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Sammandrag: 

Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsarvoden och konsultarvoden 

påverkas då ett byte av revisionsbolag sker och huruvida en sk. ”low-balling”- strategi 

förekommer. Studien begränsar sig till frivilliga byten av revisionsbolag mellan åren 

2010–2013 i företag från Finland, Sverige, Danmark och Norge. 

Dataurvalet består av företag i Finland, Sverige, Danmark och Norge, vilka bytt 

revisionsbolag mellan åren 2010-2013. Alla byten av revisionsbolag är gjorda från ett 

Big 4 till ett annat Big 4 revisionsbolag. Det slutliga dataurvalet består av 51 företag, 

varav ett bytt revisionsbolag två gånger inom tidsperioden, vilket ger 52 

revisionsbolagsbyten. Revisionsarvodena och konsultarvodena har handplockats från 

företagens bokslut för åren 2009-2015. All annan data har insamlats från databasen 

S&P Capital IQ. 

Hur ett revisionsbolagsbyte påverkar revisions- och konsultarvoden har undersökts 

med hjälp av t-test och med regressionsmodeller.  

Resultaten för revisionsarvodens del visar att arvoden sjunker för det år som ett 

företag har bytt revisionsbolag och sedan ökar igen under det första och det andra året 

efter bytet. Detta tyder på att revisionsbolagen använder sig av ”low-balling”-strategi 

för att attrahera nya kunder. För konsultarvodens del fann studien inga signifikanta 

resultat eller förändringar. 
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1 BAKGRUND 

 

Enronskandalen år 2001 fick aktieägare runt hela världen att ifrågasätta företags 

finansiella rapporter. Arthur Andersen, som vid denna tidpunkt var Enrons 

revisionsbolag, anklagades för att ha varit en bidragande orsak till Enrons kollaps, 

eftersom en intressekonflikt hade uppstått mellan Arthur Andersens revisorer och 

konsulter. Skandalen resulterade i att Arthur Andersen upplöstes, eftersom bolaget 

ekonomiskt inte klarade av skadeståndsanspråken (Chan et.al, 2014). Revisorns 

oberoende ifrågasattes och ett av förslagen som framfördes var en obligatorisk rotation 

av revisionsföretag. Enronskandalen och upplösningen av revisionsföretaget Arthur 

Andersen ledde även till godkännandet av Sarbanes-Oxley Act (hädanefter SOX) i USA 

år 2002. SOX introducerade en obligatorisk rotation av den huvudansvarige partnern, 

vilket sågs som ett förmånligare alternativ än rotation av revisionsbolag.  

År 2003 publicerade GAO (General Accounting Office) en rapport angående obligatorisk 

rotation av revisionsbolag. Deras slutsats var att obligatorisk rotation inte nödvändigtvis 

är det effektivaste sättet att förbättra revisorns oberoende. Enligt rapporten är de 

nackdelar som uppkommer i samband med ett byte av revisionsföretag lättare att 

identifiera och förutspå än de fördelar som uppkommer (GAO, 2003). Som de största 

nackdelarna ser GAO kostnaderna i samband med bytet samt förlusten av den kunskap 

som inte blir överförd till det nya revisionsföretaget.  

Diskussionerna kring en obligatorisk rotation återupplivades igen i USA år 2011 då 

PCAOB (the Public Company Accounting Oversight Board) publicerade ett förslag för en 

obligatorisk rotation av revisionsföretag. Endast två år senare införde USA:s 

representanthus en lagstiftning som förbjuder PCAOB att genomföra ett system med 

obligatorisk rotation av revisionsbolag. 

I Europa har Spanien haft obligatorisk rotation av revisionsbolag under åren 1988–1994 

och i Italien har en obligatorisk rotation som gäller börsbolag varit i kraft sedan år 1975. 

