 

dessa områden är begränsat studerade och vi vill utöka kunskapen inom området. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att enbart undersöka svenska företag i vår studie. Informationen är mer 

lättillgänglig för svenska företag då det finns uppbyggda databaser som vi har erfarenhet av 

sedan tidigare. Nästa avgränsning är att vi enbart valt att se till aktiebolag, då deras 

årsredovisning är offentlig samt att det främst är aktiebolagen som enligt lag måste använda 

sig av en revisor (ABL 9 kap 1§). Alla aktiebolag måste i sin årsredovisning redovisa hur stort 

revisionsarvodet är (Årsredovisningslagen ÅRL 5 kap 21§), vilket förenklar vår 

undersökning.  

Vi har i övrigt inte gjort några avgränsningar när det gäller företag eftersom vi vill ha ett 

genomsnitt av Sveriges företag. Förändringar pågår i den svenska revisionsplikten då det inte 

längre kommer krävas en lagstadgad revision för de allra minsta företagen. Dock anser vi inte 

att detta påverkar vår undersökning då de årsredovisningar vi studerar är utförda innan denna 

förändring i revisionsplikten, och att undersökningen ändå är relevant även efter slopandet av 

revisionsplikten.   

1.6 Studiens bidrag  
Området rörande byte av revisor och påverkan på revisionsberättelse är tidigare studerat av 

bland annat Chow & Rice (1982), Teoh (1992), Krishnan (1996) och Lu (2006).  Dessa har 

undersökt om företag som byter revisor använder sig av opinion shopping och om de lyckas. 

De har även tittat på om opinion shopping påverkar oberoendet hos revisorn. De flesta studier 

på området har utförts i USA på amerikanska företag och i den amerikanska företagsmiljön. 

Dessutom är många av studierna utförda för en lång tid sedan.  

Vi kommer i vår undersökning att titta på liknande aspekter som tidigare studier och kommer 

som ny del i forskningen att även se hur bytet påverkar revisionsarvodet. Detta för att 

undersöka om revisionsarvodet möjligen påverkas av opinion shopping. Vi kommer även att 

studera om storleken på revisionsbyrån påverkar möjligheten till opinion shopping.  

Undersökningen kommer att ske inom Sverige, vilket inte heller undersökts tidigare. Det 

råder en stor skillnad mellan företagsmiljön i USA jämfört med Sverige med exempelvis en 

högre risk för revisorer att bli stämda i USA än i Sverige. Denna risk påverkar revisorerna i 

deras granskning och ju högre risk för stämning desto högre är chansen att revisorer agerar 

oberoende i arbetet med klienten. På grund av detta är svenska företag och revisorer 

intressanta att studera då det råder en lägre risk för att revisorn ska bli stämd i Sverige jämfört 

med USA, vilket kan medföra att svenska revisorer tänjer på sitt oberoende i högre grad än 

amerikanska revisorer.  

Med andra ord kommer studien att tillföra ny information till forskningsområdet. De 

undersökningar som finns på området har inte gjorts nyligen, inte i Sverige och vi menar 

därför att vår studie tillför information om opinion shopping med aktuella lagar och 

regleringar.  
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1.7 Begreppsbeskrivning 
I denna uppsats kommer vi att använda begrepp som kan vara svåra att förstå, så därför väljer 

vi att förklara dem redan här. 

Begreppet opinion shopping har vi valt att inte översätta eftersom vi anser att det engelska 

begreppet är talande och svårt att översätta. Innebörden av opinion shopping är när ett företag 

väljer att byta revisor med förhoppningen om att de då ska erhålla en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen.  

Vi har översatt audit quality till revisionskvalitet, och forskningsområdet auditor 

independence har vi valt att översätta till revisorns oberoende.  

Ren revisionsberättelse = Revisionsberättelse enligt standardutformningen (se exempel i 

bilaga 1). 

Oren revisionsberättelse = Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen, både 

de med anmärkning och de där revisorn inte kan av- eller tillstyrka den finansiella 

informationen (se exempel i bilaga 1).  

Big4 = De fyra största revisionsbyråerna i världen; PWC, KPMG, Deloitte och Ernst & 

Young, som alla är aktiva i Sverige.   

Bytesåret = Det år den nye revisorn skriver under revisionsberättelsen första gången.  

Organisationer  

IFAC = International Federation of Accountants 

FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer  

Lagar & Regleringar 

ABL = Aktiebolagslagen (SFS 2005:551)  

ÅRL = Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 

Empiriska begrepp 

N = Antal observationer.  

Modellens förklaringsgrad = När vi refererat till modellens förklaringsgrad så syftar vi på 

Nagelkerkes R
2
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1.8 Disposition   

 

 

Kapitel 2. Efter detta inledande kapitel har vi valt att 

redovisa de vetenskapliga metodvalen, så som synsätt, 

forskningsansats, perspektiv och hur studien utformats. Vi 

anser att det är vikigt att läsaren förstår våra val innan 

han/hon börjar studera vår undersökning.  

 

Kapitel 3. Efter den vetenskapliga metoden kommer ett 

kapitel som innehåller den teoretiska referensramen där vi 

redogör för tidigare forskning inom området och 

kombinerar dessa. Denna del kommer att ligga till grund 

för utformningen av hypoteser i undersökningen.  

Kapitel 4. I den praktiska metoden redogör vi för vårt 

tillvägagångssätt när vi utformat och genomfört vår 

undersökning. Vi menar att det är viktigt att läsaren får 

information om hur studien är utförd för att kunna förstå 

de senare kapitlen i studien, då det påverkar de resultat 

och slutsatser forskningen ger.  

 

Kapitel 5. I denna del prövas hypoteserna genom 

statistiska analyser på det insamlade datamaterialet. 

Resultaten presenteras med hjälp av både text och 

översiktliga tabeller. De resultat som presenteras kommer 

även att analyseras i denna del, mha. jämförelse med 

tidigare presenterad teori.  

 

Kapitel 6. Vi avrundar undersökningen med de slutsatser 

som kan dras från analysen som återkopplas till våra 

forskningsfrågor. Även här diskuteras och jämförs 

undersökningen med tidigare studier, samt ges förslag på 

framtida forskningsmöjligheter.  

 

Kapitel 7. I detta avslutande kapitel diskuteras om studien 

har ett vetenskapligt värde genom begreppen validitet och 

reliabilitet.   
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Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 

 

I detta kapitel kommer vi att förklara ämnesvalet och vår förförståelse, då dessa ligger till 

grund för undersökningen. Vi kommer även att redogöra för synsättet och ansatsen, då detta 

påverkar hur vi tolkar vårt resultat. Sedan följer en diskussion rörande den metod vi valt att 

använda oss av och vilket perspektiv vi har i vår studie. Vi avslutar detta kapitel med att visa 

på val av teorier & källor och en diskussion om kritik mot de använda källorna.  

 

2.1 Ämnesval 
Under vår studietid har vi båda tyckt att redovisning och revision varit de roligaste kurserna, 

vilket lett oss till att vi även valde att studera dessa ämnen på avancerad nivå. Under kursen 

Accounting, Auditing and Control D fick vi upp ögonen för revisorns arbete och de dilemman 

och problem denna ställs inför. Vi tyckte att seminarierna som rörde revisorns oberoende och 

kvalitet var något som tilltalade oss. Men vi ville utveckla dessa ämnen ytterligare, då det 

redan finns en hel del forskning gällande det. Vi valde då att istället för att bara se till 

oberoende och kvalitet att undersöka i hur stor utsträckning en klient kan påverka revisorn när 

det gäller avgivandet av revisionsberättelsen. Genom tidigare forskning på området lärde vi 

oss att detta fenomen benämns opinion shopping. Eftersom att denna typ av forskning inte 

utförts i Sverige tyckte vi att detta ämne blev än mer tilltalande.  

Till hösten kommer vi båda två att påbörja vårt arbete som revisorsassistenter vilket även det 

leder till att det är intressant att studera om revisorn går att påverka gällande sin åsikt på 

revisionsberättelsen. Vi menar att det är viktigt att undersöka om det går att påverka 

revisorerna och om det även sker i Sverige då detta är något som skulle kunna skada 

revisorernas rykte och även vårt framtida yrke. Även de revisionsskandaler som figurerat i 

media den sista tiden visar på att det är ett aktuellt och intressant ämne att studera.  

2.2 Förförståelse 
Förförståelsen är en fas som är viktig att förstå då den påverkar hur vi utarbetar vår 

forskningsstrategi. Förförståelse är något alla människor har angående allt som händer runt 

om oss. Vår förförståelse kan delas upp i två delar, förstahands- och andrahandsförförståelsen. 

Förstahandsförförståelsen skapar vi genom våra egna upplevelser, erfarenheter med mera. 

under vår uppväxt.  Andrahandsförförståelsen är den förståelse vi får för saker och ting genom 

att läsa det som andra skrivit, t ex böcker, tidningar med mera, eller det som vi hör av andra så 

som föreläsningar eller seminarier. (Johansson Lindfors, 1993, s.76) 

2.2.1 Förstahandsförförståelse 

Marcus har praktiserat och även sedan jobbat på en revisionsbyrå vilket resulterar i att han har 

byggt upp en förstahandsförförståelse genom sina lärdomar från arbetet.  Han har i huvudsak 

jobbat med både bokföring men även assisterat lite inom revision och därmed har han byggt 

upp en egen förståelse för ämnet. I övrigt har vi inte så mycket förstahandsförförståelse då vi 

inte jobbat med revision utanför studierna.  

2.2.2. Andrahandsförförståelse 

Andrahandsförförståelsen har byggts upp under vår tid på universitetet. Genom olika kurser 

under vår utbildning har vi fått djup kunskap om hur revision ska gå till och vad som är vikigt 

inom området. En kurs som varit speciellt viktig är kursen Accounting, Auditing and Control 

D, som fördjupat våra kunskaper från tidigare kurser, i synnerhet när det gäller revision. 
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Under momentet om revision har vi studerat litteratur rörande revisionen och har även genom 

seminarier fått diskutera ämnen så som revisorns oberoende och revisionskvalitet. Kunskaper 

och erfarenheter som vi inhämtat genom dessa seminarier är något som vi applicerat på vår 

studie, då det är direkt kopplat till ämnesvalet. Vi har även använt vår samlade kunskap och 

det logiska tänkandet som byggts upp under vår tid på universitetet i denna studie.  

Vi har på revisionsbyrån Ernst & Young i Umeå deltagit i Talent Training och där fått arbeta 

med ett revisionscase. Vi har genom detta fått en djupare förståelse för hur en revision utförs 

och hur en revisor tänker. Detta är något vi tar med oss in i vår studie då det gör att vi lättare 

kan tänka oss in i revisorn roll och vilka val en revisor måste göra. 

Trots denna förförståelse för ämnet menar vi att vi inte kommer att vara påverkade utifrån vår 

tidigare kunskap. Detta eftersom att vi byggt upp en förståelse för revision i sin helhet och har 

därmed inte djupgående kunskaper om det specifika området opinion shopping sedan tidigare. 

På grund av detta kommer vi inte att vara snedvridna i vår undersökning och därmed får vi ett 

mer pålitligt resultat.   

2.3 Vetenskapligt synsätt  
Vårt vetenskapliga synsätt ska förklara vad vi ser som ”kunskap inom ett ämnesområde” 

(Bryman, 2005, s.27). Vad vi som forskare anser vara kunskap tydliggörs av det vetenskapliga 

synsättet vi valt att använda oss av, vårt sätt att se på vår omgivning och vetenskapen 

tillsammans (Patel & Davidsson, 2003, s.26). Det finns främst två olika sätt att se på kunskap, 

nämligen positivism och hermeneutik (Johansson Lindfors, 1993, s.77).  

Det synsätt som vi använder oss av är positivism. Inom detta synsätt strävar forskaren till att 

se kausala samband, dvs. hitta ”orsak-verkan samband” mellan olika händelser. (Andersson, 

1982, s.14). Andersson (1982, s. 39) menar att forskaren vill hitta ”det generella ur det 

speciella”, se allmängiltiga samband och därmed intresserar forskaren sig inte för enskilda 

speciella händelser utan väljer istället att se till det stora. Vi kommer i vår studie att se till 

många olika typer av företag som bildar vår undersökningsgrupp. Denna grupp får ses som 

det speciella och vi vill genom den förklara det generella, dvs. opinion shopping i vårt 

samhälle.  

Forskaren kan dock inte alltid säga exakt hur händelser påverkas, utan får många gånger 

endast nöja sig med en samvariation mellan händelserna. Att händelserna påverkar varandra, 

men forskaren inte kan säga exakt hur de påvekar varandra. (Andersson, 1982, s.28). Då det 

finns många olika anledningar till att ett företag väljer att byta revisor, kommer vi inte kunna 

säga exakt hur variablerna påverkar varandra. Således kommer vi att enbart kunna hitta 

indikationer på opinion shopping och därmed ha svårt att med säkerhet kunna säga om det 

förkommer eller inte. Positivism är därför det mest lämpliga synsättet för oss då 

hermeneutiken eftersträvar att djupgående studera händelser genom att förstå mänskligt liv 

och vårt språk (Patel & Davidson, 2003, s.29) 

För att kunna studera ämnesvalet opinion shopping måste vi förenkla verkligheten och då 

bortse från vissa skillnader mellan våra undersökningsobjekt. Det vill säga att vi ”ser bort från 

alla skillnader som finns mellan de olika fenomenen och bara fäster avseende vid en enda 

aspekt/ett fåtal aspekter, för att därmed kunna formulera allmängiltiga utsagor” (Andersson, 

1982, s. 48). Vi har i undersökningen valt att välja ut en grupp företag som kan ses som de 

speciella och vi vill sedan förklara det generella utifrån det speciella. Den befintliga teorin ska 

kunna leda forskaren till olika hypoteser som denne prövar och som sedan hjälper forskaren 

att ta ”ställning till lagmässiga förklaringar” (Bryman & Bell, 2005, s.26) 
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I motsats till hermeneutiken ska en positivistisk forskare vara åtskild från sin forskning och 

bortse från egna värderingar, forskaren ska vara objektiv. Detta för att forskaren inte ska 

påverka sina resultat. (Muijs, 2004, s.4). Vi anser att detta är viktigt eftersom att vi annars 

skulle kunna tolka resultatet fel pga. egna uppfattningar om ämnet. Vi ska vara objektiva till 

vår egen forskning och inte applicera våra egna tankar på studien så som hermeneutiken 

förespråkar (Andersson, 1982, s.73).  

2.4 Vetenskaplig ansats 
Detta avsnitt berör hur vi kopplar den vetenskapliga undersökningen till teorin, alltså hur vi 

tänker runt den befintliga teorin. Det två vanligaste ansatserna är den induktiva och den 

deduktiva ansatsen. I den induktiva ansatsen samlar forskaren in data och utifrån denna byggs 

en teori upp, teorin är således ett resultat av forskningen. (Bryman & Bell, 2005 s. 23 & 25) 

I den deduktiva ansatsen som är den vanligaste utgår forskaren från den befintliga teorin inom 

området och utifrån denna sätts hypoteser upp som prövas i den empiriska granskningen. 

(Bryman & Bell, 2005, s.23). I det sista steget ser forskaren tillbaka på teorin och ev. ändrar 

teorin beroende på vilket resultat forskaren kommit fram till. Detta steg skulle kunna 

beskrivas som att deduktionen går åt motsatt hål och att det istället blir en induktion.  

 

Figur 1 - Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2005, s.23) 

I uppsatsen arbetar vi med en deduktiv ansats genom att utgå från befintlig teori, ställa upp 

hypoteser och sedan undersöka detta i vår empiridel. Vi kommer sedan att se tillbaka på teorin 

och se om vi kan revidera den på något vis beroende på de resultat studien ger. Detta skulle 

kunna visa på att vi har en abduktiv ansats, där forskaren växlar mellan induktiv och deduktiv 

ansats. (Johansson  & Lindfors, 1993, s.154).  Vi menar dock att vi ändå har ett deduktivt 

angreppsätt då vi endast gör en återkoppling till teorin i slutet av vår uppsats. Eftersom vi valt 

att skriva uppsatsen utifrån ett positivistiskt synsätt där teorins syfte är att hjälpa forskaren att 

utveckla hypoteser som prövas (Bryman & Bell, 205, s.26), menar vi att det är naturligt att ha 

ett deduktivt arbetssätt i stora delar av vår undersökning.  

2.5 Vetenskaplig metod 
För att kunna utföra en studie krävs det att forskaren vet hur denne ska utföra sin 

undersökning och lösa sitt problem (Holme & Solvang, 1991, s.12), det krävs en 

forskningsmetod. Vi har valt att utföra studien med hjälp av en kvantitativ metod eftersom vi 

är intresserade av det allmänna och vill kunna dra generella slutsatser baserat på vårt urval. 

Med andra ord är vi är intresserade av ”det gemensamma, det genomsnittliga eller det 

representativa” som kan hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. (Holme & Solvang, 

1991, s.86 & 89).  

Det finns mycket som bekräftar att vi ska använda oss av en kvantitativ metod, bland annat att 

vi vill försöka förklara fenomen som sker i samhället, dvs. fenomenet opinion shopping 

(Muijs, 2004, s.1). Vi kommer i undersökningen att samla in en begränsad mänga data från ett 

större antal företag för att kunna gå på bredden i vår undersökning. Utifrån befintlig teori på 

området formuleras ett antal hypoteser som ligger till grund för vår empiri och analys, vilket 

också indikerar att kvantitativ metod ska användas (Muijs, 2004, s.7). 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas

Teorin 
revideras
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Datainsamlingen sker under strukturerade former, dvs. att vi samlar in samma typ av data från 

alla de utvalda företagen.   Informationen kommer att användas till att försöka finna samband 

inom gruppen som kan leda oss till något vi kan generalisera.  Detta kommer att ske med 

hjälp av statistiska analyser på vårt numeriska datamaterial, något som karaktäriserar den 

kvantitativa metoden. I vår studie kommer vi som forskare att inta en roll som observatör, vi 

kommer inte att påverka den data som vi samlar in. (Holme & Solvang, 1991, s.85ff).  

I våra statistiska analyser kommer vi att utföra olika typer av tester och om ett test misslyckas 

kan vi gå tillbaka till källmaterialet och göra om analysen eftersom att analyserna i sig inte 

påverkar datamaterialet (Eliasson, 2010, s.30). Detta är något som vi ser en styrka med den 

kvantitativa metoden i och med att vi kan göra många olika analyser utan att de påverkar 

varandra.  

Vi menar att användandet av en kvalitativ metod blir svårt i vår undersökning då ledningen 

förmodligen inte kommer att tala sanning i de djupgående intervjuer som nyttjas inom den 

kvalitativa metoden. Detta på grund av att opinion shopping kan vara ett känsligt ämne. Inom 

den kvalitativa metoden strävar forskaren efter att uppnå en djup förståelse och därmed 

minskar även möjligheten att kunna dra generella slutsatser (Holme & Solvang, 1991, s.13).   

Med en kvalitativ metod skulle vi inte kunna se samband mellan de variabler vi valt att 

använda oss samt att vi menar att forskningen skulle bli allt för subjektiv om vi som forskare 

själva skulle påverka studiens resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 318 & 322). Eftersom vi vill 

studera förekomsten av opinion shopping i Sverige anser vi det vara viktigt att våra resultat är 

baserat på ett stort urval och att vi därför inte kan gå för djupt in i alla undersökningsobjekt, vi 

måste ha ett strukturerat arbetssätt och att relationen till subjektet måste vara distanserat för 

att kunna vara objektiva i vår undersökning. Allt detta är motsatt vad som förespråkas av 

kvalitativa forskare då förhållningssättet till subjektet ska vara nära, forskaren ska agera som 

en insider i undersökningen och arbetssättet kan vara ostrukturerat. (Bryman, 1997, s.113f).  

Som vi tidigare sagt vill vi kunna dra generella slutsatser och då anser vi att den kvantitativa 

metoden är mer användbar i vår studie. Vi menar även att det är viktigt att vår studie är 

replikerbar för att kunna undersöka om fenomenet opinion shopping förekommer vid en 

senare undersökning. Detta är något som vi anser vara viktigt då opinion shopping påverkas 

av olika samhälliga händelser, så som förtroendet hos revisorerna. En kvalitativ studie är svår 

att replikera, så även detta är något som visar att vi ska använda oss av en kvantitativ metod 

(Bryman & Bell, 2005, s.319).  

Bryman & Bell (2005, s.40) skriver att i en forskning med positivistiskt synsätt och deduktiv 

ansats lämpar sig en kvantitativ undersökningsmetod bäst, även detta anser vi bekräftar att vi 

ska använda oss av en kvantitativ metod. Sammanfattningsvis är vårt arbetssätt i denna 

uppsats att utgå från den teori som finns inom området, att deduktivt bearbeta teorin och testa 

hypoteser baserat på detta. Inom positivismen är det föreslaget att forskning ska utföras enligt 

en hypotetiskt deduktiv modell, dvs. ”att man utifrån teori deduktivt härleder hypoteser som 

prövas empiriskt med vetenskapliga metoder” (Patel & Davidson, 2003, s.27), vilket stämmer 

väl överens med vårt arbetssätt. 

2.6 Perspektiv 
För att undvika de missförstånd som kan uppstå hos läsaren, är det viktigt att vi som författare 

upplyser om de perspektiv vi valt att använda oss av. Om vi inte informerar om detta skapar 

läsaren sig en egen uppfattning angående vårt perspektiv vilket kan leda till att författaren och 

läsaren kommer att ha olika perspektiv gällande uppsatsen. Genom att upplysa om det valda 

perspektivet kommer vi att undvika missförstånd samt även få en mer ”intellektuellt hållbar” 
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forskning samt även öka pedagogiken inom uppsatsen. De perspektiv som vi människor har 

påverkar vår verklighet och därmed blir det viktigt att upplysa läsaren om vårt valda 

perspektiv. (Bejereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.17f) 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av ett intressentperspektiv då vi anser att det är 

intressenterna som skulle vara intresserade av att veta om det förekommer opinion shopping i 

Sverige. Det är trots allt de som satsat kapital i företag och som kan förlora detta om det 

framkommer att företaget använt sig av okonventionella metoder. Även samhället är en 

intressent av denna undersökning då en felaktig revision skulle kunna leda till att exempelvis 

all skatt inte inbetalas till staten. Lagstiftarna i Sverige bör även de vara intresserade av 

resultatet från vår studie då det visar om det krävs stränga regler mot opinion shopping. Det 

föreligger även en risk för att allmänheten tappar förtroendet för revisorerna om opinion 

shopping förekommer, vilket skulle kunna leda till stora och djupa problem rörande den 

finansiella rapporteringen från företagen i samhället.  

Vi menar även att denna uppsats är intressant för svenska revisorer eftersom de behöver 

upplysas om opinion shopping och riskerna med det, samt veta om det förekommer i Sverige. 

Avsaknad av opinion shopping är positivt för revisorerna då deras goda rykte kan 

upprätthållas, och det omvända gäller ifall vi kan visa att opinion shopping är möjligt i 

Sverige.  

2.7 Val av källor & teorier  
Vi har i studien tittat på tidigare undersökningar gjorda inom området. För att se hur tidigare 

forskning sett ut och gått till har vi sökt artiklar på två databaser, Business Source Premier och 

även Emerald Fulltext, som båda är tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. Vi har använt 

oss av sökord så som ”opinion shopping”, ”audit fee”, ”audit quality” ”auditor 

switch/change”, samt sökt på olika kombinationer av sökorden.   

Utifrån de sökträffar vi erhållit (se bilaga 2) har vi funnit relevanta artiklar som vi valt att 

inkludera i undersökningen, då de har legat till grund för vårt teoriavsnitt. Från de utvalda 

artiklarna har vi funnit fler referensartiklar, då de ofta hänvisas vidare till andra studier. Vi har 

också använt oss av söktjänsten google.se för att finna mer information på området. I vår 

undersökning har vi även valt att studera publikationer från både Europeiska Kommissionen, 

IFAC, en global revisionsorganisation och även svenska FAR.     

2.8 Källkritik 
En viktig del av forskningsprocessen är att reflektera över de källor som använts och 

tillförlitligheten i dessa källor. Ejvegård (2009, s.71-73) anser att det bör kontrolleras att ett 

äkthetskrav, ett oberoendekrav, ett färskhetskrav och ett samtidighetskrav föreligger. Ett 

äkthetskrav är uppfyllt om materialet är äkta och inte förfalskat. Oberoendet granskas genom 

att ta reda på var faktan härstammar och då anses primärkällor vara bättre än sekundärkällor. 

Färskhet beror på när i tiden materialet publicerats och ett samtidighetskrav innebär att en 

källa som ligger närmre i tid för en speciell händelse anses vara bättre att använda än en källa 

som ligger längre bort tidsmässigt.  

2.8.1 Vetenskapliga artiklar  

För att finna de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den använda teorin har vi 

använt databaser som är godkända av Umeå Universitetsbibliotek och dessutom har i princip 

alla dessa vetenskapliga artiklar genomgått en peer review process, dvs. att de är granskade av 

andra forskare än författaren. Tillförlitligheten och äktheten stärks också av att de 

vetenskapliga artiklarna är publicerade i vetenskapliga journals med olika specialområden. 

Archambeault & DeZoort är den enda av våra artiklar som inte genomgått peer review 
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processen vilket sänker tillförlitligheten något, men den är publicerad i International Journal 

of Auditing som är en erkänd journal och vi antar därför att informationen är tillförlitlig. 

De artiklar som vi valt att använda i uppsatsen består främst av artiklar där det funnits många 

referenskällor, samt att de flesta av de refererade författarna utgörs av professorer och 

forskare på olika universitet. Detta förstärker också tillförlitligheten i informationen. 

Färskheten i artiklarna kan diskuteras eftersom de är publicerade allt från 1981 till 2011. 

Många av artiklarna är publicerade under 2000-talet och det anser vi vara aktuell information. 

Den information som använts från de äldre artiklarna rör den tidiga forskningen inom 

revisorsbyten, revisionskvalitet och oberoende. Dessa artiklar ligger till grund för dagens 

forskning och exempelvis DeAngelo (1981) berörs i många nutida publikationer angående 

revisionskvalitet. Eftersom mycket av den äldre forskningen står sig än idag inom de områden 

vi studerar, anser vi att det är viktigt att inkludera även äldre artiklar i vår forskning. 

Dessutom behöver äldre forskning inte nödvändigtvis översättas till sämre forskning. 

(Johansson Lindfors, 1993, s.88-89) Dessa äldre artiklar är oberoende då de är primärkällor 

som sedan påbyggts och utvecklats.      

Vi har valt att använda andrahandsreferenser vid tre tillfällen i teorin. Vi har kontrollerat 

originalkällorna i samtliga fall och sett att de tolkats på ett korrekt sätt i de referenser vi 

använt. På grund av detta anser vi att samtliga referenser är korrekta och att 

andrahandsreferenserna är tillförlitliga. 

2.8.2 Böcker och E-böcker 

De böcker vi använt anser vi vara tillförlitliga dels eftersom vi får lita på att de är äkta då de 

publicerats och även i och med att de flesta böckerna är publicerade som studentlitteratur. En 

av böckerna är utgiven av FAR vilken vi tycker innehåller tillförlitlig information gällande 

revision i Sverige. De flesta böckerna är tryckta de senaste 10 åren och de kan därför anses 

vara färska och färskhetskravet är således uppfyllt. Två av böckerna är tryckta tidigare men de 

behandlar forskningsmetodik, främst positivism, hermeneutik, kvantitativa- och kvalitativa 

metoder vilka är områden som inte förändrats avsevärt. 

Under uppsatsen har vi använt oss av två olika typer av böcker, metodböcker och teoriböcker. 

Metodböckerna har använts för att klargöra vår forskningsmetodik och för att minimera risken 

för att informationen kommer från osäkra källor har vi jämfört metodböckerna mot varandra, 

vilket också gett oss en bredare insikt inom forskningsmetodiken. Teoriböckerna har använts 

som utgångspunkter i teorin för att komplettera de vetenskapliga artiklar som använts. 

Därigenom har vi fått flera synvinklar på samma ämne, vilket stärker tillförlitligheten i de 

påståenden vi gör. Vi anser också att informationen är tillförlitlig i dessa eftersom en av 

böckerna är erkänd studentlitteratur och den andra (e-boken) är publicerad av 

forskningskommittén för The Institute of Chartered Accountants i Skottland.       

2.8.3 Hemsidor 

De hemsidor vi besökt används främst som bakgrundsbeskrivning i vår inledning och har som 

syfte att ge en grundläggande bild av ämnet vi studerar. Dessa består av artiklar i webbaserade 

tidsskrifter som dn.se och e24.se men även en artikel från FAR:s hemsida. Trots att dessa 

artiklar inte anses vara lika tillförlitliga som vetenskapliga artiklar så använder vi dem med 

motiveringen att informationen är bekant för oss sedan tidigare och de ligger till grund för att 

förklara historiska händelser och begrepp i inledningen, vilket inte anses vara huvuddelarna i 

vårt arbete. Dessa källor har därför inte på något vis inkluderats som teori i vår uppsats.   
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Samtliga artiklar uppfyller färskhetskravet eftersom de är publicerade under åren 2010 och 

2011. Eftersom hemsidorna är sekundärkällor kan oberoendet och äktheten ifrågasättas. Men 

återigen anser vi att informationen som hämtats från hemsidorna är användbar beroende på 

syftet de har i studien, att inleda läsaren till vårt arbete.  

2.8.4 Övriga källor 

Vi har även använt oss av en radiodokumentär gjord av den svenska radiokanalen P3 från 

2008 för att få en insikt om Skandia-affären. Denna källa kan ifrågasättas med tanke på 

oberoendekravet men även denna används som bakgrundsbeskrivning i inledningen och 

påverkar inte våra uppställda teorier, undersökningar och resultat i uppsatsen.   

Dessutom har vi använt publikationer från branschorganisationen IFAC (Code of Ethics), 

Europeiska kommissionen (EU, Grönbok, 2010/561), Bolagsverket (Yttrande gällande 

Grönboken) och FAR (Företroendet för revisorer). Eftersom de är primärkällor och 

publicerade av erkända organisationer anser vi att informationen i publikationerna är äkta och 

oberoende och därmed tillförlitliga. Dessutom uppfyller de färskhetskravet då de alla är 

publicerade under år 2010.    

Sammanfattningsvis anser vi att alla de källor vi använt oss av uppfyller kraven för äkthet, 

oberoende och färskhet. Samtidighetskravet uppfylls främst bland de källor som beskriver 

specifika händelser. Exempelvis anser vi att källor angående Enron-skandalen uppfyller 

samtidighetskravet då de är författade inom samma tidsperiod. Även övriga källor som syftar 

till en specifik händelse är författade inom en nära tidsperiod till händelsen (ex. HQ Bank och 

Skandia) Detta gör att de avsnitt som grundas på dessa källor är tillförlitliga och korrekta.  
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I detta kapitel presenterar vi relevant teori för undersökningen. Vi kommer att beröra 

revisorns kvalitet, oberoende och olika orsaker till varför en klient väljer att byta revisor. 

Opinion shopping behandlas därefter, och vi presenterar vad tidigare studier kommit fram till 

samt även hur opinion shopping kan knytas till kvalitet och oberoende. Vi avslutar 

teorikapitlet med att beröra teori gällande hur revisionsarvodet påverkas av bytet.  

 

3.1 Revisorns roll 

I detta avsnitt vill vi inleda läsaren till revision och revisorns arbete och uppgifter, och 

därmed bygga upp en grundläggande förståelse för ämnesvalet. En grundläggande 

uppfattning om revision underlättar förståelsen för kommande teoriavsnitt. 

Revision är ”en systematisk process för att objektivt samla in och utvärdera bevis gällande 

räkenskapspåståenden rörande ekonomiska transaktioner och händelser. Detta för att 

säkerställa graden av överensstämmelse mellan dessa räkenskapspåstående och gällande 

regler, och kommunicera resultatet till intresserade användare”. (Eilifsen, Messier Jr, Glover 

& Prawitt, 2010, s.10). Revisorn undersöker om årsbokslutet ger en rättvisande bild av 

företaget och ger rimliga garantier för att de inte innehåller fel som är så väsentliga att de 

skulle påverka en tredje parts beslutsfattande. (EU, Grönbok, 2010/561, s.6; Eilifsen et al., 

2010, s.13) 

Orsaken till att revisionen krävs kan förklaras med agentteorin. Denna teori bygger på att 

aktieägarna, eller principalerna, ger i uppdrag till ledningen av företaget, agenterna, att styra 

och förvalta företaget i bästa mån. Det råder informationsasymmetri mellan ledningen och 

ägarna eftersom ledningen besitter mer information än aktieägarna om företaget. Revisorns 

uppgift genom sin granskning är att minska denna informationsasymmetri (Eilifsen et al., 

2010, s.6). Revisorn kommer att vara en viktig länk mellan ledningen och aktieägarna i ett 

publikt bolag. Detta kan ibland upplevas som ett problem eftersom att revisorn ska tillvarata 

aktieägarnas intressen samtidigt som de betalas och utnämns av företaget och dess ledning, 

vilket skapar en svår situation för revisorerna (EU, Grönbok, 2010/561, s.11). Därför måste 

revisorn vara väldigt professionell och noggrant undersöka företagets finansiella information 

(Martin, 1989, s.424).   

Även EU har uppmärksammat denna problematik och diskuterar idag olika lösningar på 

problemet med att revisorn ska se till både ägarnas och ledningens bästa. De föreslår att en 

tredje oberoende part ska utse företagets revisor och uppdragets varaktighet. Detta för att öka 

oberoendet hos revisorn och gå runt problemet med agentteorin. (EU, Grönbok, 2010/56, 

s.11) Bolagsverket anser dock att revisorer i Sverige hanterar situationen bra och agerar 

professionellt med integritet, och att en lösning med att tredje part utser revisor inte är 

nödvändig (Yttrande Grönbok, Bolagsverket, 2010, s.1).  

 

3.2 Revisionskvalitet 

Skillnader i revisionskvalitet är en anledning till att opinion shopping kan förekomma och en 

lägre revisionskvalitet bör öka användandet av opinion shopping. Storleken på revisionsbyrån 

kan påverka revisionskvaliteten och det är därför relevant att diskutera i vår uppsats. 
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3.2.1 Vad är revisionskvalitet? 

Revisionskvalitet är ett viktigt område för revisionsbranschen på grund av den ökande 

kritiken mot revisionskvaliteten i samband med skandaler. Kritiken kommer främst från 

lagstiftare och externa intressenter som ifrågasätter kvaliteten i revisorns arbete. Trots detta 

finns ingen klar definition av revisionskvalitet och det råder skilda meningar om exakt vad 

kvalitet i revisionen innebär. (Duff, 2004, s.1) 

Wooten (2003, s.48) anser att begreppet revisionskvalitet har olika mening för olika aktörer. 

Exempelvis visar studier på att användare av finansiell information, eller investerare, ser 

kvalitet som att revisionen ska säkerställa att det inte förekommer väsentliga fel eller 

bedrägeri i de finansiella rapporterna. Samtidigt betyder revisionskvalitet förmodligen något 

annat för revisorer. Förutom att följa regleringar gällande kvalitet föreslår Wooten att kvalitet 

kan betyda att maximera kundnöjdhet, undvika stämning och minimera risken för dåligt rykte 

som följd av en revision av låg kvalitet för revisorn. 

Tidig forskning inom området revisionskvalitet är fortfarande relevant. DeAngelo (1981, 

s.186) definierar kvalitet i revisionen som marknadens värdering av den samlade 

sannolikheten att en revisor kommer att både; 

i. Upptäcka överträdelser i klientens finansiella rapporteringssystem, och 

ii. Rapportera överträdelserna. 

 

Själva upptäckandet av överträdelser beror bland 

annat på revisorns tekniska färdigheter, utförandet 

av revisionen med tillvägagångssätt och urval för 

granskningen etc. Det faktum att revisorn 

verkligen rapporterar eller underlåter att 

rapportera om överträdelser beror på graden av 

oberoende (DeAngelo, 1981, s.186). Duff (2004, 

s.1) väljer att benämna dessa två aspekter av 

revisionskvalitet som kompetens och oberoende. 

På så vis beror revisionskvaliteten på revisorns 

kompetens och ifall revisorn är oberoende i sin 

bedömning av klienten. Eftersom oberoende och 

kvalitet är de viktiga aspekterna att studera inom 

området opinion shopping så kommer vi inte att 

behandla faktorn kompetens närmre.    

 

3.2.2 Lärdomar från forskning om revisionskvalitet 

Forskningen inom revisionskvalitet är i dagsläget bred och intresset för ämnet har väckts, inte 

minst i samband med de senaste årtiondenas revisionsskandaler och allmänhetens 

ifrågasättande till revisionsbranschen. Främst Enronskandalen har satt sina spår i tidigare 

studier eftersom händelsen gjort det möjligt att ifrågasätta kvaliteten i en revision. På grund av 

detta sker en stor del av forskningen i USA. Dessutom är det fokus på publika bolag, eftersom 

ägande och ledning är klart åtskilt och därmed blir den oberoende revisorn extra viktig. 

(Francis, 2004, s.346) 

Överlag har studier visat att vi har en tillfredsställande grad av revisionskvalitet, även om det 

finns bevis att kvaliteten försämrades under 1990-talet. Detta påstående baseras på det faktum 

att det förekommer få revisionsmisslyckanden i praktiken. Nyligen gjorda internationella 

undersökningar visar också att Sverige ligger i framkant när det gäller kvalitet i revisionen 

Kvalitet

Kompetens Oberoende

Upptäckande 

av fel 

Rapportering 

av fel 

 Figur 2 - Kvalitet (självkonstruerad) 



 

16 

 

Kapitel 3 - Vetenskaplig teori 
 

(FAR, Svensk redovisning och revision i världsklass). Revisionskvalitet kan illustreras som 

en skala som kan variera från väldigt låg kvalitet till väldigt hög kvalitet. 

Revisionsmisslyckanden får här representera låg kvalitet på revisionen. Misslyckanden av 

detta slag förekommer i två fall; när lagstiftning inom revision inte upprätthålls av revisorn 

och när revisorn misslyckas med att ge ut en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen då de lämpliga omständigheterna föreligger. (Francis, 2004, s.346) 

Vidare har studier inriktats på revisionsarvodet och jämfört kostnader och fördelar med 

revision. Medan graden av revisionsmisslyckanden är låg finns risken att om revisionsarvodet 

är högt att för stor möda läggs på kvaliteten jämfört med de fördelar som revisionen innebär. 

Det har visats att kostnaden för revision är låg i allmänhet. Däremot behöver detta inte betyda 

att en låg kvalitet är fallet eftersom kvoten för fel i revisionen fortfarande också är låg. 

(Francis, 2004, s.348-349) 

Ett angreppssätt som använts av många forskare inom revisionskvalitet är att studera 

revisionsberättelsen och dess betydelse eftersom det är det offentliga resultatet av revisorns 

granskningar av företaget. Om revisionen är av hög kvalitet borde revisionsberättelser med 

anmärkningar om företagets framtida överlevnad ge nyttig information till investerare vid 

beslutsfattande. Det omvända gäller om revisionen är av låg kvalitet. I detta angreppssätt 

jämställs kvaliteten i revisionen med graden av felrapportering av revisorn. Felrapportering 

delas upp i två typer av fel; ”false positives” (typ 1 fel) och ”false negatives” (typ 2 fel). Typ 1 

fel syftar på att revisorn ger ut en revisionsberättelse med anmärkning på företagets fortlevnad 

till klienter som inte visar sig gå i konkurs eller vara i finansiellt trångmål. Typ 2 fel syftar på 

att revisorn ger ut en ren revisionsberättelse trots att anmärkning på företagets fortlevnad var 

mer lämpligt. Revisorer tenderar att vara konservativa i sin rapportering och tar det säkra före 

det osäkra, dvs. för många typ 1 fel. Samtidigt händer det att revisorn misslyckas att ge ut en 

lämplig rapport när det gäller, dvs. för många typ 2 fel. Detta innebär att revisor inte alltid är 

korrekta i sin bedömning vilket kan minska revisionskvaliteten. (Francis, 2004, s.349-351) 

Samtidigt finns kritik till att studera revisionskvalitet utifrån revisionsberättelsen. Motståndare 

anser att det kan vara svårt att studera området ex ante eftersom det enda resultat som kan 

observeras från revisionen är revisionsberättelsen som i de flesta fall är ren och utformad 

enligt standardutformningen. En annan gren av forskningen påstår att skillnader i 

revisionskvalitet existerar och kan bero på skillnader mellan grupper och klasser av revisorer. 

Därför har jämförande studier skett mellan Big4 (tidigare Big8) och icke-Big4, där de flesta 

anser att större revisionsbyråer utför revisioner med högre kvalitet, dvs. att de avger fler orena 

revisionsberättelser. Argumenten baseras på att större revisionsbyråer är mindre beroende av 

specifika klienter och att större revisionsbyråer är mer beroende av sitt rykte som kan 

förstöras vid felrapportering av revisorn (ex. DeAngelo, 1981; Simunic & Stein 1987 båda 

refererade i Francis, 2004, s.352). Dessutom har det påvisats att ett högre revisionsarvode 

indikerar en högre grad av revisionskvalitet på grund av högre revisionsansträngning, dvs. fler 

timmar, eller större specifik expertis hos revisorn. Det råder en s.k. ”Big4-premium” för de 

stora revisionsbyråerna världen över, vilket betyder att dessa byråer kan ta ut ett högre pris än 

de som inte tillhör Big4. Som en påföljd av detta har en andra våg av forskning studerat 

skillnader i revisionskvalitet mellan de olika byråerna som ingår i Big4. (Francis, 2004, s.352-

353)   

En del forskare har antagit bl.a. DeAngelos slutsats, att det råder en högre grad av 

revisionskvalitet bland större revisionsbyråer än mindre, och studerat kvaliteten utifrån 

ledningens benägenhet att använda sig av earnings management för att manipulera företagets 

resultat. Detta studeras genom att undersöka förekomsten av abnormala periodiseringar i 
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företagets årsredovisning och resultatet av studier är att earnings management förekommer 

mindre ofta hos företag med en Big4 revisor än företag med små revisorer. (Davidson, 

Jiraporn & DaDalt, 2006, s.74-75)    

Förutom dessa har andra inriktningar använts för att studera revisionskvalitet, nämligen 

uppdragets varaktighet, icke-revisionsarvoden (arvoden som redovisning, skatt mm) och 

rotation av revisorer, som alla påstås påverka kvaliteten (Francis, 2004, s.356ff). Forskare 

som är mot en obligatorisk rotation av revisorer menar på att revisionsmisslyckanden kommer 

att bli vanligare eftersom att revisorn byts ut mer frekvent. Bytet innebär att revisorn de första 

åren har en begränsad kompetens om företaget och dess affärsklimat vilket ökar risken för 

revisionsmisslyckanden och därmed en lägre kvalitet. De som förespråkar obligatorisk 

rotation anser istället att ett långvarigt revisionsförhållande med sin klient kan påverka 

oberoendet hos revisorn, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på revisionen. (Myers, Myers & 

Omer, 2003, s.781-782)   

Revisionskvaliteten påverkas till stor del av revisorns oberoende som leder till ökad 

trovärdighet i de finansiella rapporterna, vilket underlättar för användare av dessa rapporter i 

sitt beslutsfattande (Lindberg & Beck, 2004, s.36).   

 

3.3 Revisorns oberoende 
Revisorns oberoende är starkt knutet till revisionskvaliteten och är därmed en central aspekt 

inom revisionen. Om revisorn är helt oberoende ska inte ledningen kunna påverka denne 

genom exempelvis försök till opinion shopping.  

Johnstone, Sutton och Warfield (2001, s.2) skriver att oberoendet ofta sägs vara ”den mest 

värdefulla tillgången som en revisor har”. Även Lindberg & Beck (2004, s.36) tar upp detta i 

sin artikel och menar att oberoende är en av stöttepelarna inom revisorsyrket, vilket även 

konstateras i Europeiska Kommissionens Grönbok (EU, Grönbok, 2010/561, s.11). Detta 

eftersom att allmänhetens förtroende till stor del bygger på just oberoendet.  

IFAC presenterar i sina yrkesetiska regler (Handbook of the Code of Ethics for Professional 

Accountants, 2010 s.42) två olika typer av oberoende, faktiskt oberoende och det synbara 

oberoendet. Det faktiska oberoendet innebär att revisorn ska ”agera med integritet, opartiskhet 

samt med professionellt omdöme”. Med detta menas att revisorn ska ha ett sinnestillstånd som 

inte tillåts påverkas av omständigheter som kan äventyra det professionella omdömet. Med 

det synbara oberoendet menas de förhållanden och omständigheter som en revisor kan tänkas 

hamna i, och som en person som är sakkunnig och har alla fakta skulle göra bedömningen att 

revisorn ”äventyrat sin integritet, objektivitet eller professionella skepticismen”. (IFAC, 2010, 

s.42 

3.3.1 Arbeten för att förstärka oberoendet 

Efter den finansiella krisen 2007-2009 jobbar Europeiska Kommissionen med att stabilisera 

den finansiella marknaden och även granska revisorernas funktion i samhället. De menar att 

när en klient haft samma revisor under många år uppstår ett hot mot oberoendet. För tillfället 

finns kravet att företag ska byta revisor med jämna mellanrum. Kommissionen föreslår nu att 

kravet på rotation ska utökas till att även gälla byte av revisionsbyrå och inte bara den 

huvudansvarige revisorn. (EU, Grönbok, 2010/561, s.3 & 12) 

Rekommendationer finns även gällande andra tjänster än revisionstjänster. Artikel 22 i 

direktivet om lagstadgad revision stadgar att tjänster utöver revision inte bör tillhandahållas 
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”om det finns en anknytning som en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part skulle 

anse äventyra den lagstadgade revisorn eller revisionsföretagets oberoende”. Då detta direktiv 

brukas olika mellan de olika medlemsländerna i EU så finns inget enhetligt regelverk för vad 

som ska gälla för icke-revisionstjänster. Kommissionen föreslår att undersöka om förbudet 

bör skärpas, vilket kan leda till att det skapas firmor som endast tillhandahåller 

revisionstjänster. (EU, Grönbok, 2010/561,  s.12) 

3.3.2 Risker för minskat oberoende  

Johnstone et al (2001, s.1) ger en definition av risk för oberoende: ”Risken att en revisor 

kompromissar med sitt oberoende eller antas kompromissa med oberoendet”. För att ett hot 

mot oberoendet ska uppstå krävs det ett incitament hos revisorn som kan leda till att revisorn 

avger den revisionsberättelsen som klienten vill få (Blay, 2005, s.765). Johnstone et al. (2001, 

s.3) menar även att om revisorn har incitament eller ska ta beslut som grundar sig på 

bedömningar är det större risk att denne godtar en mer aggressiv redovisning än vad som är 

lämpligt. Blay (2005, s.766) och Johnstone et al (2001, s.4) skriver att en revisor har både ett 

direkt och ett indirekt incitament till att kompromissa med sitt oberoende.  

Ett exempel på de direkta incitamenten är att revisorn kan bli beroende av arvodet som denne 

erhåller från sin klient, och även de arvoden som erhålls i framtiden. Andra direkta incitament 

kan vara att revisorn anser sig vara beroende av det rykte som klienten ger byrån. De indirekta 

incitamenten är att revisorn har ett ”personligt, familjärt eller professionellt förhållande med 

klienten”.  Ett exempel på detta är att 

revisorn reviderar sitt eget arbete eller ger 

ledningen råd rörande redovisning eller 

liknande. (Johnstone et al., 2001, s.5) 

Williams (1988, s.243f) tar också upp 

orsaker som kan påverka revisorns 

oberoende. Han nämner vissa av orsakerna 

nämnda ovan, men också risken att revisorn 

och klienten inte kommer överens.  

Även risken för att för att förlora sitt goda 

rykte/anseende är något som revisorerna är 

rädda för och denna risk kommer därmed att 

motverka att revisorn minskar sitt oberoende 

(Hope & Langli, 2010, s.576).  

Hotet att byta revisor är också något som 

förespråkas kan påverka oberoendet hos 

revisorn, av bl.a. Lu (2006) och Blay (2005). 

I följande avsnitt kommer risken att bli 

stämd, beroende av arvoden och hotet att byta revisor att diskuteras vidare, då dessa är mest 

aktuella för vår vidare studie.  

3.3.3 Risk för att bli stämd 

Även möjligheten till att bli stämd påverkar revisorns incitament (Blay, 2005, s.765). Det är 

ofta argumenterat att om det föreligger en låg risk för att bli stämd, så minskar revisorns 

incitament till att avge en oren revisionsberättelse, dvs. revisorn är mer beroende och således 

påverkar stämningsrisken revisorns oberoende positivt. (Blay, 2005, s.762f). Detta är något 

som även Hope & Langli (2010, s.579) tar upp, och menar på att risken att bli stämd fungerar 

Revisorns 
oberoende

Hot att byta

Beroende av 
arvode

Risk för att 
bli stämd

Familjärt 
förhållande

Ryktet som 
klienten ger
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Figur 3 - Risker för minskat oberoende (självkonstruerad) 
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som ett skydd för revisorns oberoende. Det anses att kostnaderna är höga för att bli stämd och 

att det därför ökar kvaliteten och oberoendet (Palmrose, 1988, s.57). I sin studie jämför Hope 

& Langli (2010, s.574)  Norge och USA. I Norge föreligger det en låg risk att bli stämd och i 

USA är risken betydligt högre. I detta sammanhang kan Sverige jämföras med Norge och 

således föreligger det en låg risk att bli stämd i Sverige.  

Blay (2005, s.759 & s.764) har valt att basera sin undersökning på hur revisorerna samlar och 

utvärderar information som kan leda till en åsikt rörande företagets framtida fortlevnad.  Blay 

kommer fram till att om det föreligger en hög risk för att bli stämd påverkas revisorns 

oberoende mindre, utan avger i större utsträckning en oren revisionsberättelse. Han skriver 

även att när det föreligger en hög risk för att bli stämd så är revisorn mer konservativ i sin 

granskning och är därmed mindre villig att ”acceptera den aggressiva redovisning som 

klienten föredrar” (Blay, 2005, s.765).  

3.3.4 Beroende av arvoden 

Att revisorn skulle bli beroende av arvodet är något som många forskare studerat, bland annat 

Hope & Langli (2010), Blay (2005) och Basioudis, Papakonstantinou & Geiger (2008). Även 

Johnstone et al (2001, s.5) tar upp detta problem och menar på att framtida arvoden som är 

beroende av en viss revisorsåsikt även kan påverka oberoendet negativt då revisorn blir allt 

för beroende av ledningen.  

Ämnet är även något Hope & Langli tar upp i sin undersökning (2010, s.576). De skriver att 

tidigare forskning på området har visat olika resultat. Forskning gjord av DeFond (2002, 

refererad i Hope & Langli, 2010, s.577) och även Hope & Langli själva kommer fram till att 

något ekonomiskt band mellan revisor och klientarvodet inte föreligger. Hope & Langli har i 

sin undersökning studerat om klientarvodet påverkar oberoendet i Norge som är ett land där 

det inte är så vanligt att revisorerna blir stämda om man jämför med USA, och det även 

föreligger låg risk för ett försämrat rykte. (Hope & Langli, 2010, s.574, s.577 & s.599). I detta 

sammanhang kan Sverige jämföras med Norge och således föreligger det en låg risk att bli 

stämd i Sverige.  

Men annan forskning av Basioudis, et al. (2008, s.285f) visar att det föreligger ett samband 

och skriver att ju mer ekonomiskt beroende revisorn är av sin klient, desto större är risken att 

revisorn avger en revisionsberättelse som klienten önskar. De har i sin undersökning kommit 

fram till att revisorer som erhåller mer tjänster än bara revisionstjänser till sin klient, och 

därmed har en hög arvodesintäkt från klienten, har ett lägre oberoende när det gäller klienten. 

Även Krishna, Seetharamna och Saravanan (2010, s.94) tar upp att risken för att förlora 

klienten kan påverka oberoendet.   

3.3.5 Klienter som byter revisor/hotar att byta 

Ett annat hot som kan föreligga mot både kvaliteten och oberoendet är hotet om att klienten 

kommer att byta revisor om denne inte avger en önskad revisionsberättelse (Lu, 2006, s.563). 

Att revisorer vars oberoende påverkas av olika risker, i första hand risken att klienten byter 

revisor, i större utsträckning kommer att bedöma den första informationen som denne erhåller 

från sin klient till klientens fördel är något som Blay (2005, s.767 & s.775) bekräftar, således 

påverkar denna risk revisorns oberoende negativt. Blay bekräftar i sin undersökning att även 

den påföljande informationen som erhålls kommer att bedömas till klientens fördel om det 

föreligger risker som hotar oberoende (Blay, 2005, s.767 & s.777). Slutligen studerade han 

även om det förelåg en större risk att revisionsberättelsen påverkades negativt av ett lägre 

oberoende, dvs. att ett lägre oberoende innebär fler felaktigheter i revisionsberättelsen. Detta 

kunde han också bekräfta att så var fallet (Blay, 2005, s.769 & s. 780).  
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3.4 Orsaker till att klienter byter revisor 
Vi anser att det är viktigt att belysa många olika orsaker till ett revisorsbyte eftersom försök 

till opinion shopping inte är den enda orsaken till att en klient väljer att byta revisor.  

Williams (1988, s.247) presenterar tre olika orsaker till att en klient byter revisor när man ser 

det ur revisorns perspektiv, nämligen:  

 ”Förändringar i klientens avtalsmiljö”  

 ”Revisorns effektivitet” 

 ”Klientens rykte” 

 

”Förändringar i klientens avtalsmiljö” 

För att kartlägga relationen mellan revisorn, ledningen och investerarna används agentteorin. 

När det uppstår förändringar i ledningen skrivs nya avtal mellan ledningen och ägarna, vilket 

medför att avtalsmiljön förändras.  En ny ledning kan vilja byta revisor, detta kan ske på 

grund av att den nya ledningen vill ha en revisor som kan komma med nya idéer till företaget, 

eller för att den tidigare revisorn har en för nära relation med föregående företagsledning. Det 

kan även bero på att den nya ledningen har haft tidigare bra samarbeten med den nya revisorn. 

(Williams, 1988, s.247) 

”Revisorns effektivitet” 

Tidigare studier visar att revisorns kompetensnivå har en stor betydelse när det gäller byte av 

revisor, klienter vill byta ut ineffektiva revisorer. Revisorns specialistområde spelar i förhand 

en stor roll, eftersom att detta dels skapar storskalighetsfördelar och även fördjupar förståelsen 

för branschen. Studier visar även att längden på relationen mellan klienten och revisorn har 

betydelse för effektiviteten, då revisorn sedan tidigare har kunskaper om sin klient. Klienten 

kan välja att behålla sin revisor på grund av tidigare goda erfarenheter, lojalitet eller för att 

klienten inte orkar byta revisor. Den tidigare revisorn kan ha godkänt vissa 

redovisningsprinciper som den nye revisorn inte skulle godta. Ägarna kan vänja sig vid den 

tidigare revisor och kommer därmed att blir misstänksam när företaget byter revisor. 

(Williams, 1988, s.247f) 

”Klientens rykte” 

Klienten kan vilja byta revisor eftersom att de anser att revisorn kan skada deras rykte. Detta 

kan ske med hjälp av att revisorn visar att illegala handlingar skett eller bedrägerier inom 

företaget förekommit. Ledningen som är involverad i dessa typer av handlingar förlorar 

trovärdigheten hos företagets ägare och en ny revisor kan återställa förtroendet. En annan 

orsak som kan skada klientens rykte är om de presterar dåligt inom företaget och byter revisor 

i hopp om att den nya revisorn inte ska offentliggöra deras dåliga finansiella position. 

(Williams, 1988, s.248). 

Den tredje orsaken till ett dåligt rykte är när revisorn avger en icke önskvärd 

revisionsberättelse. Genom denna kan information nå ägarna som framställer ledningen i dålig 

dager. Ledningar som vill framstå som trovärdiga utåt väljer då att byta revisor på grund av 

denna icke önskvärda revisionsberättelse, i hopp om en önskvärd revisionsberättelse hos den 

nya revisorn. (Williams, 1988, s.248) Det vill säga opinion shopping.  
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3.4.1 Tidigare forskning 

Byten av revisor är ett utbrett ämne som studerats under en lång tid. Redan 1967 urskildes 

signifikanta orsaker för revisorsbyten av Burton och Roberts. Fokus låg då på att förändringar 

i ledningen var en av huvudorsakerna till ett revisorsbyte. Dessutom konstaterades att behovet 

av ytterligare revisionstjänster var en signifikant orsak till att ett företag bytte revisor. Sedan 

dess har ytterligare orsaker noterats, som fusioner mellan företag (Bedingfield & Loeb, 1974), 

oenigheter mellan ledning och revisor om redovisningsprinciper, revisionsarvoden 

(Eichenscher & Shields, 1983) och orena revisionsberättelser (Chow & Rice, 1982). (Samtliga 

refererade i Williams, 1988, s.244f).  Beattie och Fearnley (1995, s.227 & s.238) kommer i 

sin undersökning utförd i Storbritannien fram till att ”revisionsarvoden, missnöje med 

revisionskvaliteten och förändringar inom företagsledningen” är de största orsakerna till att ett 

företag överväger att byta revisor.     

Sammanfattningsvis finns många olika orsaker till att företag väljer att byta revisor. Orena 

revisionsberättelser är en orsak som diskuterats i mer aktuella studier. Risken att företag byter 

revisor för att möjligen erhålla en ny och mer önskvärd revisionsåsikt angående de finansiella 

rapporterna (s.k. opinion shopping) läggs speciell vikt vid. En undersökning från 2002 

uppskattar att i slutet av 1990-talet så var opinion shopping en bakomliggande orsak för 

nästan 20 % av alla revisorsbyten. I och med Sarbanes-Oxley Act (SOX är ett regelverk som 

syftar till att öka den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen), som blev en 

efterföljd av Enron-skandalen i början av 2000-talet, finns inte längre samma tydliga bevis för 

att opinion shopping är en signifikant orsak till revisorsbyten. (Brazel & Bradford, 2011, s.50-

53) 

Denna sammanställning av bytesorsaker är inte komplett, fler orsaker till byte finns. Vi har 

dock valt att endast redogöra för dessa som vi anser vara intressant i vår studie.  

 

3.5 Opinion shopping 
Teorier kring opinion shopping är speciellt viktiga i studien eftersom det är där vårt fokus 

ligger. Syftet med detta avsnitt är att få en bakgrund till ämnet, se vilka effekter det har och 

presentera tidigare studier inom området. De tidigare studierna kopplas i senare avsnitt till 

vår studie om opinion shopping i Sverige.  

3.5.1 Vad är opinion shopping?  

Det är klienten som anställer revisorn till att utföra en uppgift åt denne, därför är revisorns 

primära uppgift att ge service till sin kund likt andra tjänsteföretag. Men revisorn ingår 

samtidigt i processen för att säkerställa att allt går rätt till i företaget, både gentemot företag 

men även mot ägarna och samhället i övrigt. Därför måste revisorn uppträda professionellt 

och kan inte alltid tillmötesgå sin klients önskemål rörande den finansiella rapporteringen. 

(Martin, 1989, s.426). Om en revisor accepterar klientens redovisningsmetod som skulle 

kunna ifrågasättas av regelverket, kan situationen indikera att revisorn inte är oberoende och 

inte granskar med professionell skepticism (Martin, 1989, s.430).  

I SEC (1988) väljer de att förklara opinion shopping på detta sätt: ”Företags benägenhet att 

söka och byta till en revisor som är villig att stödja en föreslagen redovisningsmetod i syfte att 

hjälpa företaget uppnå dess rapporteringsmål trots att redovisningsmetoden kan strida mot 

tillförlitlig rapportering” (Archambeault & DeZoort, 2001, s.34).  

Archambeault & DeZoort (2001, s.34) fortsätter med att förklara att opinion shopping inte är 

något olagligt, men det är ändå relevant att studera effekterna från det. En oren 
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revisionsberättelse kan påverka både företagets aktiekurs och även ledningens 

kompensationsplaner, därför vill ledningen och ägarna gärna ha en ren revisionsberättelse 

(Chow & Rice, 1982, s.327). Martin (1989, s.431) menar också att opinion shopping har en 

tydlig negativ inverkan på allmänhetens uppfattning av revisionsyrket.  

3.5.2 Effekter av opinion shopping 

Archambeault & DeZoort (2001, s.34) menar att det finns olika möjliga påföljder från opinion 

shopping. De skriver att en effekt kan vara att aktieägarna tar skada på grund av högre 

kostnader för den nya revisorn och även den ogynnsamma reaktionen på marknaden. De 

menar även att opinion shopping skulle leda till en lägre kvalitet som följd av en brist av 

oberoende hos revisorn. Martin (1989, s.428) menar att när opinion shopping börjar användas 

av ett företag som lyckas med det, kommer det att bli fler företag som använder sig av det. 

Även Lu (2006, s.562) skriver om detta och menar att lagstiftare och reglerare ser två olika 

problem med byte av revisor och därmed opinion shopping: 

 Bytet hotar revisionskvaliteten – genom att revisorerna missar att upptäcka fel i den 

finansiella rapporteringen och därmed sänka graden av tillförlitlighet i redovisningen.  

 

 Bytet är ett hot mot revisorns självständighet – genom att revisorerna väljer att inte 

uppmärksamma de upptäckta felen, det vill säga att de är påverkade av ledningen. 

   

Revisionskvalitet står i detta sammanhang för sannolikheten för att revisorn upptäcker fel i 

den finansiella rapporteringen. Revisorns oberoende syftar till sannolikheten att revisorn 

väljer att inte stödja ledningens föreslagna revisionsmetoder vid upptäckta fel.  (Lu, 2006, 

s.562).  

3.5.3 Undvika icke önskvärda revisionsberättelser 

Lennox (2000,  s.322) menar att det finns två olika sätt som en klient kan undvika att få en 

icke önskvärd revisionsberättelse, nämligen  

 ”Hotar att byta argumentet” – där klienten kan hota med att byta revisor om denne 

avger en oren revisionsberättelse. Då skulle revisorn gå miste om framtida 

klientarvoden och därmed förlora framtida intäkter.  

 

 ”Opinion shopping argumentet” – här väljer klienten att byta revisor om denne anser 

att den nya revisorn är mer benägen att avge en ren revisionsberättelse än den 

föregående revisorn. Om klienten anser att det är mindre sannolikt att den nye revisorn 

avger en ren revisionsberättelse så kommer de inte att byta revisor.   

 

Han förklarar vidare att det finns få statistiska bevis gällande ”hotar att byta argumentet”. I 

tidigare undersökningar har detta argument testats och slutsatsen har blivit att detta argument 

inte är effektivt då de klienter där det föreligger en hög risk för byte har en högre sannolikhet 

att erhålla en oren revisionsberättelse. Det vill säga att ”revisionsberättelsen är inte beroende 

av ett hot att byta revisor”. (Lennox, 2000, s.322-323) 

Gällande argumentet rörande opinion shopping skriver Lennox (2000, s.323) att tidigare 

studier visar att klienter som erhållit en oren revisionsberättelse i större utsträckning byter 

revisor. Trots detta är det inget tydligt bevis att opinion shopping föreligger eftersom att 

studierna visar att klienter som bytt revisor inte har en större sannolikhet att erhålla en ren 

revisionsberättelse påföljande år. Dock tar de inte hänsyn till om de klienter som bytt skulle 

ha fått ännu fler orena revisionsberättelser om de inte bytt revisor ofta.  
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Studierna ser inte heller till möjligheten att företag som inte byter revisor skulle använda sig 

av opinion shopping. Det vill säga att ett företag inte byter revisor på grund av att den 

nuvarande revisorn är mindre benägen att avge en oren revisionsberättelse än om klienten 

skulle byta revisor. (Lennox, 2000, s.323) 

3.5.4 Orena revisionsberättelser och byte av revisor 

De flesta studier inom området är ense över slutsatsen att om klienter erhåller 

revisionsberättelser som avviker från standardutformningen så är sannolikheten större för ett 

byte av revisor (Krishnan, Krishnan & Stephens, 1996, s.234; Lennox, 2000, s.336; Chow & 

Rice, 1982, s.334).  

Chow & Rice (1982, s.328) studerade vad som påverkar klientens val att byta revisor. Som 

möjliga variabler använde de sig av oren revisionsberättelse, förändringar inom ledningen, 

fusion mellan bolag eller om klienten använt sig av någon ny finansieringskälla. De kom fram 

till att den enda variabeln som var signifikant, för bytet, var när revisionsberättelsen var oren.  

Krishnan et al (1996, s.225) tar även upp tidigare forskning gjorda av Craswell (1988) och 

Citron & Taffler (1992)  som visar på ett samband mellan den orena revisionsberättelsen och 

ett byte av revisor. De tar även upp studier som visar det motsatta, att det ej föreligger något 

samband, DeAngelo (1982), Schwartz & Menon (1985) samt Haskins & Williams (1990).   

Lennox (2000, s.335f) har valt att studera detta fenomen lite annorlunda jämfört med tidigare 

studier gjorda på området. Han har undersökt hur revisionsberättelsen för både företag som 

bytt och företag som inte bytt revisor skulle sett ut som de gjort det motsatta bytesvalet. Hans 

slutsats är att byten av revisor sker oftare efter att klienten erhållit en revisionsberättelse som 

avviker från standardutformningen. Dessutom kommer han fram till att ett ”byte av revisor 

ökar sannolikheten för en förändring i revisionsåsikten” påföljande år.  

Dessa studier har utgått från att det är den orena revisionsberättelsen som leder till att bytet av 

revisor sker, att bytet är den beroende variabeln och revisorsåsikten är den oberoende. Andra 

forskare har utgått det motsatta förhållandet, att det är bytet som påverkar revisionsåsikten. 

Detta har bland annat Magee & Tseng (1990), Dye (1991) och Teoh (1992) studerat. Dye 

(1991) menar att om klienten vet mer om sin finansiella rapportering än vad revisorn vet så är 

det mindre chans att bytet sker än om det är revisorn som har större kunskaper än klienten 

(samtliga refererade i Krishnan, et al., 1996, s.225). Krishnan et al (1996, s.224) hänvisar 

även till en tidigare studie gjord av Krishnan (1994) som menar att revisorerna tenderar att 

behandla klienten mer konservativt efter bytet av revisor. Bytet kan göra revisorn mer 

benägen att granska mer noggrant och vara mer försiktig eftersom det föreligger en risk att bli 

stämd samt en risk för revisorn att skada sitt rykte (Krishnan et al., 1996, s.233f). 

DeAngelo (1982, s.184f) har valt att se till båda riktningarna och menar att en oren 

revisionsberättelse kan påverka valet att byta, men att valet att byta även kan påverka 

revisionsberättelsen.  Hon skriver att en revisor som är ny för klienten förmodligen kommer 

att tveka till att skriva en ren revisionsberättelse om den tidigare revisionsberättelsen var oren, 

detta på grund av risken att förlora sitt rykte.  

3.5.5 Två typer av revisorer 

Revisorer är olika till sitt arbetssätt, kompetens, etik och uppträdande. Detta gör att det är 

olika lätt att lyckas med opinion shopping beroende på vilken typ av revisor företaget valt att 

anlita för sin revision. I sin studie menar Teoh (1992, s.2) att de finns två olika typer av 

revisorer, detta är något som även Krishnan, et al., (1996, s.225) tar upp.  
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 Den mekaniska revisorn – denna revisor tar inte hänsyn till att klienten eventuellt 

byter revisor efter att revisorn avgett sin revisionsåsikt.  

 

 Den strategiska revisorn – denna revisor ”väger kostnaden för att förlora klienten mot 

kostnader för att bli stämd efter att ha avgett en felaktig revisionsåsikt”.  

 

Den strategiska revisorn vill i detta läge maximera värdet som klienten ger genom att se till de 

olika kostnaderna som kan uppstå i samband med klienten (risk för att bli stämd eller förlora 

klienten). Klienten kan tänkas byta revisor efter att denne avgett en oren revisionsberättelse 

om kostnaden för bytet är lågt eller om värdet på bytet är tillräckligt högt.  (Krishnan, et al., 

1996, s.225).  Revisorn kommer i sitt beslutfattande att vara ”influerad av ledningens tidigare 

handlingstagande och även av revisorns uppfattningar om hur ledningen kommer att reagera 

på hans beslut” gällande revisionsberättelsen. Även om revisorn inte är rädd att förlora sin 

klient, kommer detta beroendeförhållande mellan revisorn och företagsledningen ändå att 

finnas. Revisorn kommer att se till de indirekta kostnaderna för att förlora klienten när denne 

avger en oren revisionsberättelse vilket visar på ett oberoende. (Teoh, 1992, s.17)  

Teoh (1992, s.17) menar att det är fler företag som byter efter att de erhållit en oren 

revisionsberättelse, än hos de som haft en ren revisionsberättelse. Teoh får stöd för detta av 

många andra studier, exempelvis Chow & Rice (1982) och De Muylder (2011). Detta kan visa 

på att revisorn inte följer ledningens önskningar och istället använder sig utav ett mekaniskt 

tankesätt i sin revision.  

Teoh väljer även att se till värdet hos de olika klienter som en förklarande variabel till bytet av 

revisor. Hans resultat tyder på att en högt värderad klient inte kommer att byta revisor 

eftersom de känner sig optimistiska när det gäller att erhålla en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen från sin nuvarande revisor. Inte heller en lågt värderad klient väljer att 

byta revisor då detta kan förklaras med att de inte tror att deras finansiella position kan 

förbättras nämnvärt av ett byte. Det är firmorna av medelvärde som i första hand väljer att 

byta revisor då dessa hoppas en önskvärd revisionsberättelse. (Teoh, 1992, s.17)  

3.5.6 Slutsatser från tidigare studier rörande opinion shopping 

Tidigare studier gjorda på området visar både att det kan finnas bolag som använder sig av 

opinion shopping, samt studier som visar på motsatsen.  

En tidigt gjord studie, i USA, inom området opinion shopping av Chow och Rice (1982, 

s.333), visar att det är fler företag som haft en oren revisionsberättelse och inte bytt som fått 

en ren påföljande år, än bland de som bytt revisor. Författarna förklarar detta med att många 

gånger kan klienten vetat varför de fick en oren revisionsberättelse och ändrat detta till 

påföljande år, och då inte velat byta revisor då detta kräver mer resurser. De visar att de 

företag som haft en oren revisionsberättelse och bytt inte har större möjligheter att få en ren 

revisionsberättelse påföljande år än de som inte byter revisor (Chow & Rice, 1982, s.334). En 

brist som påtalas i denna studie är att den är ganska liten med tanke på urvalet och därmed 

kan det diskuteras om undersökningen ger en rättvisande bild av verkligheten (Chow & Rice, 

1982, s.334).  

Smith fördjupar Chow & Rices studie från 1982, genom enkäter och även granskning av 

annan data t ex årsredovisningar (Smith, 1986, s.96). Han kommer fram till att av 139 företag 

är det endast hos 5 stycken utav dessa där de kan föreligga opinion shopping. Han menar 

därför att opinion shopping inte är vanligt förekommande bland företagen. (Smith, 1986, s.99 

& s.101).  
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Även Krishnan et al (1996, s.234) har funnit bevis för att de företag som haft en oren 

revisionsberättelse och bytt revisor inte har en större sannolikhet att få en ren 

revisionsberättelse efter bytet än de som inte byter revisor. Krishnan har tidigare konstaterat 

att företag som bytt revisor behandlas lika konservativt av både den nye revisorn och den 

föregående, vilket även indikerar frånvaro av lyckad opinion shopping (Krishnan & Stephens, 

1995, s.196). 

Lennox (2000, s.336) konstaterar i sin studie, gjord i Storbritannien, att det finns företag som 

använder sig av opinion shopping och kan lyckas med det. Han menar dock på att företag 

erhåller en ren revisionsberättelse mindre ofta efter att ett företag väljer att byta revisor 

(Lennox, 2000, s.331). Andra resultat från studien visar att företag skulle fått orena 

revisionsberättelser oftare om de istället gjort det motsatta valet rörande bytet (Lennox, 2000, 

s.333). Trots att han påstår att företag kan lyckas med opinion shopping, så menar han att 

revisionsberättelserna tenderar att inte förbättras efter ett byte (Lennox, 2000, s.334). 

Samtidigt som han visat att det inte borde förekomma opinion shopping så anser han ändå att 

företag som erhållit en oren revisionsberättelse förväntas få en ren revisionsberättelse mer ofta 

när de byter revisor, än om de inte byter. Han menar även att de som fått en ren 

revisionsberättelse oftare får fortsatt rena berättelser när de väljer att behålla sin tidigare 

revisor istället för att byta. (Lennox, 2000, s.335f) 

En nyligen utförd undersökning i Belgien visar, likt många tidigare studier, att det är mer 

sannolikt att ett företag byter revisor efter en oren revisionsberättelse än att de inte byter, 

samtidigt som att de som byter inte tenderar att oftare få en ren revisionsberättelse efter bytet. 

Författaren förklarar detta som att motivet till opinion shopping finns (dvs. att de byter) men 

försöket till opinion shopping lyckas inte på grund av revisionskvaliteten och oberoendet hos 

den nye revisorn. (De Muylder, 2011, s.1)   

3.5.7 Big4 och icke Big4 

Eftersom tidigare resultat visat tveksamma bevis på ifall opinion shopping är en signifikant 

orsak till revisorsbyte (ex. Chow & Rice 1982, Smith,1986, och Krishnan & Stephens, 1995), 

så väljer Davidson och Jiraporn (2006, s.72) ett annat angreppssätt i sin studie. Deras 

utgångspunkt är att den tidigare revisionsberättelsen påverkar valet av den nye revisorn. Med 

andra ord att för företag som byter revisor efter en oren revisionsberättelse är sannolikheten 

större att en revisor med lägre upplevd kvalitet väljs. Revisorer av högre kvalitet definieras 

tillhöra Big4 medan lägre kvalitet representeras av revisionsfirmor som inte tillhör Big4. 

Resultaten från studien visar att ett företag som fått en oren revisionsberättelse i större 

utsträckning väljer att köpa framtida tjänster från icke Big4, dvs. de med lägre kvalitet (2006, 

s.75 & s.78).  

Även Krishnan et al. (1996, s.229 & s.232) har undersökt detta och kommit fram till att 

företag som fått en oren revisionsberättelse och väljer att byta revisor kommer mer sannolikt 

att välja en revisor från en icke Big4 revisionsbyrå, jämfört med en klient som har en ren 

revisionsberättelse och väljer att inte byta. De konstaterar även att det är större risk att små 

klienter väljer att byta revisor än att stora klienter gör det. Dessutom menar de att kunder hos 

Big 4 byter mindre ofta än kunder hos icke Big4.  

3.5.8 Opinion shopping, oberoende & revisionskvalitet 

Lu (2006, s.563) har studerat opinion shopping med oberoende och revisionskvalitet som 

utgångspunkt och använder sig av två faktorer som motarbetar varandra: 

 Revisorns arvode – detta är de potentiella intäkter revisorn erhåller från revisionen 
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 Legala skyldigheter – är de skyldigheter som åläggs revisorn då revisionsberättelsen är 

felaktig 

 

Dessa två faktorer bestämmer revisorns grad av kvalitet, då denne vill maximera skillnaden 

mellan revisionsarvodet och de legala skyldigheterna plus kostnaderna för revisionen. 

Klienter vill å andra sidan maximera sin nytta genom att maximera skillnaden mellan värdet 

på bolaget och revisionskostnaden. Detta gör de genom att välja revisionsstrategi och strategi 

för byte av revisor. Klienten kan genom detta ”påverka revisorns kvalitet och därmed också 

graden av felaktigheter i de reviderade finansiella rapporterna”. (Lu, 2006, s.563)  

I sin studie kommer Lu (2006, s.563f) fram till att opinion shopping eller hot om att byta 

revisor inte påverkar oberoendet hos varken de föregående eller den nya revisorn. Studien 

visar också att revisionskvaliteten är högre hos den nya revisorn än hos den föregående 

revisorn. Många anser att det borde vara tvärt om, att revisorn påverkas av hotet att bli 

bortbytt och opinion shopping, men Lu har bevisat motsatsen, att revisorns oberoende och 

kvalitet inte minskas.  

Fördelarna med opinion shopping minskas av reaktionerna på kapitalmarknaden och den nye 

revisorns reaktioner av bytet. Bytet påverkar både kapitalmarknaden och den nye revisorn 

negativt då dessa parter samlar information kring bytet för användande i sitt beslutsfattande. 

Lus resultat visar att ”utomståendes värderingar och reaktioner minskar och till och med 

motverkar fördelarna med opinion shopping”.  (Lu, 2006, s.564) 

 

3.6 Byte av revisor och revisionsarvodet 
Meningen med detta avsnitt är att belysa hur revisionsarvodet påverkas vid ett byte av 

revisor. Vi tar upp detta för att kostnaden också kommer att analyseras i vår undersökning. 

Ledningen kan vara skeptisk till att byta revisor eftersom att den nye revisorn kanske inte 

besitter samma kompetens inom företagets specifika bransch eller gällande företaget och att 

det därav kommer krävas mer resurser för att utföra en revision. Det råder därför en 

tveksamhet till att byta revisor eftersom det kan innebära höga uppstartskostnader för ett 

förstaårsuppdrag på grund av den nye revisorns begränsade kunskap om företaget. (Myers et 

al., 2003, s.780 & s.782)   

På en kostnadseffektiv marknad där företag konkurrerar med priset på deras vara/tjänst är det 

naturliga att priset pressas ned. Teoretiskt kan därför konkurrensen inom revisionsbranschen 

förklara en minskning av revisionsarvodet för förstagångsuppdrag i syfte att locka nya 

klienter. Litteraturen ser negativt på nedskärning av revisionsarvoden dels för att det skadar 

yrket och för att det är saknar logisk grund. Exempelvis riktas kritiken mot att ”fee-cutting” 

påverkar revisionskvaliteten eftersom ansträngningen hos revisorn blir sämre med ett lägre 

arvode, vilket missgynnar användare av den finansiella informationen. Dessutom kan 

nedskärningar av revisionsarvoden för initiala uppdrag påverka revisorns oberoende negativt. 

Ett lägre arvode ses som en investering i klienten av revisorn eftersom vid en eventuell 

meningsskiljaktighet väljer revisorn hellre att behålla klienten (för att inte förlora sin initiala 

investering) istället för att agera oberoende fullt ut. (Butterworth & Houghton, 1995, s.324 & 

339) 

Begreppet ”low balling” innebär att revisorn rabatterar den initiella kostnaden för en ny klient 

i syfte att samarbetet ska bli långsiktigt. Med andra ord är low balling en konkurrensstrategi 

som används av revisionsbyråer för att genom ett lågt introduktionsarvode locka till sig 
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klienter (Chi-Wen & Zhaoyang, 1998, s.534f). Tanken för revisionsföretagen är att genom ett 

lägre initialt arvode kunna tjäna på det i framtiden genom ökade vinster på grund av det 

långsiktiga kontraktet. DeAngelo (1981; refererad i Patel, Prasad & Saune, 2010, s.122) 

konstaterade att revisionsföretagen tjänar igen investeringen med ett förstaårsuppdrag, dvs. 

uppstartskostnaden, genom att senare år ta ut ett högre revisionsarvode.  Ju mer revisorn 

tjänar på klienten i form av vinstmarginal, desto större är risken att revisorn väljer att riskera 

sitt oberoende när det gäller klienten (Ghosh & Lustgarten, 2006, s. 339).  

Det råder skilda meningar om ”price-cutting” föreligger eller inte inom detta område. Simunic 

(1980) och Palmrose (1986) tillhör de som inte finner bevis för att arvodesreducering existerar 

vid förstaårsuppdrag. Däremot har empiriska bevis för att ”price-cutting” föreligger framlagts 

av bl.a. Francis & Simon (1987) och Turpen (1990). Schatzberg (1990) är i linje med dessa 

studier och finner bevis för ”low balling”. (Samtliga refererade i Butterworth & Houghton, 

1995, 325f) 

Butterworth & Houghton (1995, s.337) kommer dock själva fram till att nya revisorer inte 

kräver mindre ersättning än den tidigare revisorn och att bytet verkar påverka storleken på 

ersättningen genom en ökning av arvodet för revisionstjänster och tjänster utöver revision. 

I en studie från 2006 rörande hur kostnaden förändras har Ghosh och Lustgarten utgått ifrån 

att revisionsmarknaden är segmenterad eftersom att vissa klienter behöver specialister eller att 

det är internationella företag som behöver revisorer som jobbar över landsgränserna, och det 

är vanligtvis de stora byråerna som har kompetensen för detta (s.337). I sin studie delar 

forskarna in revisionsmarknaden i två delar, ett oligopol där de största aktörerna är aktiva 

(Big4) och även ett segment som de väljer att kalla ”atomistisk” där de mindre byråerna är 

representerade (s.333). De kommer i sin studie fram till att: 

 Omsättningshastigheten hos klienterna är lägre hos de stora byråerna, att ca 9% av 

klienterna är nya för byrån. Detta på grund av lägre konkurrens. (s.337) 

 

 I gruppen med de mindre byråerna är omsättningshastigheten betydligt högre, ca 34% 

är nya klienter. (s.337) 

 

 I den atomistiska gruppen används det i större utsträckning ett rabatterat arvode än vad 

de gör i den oligopoliska gruppen (s.337f).  

 

Redan 1988 studerade Simon och Francis ”price-cutting”, och kom fram till att klienter som 

är förstagångsuppdrag hos revisorn erhåller rabatt de första 3 åren som de är klienter, år fyra 

och framåt når arvodet normala nivåer. (Simon & Francis, 1988, s.255). Efter att SOX 

infördes i USA kan det konstateras att revisorerna blivit mer konservativa och fenomenet 

”price-cutting” har minskat bland revisorerna (Hua-Wei Huang & Dasaratha, 2009, s.188) 
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3.7 Utvalda variabler i vår undersökning 
Vi vill i detta arbete försöka förklara hur revisionsberättelsens utseende påverkas det år 

företaget bytt revisor med hjälp av olika variabler. Likt studier av bland annat Magee & Tseng 

(1990), Dye (1991) och Teoh (1992), samtliga refererade i Krishnan, et al., (1996, s.225), så 

är revisionsberättelsens utformning under bytesåret vår beroende variabel som ska förklaras 

av andra variabler (förklaringsvariabler). Utifrån de teorier vi behandlat kring områdena 

kvalitet, oberoende och opinion shopping finner vi följande variabler intressanta att undersöka 

för att kunna dra generella slutsatser angående opinion shopping i Sverige.  

3.7.1 Undersökningsvariabler 

Bytt/Ej bytt: Om ett företag bytt revisor eller inte är ytterst intressant att undersöka för att 

kunna se om orena revisionsberättelser förekommer mer frekvent innan ett byte av revisor 

jämfört med om företaget inte byter. Opinion shopping är starkt förknippat med ett byte av 

revisor och variabeln Bytt/Ej bytt måste därför ingå i förklaringsmodellen, se Krishnan et al, 

(1996).  

Revisionsarvode: Studier har visat på både ett högre men även ett lägre revisionsarvode efter 

ett byte av revisionsbyrå, se studier av bland annat Butterworth & Houghton, 1995. Vårt 

antagande är att vid effektiv opinion shopping bör revisionsarvodet stiga efter bytet då 

företaget kan ”köpa sig till” en ren revisionsberättelse. Vi har valt att se till förändringen i 

arvodet i och med att det är förändringen som skulle kunna indikera ett försök till opinion 

shopping.  

Big4/Icke Big4: Stora revisionsbyråer tenderar att göra revisioner av högre kvalitet än små 

revisionsbyråer, se bl.a. Francis (2004). Om detta är känt hos företagsledare är ett logiskt 

antagande att företag som försöker byta sig till en bättre revisionsberättelse väljer en mindre 

revisionsbyrå för att erhålla en revision av lägre kvalitet. På grund av detta är huruvida 

företaget revideras av en Big4 byrå eller inte en möjlig förklarande variabel i vår modell. 

Revisionsberättelsens utformning året innan byte: Denna variabel är en förutsättning för att 

alla andra undersökningsvariabler ska kunna studeras. Detta eftersom revisionsberättelsen året 

innan byte styr möjligheten till opinion shopping. Eftersom revisionsberättelsens utformning 

för bytesåret är vår beroende variabel anser vi att hur revisionsberättelsen såg ut året innan 

borde ha en stor påverkan på hur revisionsberättelsen ser ut under bytesåret. 

Revisionsberättelsens utformning året innan byte är även något Chow & Rice (1982) tagit 

inkluderat i sin undersökning.  

3.7.2 Kontrollvariabler 

För att utöka undersökningen tar vi också med andra variabler som vi anser kan påverka 

revisionsberättelsens utformning under bytesåret. Dessa variabler har vi inte stöd för i teorin 

gällande opinion shopping, men vi anser ändå att de kan ha ett potentiellt samband med vår 

beroende variabel, då i tidigare undersökningar inom revision studerats som 

påverkansfaktorer (Laitinen & Laitinen, 1998; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002) . Att vi 

väljer att studera variabler som ej undersökts tidigare inom opinion shopping beror på att vi 

vill öka studiens kontribution till ämnet.  

Storlek: Det borde finnas olika incitament för att utöva opinion shopping beroende på hur 

stort företaget är. T ex kan de mindre företagen vara mer beroende av en ren 

revisionsberättelse då finansiärer eller låneinstitut annans kan ifrågasätta kreditvärdigheten 

hos företaget. Storleken hos företag väljer vi att mäta som nettoomsättning och 

balansomslutning, detta då många tidigare studier inom revision använt sig av detta mått på 

storlek.   
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Företagets finansiella ställning: Företag med tveksam kapitalstruktur, alltså företag med 

mycket lån, borde erhålla orena revisionsberättelser oftare än ett företag med bra 

kapitalstruktur. Vi har valt att mäta detta i soliditet och skuldsättningsgrad. Revisorer är 

tvungna att upplysa i revisionsberättelsen om företagets egna kapital är förbrukat. Finns en 

varning om detta så avviker revisionsberättelsen från standardutformningen och därför kan 

kapitalstrukturen vara en förklarande variabel i vår modell.  Vi kommer även att ta hänsyn till 

företagets vinstmarginal för att se om det påverkar möjligheten till opinion shopping. 

3.8 Hypoteser 
Då det krävs ett byte för att opinion shopping ska föreligga ställs följande hypotes upp. Om vi 

kan bekräfta H1 så finns indikationer på att motivet till opinion shopping kan föreligga, dvs. 

företag byter revisor oftare efter en oren revisionsberättelse.  

H0: Företag väljer inte att i större utsträckning byta revisor efter att de erhållit en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. 

H1: Företag väljer att i större utsträckning byta revisor efter att de erhållit en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. 

 
I nämnd teori ser vi en skillnad i revisionskvalitet hos stora och små revisionsbyråer, där 

Big4 håller en högre kvalitet och därmed minskar risken för opinion shopping hos Big4. 

Hypotesen vi valt att ställa upp är: 

H0: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och valt 

att byta revisor, väljer inte i större utsträckning att byta till en ej Big4 revisionsbyrå 

H2: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och valt 

att byta revisor, väljer i större utsträckning att byta till en ej Big4 revisionsbyrå.  

 
I denna hypotes vill vi undersöka om det går att ”köpa sig till” en ren revisionsberättelse via 

opinion shopping, dvs. att företag är beredda att betala ett högre arvode hos en ny revisor för 

att istället kunna påverka revisorns granskning. Hypotesen lyder:  

H0: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen, bytt 

revisor och erhållit en revisionsberättelse enligt standardutformningen efter bytet får inte 

betala ett högre arvode under bytesåret. 

H3: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen, bytt 

revisor och erhållit en revisionsberättelse enligt standardutformningen efter bytet får betala ett 

högre arvode under bytesåret.  

 
Denna hypotes ska slutligen besvara om det föreligger opinion shopping eller inte, då opinion 

shopping kräver att företaget haft en oren revisionsberättelse och att det via bytet av revisor 

skulle erhålla en ren revisionsberättelse. Vår sista hypotes har vi ställt upp här:  

H0: De företag som valt att byta revisor och hade en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen erhåller inte i större utsträckning en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen under bytesåret.  

H4: De företag som valt att byta revisor och har en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen, erhåller i större utsträckning en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen efter byte.  
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Kapitel 4 - Praktisk metod 

 

I detta kapitel beskrivs hur vi gått till väga för att utföra studien. Vi redogör för hur vi gjort 

urvalet och vilken information vi valt att samla in. Detta förklaras noga för att en 

utomstående ska kunna göra om undersökningen på samma sätt som vi valt att utföra den. Vi 

vill även upplysa läsaren om våra val och hur de påverkar slutresultatet eftersom att detta är 

något som är centralt för uppsatsen. I slutet av detta kapitel kommer vi även att diskutera 

olika kritik mot tillvägagångssättet.  

 

4.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 
Smith (1986, s.96) nämner i sin studie av området, att undersökningar inom ämnet opinion 

shopping kan göras på två olika sätt. Dels går det att göra enkätundersökningar med 

ledningen, denna metod finns det dock risker med då ledningen inte alltid talar sanning och 

vill erkänna sig skyldig till opinion shopping. Den andra metoden bygger på inhämtande av 

bevis från årsredovisningar bland annat, så kallat indirekta bevis.  

Dessa indirekta bevis har vi valt att samla in från företags årsredovisningar som vi funnit via 

databasen Affärsdata. Databasen har använts för att finna de företag som bytt revisor under 

åren 2000-2008. De företag som bytt revisor under perioden har vi valt att benämna 

”Bytesgrupp” och vi valde att även inkludera en ”Kontrollgrupp” som är lika stor, men som 

inte har bytt revisor. I datainsamlingen har vi samlat information angående 

revisionsberättelsen under tre år och även annan information som kan användas till senare 

analyser.  Denna information har bearbetats i statistikprogrammen SPSS och Minitab för att 

sedan analyseras.  

4.2 Grupperingar 
I vår undersökning tittar vi på företag som bytt revisor och om de genom bytet kunnat påverka 

revisorn till att skiva en önskvärd revisionsberättelse. Vi har valt att titta på bl.a. hur 

revisionsberättelsen förändras genom bytet och även hur revisionsarvodet förändras. För att 

kunna jämföra de företag som bytt revisor, vi kallar de Bytesgruppen, med företag som inte 

bytt revisor har vi valt att inkludera en Kontrollgrupp i undersökningen. Med denna 

Kontrollgrupp kan vi se om revisionsberättelsen förändras i större utsträckning i och med ett 

byte samt även om revisionsarvodet påverkas.  

Att vi valt att använda oss av två grupperingar av företag är för att enklare kunna jämföra 

skillnader mellan företag som bytt och företag som inte bytt revisor gällande 

revisionsberättelsens utformning, revisionsarvodet och vilken storlek den anlitade 

revisionsbyrån har.  

Dessa grupper har vi sedan valt att dela in i Orena och Rena grupperingar: 

Hela gruppen = Här ser vi till alla undersökta företag. Detta innebär att denna grupp 

innehåller både företag som bytt revisor och de som inte bytt. Gruppen innehåller 874 företag.  

Bytesgruppen = I denna grupp ingår endast de företag som valt att byta revisor under den 

undersökta perioden inkluderade. Vi har 437 företag som bytt revisor.   
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Kontrollgruppen = För att kunna jämföra vår bytesgrupp med en grupp som inte valt att byta 

revisor valde vi att även studera en grupp som är lika stor som Bytesgruppen men innehåller 

bara företag som inte bytte revisor. Således innehåller även denna grupp 437 företag.  

Orena Bytesgruppen = Här är de företag som bytt revisor och som före bytet ägt rum haft en 

oren revisionsberättelse. Detta gör att det är denna grupp som kan använda sig av opinion 

shopping. De är 55 företag i denna grupp.  

Orena Kontrollgruppen = I denna grupp ingår de företag från Kontrollgruppen som haft en 

oren revisionsberättelse det första undersökta året. Här är 29 företag inkluderade.  

Hela Orena gruppen = När vi talar om denna grupp menar vi samtliga undersökta företag 

som hade en oren revisionsberättelse det första undersökta året, dvs. året innan byte för de 

företag som bytt revisor. Här ingår 55+29 företag.  

Ren Bytesgrupp = Här finns alla företag som valt att byta revisor trots att de haft en ren 

revisionsberättelse året innan bytet. Gruppen innehåller 382 företag. 

Ren Kontrollgrupp = I denna grupp ingår de företag som inte bytt revisor och haft en ren 

revisionsberättelse under det första undersökta året. Här ingår 408 företag.  

4.3 Urvalsprocess  
Vi har valt att enbart titta på aktiebolag, då denna information är lättast att få tag på. Vi har 

inte gjort någon skillnad på de företag som är ett ensamt aktiebolag och de som ingått i 

koncern, då vi inte anser att detta är relevant för undersökningen. Vi vill främst studera hur 

revisionsberättelsen påverkas av bytet, och då menar vi att det inte har någon betydelse om 

företaget ingår i en koncern eller inte. De utvalda företagen har antingen varit egna aktiebolag 

eller ingått i en koncern under alla tre undersökta åren, dvs. de har samma bolagsform under 

hela undersökningsperioden.   

4.3.1 Bytesgruppen 

Eftersom att vi är intresserade att se till de företag som bytt revisor och hur bytet påverkar 

revisionsberättelsen så inledde vi vårt urval med att söka på databasen Affärsdata. Denna 

databas har ingen specifik funktion för att kunna titta på de företag som anmält ett byte av 

revisor. Vi valde istället att titta på kungörelser och studerade där funktionärsförändringen 

”byte av huvudansvarig revisor”, när det gäller perioden 2000 01 01–2007 12 31. Denna 

sökning gav oss endast 25 träffar, vi valde då att istället se till ”byte av revisor” som gav oss 

339 träffar. När vi tittade på träfflistan var det endast 325 stycken olika företag då vissa 

företag bytt flera gånger. Dessa 325 företag valde vi att gå igenom genom att titta på 

årsredovisningen och se vem som skrivit under revisionsberättelsen. Vi insåg snabbt att 

funktionärsförändringen på Affärsdata inte alltid stämde. Det var endast 66 utav dessa som 

faktiskt hade bytt revisor under perioden.  

Eftersom att vi fick så få företag som bytt revisor valde vi att utöka vår tidsperiod till att även 

inkludera år 2008. När vi sökte på funktionärsförändring ”bytt revisor”, fick vi 63 110 träffar. 

Detta tyder på att Affärsdata inte sparar informationen rörande bytet så länge då vi fick så 

otroligt olika många träffar när det gäller sökperioderna. För att minska antalet träffar valde vi 

istället att söka på funktionärsförändringen bytt huvudansvarige revisor och minskade då 

antalet träffar till 18 670 stycken. När vi tittade på träfflistan för 1000 träffar i taget såg vi 

även här att vissa företag ibland var representerade flera gånger i sökresultatet. Dessutom var 

det långt ifrån alla som verkligen hade bytt revisor. Träfflistan gav följande resultat: 
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Tabell 1 - Träfflista år 2008 med utvalda och företag som bytt 

Träff i sökresultat Antal träffar i träfflista Antal utvalda för vidare 

undersökning 

Antal som faktiskt 

bytt 

1-1000 971 83 27 

1001-2000 956 80 33 

2001-3000 944 93 34 

3001-4000 965 79 35 

4001-5000 968 86 37 

5001-6000 954 83 36 

6001-7000 944 86 28 

7001-8000 964 84 35 

8001-9000 772 81 28 

9001-10000 504  83 30 

10001-11000 503 88 19 

11001-12000 500 83 29 

Summa  1009 371 

 

Som första steg exporterade vi informationen från träfflistorna till Excel, där vi även valde att 

sortera företag i omsättningsordning för att öka möjligheten till att vi tog med företag i alla 

storlekar i vårt urval. Detta för att få ett urval som liknar ett genomsnitt av Sveriges företag. 

Ur dessa omsättningssorterade träfflistor valde vi slumpvis ut mellan ca 80-95 företag som vi 

valde att undersöka närmare. Dessa slumpmässiga urval gick till så att vi markerade 

slumpvisa företag i hela listan och fick på det sättet med allt från de minsta till de största 

företagen. Vi undersökte även här företagens årsredovisningar och tittade om den påskrivande 

revisorn hade förändrats. Inom det slumpmässiga urvalet var det långt ifrån alla företag som 

faktiskt bytt revisor, endast ca 30-35 av ca 85 företag har bytt revisor (se tabell 1). 

Sammanlagt gav detta oss 371 företag som bytt revisor. Alla dessa företag har dock inte bytt 

under 2008, men huvuddelen av företag har bytt 2007 eller 2008.  

I undersökningen valde vi att undersöka ca 1000 företag från 2008 vilket gjorde att vi slutade 

med träfflistorna på när vi hunnit till 12 000 träffar. Vi ansåg att vi fått ihop tillräckligt många 

företag som bytt revisor så vi valde att inte fortsätta gå igenom de resterande sökresultaten, då 

det är enormt tidskrävande.   

När vi summerar 2008-års siffror med tidigare år får vi 1334 företag i vår första urvalsgrupp 

och 437 företag som har bytt revisor och således kommer att ingå i den Bytesgrupp som vi 

studerar. Dessa byten föredelar sig såhär: 

Tabell 2 - Fördelning av bytesår 

Bytt årtal Antal som bytt 

2000 1 

2001 5 

2002 15 

2003 15 

2004 33 

2005 30 

2006 49 

2007 105 

2008 184 

Summa 437  
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Vi anser att det är bra att vårt urval sträcker sig över en ganska lång period. Detta för att täcka 

in konjunkturförändringarna i samhället som skulle kunna påverka byte av revisor samt även 

företagens vilja att erhålla en ren revisionsberättelse. De företag som bytt år 2000 befann sig 

just då i en lågkonjunktur, så gjorde även de företag som bytt år 2008, då vi 2008 drabbades 

av finanskrisen. Vi menar att detta är en styrka i vårt urval. Att urvalet är snedvridet 

tidsmässigt är något vi tar upp i avsnittet om kritik mot tillvägagångssätt.   

Vi upplever även att de företag som bytt haft varierande omsättningsstorlek vilket även det 

kan visa att vi har ett representativt urval, då alla företag haft lika stor sannolikhet att bli 

inkluderade i vårt urval. Vi har använt oss av ett obundet slumpmässigt urval då vi 

slumpmässigt valt att företag från våra träfflistor och har därmed inte systematiskt valt ut 

dem. (Eggeby & Söderberg, 1999, s.43f)  

4.3.2. Kontrollgruppen 

De listor som vi gått igenom har alla innehållit företag som inte bytt revisor, ca 50 företag per 

lista med 80 företag har inte bytt. Dessa företag har vi valt att inkludera i en Kontrollgrupp. 

Att vi använt oss av samma listor beror på att vi vill att företagen ska blivit utvalda på samma 

sätt. Vi har valt att bortse från de företag som är nystartade och de som ofta bytt mellan att 

vara ett eget aktiebolag och de som ingått i en koncern. Detta för att minska möjligheten till 

att bytet mellan aktiebolag och koncern ska påverka vårt resultat. Kontrollgruppen är lika stor 

som Bytesgruppen, dvs. 437 företag. 

För att maximera möjligheten till jämförelse mellan grupperna har vi sett till att företagen i de 

båda grupperna är ungefär lika stora (omsättningsmässigt) då de utvalda företagen kommer 

från samma omsättningssorterade ”grundlista” som Bytesgruppen. Då det var olika storlekar 

på de företag som bytt revisor menar vi på att det borde bli en liknande lista kvar på de som 

inte bytt revisor och som således inkluderas i Kontrollgruppen.  

En ytterligare åtgärd som vi vidtagit för att undvika att få en snedvridning i våra data i 

Kontrollgruppen är att vi, gällande årtal, har valt att slumpvis tilldela de företag som inte bytt 

revisor ett årtal. Detta årtal motsvarar året när ett företag i Bytesgruppen valt att byta revisor. 

Genom denna åtgärd undersöker vi revisionsberättelser från samma årtal i de båda grupperna, 

och får således samma snedvridning av urvalet i båda grupperna. Exempelvis har vi 15 företag 

som tilldelats ”bytesåret”, dvs. undersökningsåret, 2002 i Kontrollgruppen eftersom det är 15 

företag som bytt revisor under 2002 i Bytesgruppen.  Vi menar att detta är en viktig åtgärd då 

vi genom detta får likande grupper gällande ekonomiska skillnader i samhället. Således är 

även denna urvalsgrupp att anse som representativ.  

4.4 Datainsamling & kodning 
Vi har i studien manuellt studerat företags årsredovisningar under tre år. Sammanlagt har vi 

gått igenom ca 2700 årsredovisningar, vilket varit enormt tidskrävande. Genom detta har vi, 

som tidigare nämnts, skapat två olika undersökningsgrupper, Bytesgruppen och 

Kontrollgruppen.  

4.4.1 Bytesgrupp 

4.4.1.1 Revisionsberättelse bytesåret  

Vi har undersökt tre årsredovisningar per företag, den före bytet, bytesåret och även året efter 

bytet. Med bytesåret menar vi det år som den nye revisorn skriver på för första gången. 

Revisionsberättelsen är det viktigaste som vi undersökt i dessa årsredovisningar. Vi har kodat 

dessa tre revisionsberättelser olika beroende på om den är enligt standardutformningen eller 

inte. Kodningen ser ut som följer: 
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Tabell 3 - Kodning av revisionsberättelse 

Revisionsberättelsens utformning Kodning 

Ren revisionsberättelse  0 

Oren revisionsberättelse  1 
 

Eftersom att denna variabel endast kan anta två olika värden kallas den för en binär variabel.  

4.4.1.2 Revisionsbyrå 

Vi har noterat information om vilken revisionsbyrå företaget använt sig av både före och efter 

bytet. Vi har valt att notera namnet på byrån om den ingår i ”Big4” och skrivit ”Annan” om 

det är en byrå av mindre storlek. Detta för att kunna göra analyser om storleken på byrån kan 

påverka opinion shopping.  

Vi har sedan valt att koda om denna variabel till att anta två olika värden, dvs. en binär 

variabel.  

Tabell 4 - Kodning av revisionsbyråns storlek 

Revisionsbyråns storlek Kodning 

Mindre revisionsbyrå (Annan)  0 

Större revisionsbyrå (Big4)  1 
 

4.4.1.3 Revisionsarvode 

För att kunna analysera om kostnaden påverkats av bytet har vi även noterat revisionsarvodet 

för de tre undersökta åren. Vi har främst valt att fokusera på skillnaden i arvodet mellan året 

innan byte och bytesåret. Detta eftersom att det är i denna period som opinion shopping kan 

förekomma. Förändringen i revisionsarvodet korrigeras för extremvärden för att minska deras 

påverkan på slutresultatet (se fortsatt diskussion i avsnitt 5.3). Denna variabel kommer i vår 

undersökning att vara numerisk.  

4.4.1.4 Övriga variabler  

Vi har även samlat information om företagens omsättning och balansomslutning under 

bytesåret. Att vi valde att använda oss av bytesåret beror på att det är främst detta år som 

företaget kan använda sig av opinion shopping och det är därmed detta år som är mest 

relevant att studera i undersökningen.  

I den grupp som visat sig ha en oren revisionsberättelse året innan bytet har vi valt att utvidga 

vårt informationssamlande. Dessa företag har vi utöver ovanstående information även valt att 

inkludera årets resultat, justerat eget kapital och skulder. Detta för att kunna utföra djupare 

analyser inom denna grupp.  

Dessa siffror har vi sedan använt oss av för att räkna ut olika nyckeltal inom gruppen som haft 

en oren revisionsberättelse: 

Tabell 5 - Nyckeltal rörande den Orena gruppen 

Nyckeltal Formel 

Vinstmarginal Årets resultat / Omsättning 

Soliditet Eget kapital / Balansomslutning 

Skuldsättningsgrad Skulder / Eget kapital 
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4.4.2 Kontrollgrupp 

I denna grupp har vi samlat samma information som vi studerat i Bytesgruppen. Det 

undersökningsår som företag i Kontrollgruppen blivit tilldelat, motsvarar bytesåret i 

Bytesgruppen. Vi har sedan undersökt året innan och året efter det tilldelade året, precis på 

samma sätt som vi tittat på årsredovisningarna i Bytesgruppen. Vi har sett hur 

revisionsberättelsen ser ut, vilken revisionsbyrå och revisionsarvodet för alla de tre 

undersökta åren. 

Tabell 6 – Undersökta år i Kontrollgruppen 

Grupp inom Kontrollgruppen Motsvarar i Bytesgruppen 

Revisionsberättelse från det första 

undersökta året 

Revisionsberättelse året innan byte 

Revisionsberättelse från det andra 

undersökta året 

Revisionsberättelse från bytesåret, dvs. första året 

den nye revisorn skriver under 

revisionsberättelsen  

Revisionsberättelse från det tredje 

undersöka året 

Revisionsberättelse från året efter byte 

 
Gällande omsättningen och balansomslutningen för företaget har vi noterat siffrorna för det 

tilldelade året, dvs. det andra undersökta året. Även i denna grupp har vi valt att titta närmare 

på de företag som har en oren revisionsberättelse. För dessa företag har dessutom noterats 

årets resultat, justerat eget kapital och skulder för det tilldelade året.  

För denna räknar vi ut samma nyckeltal som vi gör inom Bytesgruppen, vi använder oss av 

samma formler som ovan (tabell 5).  

4.5 Databearbetning  
Vi har i studien använt oss av olika dataprogram för att förenkla för oss. De program vi valt 

att använda i databearbetningen är framförallt Excel och de statistiska programmen SPSS 17.0 

och Minitab 15. I Excel har vi samlat all information och det är även här som vi kodat vår 

data. Datan har sedan främst exporterats till SPSS och vi har i detta program utfört deskriptiv 

statistik och även förberett datan för att kunna utföra de statistiska tester som behövs för att 

kunna komma fram till en slutsats angående opinion shopping. Minitab har endast nyttjats 

som ett kontrollprogram för binära logistiska regressioner, främst i regressioner där endast två 

binära variabler varit inkluderade.  

4.5.1 Hypotesprövning 

Vår undersökning går ut på att studera de hypoteser som utvecklats från tidigare presenterad 

teori, och pröva om dessa ska förkastas eller inte. Vid hypotesprövning jämförs det 

observerade utfallet mot slumputfallet, dvs. om endast slumpen påverkar resultatet. 

Nollhypotesen, H0, formulerar vi som att slumpen inverkar på resultatet och att inget samband 

föreligger. Alternativhypotesen (H1-H4) däremot, formuleras med ett samband i populationen 

som bakgrund och därefter testas hypotesen i de olika statistiska tester vi ställer upp. Vi 

prövar nollhypotesen genom att titta på sannolikheten för att observerade samband i urvalet är 

slumpmässigt och om sannolikheten för det är tillräckligt liten så förkastas nollhypotesen och 

alternativhypotesen bekräftas. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.183) 

Sambandet måste vara tillräckligt stort för att nollhypotesen ska kunna förkastas och om 

sambandet är tillräckligt starkt antar vi att det är statistiskt signifikant (Djurfeldt et al., 2010, 

s.184). Vi använder ett konfidensintervall på 95 %, således en signifikansnivå på 5 %, och 
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förkastar alltså de statistiska test där signifikansen är högre än 5 %. För att pröva de hypoteser 

vi ställt upp använder vi oss av Chi2-test, binär- och multipel logistisk regression. 

4.5.2 Chi2-test 

Vi har utfört så kallade Chi2-tester för att se om det observerade resultatet skiljer från det 

förväntade resultatet. I det förväntade resultatet, hos SPSS, antas det att inget samband finns 

mellan variablerna, och om det observerade resultatet då skiljer sig från det förväntade finns 

det ett samband mellan variablerna. Chi2-test används för att kunna se om ett oberoende 

föreligger mellan två variabler som är nominalskalemätta.  Vi har därför använt oss av denna 

typ av test när vi velat se om det föreligger ett samband mellan två variabler som endast kan 

anta två värden. Till exempel när vi studerat om det finns ett samband mellan byte av revisor 

och revisionsberättelsens utformning under året innan bytet. (Eggeby & Söderberg, 1999, 

s.102ff)  

4.5.3 Analys av numeriska variabler 

När vi konstaterat att det förelåg ett samband i Chi2-testet gick vi vidare med att studera hur 

revisionsarvodet förändrats mellan åren och även vilket medelvärde som föreligger för de 

olika grupperna. Detta utförde vi via deskriptiv statistik i SPSS. När vi valt att beräkna dessa 

värden har vi plockat bort de företag som inte presenterat kostnaden under något av de tre 

undersökta åren, dvs. om vi saknat kostnadsinformation från ett år har vi valt att bortse från 

företaget under hela arvodesanalysen. Detta för att inte snedvrida resultaten. Vi har även valt 

att plotta upp värdena på förändring i revisionsarvode mellan året innan byte och bytesåret 

(första & andra undersökta året). Genom plottarna har vi manuellt kunnat eliminera ett antal 

värden som vi anser vara extremvärden och därmed påverkar medelvärdet markant, dessa 

värden har sedan använts i analyserna.  

Vår data består av en del extremvärden, främst gällande balansomslutning och omsättning, 

eftersom vi undersökt företag i alla olika storlekar. För att minimera påverkan av dessa 

extrema värden (outliers) har vi valt att logaritmera variablerna omsättning och 

balansomslutning. I och med att vi logaritmerar våra värden, trycker vi ihop de och därmed 

minskar påverkan från extremvärden i våra analyser. Värdena blir mer lika varandra och 

därmed påverkas inte vår regressionsanalys lika nämnvärt av de extrema värden som kan 

förekomma i våra data. Förändringen i arvodet går inte att logaritmera eftersom det kan anta 

negativa värden då företag minskat revisionsarvodet. På grund av detta korrigeras istället 

variabeln förändring i revisionsarvode manuellt för extrema värden.    

Då vi endast har informationen rörande justerat eget kapital, skulder och årets resultat för de 

företag som har haft en oren revisionsberättelse året innan byte innebär detta att det endast är 

möjligt att göra analyser med dessa siffror när vi analyserar gruppen med oren 

revisionsberättelse året innan byte. 

4.5.4 Binär logistisk regression 

I våra regressionsanalyser har vi valt att använda oss av en binär logistisk regression då den 

beroende variabeln endast antar två olika värden, revisionsberättelsen kan vara antingen ren 

eller oren. När variabeln endast kan anta två olika värden är den binär och sådana förklaras 

bäst via binär logistisk regression (Dahmström, 2005, s.219-220; Edling & Hedström, 2003, 

s.173 ). Vi har valt att använda oss av revisionsberättelsen från bytesåret som beroende 

variabel i nästan alla våra regressionsanalyser, då det är denna som i första hand skulle kunna 

indikera om opinion shopping föreligger. 

De oberoende variablerna, eller förklaringsvariablerna, kan antingen vara binära likt den 

beroende variabeln eller anta numeriska värden i en skala (exempelvis revisionsarvode). I de 
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regressioner vi använt oss av har vi valt att räkna med en konstant i formeln. Eftersom vår 

beroende variabel endast kan anta två värden så är denna konstant inte relevant i studien, då 

den inte går att tolka som i en vanlig enkel regressionslinje. Vi kommer därför att bortse från 

denna konstant i samtliga analyser.  

I tester med två binära variabler har vi uppmärksammat att SPSS har bytt tecken på 

regressionskoefficienten och variabelns påverkan blir därför svårtolkad. Detta upptäcktes i 

samband med chi2-tester och korstabeller som utfördes för att kontrollera de värden SPSS gav 

i de binära logistiska regressionerna. Vi valde då att expotera datan till Minitab för att göra 

samma test där, och då stämde koefficienten med de chi2-analyser som gjorts i SPSS. Vi har 

därför använt oss av de koefficienter som Minitab gett oss, istället för de koefficienter SPSS 

räknat fram. I samtliga regressioner har koefficienten endast bytt tecken, dvs. en koefficient i 

SPSS på exempelvis -0,5 har i Minitab visat 0,5 som överensstämmer med korstabeller från 

SPSS.  

4.5.5 Multipel logistisk regression  

Inledande valde vi att analysera en variabel i taget i de enkla regressionsmodellerna. Detta för 

att se om variablerna är signifikanta var för sig. Efter dessa tester valde vi att gå vidare och då 

ställa upp en stor modell med många olika variabler, i en multipel logistisk regression. I dessa 

tester har vi även inkluderat variabler som kontrollerar för storleken på företagen, så som 

balansomslutning. Även i dessa modeller har vi märkt att SPSS byter tecken på koefficienten, 

men endast till de binära variablerna, och således kommer vi att korrigera detta till Minitab:s 

värden.   

För att undersöka om de förklarande variablerna påverkar varandra valde vi att utföra ett så 

kallat multikollinearitetstest mellan variablerna. I en multipel regression är dock oftast de 

oberoende variablerna något korrelerade med varandra (Anderson, Sweeney, Williams, 

Freeman & Shoesmith, 2007, s.577f) Vi vill med detta test se hur mycket variablerna 

korrelerar tillsammans för att på så sätt kunna eliminera de variabler som korrelerar mest.  

Vi har även valt att se till hur väl modellen förklarar variationen i den beroende variabeln, 

dvs. modellens förklaringsgrad. Dessa förklaringsvärden har vi hämtat från SPSS:s värde 

Nagelkerke R Square. Detta är ett värde som försöker förklara variationen i den beroende 

variabeln, dock är det svårt att förklara variationen när det är en logistisk modell som använts. 

Nagelkerkes värde är 0 om modellen inte förklarar variationen i den beroende variabeln alls, 

och 1 om modellen förklarar variationen helt. Eftersom att det är svårt att finna en 

förklaringsgrad till logistiska modellen väljer vi att analysera detta värde med försiktighet.  

Vi kommer även att se till modellens signifikansnivå i de multipla logistiska regressionerna. 

Att vi väljer att bortse från detta värde i de enkla logistiska regressionerna beror på att när det 

endast är en förklaringsvariabel så kommer den enskilda variabelns signifikansnivå att 

sammanfalla med hela modellens signifikansnivå.  

4.6 Bortfall 
Eftersom vi använt oss av information som är offentlig har vi inte haft ett stort bortfall. De 

företag som vi valt att inte inkludera är de som är nystartade eftersom att de inte hunnit byta 

revisor och vi inte heller kunnat studera tre årsredovisningar från företaget. Vi har även valt 

att välja bort de företag som bytt mellan att vara ett aktiebolag och att ingå i en koncern. Detta 

för att dessa företag många gånger haft en så komplicerad bolagsstruktur som kan påverka 

vårt slutresultat.  
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Vissa företag har inte publicerat storleken på revisionsarvodet och ibland har arvodet betalats 

av ett annat företag inom koncernen. Detta innebär att vi i dessa fall haft ett litet bortfall av 

företag. Vi har i detta fall valt att bortse från företaget i våra analyser om företaget ej 

redovisat kostnaden under något av de tre undersökta åren. Nedan i tabell 7 visas en 

uppställning på hur bortfallet ser ut. 

Tabell 7 - Bortfall pga ej redovisad revisionskostnad i årsredovisningen 

Grupp Antal i grupp Antal som inte 

redovisat kostnaden 

Bortfall i %  

Bytesgrupp – ren 382 84 21,99 % 

Bytesgrupp – oren 55 2 3,64 %  

Kontrollgrupp – ren 408 60 14,71 %  

Kontrollgrupp - oren 29 4 13,79 % 

 

Det är främst analysen som gäller revisionsarvodet som påverkats av detta. Vi har valt att i 

denna analys bortse från de företag som inte redovisat revisionskostnaden under något av de 

tre undersökta åren. Detta innebär att vi i dessa analyser använder oss av en något mindre 

urvalsgrupp. Dock menar vi att bortfallet är så pass litet att vi ändå kan dra generella slutsatser 

från den urvalsgrupp som återstår. När vi granskar de företag som inte redovisat kostnaden ser 

vi att de är företag av olika storlekar som inte redovisat den. Således är vårtbortfall 

slumpmässigt och kommer inte att påverka våra resultat i någon större utsträckning (Eggeby 

& Söderberg, 1999, s.44).  

I regressionsanalysen har vi valt att inkludera en förklaringsvariabel bestående av hur 

revisionsarvodet förändrar sig mellan åren. Denna variabel kommer, under de år där vi inte 

har information om arvodet, inte att påverka slutresultatet och därmed har vi valt att bortse 

från detta bortfall i våra regressionsanalyser. Även här menar vi att vi har ett nog stort urval 

för att kunna göra tillförlitliga analyser. Vi har även valt att plotta upp denna variabel och 

justera för extrema värden, så kallade outliers (se vidare i avsnitt 5.3).  

4.7 Access 
Vi har inte haft något problem med att erhålla information rörande revisionsberättelser och 

årsredovisningar då dessa är offentliga. Via Umeå Universitetsbibliotek har vi tillgång till 

Affärsdata där vi funnit både våra företag och även deras årsredovisningar. Vårt största 

problem har legat i att hitta de företag som bytt revisor då Affärsdata inte har någon speciell 

funktion för detta.  

Affärsdata hämtar sin information från Bolagsverket och Bolagsverket har informationen 

rörande byten av revisor. Dock kan inte Bolagsverket skriva ut denna information då även de 

saknar denna funktion i sina system. Detta leder till att vi haft svårt att finna företag som bytt 

revisor. Processen att hitta företag som bytt revisor har varit väldigt tidskrävande då vi endast 

kan granska ett företag i taget. Detta har medfört att vi haft en praktisk begränsning i arbetet 

med att skapa vårt urval.  Trots detta anser vi att vi fått ihop en tillräcklig mängd information 

för att kunna utföra vår studie.   

4.8 Kritik mot tillvägagångssätt 

4.8.1 Urval 

Den största kritiken rörande vårt urval är att det är ganska snedvridet när det gäller bytesår. 

Enligt tabell 2 ovan så ligger ca 65% av urvalet under åren 2007-2008. Detta beror på att 

informationen rörande bytet har varit väldigt svår att få tag på. Allt tyder på att Affärsdata 
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endast lagrar kungörelseinformation under en viss tidsperiod, vilket gör att de flesta träffarna 

kommer från de senare åren. Tyvärr går det inte att få tag på bättre information då vi varit i 

kontakt med Bolagsverket och även kundtjänsten på Affärsdata. För att minska 

snedvridningens påverkan har vi valt att använda oss av samma snedvridning i vår 

Kontrollgrupp. Detta gör att vi undersöker homogena grupper och minskar således 

snedvridningens påverkan. 

Vi menar dock att snedvridningen i våra grupper inte spelar någon roll i studien. Vi har inte 

använt oss av årtalet som en förklaringsvariabel i någon regressionsanalys vilket gör att denna 

snedvridning inom grupperna inte påverkar vårt slutresultat.  

En annan kritik som skulle kunna nämnas är att vi blandat aktiebolag och koncernbolag. Detta 

menar vi på att det inte är ett problem eftersom att möjligheterna till opinion shopping finns 

hos båda organisationsformerna. I våra arvodesanalyser har vi valt att använda oss av 

förändringen i revisionsarvodet. I detta arbete har vi valt att plotta upp förändringsvärdena 

och har genom detta manuellt justerat för outliers som skulle kunna uppstå pga. stora 

skillnader i storleken hos företagen. I och med att vi valt att vidta denna åtgärd menar vi att 

det inte spelar någon roll vilken organisationsform företaget har.   

Att vi endast valde att granska ca 1000 företag från träfflistorna beror på att det är enormt 

tidskrävande, vi ansåg att det är bättre att lägga tiden på att skapa en Kontrollgrupp istället. 

Dessutom blev listorna i bokstavsordning och företagen reviderade av samma revisionsbyrå 

på den senare delen av sökresultaten, och för att inte få ett snedvridet urval valde vi istället att 

nöja oss med de träffar vi fått ihop. På grund av detta och att datainsamlingen är väldigt 

tidskrävande valde vi att endast inkludera de första 12 000 företagen från träfflistorna från 

2008. Vi menar att vi fått ihop ett tillfredsställande urval och att detta är representativt för den 

undersökningen som vi valt att göra. 

Matchningen mellan de företag som ingår i Bytesgruppen och Kontrollgruppen kan vara än 

mer fullständig. Vi har matchat dem så att varje företag i Bytesgruppen har ett motsvarande 

företag i Kontrollgruppen med samma undersökningsår. Företagen är också 

omsättningssorterade så de är i liknande storlek i båda grupperna. Däremot är inte företagen 

fullständigt omsättningsmatchade, dvs. de företag som bytt revisor under 2000 behöver inte 

ha ett motsvarande företag i Kontrollgruppen med en liknande omsättning 2000. Företagen är 

ungefär lika stora i Bytesgruppen och Kontrollgruppen men olika stora företag kan fördelas på 

olika undersökningsår i grupperna. Då vi inte undersökt årtalet som en förklaringsvariabel i 

någon av våra analyser anser vi att denna avsaknad av omsättningsmatchning inte är något 

problem då vi i samtliga analyser undersöker hela grupper med blandade årtal.       

4.8.2 Sekundärdata 

Den information som vi valt att samla in har vi främst hämtat från företagens årsredovisningar 

som vi lokaliserat via databasen Affärsdata. Då denna information är skriven i syfte att 

rapportera företagens finansiella ställning till ägarna och allmänheten, och inte är skriven 

enbart för vår studie klassas den som sekundärdata i vår studie. (Dahmström, 2005, s.103). De 

data som vi samlat in från årsredovisningar klassas därmed som sekundärdata.  Detta med 

undantag från de data vi tolkat själv, exempelvis om revisionsberättelsen är ren eller oren.  

Trots att vi grundar vår studie på sekundärdata menar vi ändå att informationen är pålitlig och 

trovärdig. Detta grundar vi på att årsredovisningarna är granskade av både företagen själv och 

dess revisor. Revisorns granskning ökar trovärdigheten av informationen. Årsredovisningarna 

är i sin tur inskickade och registrerade hos Bolagsverket vilket även det ökar pålitligheten och 

trovärdigheten.  
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Den databas som vi valt att använda oss av (Affärsdata) hämtar sin information från 

Bolagsverket och därmed är årsredovisningarna som vi hämtat från Affärsdata trovärdiga och 

pålitliga. Även Affärsdata i sig är en pålitlig källa då detta är en databas som Umeå 

Universitetsbibliotek valt att inkludera bland sina databaser. Universitetsbiblioteket betalar en 

avgift till Affärsdata för att vi som studenter ska kunna använda tjänsten. I och med att det är 

en betaltjänst och att databasen godkänts av Umeå Universitetsbibliotek anser vi att det är en 

mycket trovärdig källa.  

Trots att vi i våra inmatningar av den inhämtade datan varit noggranna finns alltid risken för 

fel på grund av den mänskliga faktorn. Risken att vi skrivit av fel siffror, tolkat fel eller missat 

användbara detaljer i årsredovisningarna kommer alltid att föreligga. Eftersom att vi hanterat 

all information manuellt har vi blivit tvungna att vara extra noggranna när vi tittat på 

informationen. För att säkerställa att vi hanterat informationen på ett korrekt och konsekvent 

sätt har vi i möjligaste mån suttit tillsammans vid datainsamlingen för att på det sättet kunna 

hjälpa varandra och tillsammans lösa de problem som uppkommit vid datainsamlingens gång. 

Vi har utarbetat en insamlingsmetod för datat som vi sedan använts oss av när vi samlat in 

data självständigt.  

För att ytterligare säkerställa trovärdigheten på våra data har vi gjort stickprovskontroller på 

varandras insamling. Vi har kontrollerat ca 10 av 80 företag i varje utvald grupp.  Att vi valt 

att kontrollera varandras arbete är för att se om det föreligger några fel eller om våra metoder 

skilt sig åt. Vi har inte funnit några fel vid kontrollerna vilket tyder på att vi arbetat på ett 

likvärdigt och konsekvent sätt för att samla in så trovärdig och pålitlig data som möjligt.   
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Kapitel 5 – Empiri & Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att granska vårt data och genom detta försöka se om det finns 

indikationer på att opinion shopping förekommer i Sverige. Vi kommer även att redovisa hur 

fördelningarna ser ut i våra två huvudgrupper av företag, Kontrollgruppen och 

Bytesgruppen.  

 

I de tester vi utfört i det statistiska programmet SPSS 17.0 har vi valt att använda ett 95% 

konfidensintervall vilket ger oss en signifikansnivå på 5 % eller 0,05 som det också skrivs.  

Detta innebär att om P-värdet understiger 0,05 är testet signifikant, nollhypotesen förkastas 

och vi kan istället bekräfta H1, alternativhypotesen. Med andra ord föreligger det ett samband 

mellan de variabler som undersöks.  

Vi har i detta avsnitt främst valt att använda oss av de statistiska metoderna Chi2-test och 

binär logistisk regression. Vår beroende variabel (revisionsberättelsens utformning under 

bytesåret) är binär, eller dikotom, och kan endast anta två värden; ren revisionsberättelse eller 

oren revisionsberättelse. Dessa omkodas och kan antingen anta värdet 0 eller 1. Samma 

kodning gäller för samtliga undersökta år.   

Tabell 8 - Kodning av beroende variabel 

 Kodas 

Ren revisionsberättelse  0 

Oren revisionsberättelse  1 

 

Undersökta variabler 

De variabler som ligger till grund för våra statistiska modeller visas nedan: 

Tabell 9 - Använda variabler 

Variabel Beskrivning Skala Kodning 

Revisionsberättelse

ns utformning 

bytesåret (RB) 

Hur revisionsberättelsen ser ut bytesåret (det  

andra undersökta året i Kontrollgruppen), dvs.  

om den är ren eller oren.  

Binär 0= Ren 

1 = Oren 

Bytt/Ej bytt (B) Om företag bytt revisor eller inte. Binär 0 = Ej bytt 

1 = Bytt 

Korrigerad 

förändring i 

revisionsarvode 

(∆A) 

Förändring i revisionsarvodet mellan bytesåret 

och året innan byte i Bytesgruppen (eller mellan 

andra och första undersökta året i 

Kontrollgruppen) justerat för extremvärden. 

Numerisk  

Big4/Icke Big4 

(BÅ) 

Om företaget har en revisor som tillhör någon av 

de fyra stora revisionsbyråerna eller inte. 

Binär 0 = Ej Big4 

1 = Big4 

Revisionsberättelse

ns utformning året 

innan byte (RI) 

Hur revisionsberättelsen såg ut året innan byte 

(eller första undersökta året i Kontrollgruppen) 

dvs. om den var ren eller oren. 

Binär 0 = Ren 

1 = Oren 

Logaritmerad 

Balansomslutning 

(LogBS) 

Logaritmerade totala tillgångar för att minska 

påverkan av extremvärden.  

Numerisk  

Logaritmerad 

Nettoomsättning  

Logaritmerad nettoomsättning för att minska 

påverkan av extremvärden 

Numerisk  

Soliditet (Sol) Företagens egna kapital / Totala tillgångar Numerisk  
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Skuldsättningsgrad 

(SkGr) 

Företagens skulder / Eget kapital Numerisk  

Vinstmarginal 

(VM) 

Årets resultat / Nettoomsättning Numerisk   

 

Undersökta grupper 

För att förenkla uppställningen på våra uträkningar/statistiska prövningar har vi valt att här 

inkludera en tabell över de använda grupperna i vår uppsats: 

 
Tabell 10 - Använda grupper 

 Beskrivning Antal i grupp 

Hela gruppen Här ser vi till alla undersökta företag. Detta innebär att denna 

grupp innehåller både företag som bytt revisor och de som inte 

bytt 

874 

(437 + 437) 

Bytesgrupp I denna grupp är bara de företag som valt att byta revisor under 

den undersökta perioden inkluderade 

437  

Kontrollgrupp För att kunna jämföra vår Bytesgrupp med en grupp som inte 

valt att byte revisor valde vi att även studera en grupp som är 

lika stor som Bytesgruppen men innehåller bara företag som 

inte bytt revisor. 

437 

Oren 

Bytesgrupp 

Här är de företag som bytt revisor och som före bytet ägt rum 

haft en oren revisionsberättelse. Det är främst i denna grupp 

som opinion shopping skulle kunna äga rum.  

55 

Oren 

Kontrollgrupp 

I denna grupp ingår de företag från Kontrollgruppen som haft 

en oren revisionsberättelse det första undersökta året 

29 

Hela Orena 

gruppen 

När vi talar om denna grupp menar vi samtliga undersökta 

företag som hade en oren revisionsberättelse det första 

undersökta året, dvs. året innan byte för de företag som bytt 

revisor. 

84  

(55+29) 

Ren 

Bytesgrupp 

Här är alla företag som valt att byta revisor trots att de haft en 

ren revisionsberättelse året innan bytet 

382 

Ren 

Kontrollgrupp 

Här ingår de företag som inte bytt revisor och haft en ren 

revisionsberättelse det första undersökta året (motsvarande året 

innan byte)  

408 

  

Som vi förklarat tidigare har vi valt att ha samma tidsfördelning inom Kontrollgruppen som i 

Bytesgruppen. För att förenkla för läsaren har vi valt att när vi refererar till Kontrollgruppen 

och de tre undersökta åren valt att benämna det som första, andra och tredje undersökta året.  

Detta för att undvika missförstånd och att grupperna blandas ihop. 

Baserat på tidigare studier har vi funnit tre faktorer som vi anser vara extra viktiga att studera 

när det gäller opinion shopping. Dessa tre är; bytet av revisor, revisionsbyråns storlek och 

revisionsarvodet. Vi börjar därför detta empiriavsnitt med att behandla dessa tre för att 

därefter undersöka andra faktorer som kan påverka förekomsten av opinion shopping. 
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5.1 Byte av revisor 
Grundläggande för att opinion shopping ska kunna föreligga är att ett byte av revisor skett och 

att det är föregånget av en oren revisionsberättelse. Vår första hypotesprövning blir därför 

följande: 

Hypotesprövningen gällande bytet av revisor:  

H1: Företag väljer att i större utsträckning byta revisor efter att de erhållit en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 

5.1.1 Bytesgruppen 

I Bytesgruppen ingår det 437 företag. Av dessa är det 55 som har haft en oren 

revisionsberättelse året innan byte, detta ger en procentsats på 12,59 %.  

Tabell 11- Bytesgruppens fördelning 

Revisionsberättelsens utseende Antal i % 

Företag med ren revisionsberättelse året 

innan byte 

382 st 87,41 % 

Företag med oren revisionsberättelse året 

innan byte 

55 st 12,59 % 

 437 st 100 % 

 

Tabell 12 - Fördelning inom den Orena Bytesgruppen under bytesåret 

Revisionsberättelsens utseende Antal i % 

Företag med ren revisionsberättelse bytesåret 26 st 47,27 % 

Företag med oren revisionsberättelse 

bytesåret 

29 st 52,73 % 

 55 st 100 % 

 

Inom den Orena Bytesgruppen om 55 företag, dvs. den grupp av företag som hade en oren 

revisionsberättelse året innan byte av revisor, är det 26 stycken utav dessa 55 företag som 

under bytesåret erhållit en ren revisionsberättelse. Detta innebär att nästan hälften av alla 

företag som haft en oren revisionsberättelse fått en ren revisionsberättelse efter bytet av 

revisor.  

5.1.2 Kontrollgruppen 

Kontrollgruppen består också av 437 företag men bland dessa har inget byte av revisor skett. 

Istället har de företagen blivit tilldelade ett år som får representera bytesåret i Bytesgruppen.  I 

denna grupp har 29 av 437 företag erhållit en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen det första undersökta året, vilket motsvarar 6,64%.  

Tabell 13 - Kontrollgruppens fördelning sett från det första undersökta året 

Revisionsberättelsens utseende Antal i % 

Företag med ren revisionsberättelse det 

första undersökta året 

408 st 93,36 % 

Företag med oren revisionsberättelse det 

första undersökta året 

29 st 6,64% 

 437 st 100 % 
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Tabell 14 - Fördelning inom den Orena Kontrollgruppen under det andra undersökta året 

Revisionsberättelsens utseende Antal i % 

Företag med ren revisionsberättelse det 

andra undersökta året 

13 st 44,83 % 

Företag med oren revisionsberättelse det 

andra undersökta året 

16 st 55,17 % 

 29 st 100 % 

 

Om vi i Kontrollgruppen studerar det år som motsvarar bytesåret för företag i Bytesgruppen, 

alltså det andra undersökta året, ser vi att det är 13 företag av 29 som haft en oren 

revisionsberättelse året innan och får en ren revisionsberättelse. Detta ger oss en procentsats 

på 44,83%.  

5.1.3 Jämförelse mellan grupperna 

5.1.3.1 Revisionsberättelsens påverkan på bytet 

Genom att endast se till siffrorna kan vi konstatera att det verkar vara vanligare med Orena 

revisionsberättelser i Bytesgruppen än i Kontrollgruppen, ca 12,5% för Bytesgruppen mot 

Kontrollgruppens 6,5%.  För att förtydliga detta och se om det finns ett signifikant samband 

gör vi ett Chi2-test:  

Tabell 15- Chi2-test med variablerna bytt/ej bytt och revisionsberättelse året innan byte/första undersökta året 

Undersökt grupp N Använda variabler Chi2-värde P-värde 

Hela gruppen 874 Bytt/ej bytt & 

Revisionsberättelsens 

utformning året innan byte   

8,145 0,004 

 

Sambandet är signifikant enligt testet, vilket bekräftar att det finns ett samband mellan om 

företag valt att byta revisor och revisionsberättelsens utformning året innan byte/det första 

undersökta året.  

Tabell 16 - Binär logistisk regression gällande bytet av revisor och revisionsberättelsens utformning innan bytet 

(första undersökta året) 

Undersökt 

grupp 

N Beroende 

variabel 

Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-

värde 

Modellens 

förklaringsgrad 

Hela 

gruppen 

874 Bytt/Ej bytt Revisionsberättelsens 

utformning året 

innan byte / första 

undersöka året 

0,417 0,004 0,034 

 

För att säkerställa detta samband har vi valt att göra en binär logistisk regression (se tabell 16) 

som visar att koefficienten är positiv, dvs. att det vanligare att byta revisor när företaget 

erhållit en oren revisionsberättelse, vilket bekräftar vår hypotes H1. Vi ser dock att modellen 

har en låg förklaringsgrad och således förklaras lite av variationen i den beroende variabeln 

bytet av revisionsberättelse året innan bytet (första undersökta året).  
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Detta kan bero på flera olika saker så som att de inte kommer överens med sin revisor eller att 

de väljer att byta till en billigare byrå eller liknande, vilket vi även nämnt i vårt teorikapitel. 

Opinion shopping skulle dock kunna tänkas vara en av anledningarna till att företag med en 

oren revisionsberättelse året innan byte valt att byta revisor med förhoppningen att kunna 

”byta” sig till en ren revisionsberättelse.  

5.1.3.2 Korstabeller med fördelning 

I korstabellen nedan har vi valt att förtydliga hur fördelningen av Rena/Orena 

revisionsberättelser såg ut både året innan bytet och även bytesåret.  

Tabell 17 - Bytesgruppens fördelning av revisionsberättelsens utformning bytesåret och året innan byte 

BYTESGRUPPEN 

Bytesåret / Året innan 

byte 

Ren revisionsberättelse 

året innan byte 

Oren revisionsberättelse 

året innan byte 

Summa 

 

Ren revisionsberättelse 

bytesåret 

 

363 st  

(83,07%) 

 

26 st  

(5,95%) 

 

389 st 

 

Oren revisionsberättelse 

bytesåret 

 

19 st 

(4,35%) 

 

29 st 

(6,63%) 

 

48 st 

 

Summa 

 

382 st 

 

55 st 

 

 

Vi ser att de allra flesta företagen som är undersökta i Bytesgruppen har rena 

revisionsberättelser både året innan bytet och bytesåret, nämligen 83%. Det är 6,63 % av 

företagen i Bytesgruppen som har haft en oren revisionsberättelse både innan byte av revisor 

och även under bytesåret.  

Den grupp vi riktar speciellt intresse mot är de företag som gått från en oren 

revisionsberättelse till en ren. Det är nämligen här opinion shopping kan föreligga, och vi ser 

att det är 5,95 % av samtliga företag i Bytesgruppen. Med detta kan vi konstatera att det 

enbart är ca 6% av samtliga företag som bytt revisor som kan ha bytt för att kunna erhålla en 

bättre revisionsberättelse, dvs. opinion shopping. Detta innebär att endast en liten del av våra 

studerade företag är ämne för potentiell opinion shopping.  

I tabellen nedan ser vi fördelningen inom Kontrollgruppen:  

Tabell 18- Korstabell rörande Kontrollgruppens fördelning av revisionsberättelsens utformning bytesåret och året 

innan byte 

KONTROLLGRUPPEN 

Det första undersökta året 

/ Det andra undersökta 

året 

Ren revisionsberättelse 

det första undersökta 

året 

Oren revisionsberättelse 

det första undersökta 

året 

Summa 

 

Ren revisionsberättelse det 

andra undersökta året 

 

399 st  

(91,31%) 

 

13 st  

(2,97%) 

 

412 st 

 

Oren revisionsberättelse 

det andra undersökta året 

 

9 st 

(2,06 %) 

 

16 st 

(3,66 %) 

 

25 st 

 

Summa 

 

408 st 

 

29 st 
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Det vi kan konstatera är att är fler som har haft en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen båda åren, hela 91 % mot Bytesgruppens 83 %. Vi ser även att inom 

gruppen där opinion shopping hade kunnat föreligga är det ca 3 % mot Bytesgruppens 6 %.  

Eftersom att inget byte skett i Kontrollgruppen är det inte relevant att undersöka dessa 3 % då 

opinion shopping inte kan förekomma då inget byte skett. Däremot visar det att det är en 

större andel i Bytesgruppen som gått från oren till ren revisionsberättelse, vilket skulle kunna 

indikera att opinion shopping förekommer. Det är trots allt dubbelt så många företag som 

erhållit en ren revisionsberättelse under bytesåret och bytt än bland de som inte bytt.  Dock 

kan detta anses vara naturligt då det är fler orena revisionsberättelse året innan byte inom 

Bytesgruppen än vad det är i Kontrollgruppen.  

De företag som gått från oren revisionsberättelse till ren revisionsberättelse i Kontrollgruppen 

kan förklaras dels genom att de förmodligen rättat till de fel som påpekats men det finns också 

en risk att företag hotar att byta revisor för att kunna erhålla en önskvärd revisionsberättelse. 

Hot att byta revisor är något som Lu behandlat (2006) och detta kan vara något som 

förekommer inom gruppen av företag som inte bytt revisor men erhållit en oren 

revisionsberättelse. Vi kommer dock inte att undersöka detta närmre, utan fokusera på opinion 

shopping och de företag som bytt revisor och kunnat erhålla en ren revisionsberättelse efter en 

oren revisionsberättelse.   

5.1.3.3 Binär logistisk regression 

För att ytterligare se om bytet har påverkan på revisionsberättelsen har vi valt att även utföra 

en binär logistisk regression. Eftersom att revisionsberättelsen under bytesåret är den variabel 

som främst påverkas av opinion shopping, har vi valt att använda oss av denna som den 

beroende variabeln.   

Tabell 19 - Logistisk regression gällande revisionsberättelsens utformning bytesåret och bytt/ej bytt 

Undersökt 

grupp 

N Beroende variabel Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-

värde 

Modellens 

förklaringsgrad 

Hela Orena 

gruppen 

84 Revisionsberättelsens 

utformning bytesåret 

Bytt/Ej bytt 0,098 0,831 0,001  

 

När vi ser till hela den Orena gruppen, dvs. företag med orena revisionsberättelser från både 

Bytesgrupp och Kontrollgrupp, finns inte sambandet mellan byte av revisionsbyrå och den 

beroende variabeln revisionsberättelsens utformning bytesåret. Om opinion shopping 

förekommit i vårt urval hade detta test varit signifikant eftersom då borde det vara vanligare 

för företag i den Orena Bytesgruppen att få en ren revisionsberättelse bytesåret jämfört med 

företag i Kontrollgruppen. Att bytet inte blivit signifikant kan bero på att observationerna är 

relativt få och att det därmed blir svårare att se ett signifikant samband. Men en trolig 

förklaring kan också vara att det helt enkelt inte föreligger samma samband i den Orena 

gruppen.  

När vi ser till modellens förklaringsgrad ser vi att den är väldigt låg i testet, vilket indikerar att 

variabeln inte förklarar variationen i den beroende variabeln särskilt väl. Eftersom det är svårt 

att hitta en lämplig förklaringsgrad i logistiska regressioner kommer vi inte att analysera detta 

värde något mer i dessa tester, utan lägga fokus på signifikansnivån hos variablerna.   

I och med att detta test visar sig vara ej signifikant kan vi nu börja misstänka att, trots tidigare 

test (se Chi2-test i tabell 15), skulle det kunna indikera att det finns opinion shopping, att det 

inte förekommer opinion shopping i Sverige. 
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5.2 Påverkan av revisionsbyråns storlek 
För att utöka tidigare gjorda studier väljer vi att även inkludera revisionsbyråns storlek som 

möjlig påverkansfaktor. Detta för att se om skillnader i storlek på revisionsbyrån, och därmed 

revisionskvalitet, ökar möjligheten till opinion shopping. Med detta som bakgrund ställer vi 

upp följande hypotes: 

Hypotesprövning gällande revisionsbyråns storlek: 

H2: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och valt 

att byta revisor, väljer i större utsträckning att byta till en ej Big4 revisionsbyrå. 

5.2.1 Bytesgruppens val av revisionsbyrå 

I tabell 20 nedan visas hur fördelningen av anlitade revisionsbyråer ser ut i Bytesgruppen: 

Tabell 20 - Fördelning av val av revisionsbyrå inom Bytesgruppen  

Val av revisionsbyrå innan 

byte  

Antal i Rena 

Bytesgruppen 

i % Antal i Orena 

Bytesgruppen 

i % 

Anlitat någon av Big4 

revisionsbyråer 

263 st 68,85 % 27 49,09 % 

Anlitat en icke Big4 

revisionsbyrå 

119 st 31,15 % 28 50,91 % 

 382 st 100 % 55 100 % 

     

Val av revisionsbyrå efter byte     

Anlitat någon av Big4 

revisionsbyråer 

312 st 81,68 % 36 st  65,45 % 

Anlitat en icke Big4 

revisionsbyrå 

70 st 18,32 % 19 st 34,55 % 

 382 st 100 % 55 st 100 % 

 

Ren Bytesgrupp 

Inom den Rena Bytesgruppen ser vi en markant skillnad i val av revisionsbyrå efter att ett 

byte ägt rum. Allt fler väljer att anlita någon av de större byråerna, Big4. Innan bytet väljer ca 

69 % att anlita en större revisor jämfört med 82 % efter bytet. 

Oren Bytesgrupp 

Inom gruppen som hade en oren revisionsberättelse året innan byte om 55 företag, är det 27 

företag som valt att anlita någon av de fyra stora byråerna för deras revision. Vi ser därmed att 

de som erhållit en oren revisionsberättelse i större utsträckning valt att innan bytet anlita en 

mindre revisionsbyrå för sin revision än vad de företag som erhållit en ren revisionsberättelse 

gjort (ca 30 % inom gruppen som fått en ren revisionsberättelse året innan bytet mot 50 % 

inom den Orena gruppen).  

När vi studerar valet av revisionsbyrå efter bytet ser vi att allt fler företag väljer att anlita en 

av de större revisionsbyråerna. Hela 9 fler företag har valt att använda sig av Big4 efter bytet 

inom den Orena gruppen, vilket blir en ökning på ca 15 procentenheter. Variabeln bytt/ej bytt 

blev i Chi2-testet som presenteras i tabell i 15 signifikant, men vi ser här att fler väljer att byta 

till en Big4 vilket stärker presumtionen att opinion shopping inte förkommer.  

5.2.2 Kontrollgruppens val av revisionsbyrå 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av anlitade revisionsbyråer ser ut i Kontrollgruppen. 

Eftersom inget byte skett i Kontrollgruppen så kan vi inte analysera ett byte av revisionsbyrå.  
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Tabell 21- Fördelning av revisionsbyråer inom Kontrollgruppen 

Val av revisionsbyrå Antal i Rena 

Kontrollgruppen 

i % Antal i Orena 

Kontrollgruppen 

i % 

Anlitat någon av Big4 

revisionsbyråer 

275 st 67,4 % 15 st 51,72 % 

Anlitat en icke Big4 

revisionsbyrå 

133 st 32,6 % 14 st 48,28 % 

 408 st 100 % 29 st 100 % 

 

Ren Kontrollgrupp 

Av företagen i Kontrollgruppen som har en ren revisionsberättelse det första undersökta året 

så har ca 67 % anlitat en av Big4-byråerna medan ca 33 % anlitat mindre byråer.   

Oren Kontrollgrupp 

I den Orena Kontrollgruppen som endast består av 29 företag är det relativt jämnt fördelat 

med ungefär hälften av företagen som valt en Big4 revisor och den andra hälften anlitat en 

mindre byrå. 

Jämför vi dessa siffror med hur det ser ut i Bytesgruppen så ser fördelningen ut nästan 

likadant i både den Rena Bytesgruppen och den Rena Kontrollgruppen. Samma mönster följer 

också om man jämför den Orena Bytesgruppen och den Orena Kontrollgruppen. Vi kan här se 

att det inte föreligger några stora skillnader mellan de undersökta grupperna och därför kan vi 

ana att inget specifikt samband föreligger. Men för att undersöka detta närmre utför vi en 

logistisk regression.   

5.2.3 Påverkan av revisionsbyråns storlek 

För att undersöka om det föreligger ett samband mellan revisionsberättelsens utformning 

under bytesåret och revisionsbyråns storlek efter bytet har vi valt att utföra en binär logistisk 

regression. Revisionsberättelsens utformning under bytesåret är den beroende variabeln i 

modellen och revisionsbyråns storlek är den förklarande variabeln. Resultatet från den 

logistiska regressionen följer nedan i tabell 22. 

Tabell 22 - Logistisk regression gällande revisionsberättelsens utformning bytesåret och storleken på revisionsbyrån 

Undersökt 

grupp 

N Beroende variabel Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-

värde 

Modellens 

förklaringsgrad 

Bytesgrupp  437 Revisionsberättelsens 

utformning bytesåret  

Big4 / ej Big4 -0,899 0,006 

 

0,031  

Oren 

Bytesgrupp 

55 Revisionsberättelsens 

utformning bytesåret 

Big4 / ej Big4 -0,996 0,095 0,069 

 

Testet för alla de företag som valt att byta revisor (Bytesgruppen) är signifikant och 

revisionsberättelsens utformning ser ut att kunna förklaras av revisionsbyråns storlek efter 

bytet, när vi endast har en förklaringsvariabel. Förklaringsgraden är dock väldigt låg i båda 

regressionerna. I och med att B-värdet är ett negativt tal så innebär det att om företaget valt att 

efter bytet anlita någon av Big4-byråerna är det större sannolikhet att revisionsberättelsen blir 

ren under bytesåret. Detta skulle innebära att det är på de större byråerna som det är större 

möjligheter till opinion shopping, vilket säger emot tidigare presenterad teori av bland annat 

Krishnan (1996) . Det sägs att det är bättre revisionskvalitet på de större byråerna och att de 

därför skriver fler orena revisionsberättelser pga. högre grad av oberoende och bättre 

kvalitetsnivå. Detta kan vi dock inte bevisa med testet.  
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När vi väljer att undersöka enbart den Orena Bytesgruppen, alltså de som haft en oren 

revisionsberättelse året innan byte, ser vi att testet inte är signifikant och att vi därmed inte 

kan se ett samband mellan revisionsberättelsens utformning från bytesåret och storleken på 

revisionsbyrån efter bytet. Därmed kan vi inte bekräfta vår hypotes, H2, att ett samband skulle 

föreligga mellan revisionsbyråns storlek och revisionsberättelsens utformning. Även detta 

talar emot förekomsten av opinion shopping då det är inom denna grupp som opinion 

shopping skulle kunna förekomma.  

Att testet är signifikant inom hela gruppen av företag som bytt revisor kan bero på att det i 

denna grupp redan ingår många företag som har en ren revisionsberättelse året innan byte och 

som fortsätter att ha en ren revisionsberättelse under bytesåret. Samtidigt består Bytesgruppen 

av fler undersökta företag (437 st) än endast den Orena Bytesgruppen (55 st) och resultatet 

borde bli mer tillförlitligt i det första testet. I och med detta blir det andra testet lite 

missvisande då antalet observationer är färre, och att testet därmed inte blir lika tillförlitligt.  

5.3 Påverkan av revisionsarvodet 
Denna faktor är inte undersökt i tidigare studier med opinion shopping. Vi menar att lyckad 

opinion shopping borde visas i ett högre arvode efter byte då vår tanke är att företag kan 

”köpa sig till” en ren revisionsberättelse. Hypotesen vi ställer upp ser då ut som följande: 

Hypotesprövning gällande revisionsarvodet: 

H3: Företag som haft en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen, bytt 

revisor och erhållit en revisionsberättelse enligt standardutformningen efter bytet får betala 

ett högre arvode under bytesåret. 

För att öka förståelsen för analysen angående revisionsarvodet har vi räknat fram företagens 

medelvärden i de undersökta grupperna. Då vi räknat medelvärden inom grupperna har vi 

använt oss av samma företag under alla tre undersökningsåren. Detta innebär att vi kan 

jämföra siffrorna inom grupperna med varandra. Vi har även valt att korrigera förändringen 

för extrema värden som påverkar medelvärdena väsentligt för att erhålla ett mer tillförlitligt 

resultat.    

Justering för extremvärden 

För att undvika snedvridna resultat på grund av extremvärden har vi valt att plotta upp 

revisionsarvodet för varje år och genom detta kunnat urskilja och eliminera de värden som 

påverkar resultatet mest. Förutom det totala revisionsarvodet har vi även valt att titta på 

förändringen i revisionsarvodet mellan åren, vilket innebär att vi får fram om revisionsarvodet 

har stigit eller sjunkit. För att snabbt se om dessa förändringar innehåller några outliers har vi 

valt att plotta upp även dessa förändringar och genom detta manuellt kunnat upptäcka extrema 

värden.  Vi har eliminerat samma företag från analysen när det gäller arvodet för alla de tre 

undersökta åren. När vi gjort de korrigerade förändringarna har vi inte eliminerat samma 

företag som hos det totala arvodet eftersom det inte behöver betyda att företag med 

extremvärden i det totala arvodet har förändrat sitt revisionsarvode mest, utan har istället sett 

till det mest extrema värdena när det gäller förändringen. För att se plottar och vilka värden 

som är bortplockade, se bilaga 3. I tabellen nedan presenteras hur många extremvärden som 

eliminerats för vår analys.  
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Tabell 23 - Justering av outliers gällande förändringen i revisionsarvode  

Grupp Antal outliers i 

revisionsarvodet 

Antal outliers i 

förändring året innan 

och bytesår 

Antal outliers i 

förändring bytesår 

och året efter byte 

Oren Bytesgrupp 2 0 1 

Oren Kontrollgrupp 2 3 1 

Ren Bytesgrupp 4 2 3 

Ren Kontrollgrupp 4 3 1 

 

Vi väljer att se till förändringen mellan året innan byte och bytesåret och förändringen mellan 

året efter bytet och bytesåret. Den mest relevanta förändringen är dock mellan året innan byte 

och bytesåret då det är i denna period som möjligheten till opinion shopping skulle kunna 

föreligga. De korrigerade värdena på revisionsarvodet används i alla våra kommande 

regressioner. 

5.3.1 Medelvärdesanalyser 

5.3.1.1 Bytesgruppen  

När vi räknat på kostnaden för revisionen har vi haft ett visst bortfall då alla företag inte 

publicerat hur deras revisionsarvode sett ut under de undersökta åren. I Bytesgruppen med 

rena revisionsberättelser året innan byte har 298 företag utav 382 företag specificerat sin 

faktiska revisionskostnad i årsredovisningen. Detta innebär att vi har ett bortfall på ca 22 % i 

detta fall. När vi i stället ser till gruppen som hade orena revisionsberättelser året innan byte 

har vi ett bortfall på 5,5 %, 52 av 55 företag har publicerat informationen.  

Analyser av revisionskostnaden kommer att grundas på en mindre undersökningsgrupp och 

därmed kan våra resultat bli mindre tillförlitliga. Vi menar dock att trots detta är våra analyser 

trovärdiga eftersom vi anser den undersökta gruppen vara nog stor för att kunna se samband 

och dra slutsatser rörande revisionsarvodet. Nedan följer en uppställning på hur 

revisionskostnaden sett ut i genomsnitt för hela Bytesgruppen, uppdelat mellan gruppen med 

rena revisionsberättelser och de med orena revisionsberättelser.  

Tabell 24 - Arvodesmedelvärde i Bytesgrupp, uppdelat i ren och oren grupp 

 N Arvode före 

byte 

Korrigerad 

förändring 1 

Arvode 

bytesår 

Korrigerad 

förändring 2 

Arvode efter 

byte 

Ren 

revisionsberät

telse året 

innan byte 

294 111 291 

 

4 662 

(4,19%) 

117 345 

 

3 697 

(3,15%) 

125 477 

 

Oren 

revisionsberät

telse året 

innan byte 

51 46 926 

 

2 725 

(5,81%) 

44 940 

 

- 677     

(-1,5%) 

42 709 

 

 

Generellt är det högre medelvärde på revisionskostnaden i gruppen med ren 

revisionsberättelse året innan byte jämfört med de företag som haft en oren revisionsberättelse 

året innan byte. Medelvärdet av revisionsarvodet skiljer sig inte avsevärt från den korrigerade 

förändringen, där vi justerat för extremvärden, inom båda grupperna. Skillnaden i 

medelvärden mellan den Rena Bytesgruppen och den Orena Bytesgruppen kan tolkas som att 

det mestadels är små företag som fått orena revisionsberättelser och bytt revisor. 



 

51 

 

Kapitel 5 – Empiri & Analys 
 

I gruppen med rena revisionsberättelser året innan byte ser vi att revisionsarvodet har stigit 

mellan alla tre åren. När vi ser på förändringen som är korrigerad för extremvärden är 

ökningen mindre mellan bytesåret och året efter bytet jämfört med året innan bytet och 

bytesåret. Detta indikerar att revisionsarvodet stiger kontinuerligt men ökningen är större 

första året den nye revisorn skriver under revisionsberättelsen. Vi menar att detta är en följd 

av bytet, då det ofta hänger ihop med höga uppstartskostnader.  

Inom den Orena Bytesgruppen, de med oren revisionsberättelse året innan byte, har 

revisionsarvodet stigit under bytesåret, dvs. första året som den nye revisorn skriver under 

revisionsberättelsen. Ökningen kan bero på dels höga uppstartskostnader men även en större 

revisionsansträngning då dessa företag året innan haft en oren revisionsberättelse och 

osäkerheter kring den finansiella rapporteringen. Minskningen i arvodesmedelvärdet året efter 

bytet är svårare att förklara men det indikerar att många av de företag som haft en oren 

revisionsberättelse fått bukt med problemen som förelåg och därmed krävs en mindre 

revisionsansträngning och ett lägre arvode än året innan.    

När vi jämför gruppernas korrigerade värden ser vi att förändringen i arvodet mellan året 

innan och bytesåret är större procentuellt sett i den Orena Bytesgruppen än vad det är i den 

Rena Bytesgruppen, om än skillnaden är liten. Detta innebär att företagen med orena 

revisionsberättelser har fått betala mer för sin revision, i och med bytet, än vad företagen med 

en ren revisionsberättelse har, en ökning på 4,19 % i den rena gruppen mot gruppen som haft 

en oren revisionsberättelses 5,81 %.  

Att det mellan året innan byte och bytesåret är en större ökning i arvodet i gruppen med orena 

revisionsberättelser kan vara ett tecken på att företagen väljer att betala mer för att på så sätt 

kunna få en ren revisionsberättelse andra året, således skulle opinion shopping kunna 

föreligga. Vi menar dock att det är naturligt att revisionsarvodet är lite högre i gruppen med 

de orena revisionsberättelserna då de rimligtvis borde ta mer resurser i anspråk för att revidera 

ett företag som tidigare haft en oren revisionsberättelse. Som vi sett tidigare valde många av 

företagen att byta till en Big4 revisionsbyrå vilket även kan vara en orsak till den generella 

ökningen i revisionsarvode.   

Inom den Orena Bytesgruppen stiger revisionsarvodet i genomsnitt när företaget bytt revisor 

för att sedan sjunka mellan bytesåret och året efter byte. Detta skulle kunna indikera det som 

vi vill undersöka, att företag kan ”köpa sig till” en önskvärd revisionsberättelse.  

5.3.1.2 Kontrollgruppen 

Precis som i fallet med Bytesgruppen blir det ett bortfall i Kontrollgruppen eftersom det inte 

alltid upplysts om revisionsarvodet i årsredovisningarna. De undersökta i gruppen med oren 

revisionsberättelse det första undersökta året består efter bortfallet av 23 företag och i gruppen 

med rena revisionsberättelser finns 344 st företag.    
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Tabell 25 - Arvodesmedelvärde i Kontrollgrupp 

 N Revisionsk

ostnad 

första året 

 

Korrigera

d 

förändring 

1 

Revisionsko

stnad andra 

året 

Korrigerad 

förändring 2 

Revisionsko

stnad tredje 

året 

Grupp med ren 

revisionsberättels

e första 

undersökta året 

344 118 885 

 

21 500 

(18,08%) 

137 831 

 

3 418 

(2,48%) 

139 825 

 

Grupp med oren 

revisionsberättels

e första 

undersökta året 

23 70 541 

 

11 898 

(16,87%) 

82 439 

 

14 530 

(17,63%) 

74 992 

 

 

Generellt stiger revisionsarvodet mellan alla undersökta år vilket innebär att det blir dyrare 

med revision även när företaget inte bytt revisor, se tabell 25. I Kontrollgruppen är det i 

genomsnitt högre arvoden i den Rena Kontrollgruppen jämfört med de företag som haft en 

oren revisionsberättelse det första undersökta året. I gruppen med ren revisionsberättelse det 

första undersökta året stiger arvodet mellan alla de undersökta åren men med en högre 

procentsats mellan första och andra året.   

Vi kan också se i den Orena Kontrollgruppen att medelvärdet av revisionsarvodet stiger 

mellan år 1 och år 2. Om vi tittar på det totala revisionsarvodet ser det ut som det sjunker 

mellan år 2 och år 3, men efter eliminering av extremvärden i förändringen (dvs. den 

korrigerade förändringen) ser vi även där att revisionsarvodet stiger i genomsnitt.   

Totalt sett stiger arvodet mer i den Orena Kontrollgruppen än i den Rena Kontrollgruppen 

vilket kan förklaras med att de som haft en oren revisionsberättelse det första undersökta året 

också har en större revisionsansträngning än de övriga. Detta blir tydligt när vi använder de 

korrigerade värdena på förändring i revisionsarvodet.    

5.3.1.3 Jämförelse 

Utifrån tabellerna med medelvärden från Bytesgruppen och Kontrollgruppen kan vi 

konstatera att revisionsarvodet stiger oavsett om företaget väljer att byta revisor eller inte. 

Dock stiger arvodet mer i den Rena Kontrollgruppen, dvs. de företag som inte bytt revisor, än 

i den Rena Bytesgruppen, vilket indikerar att bytet betyder ett högre arvode men i många fall 

ett lägre arvode än vad man fått om man ej bytt revisor. Med andra ord är det dyrare att 

behålla sin gamla revisor. 

Jämför vi de båda Orena grupperna, alltså både företag som bytt revisor och även de som inte 

bytt revisor, ser vi att arvodet har stigit mer i Kontrollgruppen än i Bytesgruppen. Ser vi till 

förändringen mellan året efter bytet och bytesåret (andra och tredje året) så sjunker arvodet i 

den Orena Bytesgruppen medan det stiger i Orena Kontrollgruppen. Detta förklarade vi 

tidigare som att man året efter bytet (tredje året) rättar till sina fel vilket medför en mindre 

revisionsansträngning och ett lägre arvode. Men när vi ser till antalet företag som haft en oren 

revisionsberättelse och har fått en ren revisionsberättelse det andra undersökta året ser vi att 

det är ungefär lika många i Kontrollgruppen och Bytesgruppen (44 % för kontrollgrupp och 

47 % i Bytesgruppen). Vi kan därför inte förklara varför mönstret skiljer sig åt mellan den 

Orena Bytesgruppen och den Orena Kontrollgruppen, då variabler som vi inte undersökt kan 

påverka kostnaden.  
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Trots det samband vi ser kan vi inte utesluta att vi har ett matchningsproblem inom våra 

undersökta grupper, detta trots noggrannhet vid urvalet av grupperna. Då vi undersöker 

området opinion shopping kommer vi inte att göra djupare analyser på skillnaden i arvodet 

mellan grupperna. Det som är intressant för opinion shopping är att det inte är ett högre 

arvode inom Bytesgruppen än i Kontrollgruppen under bytesåret. Detta innebär att 

möjligheten till att ”köpa sig till” en ren revisionsberättelse troligtvis inte finns.  

Vi kan inte heller se någon förskjutning av höjningen i arvodet, dvs. att revisorns ökning i 

arvodet skulle visa sig mellan bytesåret och året efter byte (andra och tredje året). Vi kan inte 

heller se att revisorer använder sig av lockpriser för att sedan successivt höja arvodet. 

5.3.2 Statistiska test inom Orena Bytesgruppen 

5.3.2.1 Logistisk regression med förändring mellan året innan byte och bytesår 

För att opinion shopping ska kunna studeras behöver ett byte föreligga och därför studerar vi 

nu endast Bytesgruppen i våra fortsatta analyser. I våra tidigare tabeller ser det ut som det 

finns ett samband som visar att det i genomsnitt är högre revisionskostnader i den Rena 

Bytesgruppen än den Orena Bytesgruppen. Detta kan bero på extremvärden i den rena 

gruppen på grund av en snedvriden fördelning eller som tidigare sagt, att det i genomsnitt är 

mindre företag som fått orena revisionsberättelser och bytt revisor.   

För vår studie är det mest relevant att undersöka om företagen måste betala ett högre arvode 

vid byte av revisor och hur detta påverkar revisionsberättelsens utformning under bytesåret, 

då det är en av våra forskningsfrågor. Eftersom vi vill undersöka hur revisionsarvodet 

förändrats i och med att ett byte skett ställer vi upp en enkel binär logistisk regression med 

revisionsberättelsens utformning bytesåret som beroendevariabel och förändring i 

revisionsarvode mellan bytesåret och året innan byte som förklarande variabel.    

Mest intressant blir det att undersöka om något samband föreligger i endast den Orena 

Bytesgruppen, eftersom det är i denna grupp som bevis på opinion shopping ytterst kan 

föreligga.  Detta eftersom att opinion shopping måste föregås av en oren revisionsberättelse.  

Tabell 26- Logistisk regression gällande revisionsberättelsens utformning bytesåret och förändring i revisionsarvode 

Undersökt 

grupp 

N Beroende variabel Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-

värde 

Modellens 

förklaringsgrad 

Oren 

Bytesgrupp  

52 Revisionsberättelsens 

utformning bytesåret  

Korrigerad 

förändring i 

revisionsarvode 

mellan 

bytesåret och 

året innan byte 

0,000 0,405 0,020  

 

Även här ser vi att testet inte är signifikant, att förklaringsgraden är låg och att det därmed 

inte föreligger något samband mellan revisionsberättelsens utformning under bytesåret och 

förändringen i revisionsarvodet i den Orena Bytesgruppen. På grund av detta kan vi inte 

bekräfta vår hypotes och kan därmed konstatera att det inte föreligger något samband mellan 

revisionsberättelsens utformning under bytesåret och ett högre arvode. Vår slutsats är därmed 

att det inte går att ”köpa sig till” en önskvärd revisionsberättelse. Detta indikerar att opinion 

shopping förmodligen inte förekommer hos svenska företag enligt vårt antagande om ett höjt 

arvode.   
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5.3.2.2 Logistisk regression med förändring mellan bytesår och året efter byte 

Eftersom vi inte ser något samband mellan revisionsberättelsen från bytesåret och 

förändringen i arvodet mellan året innan byte och bytesåret har vi valt att göra en utökad 

undersökning av detta. Vi vill se om det kan ha uppstått någon form av förskjutning i arvodet 

och även i revisionsberättelsen. Dvs. om opinion shopping kan förkomma andra gången 

revisorn skriver under, alltså året efter byte.  

Vi kommer i detta test att använda oss av två olika beroendevariabler. Vi inleder med tester 

med revisionsberättelsen från bytesåret som den beroende variabeln (precis som i tidigare 

test). Resultatet visas i tabellen nedan. 

Tabell 27 - Logistisk regression med revisionsberättelse från bytesåret som beroendevariabel 

Undersökt 

grupp 

N Beroende 

variabel 

Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-värde Modellens 

förklaringsgr

ad 

Oren 

bytesgrupp 

52 Revisionsberättel

se bytesåret 

Korrigerad 

förändring mellan 

bytesår och året 

efter 

0,000 0,378 0,066 

 

Som vi ser i tabellen ovan föreligger det inget samband mellan revisionsberättelsen från 

bytesåret och hur arvodet förändras året efter bytesåret. Detta innebär att hur arvodet 

förändras mellan bytesåret och året efter byte inte påverkar revisorns åsikt under bytesåret. 

Allstå har revisorn inga framtida planer på t ex ökning i arvodet som kan göra att han/hon 

väljer att kompromissa när det gäller revisionsåsikten. Det föreligger således ingen synbar 

förskjutning när det gäller arvodet och möjligheten till opinion shopping minskar därför 

drastiskt.  

Revisionsberättelse året efter byte som beroendevariabel  

I detta test väljer vi att använda oss av en annan beroendevariabel, nämligen 

revisionsberättelsen från året efter byte dvs. det andra året revisorn skriver under berättelsen. 

Detta eftersom att det är denna revisionsberättelse som är starkare sammankopplat med denna 

förändring i arvodet (förändring mellan bytesår och året efter byte).  

Tabell 28- Logistisk regression med revisionsberättelse från året efter byte som beroendevariabel 

Undersökt 

grupp 

N Beroende variabel Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-värde Modellens 

förklarings

grad 

Oren 

bytesgrupp 

52 Revisionsberättelse 

året efter byte 

Korrigerad 

förändring mellan 

bytesår och året 

efter 

0,000 0,375 0,081 

 

Även i detta test ser vi att förändringen inte är signifikant och dessutom är förklaringsgraden 

låg. Således finns det inget synbart samband mellan revisionsberättelsen från året efter byte, 

dvs. andra gången revisorn skriver under och hur arvodet förändras. Ingen förskjutning finns, 

och således ser vi heller ingen möjlighet till att opinion shopping kan finnas.  

Detta innebär att företaget inte kan påverka revisorn i sin revisionsåsikt genom ett förändrat 

revisionsarvode. Således ser vi att varken en höjning eller en sänkning i revisionsarvodet har 
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någon påverkan på revisionsberättelsen från bytesåret. Ett företag kan inte ”köpa sig till” en 

ren revisionsberättelse och revisorn erbjuder inte företag en ”billig och dålig” revision heller.   

5.4 Påverkan av revisionsberättelsens utformning året innan byte 
Hur revisionsberättelsen innan bytet/första undersökta året påverkar revisionsberättelsens 

utseende under bytesåret/andra undersökta året visas i tabell 29 nedan.  

Tabell 29- Påverkan av revisionsberättelsen året innan byte/första undersökta året 

 

Undersökt 

grupp 

N Beroende variabel Förklarande 

variabel 

B-

värde 

P-

värde 

Modellens 

förklaringsgr

ad 

Hela 

gruppen  

874 Revisionsberättelse

ns utformning 

bytesåret  

Revisionsberättelsen

s utformning året 

innan byte/första året 

3,420 0,000 0,345  

Bytesgrupp 437 Revisionsberättelse

ns utformning 

bytesåret 

Revisionsberättelsen

s utformning året 

innan byte 

3,059 0,000 0,317  

 

Vi ser att det finns ett stark signifikant samband mellan revisionsberättelsens utseende innan 

bytet och hur den ser ut efter i båda testen. I dessa test är förklaringsgraden relativt hög och 

revisionsberättelsens utformning innan bytet förklarar variationen i utformningen bytesåret 

väl.  B-värdet är positivt vilket indikerar att om ett företag har en ren revisionsberättelse året 

innan bytet är sannolikheten större att revisionsberättelsen blir ren året därpå. Detta är enligt 

förväntningarna eftersom företag som haft rena berättelser sedan långt tillbaka borde ha en 

större sannolikhet att fortsätta ha rena revisionsberättelser. Detsamma gäller för företag som 

fått en oren revisionsberättelse, att problem som redan föreligger kan vara svåra att få bukt 

med på en gång och risken att revisionsberättelsen blir oren även året därpå borde vara större 

än för ett företag med ren revisionsberättelse.  

5.5 Övriga kontrollvariabler 
Övriga kontrollvariabler vi valt att använda oss av i hela Bytesgruppen är omsättning och 

balansomslutning. Dessa tas med för att kontrollera om storleken på företaget har någon 

inverkan på vår beroende variabel, revisionsberättelsen från bytesåret. Dessa numeriska 

värden som vi samlat in har vi valt att logaritmera för att få en jämnare fördelning och därmed 

minska påverkan från extrema värden i våra data. Det år som undersökts för att erhålla datan 

är bytesåret, eftersom det är under detta år som vi främst undersöker förekomsten av opinion 

shopping.  

Inom den Orena Bytesgruppen har vi även valt att kontrollera för justerat eget kapital, skulder 

och årets resultat. Därmed kan vi använda oss av de ekonomiska måtten vinstmarginal, 

soliditet och skuldsättningsgrad inom denna grupp 

När vi valt de oberoende-/förklaringsvariablerna har vi strävat efter att finna de variabler som 

är starkt korrelerade, alltså har ett starkt samband, med den beroende variabeln. Det är även 

viktigt att de oberoende variablerna inte har något samband med varandra. För att undersöka 

om de oberoende variablerna påverkar varandra har vi gjort ett multikollinearitetstest, en 

korrelationsmatris.  

Vi har valt att använda oss av Pearsons korrelationstest. När värdet är 0 föreligger det inget 

samband mellan variablerna och när det värdet = 1/-1 är sambandet väldigt starkt. Vi har valt 

att använda oss av 0,6 i multikollinearitetsvärde. Detta innebär att om värdet överstiger 0,6 
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väljer vi att enbart ha med en av variablerna, dessa värden är fetmarkerade i tabellerna. (Hair, 

Anderson, Tatham & Black; 1998, s.143 & 191) 

5.5.1 Korrelationsmatris  

Korrelationstestet utförs endast inom den Orena Bytesgruppen. Detta eftersom det är inom 

denna grupp vi har flest olika variabler samt att de variabler som samvarierar inom denna 

grupp även samvarierar inom de övriga grupperna.   

Tabell 30 - Multikollinearitetstest för Orena Bytesgruppen 

  VM Sol SkGr LogOms LogBS Korr ∆ i 

arvode 

VM Corr N 1 

55 

0,006 

55 

-0,14 

55 

0,069 

55 

0,082 

55 

-0,196 

52 

Sol Corr 

N 

0,006 

55 

1 

55 

-0,012 

55 

-0,013 

55 

0,104 

55 

-0,050 

52 

SkGr Corr 

N 

-0,014 

55 

-0,012 

55 

1 

55 

0,272 

55 

0,375 

55 

-0,289 

52 

LogOms Corr 

N 

0,069 

55 

-0,013 

55 

0,272 

55 

1 

55 
0,839 

55 

0,228 

52 

LogBS Corr 

N 

0,082 

55 

0,104 

55 

0,375 

55 
0,839 

55 

1 

55 

0,155 

52 

Korr ∆ i 

arvode 

Corr 

N 

-0,196 

52 

-0,050 

52 

-0,289 

52 

0,228 

52 

0,155 

52 

1 

52 

 

I tabell 30 ser vi att LogBalansomslutning är starkt korrelerad med LogOmsättning, då dessa 

har ett värde på 0,839. Vi har valt att i fortsättningen endast använda oss av balansomslutning 

när det gäller mått på företagens storlek. Vi menar att balansomslutning och omsättning är 

starkt korrelerade med varandra samt att balansomslutning som variabel medför mindre 

bortfall än nettoomsättningen som ibland antar ett nollvärde. Dock har vi i åtanke att 

balansomslutningen kan skilja sig stort mellan ett tillverkningsföretag och ett serviceföretag 

som nästintill saknar tillgångar. Trots detta använder vi balansomslutningen då det medför ett 

mindre bortfall och att nettoomsättningen kan skilja sig oerhört mycket mellan åren. 

I övrigt innehåller vår studie inte variabler som korrelerar vilket innebär att vi kan använda 

oss av dem i vår multipla logistiska regression. Skuldsättning, vinstmarginal och soliditet är 

variabler som används endast när vi undersöker den Orena Bytesgruppen.  

5.6 Multipel logistisk regression 

När vi nu sett att det finns variabler som kan förklara revisionsberättelsens utformning i både 

Chi2-test och enkla binära logistiska regressioner är det nu viktigt att se hur sambandet ser ut 

när vi tar med flera variabler i modellerna. Detta görs enklast med en multipel logistisk 

regression och anledningen till att vi gör detta är för att se hur starkt samband de förklarande 

variablerna tillsammans har med vår beroende variabel. De variabler som inkluderas i den 

multipla logistiska regressionen är: 

Beroende variabel: 

 Revisionsberättelsens utformning bytesåret 

 

Förklarande variabler: 

 Revisionsberättelsens utformning året innan bytet 

 Förändring i revisionsarvodet mellan bytesår och året innan byte 
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 Bytt/Ej bytt revisor 

 Revisionsbyråns storlek (stor, liten) 

 LogBalansomslutning 

 Soliditet  

 Vinstmarginal 

 Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättning, soliditet och vinstmarginal används endast i den multipla regressionen som rör 

den Orena Bytesgruppen. Detta eftersom denna grupp är av speciellt intresse för oss och vi 

behöver fler kontrollvariabler för att kunna erhålla så relevanta resultat som möjligt.  

I regressionerna tittar vi på respektive variabels signifikansnivå men också hela modellens 

signifikansnivå och förklaringsgrad. Hela modellen är signifikant om den understiger 0,05, 

dvs. vår valda signifikansnivå. Förklaringsgraden som används är enligt Nagelkerke-test och 

visar hur väl den beroende variabeln förklaras av modellen. Värdet ligger mellan 0 och 1, och 

ju högre förklaringsgrad desto bättre förklaras revisionsberättelse utformning under bytesåret 

av modellen som helhet.  

5.6.1 Multipel logistisk regression för alla undersökta företag 

I denna avdelning har vi valt att inkludera flera olika förklaringsvariabler för att på detta sätt 

se hur revisionsberättelsen påverkas av dessa tillsammans. Från de tester vi gjort tidigare kan 

vi konstatera att ytterligare analyser är nödvändigt i en gemensam modell. Vi kommer även 

att inkludera kontrollvariabeln balansomslutning för att kontrollera om storleken har en möjlig 

inverkan på revisionsberättelsens utformning.   

                                     

RB = Revisionsberättelse bytesåret/andra undersökta året (binär) 

B = Bytt/ej bytt (binär) 

BÅ = Storlek på byrå (binär) 

∆A = Korrigerad förändring i revisionsarvode mellan året innan byte/första året & 

bytesåret/andra året 

RI = Revisionsberättelse året innan byte/första undersökta året (binär) 

LogBS = Logaritmerad balansomslutning från bytesåret/andra undersökta året 

 

I tabellen nedan har vi utfört de tester som innefattar hela modellen. För varje variabel visas 

koefficienten och signifikansnivån står inom parentes. 

 
Tabell 31 - Multipel logistisk regression i Hela undersökta gruppen 

 

N Använda 

variabler 

B BÅ RI ∆A LogBS Mod. 

Sign.nivå 

Nagelkerke  

753 B, BÅ, 

RI, ∆A, 

LogBS 

0,345 

(0,280)    

 -0,084 

(0,813) 

 3,320 

(0,000)    

0,000 

(0,277) 

 -0,048 

(0,458)  

0,000 0,366 

753 B, BÅ, 

∆A, 

LogBS 

 0,750 

(0,006) 

 -0,133 

(0,653) 

Ingår ej 0,000 

(0,171) 

 -0,150 

(0,013) 

0,002 0,050 
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I det första testet ser vi att modellen har en relativt hög förklaringsgrad och är signifikant, 

vilket innebär att förklaringsvariablerna tillsammans förklarar den beroende variabeln bra. 

Revisionsberättelsen året innan bytet har ett starkt signifikant samband med 

revisionsberättelsens utformning bytesåret. Som vi förklarat tidigare känns detta som ett 

naturligt samband. När en variabel har ett starkt samband med den oberoende variabeln 

påverkas sambandet med de övriga variablerna negativt och de samband som kan finnas med 

andra variabler utjämnas. På grund av detta väljer vi att i fortsättningen eliminera 

revisionsberättelsen innan byte som variabel i den multipla logistiska regressionen för alla 

undersökta företag. Modellen som ställs upp blir då istället:  

 

                              

I det andra testet har vi eliminerat revisionsberättelsens utformning året innan byte och nu ser 

vi att både bytet och balansomslutningen är signifikanta variabler. Däremot är inte 

förklaringsgraden lika hög i detta test som i det första testet, vilket beror på elimineringen av 

RI. Alltså påverkas revisionsberättelsens utformning under bytesåret av om företaget valt att 

byta revisor samt storleken på företaget. B-värdet för LogBS är negativt (-0,15) vilket föreslår 

att ju högre balansomslutning företaget har, desto större är möjligheten att de erhåller en ren 

revisionsberättelse under bytesåret. 

 För bytt/ej bytt är B-värdet 0,75, således påverkar ett byte av revisor revisionsberättelsen så 

att revisionsberättelsen går mot oren när företaget byter revisor när Hela gruppen studeras. 

Detta innebär att vi kan konstatera att ett byte av revisor har ett samband med 

revisionsberättelsen som skulle kunna indikera att opinion shopping inte förekommer. Detta 

samband kan bero på att den nye revisorn är mer noggrann i sin granskning jämfört med den 

tidigare revisorn och att det därmed blir fler orena revisionsberättelse vid ett byte. Vi kan även 

se att de företag som är något större har större chans att få en ren revisionsberättelse. Dessa 

företag kanske många gånger har en bättre ekonomisk ordning inom företaget vilket kan leda 

till att det är bättre interna kontroller inom företaget och därmed större möjlighet att få en ren 

revisionsberättelse.  

Vi kan även konstatera att revisionsbyråns storlek samt hur arvodet förändras inte har någon 

synbar påverkan på revisionsberättelsen från bytesåret. Detta innebär att den tidigare 

presenterade teorin om att de stora revisionsbyråerna skulle hålla en bättre revisionskvalitet 

inte visar sig i vårt test. Vi kan inte heller se sambandet att en högre revisionskvalitet följer 

med ett högre revisionsarvode.  För att säkerställa detta har vi även valt att utföra en likadan 

regression som ovan men med absolutvärden på korrigerade arvodesförändringen, för att inte 

negativa och positiva förändringar ska ta ut varandra i modellen. Även i detta test är den 

korrigerade förändringen ej signifikant och förklaringsgraden regressionskoefficienten är 

0,000.  

5.6.2 Multipel logistisk regression för endast Bytesgruppen 

I Bytesgruppen blir det oväsentligt att inkludera bytet i modellen eftersom den alltid antar 

samma värde då alla bytt revisor inom denna grupp. När vi undersöker samma variabler, 

förutom bytt/ej bytt-variabeln, inom Bytesgruppen får vi istället denna modell: 

                               

RB = Revisionsberättelse bytesåret/andra undersökta året (binär) 

BÅ = Storlek på byrå (binär) 

∆A = Förändring i revisionsarvode mellan året innan byte & bytesåret 

RI = Revisionsberättelse året innan byte (binär) 
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LogBS = Logaritmerad balansomslutning från bytesåret 

 
Tabell 32 - Multipel logistisk regression inom Bytesgruppen 

 

 

Även i denna regression som endast innehåller Bytesgruppen krävs det att vi bortser från den 

förklarande variabeln revisionsberättelse innan byte då den är så starkt signifikant med vår 

beroende variabel (se första testet i tabell 32). Vår nya modell blir då: 

                         

Endast balansomslutningen har ett signifikant samband med vår oberoende variabel enligt 

andra testet. B-värdet, -0,152, betyder att ju högre balansomslutning företaget har desto större 

är sannolikheten att revisionsberättelsen för bytesåret ska vara ren.  

Vi ser att även i detta test fortsätter revisionsbyråns storlek och förändringen i arvodet att inte 

ha någon synbar påverkan på revisionsberättelsen från bytesåret. Även inom denna grupp har 

vi valt att testa absolutvärdet på den korrigerade förändringen, variabeln forsätter vara ej 

signifikant. Dock fortsätter storleken på företaget att påverka vår beroendevariabel vilket kan 

förklaras lika som nämnt i 5.6.1.  

Det finns i detta läge inget som indikerar att opinion shopping skulle förekomma inom 

gruppen som valt att byta revisor. Om opinion shopping hade förelegat menar vi att byråns 

storlek och även förändringen i arvodet skulle ha blivit signifikanta variabler. Detta eftersom 

att opinion shopping borde förekomma i större utsträckning på de mindre revisionsbyråerna 

som enligt teorin håller en lägre kvalitet. Vi kan även se att det inte går att ”köpa sig till” en 

ren revisionsberättelse bara genom att byta revisor och få ett ökat arvode.  

5.6.3 Multipel logistisk regression för endast den Orena Bytesgruppen 

Det är främst inom denna grupp som opinion shopping skulle kunna förekomma och vi väljer 

därför att utföra mer utförliga test i denna grupp jämfört med tidigare grupper.  

Hypotesprövning: 

H4: De företag som valt att byta revisor och har en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen, erhåller i större utsträckning en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen efter byte. 

För den Orena Bytesgruppen utökar vi modellen i Bytesgruppen som helhet med fler 

variabler; soliditeten, skuldsättningsgraden och vinstmarginalen. Detta för att kunna se ifall 

det föreligger ett samband mellan företagens finansiella ställning och resultat med 

revisionsberättelsens utformning efter bytet. Dessutom eliminerar vi variabeln för 

revisionsberättelsens utformning innan bytet eftersom det i den Orena gruppen alltid antar 

N Använda 

variabler 

BÅ RI ∆A LogBS Mod. 

Sign.nivå 

Nagelkerke  

348 BÅ, RI, 

∆A, LogBS 

- 0,355 

(0,433) 

 2,990 

(0,000)    

 0,000 

(0,520) 

 -0,070 

(0,410)    

0,000 0,353 

348 BÅ, ∆A, 

LogBS 

 -0,449 

(0,242) 

Ingår ej  0,000 

(0,574) 

 -0,152 

(0,045)    

0,032 0,048 
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samma värde då alla revisionsberättelser innan bytet är orena. Modellen som ställs upp blir 

därför: 

                                              

RB = Revisionsberättelse bytesåret/andra undersökta året (binär) 

BÅ = Storlek på byrå (binär) 

∆A = Förändring i revisionsarvode mellan året innan byte & bytesåret 

LogBS = Logaritmerad balansomslutning från bytesåret 

Sol = Soliditet 

VM = Vinstmarginal 

SkGr = Skuldsättningsgrad 

 
Tabell 33- Multipel logistisk regression inom den Orena Bytesgruppen 

 

Testet visar att främst balansomslutningen hos de undersökta företagen har ett signifikant 

samband med revisionsberättelsens utformning under bytesåret. Förhållandet är negativt, 

vilket innebär att ju högre balansomslutningen är desto lägre är sannolikheten att företaget 

erhåller en oren revisionsberättelse, dvs. ju högre balansomslutning desto större är chansen att 

revisionsberättelsen blir ren. Regressionen visar också att om vi har en signifikansnivå på 10 

% så skulle även soliditeten visa ett signifikant samband. Även soliditeten har ett negativt 

samband med den beroende variabel vilket betyder att ju högre soliditet, desto lägre är 

sannolikheten att företaget erhåller en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen. Förklaringsgraden (Nagelkerke) är relativt hög och modellens 

signifikansnivå visar på ett starkt samband mellan den beroende variabeln och de förklarande 

variablerna.   

Utifrån sambandet mellan balansomslutningen och revisionsberättelsens utformning under 

bytesåret inom den Orena Bytesgruppen kan vi säga att stora företag har större sannolikhet att 

erhålla en ren revisionsberättelse under bytesåret. Den större sannolikheten kan bero på dels 

opinion shopping men samtidigt kan det finnas andra orsaker till varför sambandet ser ut på 

detta vis, exempelvis att stora företag innehar en högre grad av kunskap och resurser för att 

kunna rätta till de fel som uppstått vid rapportering och granskning av de finansiella 

rapporterna. Opinion shopping är alltså bara en av orsakerna till varför storleken på företaget 

påverkar revisionsberättelsens utformning under bytesåret och det blir svårt att bevisa att det 

är just opinion shopping och inte något av de andra skälen som är huvudorsaken till 

sambandet.      

Soliditeten blir signifikant om en högre signifikansnivå väljs. Eftersom många av de 

undersökta revisionsberättelserna varit orena just på grund av att det egna kapitalet förbrukats 

så är en oren revisionsberättelse sammankopplad med låg soliditet. I den Orena Bytesgruppen 

ligger förmodligen redan många företag med låg soliditet. De med högre soliditet inom denna 

grupp lever då under större sannolikhet att erhålla en ren revisionsberättelse under bytesåret. 

Detta kan sammankopplas med att företagen som först haft en oren revisionsberättelse bättrat 

N Använda 

variabler 

BÅ ∆A LogBS Sol VM SkGr Mod. 

Sign. 

nivå 

Nagel

kerke  

52 BÅ, ∆A,  

LogBS,  

Sol, VM, 

SkGr 

 -0,419 

(0,607) 

 0,000 

(0,831) 

 -0,441 

(0,020)    

 -2,522 

(0,073)    

 -0,114 

(0,411 )   

 0,011 

(0,203) 

0,002 0,436  
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sig och fått bukt på problemen med det egna kapitalet och därmed fått en ren 

revisionsberättelse.  

Vi ser att även i denna grupp fortsätter revisionsbyråns storlek och förändringen i 

revisionsarvodet att inte vara signifikanta, detta även efter test med absolutvärden på den 

korrigerade förändringen i revisionsarvodet. Detta är ytterligare ett tecken på att opinion 

shopping inte förekommer då dessa variabler borde ha varit signifikanta om opinion shopping 

förelåg. Inte heller vinstmarginal eller skuldsättningsgrad visar ett signifikant samband och vi 

kan därmed konstatera att dessa kontrollvariabler inte påverkar revisionsberättelsens 

utformning för bytesåret.  

 

5.7 Fördjupande analys 

I de tidigare presenterade studierna inom området opinion shopping ser vi att många av 

studierna menar att det inte förekommer opinion shopping, t ex Chow & Rice (1982) och 

Krishnan (1996). Dessa studier är alla utförda i USA. Lennox (2000) menar i sin studie från 

Storbritannien att opinion shopping inte borde förekomma, men att han ändå finner vissa 

tecken som kan tyda på opinion shopping.  

De framgår i tidigare presenterad teori att det troligen inte förekommer opinion shopping i 

USA som är ett land med hög risk för att bli stämd men i Storbritannien finns det indikationer 

på att opinion shopping kan förekomma. Detta visar att i ett land som Sverige där ännu lägre 

risk för stämning föreligger kan opinion shopping förekomma i och med ett minskat 

oberoende hos revisorn. Det är därför intressant att kommentera de faktorer som kan indikera 

opinion shopping.  

5.7.1 Påverkan av bytet av revisor 

För företag med oren revisionsberättelse innan bytet är det vanligare att byta revisor än att inte 

byta, när vi ser till fördelningen inom grupperna samt den binära logistiska regressionen (se 

tabell 16). Detta skulle kunna förklaras med att företaget är missnöjd med sin tidigare revisor, 

att de inte kommer överens, eller att företaget försöker finna en billigare revisor. Det kan även 

förekomma andra förändringar i klientens avtalsmiljö som gör att den väljer att byta, enligt 

Williams (1988). Williams presenterar även orsaken till att företag byter revisor för att den 

tidigare revisorn inte ska kunna offentliggöra företagets dåliga finansiella position, vilket kan 

översättas till opinion shopping.  

Vi menar att detta kan visa på att opinion shopping förekommer när vi enbart ser till byte av 

revisor och revisionsberättelsens utformning innan bytet . Det finns en möjlighet att företagets 

underliggande bytesorsak kan vara att de byter i förhoppning om att erhålla en ren 

revisionsberättelse, dock är detta inget vi kan säkerställa i vår undersökning och kan därför 

inte i detta test bekräfta att det förekommer opinion shopping i Sverige. En annan orsak till att 

företag oftare byter revisor efter en icke önskvärd revisionsberättelse kan vara att de i detta 

läge anser det vara passande att byta revisor. Detta då ett byte av revisor efter en ren 

revisionsberättelse kan få ägarna och övriga intressenter att misstänka att något tvivelaktigt 

pågår inom företaget, och att bytet sker pga. detta.  

När vi utfört de multipla logistiska regressionerna ser vi att inom gruppen som opinion 

shopping skulle kunna förekomma inom, hela den Orena gruppen, har vi inget samband 

mellan bytet och revisionsberättelsens utformning under bytesåret. Vi kan därmed konstatera 

att opinion shopping troligen inte förekommer eftersom att det är i denna grupp som bevis för 
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opinion shopping skulle ha funnits. Om opinion shopping förelegat skulle bytet blivit 

signifikant i denna grupp, då ett byte krävs för möjlighet till opinion shopping. Det vill säga 

att rena revisionsberättelser oftare skulle förekomma vid ett byte jämfört med om företaget 

inte byter revisor.  

Tidigare studier har visat att de företag som valt att byta revisor efter att de erhållit en oren 

revisionsberättelse inte har större möjligheter att få en ren revisionsberättelse året efter bytet 

jämfört med de företag som inte byter revisor (Chow & Rice (1982), Smith (1986) och 

Krishnan (1996)). Detta visar att företag som haft en oren revisionsberättelse många gånger 

vet varför, och har korrigerat felen till påföljande år och därmed erhållit en ren 

revisionsberättelse då. Vi menar att detta troligen förekommit i vårt urval då bytet i sig inte 

blir en signifikant variabel. Vi ser även att det är ca 50 % i både den Orena Bytesgruppen och 

Orena Kontrollgruppen som påföljande år erhållit en ren revisionsberättelse vilket ytterligare 

stärker detta resonemang.  

5.7.2 Påverkan av revisionsbyråns storlek 

Enligt vår tidigare presenterade teori menar vi att det är de mindre revisionsbyråerna som har 

en lägre kvalitet (t ex Davidsson & Jiraporn, 2006) och risken finns att revisorn är mindre 

kunnig kan därmed förbise viktiga fakta om företagets finansiella position. Tidigare teori 

inom området revisorns oberoende (av t ex DeAngelo 1981; Siminic & Stein, 1987 båda 

refererade i Francis, 2004, s.352)) menar också att det är de mindre byråerna som är mindre 

oberoende/mer beroende av sin klient och således kan även detta vara en orsak till att klienter 

som vill erhålla en revisionsberättelse enligt standardutformningen bör välja att byta till en 

mindre revisionsbyrå.  

När vi granskar de test vi valt att göra ser vi att vi får det motsatta resultatet. Företag som bytt 

revisor väljer i större utsträckning att byta till en revisor anställd hos någon av Big4-byåerna, 

som enligt teorin (exempelvis Davidson & Jiraporn, 2006) håller en högre revisionskvalitet. 

Denna trend ser vi både inom de företag som haft en ren revisionsberättelse året innan byte 

samt även bland de företag som haft en oren revisionsberättelse föregående år. Detta tyder på 

att företaget värderar högre kvalitet på revisionen samt ett större oberoende hos revisorn och 

byter hellre till en Big4-byrå vilket oftast betyder ett lite högre arvode.  

Det faktum att det är vanligare att byta till en stor revisionsbyrå efter en oren 

revisionsberättelse betyder att de inte byter för att erhålla en lägre kvalitet på revisionen och 

därmed mindre kunniga revisorer, samt en lägre oberoende hos revisorn. Bytet kan istället 

bero på någon av de andra orsakerna till byte såsom missnöjdhet med den tidigare revisorn 

eller förändringar inom företagsledningen. Båda orsakerna kan betyda att företaget söker en 

bättre revisionskvalitet och därmed byter till en Big4-byrå.   

I de enkla binära logistiska regressionerna ser vi att det finns ett samband mellan storleken på 

byrån och revisionsberättelsen från bytesåret inom Bytesgruppen. Detta samband visar att de 

företag som bytt revisor till en Big4 (större byrå) har större chans att erhålla en ren 

revisionsberättelse jämfört med företag som väljer att anlita någon av icke Big4 när vi ser till 

hela Bytesgruppen. Enligt vår teori stämmer inte detta, då de stora byråerna i större 

utsträckning borde avge orena revisionsberättelser, dvs. ha en högre revisionskvalitet.  

När vi istället ser till enbart den Orena Bytesgruppen, alltså inom gruppen där opinion 

shopping skulle kunna förekomma, ser vi att detta samband försvinner och att byråns storlek 

inte längre är signifikant. Alltså kan vi inte visa att opinion shopping förekommer när det 

gäller skillnader i storleken på revisionsbyråerna. Enligt teori skapad av Krishnan (1996) 
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skulle företagen valt att byta till en revisionsbyrå av lägre kvalitet om företaget försökt 

använda sig av opinion shopping.  

Denna variabel är aldrig signifikant när vi utför våra regressioner med flera variabler. Vilket 

även det visar på att byråns storlek inte påverkar revisionsberättelsen från bytesåret när vi ser 

till flera variabler i samma modell.  

Vi kan således konstatera, utifrån hur storleken på revisionsbyrån påverkar 

revisionsberättelsen vid ett byte, att opinion shopping troligen inte förekommer i vårt 

representativa urval, och således heller inte i Sverige.  

5.7.3 Påverkan av revisionsarvodet 

Inom detta område finns det delade meningar när det gäller om kostnaden stiger eller sjunker i 

och med ett byte av revisor. Å ena sidan finns argumenten att det blir dyrare pga. höga 

uppstartskostnader vid förstaårsuppdrag, men å andra sidan är teorier om ”low-balling” och 

”fee-cutting” något som ibland nämns.  

I våra resultat ser vi att revisionsarvodet stiger mellan åren, både inom Bytesgruppen och 

Kontrollgruppen. I Bytesgruppen stiger arvodet men i Kontrollgruppen stiger dock arvodet 

mer procentuellt sett.  

Mönstret som vi ser skulle kunna innebära att företag i Bytesgruppen byter till byråer som tar 

ett lägre arvode jämfört med Kontrollgruppen. Att de byter till byråer som tar ett lägre arvode 

kan indikera att företagen med oren revisionsberättelse söker sig till revisionsbyråer med lägre 

kvalitet. Detta skulle kunna indikera att företag här försöker ”byta sig till” en ren 

revisionsberättelse. Eftersom detta är syftet med opinion shopping finns det i dessa grupper 

tecken på att opinion shopping skulle kunna förekomma.  

Då vi ser att arvodet inom den Orena Bytesgruppen har stigit och att det inom den Orena 

gruppen som inte bytt (Orena Kontrollgruppen) har stigit ännu mer, kan vi konstatera att de 

har billigare arvoden inom Bytesgruppen. Det vill säga att ett byte ökar kostnaden men inte 

lika stor ökning som företaget haft om de inte bytt revisor. Detta skulle kunna indikera att 

företag försöker nyttja sig av opinion shopping då syftet med bytet kan vara att finna en byrå 

som har en lägre revisionskvalitet (som i sin tur tar ett lägre arvode).  

Dock är det i detta läge aktuellt att tala om ”price-cutting” som nämns i vårt teorikapitel. 

Simon & Francis (1988) menar att klienter får rabatterade revisionsarvoden de första 3 åren 

hos en ny revisor och att arvodet sedan går upp till normala nivåer. Detta skulle förklara den 

mindre ökningen vi har inom Bytesgruppen jämfört med Kontrollgruppen, eftersom att de 

befinner sig i den rabatterade perioden.  

Å andra sidan kan den lägre kostnadsökningen i den Orena Bytesgruppen jämfört med den 

Orena Kontrollgruppen vara ett tecken på att revisionsbyråer använder sig av lockpriser för att 

locka till sig fler klienter. De nya revisorerna erbjuder ett lägre pris på revisionen än vad de 

befintliga revisorerna gör, vilket kan vara orsaken till bytet, enligt tidigare presenterad teori av 

bland annat Beattie & Fearnley (1995).  

I vårt urval ser vi att arvodet stiger inom båda grupperna, dvs. både bland de som bytt revisor 

och de som inte valt att byta revisor. Detta säger emot några av de tidigare studierna gjorda av 

bland annat Butterworth & Houghton (1995) som menar att pga. hårdare konkurrens på 

revisionsmarknaden borde priserna sjunka inom gruppen som inte valt att byta revisor. Att 

arvodet trots det stiger kan vara ett tecken på att företagen i vårt urval växer och att det därför 

krävs en större revisionsansträngning av revisorn. Det kan även bero på att lönenivåerna stiger 
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med åren och eftersom att revision är en tjänst som utförs av de anställda revisorerna kommer 

även arvodet som klienten får betala att stiga. Ytterligare en orsak kan vara att revisorerna 

lägger för stor ansträngning på revisionen och det är detta som höga arvodet beror på. Frågan 

är då om kostnaden för revisionen är högre än de fördelar som klienten erhåller genom den. 

Företaget kan värdesätta kvaliteten högt och då hellre betala ett högt pris för revisionen.  

När vi utfört de statistiska testerna ser vi dock att förändringen i arvodet inte är signifikant i 

något av våra tester. Detta bekräftar att det inte finns något samband mellan förändringen i 

arvodet och revisionsberättelsens utformning från bytesåret och heller inte året efter att ett 

byte ägt rum. Om ett företag gått från oren revisionsberättelse till ren revisionsberättelse via 

ett byte av revisor och dessutom fått betala ett högre arvode så innebär det, enligt vårt 

antagande, att opinion shopping kan vara orsaken till den rena revisionsberättelsen. För att 

opinion shopping skulle kunnat förkomma i vårt urval menar vi att förändringen i arvodet 

borde blivit signifikant, och att det därmed finns bevis för att opinion shopping inte 

förekommer. Inte heller när vi ser till de multipla logistiska regressionerna ser vi något 

signifikant samband mellan dessa variabler. Detta stärker ytterligare vårt antagande att en 

förändring i arvodet inte påverkar revisionsberättelsens utformning från bytesåret och således 

inte heller opinion shopping.  

Således kan vi konstatera att det i vårt urval troligen inte förkommer opinion shopping som 

ger ett högre arvode, alltså att företaget försöker ”köpa sig till” en ren revisionsberättelse.  

Vad vi dock kan konstatera är att det i likhet med studien utförd av Krishnan et al (1996) är de 

mindre företagen som väljer att byta revisor. Detta eftersom att medelvärdet av 

revisionsarvodet är högre i Kontrollgruppen jämfört med Bytesgruppen. Vi ser även att det är 

vanligare att det är de mindre företagen som har en oren revisionsberättelse då medelvärdet 

inom den Orena Bytesgruppen är betydligt lägre än vad det är inom den Rena Bytesgruppen, 

då vi antar att ett mindre företag får betala ett lägre revisionsarvode än de större företagen. Att 

de mindre företagen oftare lämnar in sin årsredovisning sent jämfört med de större företagen, 

är även det en förklaring till att det oftare är de mindre företagen som får en oren 

revisionsberättelse.  

5.7.4 Påverkan av andra variabler 

Den variabel som var mest signifikant av samtliga undersökta variabler var 

revisionsberättelsens utformning året innan bytet. Vi anser att detta ter sig logiskt då företag 

som haft en ren revisionsberättelse året innan byte i många fall fortsätter att ha en ren 

revisionsberättelse. Samma sak gäller företag som erhållit en oren revisionsberättelse året 

innan byte. Det kan vara problem i företaget som tar tid att åtgärda och således kan 

revisionsberättelsen från bytesåret fortsätta vara oren även påföljande år. När vi inkluderat 

revisionsberättelsen året innan byte i våra multipla logistiska regressioner ser vi att denna 

variabel är så starkt korrelerad med vår beroendevariabel (revisionsberättelse bytesåret) att 

den tar ut övriga variablers eventuella påverkan. På grund av detta valde vi att eliminera 

denna variabel från de stora modellerna, och kommer således inte att analysera den vidare.  

För att kontrollera för om storleken på företaget inverkade på revisionsberättelsen valde vi att 

utföra tester med omsättning och balansomslutning. Vårt multikollinearitetstest visade att 

dessa två variabler samvarierar och vi har därför enbart använt oss av balansomslutningen i 

våra logistiska regressioner.  

Vi kan se att balansomslutningen i många tester varit signifikant och att det därför finns ett 

samband mellan revisionsberättelsen och storleken på företaget. Testen visar att ju högre 

balansomslutning ett företag har desto större är sannolikheten att de får en ren 
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revisionsberättelse. Detta skulle kunna bero på att större företag har bättre interna kontroller 

och många gånger en större och mer kompetent ekonomiavdelning som noggrant 

producerar/kontrollerar företagets ekonomiska rapporter.  

Stora företag kan vara mer värna om sitt rykte i och med sitt starka beroende av t ex kunder 

och övriga intressenter. Detta är en stor anledning för ett företag att försöka erhålla rena 

revisionsberättelser och företagen försöker därmed rätta till sina fel så snabbt som möjligt. De 

stora företagen kan många gånger snabbt rätta till sina fel i och med att de har mer resurser 

och besitter mer kompetens i form av exempelvis större ekonomiavdelningar m.m. Å andra 

sidan kan det betyda att större företag har större ekonomiska resurser och därmed bättre 

möjlighet att ”muta” revisorer för att erhålla en, enligt företaget, önskvärd revisionsberättelse, 

dvs. använda sig av opinion shopping.  

I de multipla logistiska regressionsmodellerna med Hela gruppen och Bytesgruppen, ser vi att 

i det test där balansomslutningen varit inkluderad (och inte revisionsberättelsen året innan) är 

variabeln signifikant. När vi enbart analyserar den Orena Bytesgruppen ser vi att sambandet 

fortsätter att föreligga och att storleken på företaget således har en inverkan på 

revisionsberättelsen från bytesåret. Våra resultat visar att det är de större företagen som i 

större utsträckning erhåller en ren revisionsberättelse. Dock kan vi inte säkerställa att detta 

samband beror på opinion shopping, utan det kan istället bero på utökade resurser och bättre 

kunskap mm.  

Inom den Orena Bytesgruppen har vi även valt att se till tre olika ekonomiska mått; soliditet, 

vinstmarginal och skuldsättningsgrad. Av vår multipla logistiska regression framkommer att 

det endast är soliditeten som visar ett signifikant samband med revisionsberättelsen från 

bytesåret. Detta gäller dock endast när vi använder oss av den utökade signifikansnivån 10 %. 

Eftersom den är signifikant vid 10 % innebär det att ju högre soliditet ett företag har desto 

större är sannolikheten att de erhåller en ren revisionsberättelse under bytesåret. Detta kan 

förklaras med att många gånger har den orena revisionsberättelsen berott på att företaget 

förbrukat delar av sitt egna kapital och att det därför är naturligt att en lägre soliditet ger en 

oren revisionsberättelse från bytesåret. Möjligheten till opinion shopping kommer därför 

främst att användas av företag med hög soliditet, då dessa företag har större möjligheter att 

kunna påverka revisorn i och med mer resurser inom företaget. De företag med låg soliditet 

har redan förbrukat en del av sitt egna kapital pga. ett bakomliggande finansieringsproblem 

inom företaget. Ett förbrukat eget kapital är svårt att undanhålla från intressenterna och 

således kommer det att i denna grupp bli mindre aktuellt med opinion shopping.  

Alla företag vill givetvis erhålla en ren revisionsberättelse men de företag som har en högre 

soliditet har bättre resurser för att lyckas erhålla en ren revisionsberättelse. Detta eftersom de 

har ett tillräckligt stort eget kapital som kan hjälpa företaget att bryta trenden med orena 

revisionsberättelser, och istället gå mot en ren revisionsberättelse under bytesåret.  

I detta läge är det lite underligt att skuldsättningsgraden inte är signifikant då den är nära 

besläktad med soliditeten. Revisionsberättelsen från bytesåret påverkas inte heller av om 

företaget har en hög eller låg vinstmarginal, och således spelar inte resultatet från året någon 

roll i detta läge.  

5.7.5 Resultat gällande opinion shopping 

Våra resultat tyder på att opinion shopping inte verkar förekomma i Sverige, vilket vi baserar 

på följande resultat:  
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 Bytet har inte en signifikant påverkan på revisionsberättelsens utformning bytesåret i 

hela Orena gruppen. Med andra ord medför oftast inte bytet att de företag som har 

orena revisionsberättelser går till rena revisionsberättelser, och således kan inte 

opinion shopping förekomma.  

 Inget förhöjt arvode för företag som haft oren revisionsberättelse och bytt revisor. 

Alltså betyder inte det faktum att man går från oren- till ren revisionsberättelse att 

revisionsarvodet stiger och företagen försöker därmed inte att ”köpa sig till” en ren 

revisionsberättelse.  

 Företagen inom den Orena Bytesgruppen har bytt till stora revisionsbyråer i större 

utsträckning än mindre byråer. Vi får alltså inte stöd i att företagen byter till mindre 

revisionsbyråer, som anses göra revisioner av lägre kvalitet, för att kunna lyckas med 

opinion shopping. Detta visar i sin tur att de företag som haft en oren 

revisionsberättelse väljer att byta till en revisor med högre revisionskvalitet och större 

oberoende, tvärt emot vad opinion shopping föreslår.  
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I detta kapitel kommenterar vi våra tidigare presenterade resultat och kommer till en slutsats 

rörande opinion shopping i Sverige. Vi återkopplar till våra tidigare forskningsfrågor och 

även till presenterad teori. Dessutom kommer vi att beröra framtida forskningsmöjligheter.  

 

För att undersöka om opinion shopping förekommer i Sverige ställde vi upp tre 

forskningsfrågor som här ska besvaras.  

När ett företag med en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen byter 

revisor, är det mer sannolikt att de kommande år erhåller en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen än motsvarande företag som inte byter revisor?  

Svaret på denna frågeställning är det som ytterst skulle kunna bevisa om fenomenet opinion 

shopping förkommer eller inte. Som första steg i att försöka besvara frågan kom vi fram till 

att det är vanligare att ett företag som erhållit en oren revisionsberättelse byter revisor än att 

de inte gör det. I likhet med De Muylders studie (2011) från Belgien kan vi konstatera att 

motivet/försöket till opinion shopping finns, dvs. orena revisionsberättelser är vanligare i 

Bytesgruppen och företag kan försöka att byta sig till en mer önskvärd revisionsberättelse.  

Efter att ha konstaterat att motivet till opinion shopping finns ser vi att det enligt våra 

undersökningar är 26 utav 437 företag som skulle kunna använda sig av opinion shopping, 

alltså ca 6 %. I Smiths studie (1986) konstaterar han att opinion shopping inte är vanligt 

förekommande, grundat på att det i hans undersökning var ca 3,5 % av företag som kunde 

använt sig av opinion shopping. Vi menar att även vi har funnit en mycket liten andel av våra 

undersökta företag som kan ha använt sig av opinion shopping och att vi därför kan konstatera 

att det är mycket ovanligt med opinion shopping i Sverige.  

Som vi behandlat i teorin krävs ett byte av revisor för att opinion shopping ska föreligga. 

Detta gör att bytet av revisor och revisionsberättelsens utformning blir extra relevant att 

studera. I studien gjord av Blay (2005) framkommer det att ett byte av revisor/hot om byte av 

revisor påverkar revisionsberättelsen negativt. Eftersom våra tester visar att bytet inte är en 

signifikant variabel bland de företag som haft en oren revisionsberättelse, så ifrågasätter vi om 

opinion shopping förekommer i vårt urval. Enligt oss är detta en stark indikation på att 

opinion shopping troligen inte förekommer i någon större utsträckning i Sverige.  

Det är svårt att finna tydliga bevis för att opinion shopping faktiskt förekommer. Dock kan vi 

med hjälp av tester med olika variabler studera om det finns indicier som tyder på att opinion 

shopping möjligen kan förekomma i vårt urval. Vi menar att i de tester vi har utfört granskat 

många olika typer av variabler och att dessa variabler var för sig skulle kunna vara ett tecken 

på opinion shopping finns, men att det är en större möjlighet att dessa variabler (exempelvis 

byte av revisor) påverkas av något annat som inte har med opinion shopping att göra (t ex 

ledningsbyte).  

Sammanfattningsvis menar vi att våra undersökningar angående revisorsbytet inte visar några 

tecken på att opinion shopping skulle förkomma i någon större omfattning i vårt urval. Dock 

kan vi inte med säkerhet uttala oss om något enskilt av våra utvalda företag använder sig av 

opinion shopping eller inte. Detta då vi inte noggrant studerat förutsättningarna runt bytet, då 

den information som krävs för detta inte finns att tillgå. Istället har vi studerat generella 
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tecken på opinion shopping i vårt urval. Utifrån detta ser vi en indikation på att opinion 

shopping skulle kunna förekomma i vårt urval (att företag med oren revisionsberättelse väljer 

att byta revisor i större utsträckning än att inte byta), dock kan vi inte bekräfta att denna 

indikation enbart visar på opinion shopping eftersom det finns andra möjliga orsaker som 

påverkar bytet av revisor. Dessutom finns inte sambandet att företag som byter revisor går 

från en oren till en ren revisionsberättelse efter bytet, vilket föreslår att även om försök till 

opinion shopping finns bland företagen är det inte sannolikt att de lyckas med försöket.   

Baserat på bytet är det dock svårt att säga något konkret om opinion shopping i Sverige, så för 

att ytterligare undersöka om opinion shopping skulle kunna förekomma krävs att fler aspekter 

undersöks och därför har vi även valt att ställa upp och besvara dessa frågor:  

1. Finns det ett samband mellan företag som erhållit en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen efter bytet och ett stigande revisionsarvode?   

Enligt våra tester ser vi inget samband med ett stigande revisionsarvode och 

revisionsberättelsens utformning från bytesåret. Vi ser däremot att arvodet generellt 

stiger vid ett byte utan att det påverkar revisionsberättelsen. Detta kan som tidigare 

nämnts bero på t ex höga uppstartskostnader. I tidigare forskning har detta samband 

inte studeras och vi kan därför inte jämföra med tidigare forskning utan har istället 

bidragit med något nytt till forskningen. Vad vi dock ser från tidigare studier är att 

resultaten gällande ekonomiska band mellan revisorn och klienten är blandade. Vissa 

studier visar att ju högre arvode revisorn tar, ju mer beroende blir revisorn av klienten 

och således kan oberoendet minska, och andra menar att detta samband inte föreligger. 

(Hope & Langli, 2010, s.577). Således visar studien att det inte går att ”köpa sig till” 

en ren revisionsberättelse vilket även det indikerar att svenska revisorer agerar 

oberoende av revisionsarvodet. 

2. Påverkar revisionsbyråns storlek företagens sannolikhet att erhålla en 

revisionsberättelse enligt standardutformningen efter bytet?  

Vi kan inte finna några bevis som stöder detta. Våra undersökningar visar istället att 

företagen tenderar att byta till en större revisionsbyrå som håller en högre 

revisionskvalitet samt ett högre oberoende. Enligt tidigare presenterad teori (av t ex 

Davidson & Jiraporn (2006)) skulle företag som vill använda sig av opinion shopping 

istället välja att byta till en mindre byrå med lägre revisionskvalitet. Att företag i 

Sverige väljer revisionsbyråer med högre kvalitet kan bero på att företagen värdesätter 

detta och därmed kommer revisionskvaliteten hos samtliga aktiva revisionsbyråer i 

Sverige att stiga i och med hårdare konkurrens. Detta är positivt för 

revisionsbranschen i sin helhet samt samhället i stort.  

Det faktum att revisionsarvodet generellt stiger vid ett byte av revisor kan förknippas 

med att företag i större omfattning väljer att byta till en stor revisionsbyrå, Big4. Detta 

stämmer överens med studier som visar att det större byråerna tar ett högre arvode än 

vad de mindre gör (Ghosh & Lustgarten, 2006).  

Med dessa utökade undersökningar gjorda kan vi fortfarande inte finna några bevis för att 

opinion shopping skulle förekomma i vårt urval. Vad vi dock kan se är att det är de större 

företagen och företag med relativt hög andel eget kapital inom bolaget som skulle kunna 

använda sig av opinion shopping.   

Vår slutsats blir därför, trots att vi finner tecken på att motivet/försök till opinion shopping 

skulle kunna förekomma i Sverige, att opinion shopping troligen inte förekommer i Sverige. 

Detta baserar vi på att viktiga variabler, så som bytet, arvodet eller byråns storlek, inte blivit 
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signifikanta i våra tester. Med andra ord kan vi konstatera att även om försök till opinion 

shopping förekommer bland svenska företag så är sannolikheten mycket liten att företagen 

lyckas med försöket. Således agerar svenska revisorer oberoende och har en hög 

revisionskvalitet i sin granskning, när det gäller opinion shopping. 

6.1 Kontribution  

Utifrån intressentperspektivet ser vi detta resultat som positivt då det visar att opinion 

shopping troligen inte förekommer i någon större omfattning i Sverige och således är 

informationen som intressenterna får från revisorn tillförlitlig. En förutsättning för en 

fungerande aktiemarknad är att informationen som presenteras är korrekt och tillförlitlig. 

Även leverantörer, kreditgivare, anställda och kunder kan känna förtroende för revisorn och 

dess revisionsberättelse, vilket är positivt för samtliga intressenter.  

Det är även positivt utifrån revisorernas synvinkel då de får behålla ett gott rykte inom 

samhället. En färsk studie, utförd på uppdrag av FAR (maj 2011), har kommit fram till att 

förtroendet för revisionsbranschen i Sverige är stort, då 7 av 10 svenskar anser att de har ett 

stort förtroende för svenska revisorer. Även företagsledare är mycket nöjda med sin revisor 

och branschen i helhet samt att Sveriges politiker känner även de ett stort förtroende för 

revisorerna. Vi menar att vår studie stärker förtroendet ytterligare vilket även det är positivt 

för samtliga intressenter.  

Hela revisionsbranschen i Sverige gagnas av vår undersökning eftersom den tyder på att 

svenska revisorer agerar oberoende med en hög kompetens vilket medför en hög kvalitet på 

granskningarna. Särskilt i dessa tider när vi nyligen genomgått en global finanskris är detta 

extra viktigt, då företroende för revisorerna är en betydelsefull del för återhämtningen av 

samhället. Med andra ord kan vi bekräfta och komplettera tidigare presenterade 

undersökningar som visar att Sverige ligger i framkant när det gäller kvalitet i revisionen 

(FAR, Svensk redovisning & revision i världsklass). FAR:s generalsekreterare Dan 

Brännström har kommenterat resultatet av studien som ”Vi lever i landet ordning och reda. Vi 

accepterar inte fel eller osäkerhet, och det driver fram hög kvalitet och gör att vi når den här 

fantastiskt fina positionen” (FAR, Svensk redovisning & revision i världsklass). Vi anser att 

lagstiftarna i Sverige kan känna fortsatt företroende för revisorerna då studien visar att 

opinion shopping inte förkommer och att regler mot opinion shopping inte krävs för tillfället. 

Från studien kan vi konstatera att det är vanligare att ett företag byter revisor efter de erhållit 

en oren revisionsberättelse. Detta i likhet med ett flertal tidigare studier av bl.a. Chow & Rice 

(1982); Krishnan et al (1996) och Lennox (2000).  

Utifrån vår studie kan vi även dra slutsatsen att opinion shopping troligen inte förekommer, 

vilket bekräftar tidigare studier av bl.a. Chow & Rice (1982) och Krishnan et al. (1996). Vi 

menar dock att trots att vi inte sett några bevis på att opinion shopping skulle förekomma i 

Sverige så har vi ändå bidragit till forskningen då vi undersökt samband som tidigare inte 

studerats. I och med att vi utfört undersökningen i Sverige som är ett land med låg risk för att 

bli stämd, bidrar vi med ny information till forskningsområdet då de flesta av de tidigare 

gjorda studier är gjorda i USA som är ett land där det föreligger en hög risk för stämning 

(Hope & Langli, 2010). Vi har även studerat om revisionsarvodet påverkas av möjligheten till 

opinion shopping, vilken även det är ny information rörande opinion shopping.  

6.2 Framtida forskning  

Då vi i vår studie använt oss av en heterogen grupp med slumpvis utvalda företag från alla 

olika typer av företag, anser vi att det skulle vara lämpligt att utveckla vår studie vidare 
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genom att enbart undersöka mindre grupper av företag, som bara stora eller bara små företag. 

Detta för att se om det tydligare går att se något mönster inom grupperna. Ett förslag är att 

studera enbart de stora företagen då det enligt vår studie är dessa som har större sannolikhet 

att erhålla en ren revisionsberättelse från bytesåret.  

Vi menar att påverkan av revisionsarvodet är intressant, trots att vi inte sett några signifikanta 

samband med denna variabel. Detta eftersom det sedan tidigare inte, enligt vad vi funnit, är 

studerat detta samband. Att utveckla denna variabel vidare så som att studera om möjligheten 

till opinion shopping är större ju mer tjänster som företaget väljer att köpa av revisionsbyrån, 

dvs. icke revisionstjänster, är ett mycket intressant område. Inom detta område, rörande 

ekonomiska band mellan klient och revisor, är det studerat en hel del och således går denna 

forskning att utvidga till att även inkludera opinion shopping.  

Att utföra sin undersökning i olika länder, där revision har olika hög trovärdighet är också en 

möjlighet. Även att jämföra två olika länder t ex Sverige och Grekland kan vara intressant, då 

dessa länder kan ha lite olika syn på revisorer och deras arbete. Att Grekland nu även befinner 

sig i en ekonomisk kris gör det än mer intressant att studera detta land, då krisen kan påverka 

revisorerna negativt. Det skulle även vara intressant att studera och jämföra länder med olika 

lagar och regleringar, exempelvis Sverige och Kina, då skillnader borde föreligga i både 

företagsmiljön och revisorernas granskning. Med detta sagt anser vi det intressant att 

undersöka skillnader mellan länder och kulturer när det gäller opinion shopping, och att 

Grekland och Kina används för att exemplifiera detta.  

Vår typ av undersökning skulle även kunna kombineras med en enkätundersökning som 

skickas tills de företag som bytt revisor och haft en oren revisionsberättelse innan bytet ägde 

rum. En enkät skulle kunna ge djupare information rörande bytet och hur klienten tänkt när de 

valt revisionsbyrå, hur deras revisionskostnad förändras samt även vad de anser är viktigt när 

de byter byrå. Detta skulle kunna ge ett tydligare bevis på om försök till opinion shopping 

förekommer bland svenska företag. Även djupgående intervjuer kan vara användbara i och 

med att dessa kan ge djupare och bättre information.  

Vi menar att det även är intressant att studera hur konjunkturcykeln påverkar möjligheten till 

opinion shopping, då detta är något som vi inte tagit upp i vår studie. En lågkonjunktur kan ge 

revisorerna fler incitament till att tänja på sitt oberoende genom större påtryckningar från sina 

klienter. Å andra sidan kan detta samband gå i motsatt riktning då lågkonjunkturen kan ge 

revisorerna incitament att utföra mer noggranna granskningar, pga. att revisorernas arbete 

granskas mer frekvent under svåra ekonomiska tider.  
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I detta kapitel kommer vi att redogöra för begreppen reliabilitet och validitet. Vi kommer att 

diskutera dessa begrepp utifrån vår uppsats och därmed komma fram till om vår studie är 

tillförlitlig och om den har ett vetenskapligt värde.  

 

Det som forskaren vill uppnå med sin uppsats är att utifrån sin studie kunna dra generella 

slutsatser över hur det ser ut i populationen (Ejvegård, 2009, s.77). Genom att diskutera 

sanningskriterierna reliabilitet och validitet för att kontrollera vår metod och våra resultat är 

det enklare att kunna dra generella slutsatser angående populationen. När en kvantitativ metod 

används är kvaliteten av studien helt beroende av om vi kan anse att den insamlade 

informationen är tillförlitlig (Patel & Davidson, 2003, s.98). Vi ska därför försöka bedöma 

kvaliteten i studien genom att diskutera reliabiliteten och validiteten.  

7.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten svarar på frågan ”är vår undersökning pålitlig/tillförlitlig?”. Här ser man till om 

forskaren noggrant granskat datamaterialet, att inga fel smugit sig in i undersökningen. En 

hög reliabilitet/pålitlighet är något som krävs för att forskaren ska kunna pröva 

forskningsfrågan. (Holme & Solvang, 1991, s.167) 

För att en forskning ska få en hög reliabilitet krävs det att andra forskare skulle kunna göra 

samma undersökning som vi just gjort, och ändå komma fram till samma resultat (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009, s.115). Reliabiliteten är särskilt viktig när det används en 

kvantitativ metod inom forskningen (Bryman & Bell, 2005, s.48). Det finns två olika delar av 

reliabilitet som är aktuella i vår studie, nämligen stabilitet och interbedömarreliabilitet.  

(Bryman & Bell, 2005, s.94). 

Stabiliteten ser till förmågan att kunna mäta samma sak men vid olika tidpunkter. I och med 

att vi tydligt har förklarat hur vi utfört vår studie går det att replikera studien vid ett senare 

tillfälle, därför skulle stabiliteten kunna vara hög. Vi anser att den information vi använt 

endast kommer från företags årsredovisningar vilket inte förändras med tiden, om forskaren 

väljer att analysera samma år som i vår studie. Om vi samlade samma slag av information vid 

två olika tillfällen så skulle denna information inte skilja sig åt. (Muijs, 2004, s.72) Vad det 

dock går att fundera på är om vi gör samma typ av undersökning fast med senare 

undersökningsår. Här skulle påverkan från finanskrisen och även slopandet av 

revisionsplikten kunna påverka resultatet. Finanskrisen påverkar troligen revisorerna positivt, 

dvs. att de blir mer noggranna i sin granskning och således torde det även i framtiden vara 

svårt att finna bevis gällande opinion shopping. I och med slopandet av revisionsplikten 

kommer dock inte samma företag att kunna ingå i urvalet då mindre företag har möjligheten 

att välja bort revisionen. Detta skulle kunna leda till att de minsta företagen i vårt urval går 

bort i urvalsprocessen i och med att de inte använder sig av en revisor och således skulle 

analysen baseras på de större företagen och resultatet kunna bli annorlunda.  

När vi studerat olika årsredovisningar har vi blivit tvungna att bedöma om 

revisionsberättelsen är ren eller oren. Detta gör att vår studie till stor del grundar sig på 

bedömningar och därmed är interbedömarreabiliteten viktig, dvs. då det finns risk att olika 

tolkningar inte överensstämmer mellan observatörer (Bryman & Bell, 2005, s.94). Vi anser att 

vi har gjort dessa bedömningar lika under hela vår datainsamlingsperiod. En 

revisionsberättelse har fått klassningen ren om den är enligt standardutformningen och oren 
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om något avviker från standardutformningen. Detta gör att vi trots de många bedömningarna 

har en hög internbedömarreliabilitet i och med att våra bedömningar enbart har två olika 

utfall, ren eller oren revisionsberättelse. Dessutom har vi under arbetets gång säkerställt att vi 

tolkar informationen likvärdigt och haft ett bestämt arbetssätt. 

Då denna studie baseras på data som kommer att finnas kvar och som enkelt går att samla in 

igen, går det att utföra en liknande undersökning om en tid. På grund av detta menar vi att 

reliabiliteten är hög. Vi har noggrant undersökt vårt datamaterial och har granskat delar av 

varandras insamlade data för att se om våra insamlingsmetoder stämmer överens och för att se 

att vi inte gjort några fel i vår manuella hantering av datan. För att ytterligare säkerställa att vi 

håller en hög reliabilitet har vi även gjort samma test flera gånger för att säkerställa att det är 

korrekta resultat som presenteras. Dessutom har vi i några fall där det är möjligt att göra olika 

typer av tester för att se om det föreligger ett samband mellan våra variabler, gjort de olika 

testerna för att se att sambandet/resultatet blir samma vid alla analyser.  

7.2 Validitet 
Om reliabiliteten är ett mått på hur något mäts så är validiteten ett mått på vad som mäts 

(Bjereld, 2009, s.115). Validiteten svarar på frågan ”mäter vi det vi vill mäta?”. En hög 

validitet är att föredra eftersom forskaren då mäter det som han/hon eftersträvar att mäta. 

(Dahmström, 2005, s.334).  

Forskaren måste veta vad måttet står för, för att sedan använda detta konsekvent genom hela 

sin studie, den så kallade begreppsvaliditeten (Ejvegård 2009, s.80; Bryman & Bell, 2005, 

s.48).  Vi har i vår studie grundat begrepp som revisionskvalitet och revisorns oberoende på 

tidigare utförda undersökningar och deras sätt att definiera olika begrepp. Dessa begrepp är 

svåra att mäta vilket även gäller vårt huvudområde opinion shopping. Trots att det är svårt att 

mäta och därmed även svårt att definiera dem menar vi att vi ändå har en relativt hög 

begreppsvaliditet. I och med att vi antagit samma definitioner som är tidigare presenterat 

anser vi att de är generellt accepterade och har med det även en hög begreppsvaliditet.  

Den interna validiteten mäter frågor rörande kausalitet, dvs. om ett kausalt samband mellan 

två variabler är hållbart eller inte, eller om något annat som inte mäts kan påverka. (Bryman 

& Bell, 2005, s.48). Då det finns flera faktorer som kan vara underliggande orsaker till t ex 

byte av revisor behöver det inte betyda att det är opinion shopping som förekommer bara för 

att vi ser ett samband. Vi har under hela vår undersökning och speciellt under analysen och 

slutsatsen haft detta i åtanke och vi har därmed varit försiktiga i vår bedömning av resultaten. 

I och med att vi varit medvetna om problemet och då även tagit hänsyn till det, menar vi att vi 

ändå har en relativt hög intern validitet i vår undersökning. För att nå en så hög intern validitet 

som möjligt har vi, baserat på tidigare studier, noggrant valt ut de undersökningsvariabler vi 

använt oss av. Vi har även kompletterat med andra variabler som vi anser kan påverka 

revisionsberättelsens utseende för att kunna förklara så mycket som möjligt av variationen i 

den beroende variabeln.    

Den externa validiteten å andra sidan mäter istället forskarens möjlighet att generalisera sina 

resultat till en större grupp än den undersökta. Här blir urvalet väldigt viktigt, då det måste 

vara välmotiverat och även representativt. (Bryman & Bell, 2005, s.49). Vi har strävat efter att 

uppnå ett så stort urval som möjligt för att genom detta kunna dra generella slutsatser 

baserade på vårt urval. Urvalet är representativt då det innehåller företag från olika branscher 

och även av olika storlekar, samt att vi anser att det är ett motiverat urval i och med att det 

grundas på de företag som valt att byta revisor. Vi anser att vi kan dra generella slutsatser 

baserat på vårt urval då vår studie har visat samma resultat som många andra tidigare studier. 

Således har vi en hög extern validitet i vår undersökning.  
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Kapitel 7 – Giltighetsanspråk 
 

För att kunna ha en så hög validitet som möjligt i vår studie måste det även föreligga en hög 

reliabilitet. Om vi inte har en pålitlig undersökning, dvs. att vi har en låg reliabilitet, leder 

detta till att vår studie även får en låg validitet, att vi inte mäter det vi tänker mäta genom vår 

undersökning. (Dahmström, 2005, s.334f). Dock behöver inte en hög grad av reliabilitet 

automatiskt betyda att validiteten är hög (Bjereld et al., 2009, s.116).  Vi har en hög samlad 

reliabilitet i studien, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå en hög validitet i vår 

studie.  

Sammanfattningsvis menar vi att vår undersökning har en relativt hög validitet, trots att det 

kan finnas faktorer som påverkar våra variabler som vi valt att inte ta hänsyn till. I 

diskussionen har vi varit tydliga med detta och slutsatsen är baserad på vad som tidigare sagts 

om våra undersökningar och dess resultat.  
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Bilaga 1 – Exempel på revisionsberättelser 

Alla revisionsberättelser är hämtade från respektive företags årsredovisning, via Affärsdata. 

Enligt standardutformningen (ren):
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Revisionsberättelser som avviker från standarutformningen (oren): 
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Bilaga 2 – Sökord vid artikelsök 

 

Sökord Antal träffar  

 Business Source Premier Emerald Fulltext 

Audit quality 2881 8850 

Auditor independence 1556 894 

Auditor independence + 

dismissal threats  

3 13 

Audit switch 105 593 

Auditor choice  990 1113 

Audit change + opinion 176 2304 

Opinion shopping 2032 2246 

Opinion shopping + audit 28 187 

Audit opinion  1906 2809 

Audit fee 1131 1006  

Audit fee and change of 

auditor 

107 253 

Qualified audit opinion 119 717 

Effects of opinion shopping 165 1357 

Evidence of opinion 

shopping  

49 1493 
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Bilaga 3 – Justering av extremvärden  

B 3:1 Medelvärdeskorrigering gällande revisionsarvodet 

Rena Bytesgruppen 

Inom denna grupp ser vi att det är 4 företag som sticker ut gällande sitt arvode under alla de 

tre undersökta åren. Vi har därmed plockat bort företag nummer 1, 5, 171 & 322 från samtliga 

år.  

Arvode året innan byte 

Arvode från bytesåret 
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Arvode året efter byte 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Korrkostinnan 298 78,0% 84 22,0% 382 100,0% 

Korrkostbyte 298 78,0% 84 22,0% 382 100,0% 

Korrkostefter 298 78,0% 84 22,0% 382 100,0% 

 

Medelvärden efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Korrkostinnan 294 ,00 2586000,00 111291,2993 2,65906E5 

Korrkostbyte 294 ,00 2400000,00 117345,8810 2,64892E5 

Korrkostefter 294 3000,00 2900000,00 125477,1054 2,82148E5 

Valid N (listwise) 294     
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Oren bytesgrupp 

I denna grupp ser vi två outliers som vi anser påverkar våra resultat. Vi kommer därmed att 

eliminera nummer 11 & 4. 

Arvode året innan byte 

 

Arvode från bytesåret 
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Arvode året efter byte 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Korrkostinnan 52 94,5% 3 5,5% 55 100,0% 

Korrkostbyte 52 94,5% 3 5,5% 55 100,0% 

Korrkostefter 52 94,5% 3 5,5% 55 100,0% 

 

Medelvärden efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Korrkostinnan 50 990 396000 46926,56 82183,597 

Korrkostbyte 50 744 288000 44940,66 59596,601 

Korrkostefter 50 391 303841 42709,58 54400,066 

Valid N (listwise) 50     
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Ren Kontrollgrupp 

I Rena Kontrollgruppen finns 4 outliers; 311, 314, 115 och 298. Dessa elimineras i 

revisionskostnaden före, under och efter bytesåret för att få ett korrigerat medelvärde. 

 
Arvode första undersökta året

 
Arvode andra undersökta året 
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Arvode tredje undersökta året 

 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kostföre 348 100,0% 0 ,0% 348 100,0% 

Kostbyte 348 100,0% 0 ,0% 348 100,0% 

Kostefter 348 100,0% 0 ,0% 348 100,0% 

 

Medelvärden efter korrigering 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrKostinnan 344 850,00 3300000,00 118885,1977 3,86078E5 

KorrKostbyte 344 350,00 3700000,00 137831,1686 4,35331E5 

KorrKostefter 344 ,00 4700000,00 139825,3459 4,96614E5 

Valid N (listwise) 344     
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Oren Kontrollgrupp 

I Orena Kontrollgruppen finns det två extremvärden; 16 och 14, vilka också elimineras. 

 
Arvode första undersökta året 

 

 
Arvode andra undersökta året 
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Arvode tredje undersökta året 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kostinnan 25 100,0% 0 ,0% 25 100,0% 

Kostbyte 25 100,0% 0 ,0% 25 100,0% 

Kostefter 25 100,0% 0 ,0% 25 100,0% 

 

Medelvärden efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrKostinnan 23 3400,00 355000,00 70540,5217 1,06673E5 

KorrKostbyte 23 3200,00 701000,00 82439,1304 1,62240E5 

KorrKostefter 23 3440,00 528000,00 74992,2174 1,32162E5 

Valid N (listwise) 23     
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B 3:2 Medelvärdeskorrigering gällande förändring mellan året innan byte 

& bytesåret 

Ren Bytesgrupp  

I denna grupp ser vi att det är två outliers som vi kommer att plocka bort. De är företag 

nummer 1 & 322.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F1 298 78,0% 84 22,0% 382 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F1korr 296 -900000,00 758000,00 4662,3209 1,23490E5 

Valid N (listwise) 296     
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Oren Bytesgrupp 

I denna grupp ser vi ingen tydlig outlier och kommer därför inte att eliminera något företag.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F1 52 94,5% 3 5,5% 55 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F1korr2 52 -169018 154000 2725,10 52436,266 

Valid N (listwise) 52     
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Ren Kontrollgrupp 

I denna grupp ser vi att det är tre extrema värden, nämligen företag 115, 298 och 311. Detta 

elimineras för att minska påverkan.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Förändr1 348 100,0% 0 ,0% 348 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

KorrF1 345 -244000 1086000 21499,75 6193,847 115045,610 

Valid N (listwise) 345      

 

 



12(16) 
 

     

Oren Kontrollgrupp 

Här har vi tre outlieres som vi har plockat bort från våra analyser, nämligen företag 14,16 och 

18.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Förändr1 25 38,5% 40 61,5% 65 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

KorrF1 22 -30000 25000 -3287,82 2715,245 12735,627 

Valid N (listwise) 22      
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B 3:3 Medelvärdeskorrigering gällande förändring mellan bytesår och året 

efter byte 

Ren Bytesgrupp 

I denna grupp finns det tre outliers som kommer att elimineras. De är nummer 1, 171 & 322. 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F1 298 78,0% 84 22,0% 382 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrF2 295 -1300000,00 578000,00 3696,8814 1,24141E5 

Valid N (listwise) 295     
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Oren Bytesgrupp 

I denna grupp finns det en tydlig outlier, nämligen företag nummer 4. Denna plockas bort för 

att den inte ska påverka resultatet.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F2 52 94,5% 3 5,5% 55 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrF2 51 -161000,00 100023,00 -677,5294 36020,71595 

Valid N (listwise) 51     
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Ren Kontrollgrupp 

I denna grupp valde vi att plocka bort nummer 314 då denna var ett extremvärde.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F2 348 100,0% 0 ,0% 348 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrF2 347 -1020000,00 1505000,00 3417,8588 1,52514E5 

Valid N (listwise) 347     
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Oren Kontrollgrupp 

I denna grupp plockades ett extremvärde bort, nämligen företag 18.  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

F2 25 38,5% 40 61,5% 65 100,0% 

 

Medelvärde efter korrigering 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KorrF2 24 -22300,00 207000,00 14530,0417 49388,42925 

Valid N (listwise) 24     

 

 
 