Diskussionerna kring en obligatorisk bolagsrotation som skulle gälla för hela den 

Europeiska Unionen blev aktuella efter den finansiella krisen 2008.  Den Europeiska 

kommissionen utfärdade år 2010 ett ”Green Paper” där de efterfrågade synpunkter från 

olika intressenter gällande deras förslag att inte bara rotera den huvudansvarige 

partnern utan även revisionsbolaget (EC 2010). Ett år senare publicerade Europeiska 

kommissionen svaren som de fått in. Majoriteten av de intressenter som svarat var emot 
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införandet av en obligatorisk rotation av revisionsbolag. Ett antal respondenter föreslog 

dock att en obligatorisk bolagsrotation skall tas i bruk för företag av allmänt intresse 

(Public Interest Entity, PIE) (EC 2011). Den europeiska revisionsreformen, som 

framställdes av den Europeiska kommissionen, godkändes av Europaparlamentet och de 

europeiska medlemsstaterna den 4 april 2014. Reformen medför att företag av allmänt 

intresse är skyldiga att rotera sina revisionsföretag minst vart tionde år. Senast den 17 

juli 2016 skulle samtliga europeiska medlemsstater fastslå sina lokala regler och den 

1.1.2017 skulle obligatorisk bolagsrotation implementeras i medlemsstaterna. 

 

1.1 Problemområde 

 

Enligt revisionslagen i Finland får revisionsarvodet inte fastställas på ett sätt som hotar 

revisorns oberoende (RevisionsL., 18.9.2015/1141). Marknaden för revisionstjänster 

fungerar dock som vilken annan fri marknad som helst. Detta betyder att det existerar 

ett antal aktörer på marknaden som alla konkurrerar med varandra. Konkurrensen kan 

eventuellt leda till att revisionsbolagen höjer eller sänker på sina revisionsarvoden för att 

erhålla en fördel gentemot konkurrenterna. En av de populäraste 

försäljningsstrategierna som används är ”low-balling”-strategin. ”Low-balling”-strategin 

går ut på att sänka revisionsarvodet det första året för att attrahera klienten och sedan 

höja på revisionsarvodet de följande åren. Ett antal studier har undersökt fenomenet och 

funnit att ”low-balling” kan ses som ett hot mot revisorns oberoende (Dopuch och King 

1996, Tseng och Magee 1990). Dessutom har forskare funnit att framförallt Big 4 

revisionsbolag använder sig av ”low-balling”-strategi (Silvano, Cristina Giorgio och 

Stacy, 2015).  

På en konkurrensutsatt marknad för revisionsbolag består revisionsarvodet av den insats 

som revisorn utför för revisionen samt av en klientspecifik risk (Simunic, 1980). Denna 

klientspecifika risk kallas även affärsrisk 1 och kan definieras som den existerande risken 

för att ett revisionsbolag drabbas av en förlust till följd av samarbetet med klienten. 

Denna förlust kan vara en följd av rättstvister, sanktioner, försämrat kapital eller 

klientens oförmåga att betala revisionsarvoden (Niemi, 2002a). Ifall revisionsbolag 

använder sig av försäljningsstrategier som medför att de ändrar på revisionsarvodet för 

                                                 
1 Översatt från engelskan “business risk” 
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att attrahera klienter, kan det tyda på att revisionsarvoden nuförtiden påverkas allt mer 

av konkurrensen på marknaden för revisionstjänster. Dessutom kan detta även leda till 

att revisorns oberoende försvagas. 

Den nya europeiska revisionsreformen och de nya reglerna gällande bolagsrotation och 

icke-revisionstjänster kommer att ytterligare påverka marknaden för revisionstjänster. 

Det vore således intressant att undersöka hur revisionsarvoden påverkas då ett byte av 

revisionsbolag sker och framförallt om revisionsbolagen i Finland, Sverige Danmark och 

Norge använder sig av den så kallade ”low-balling”- strategin. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsarvoden och konsultarvoden 

påverkas då ett byte av revisionsbolag sker och huruvida en ”low-balling”- strategi 

förekommer. Studien begränsar sig till frivilliga byten av revisionsbolag mellan åren 

2010–2013 i företag från Finland, Sverige, Danmark och Norge. 
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2 REVISION OCH REVISORNS ROLL 

 

I denna del av avhandlingen behandlas revisionens betydelse för ekonomin och 

samhället samt revisorns oberoende. 

2.1.1 Revision 

 

Beslut och val som görs av ett företags intressenter baserar sig till en stor del på den 

information som finns i det bokslut som företaget publicerar. Bokslutet är vanligtvis 

upplagt av företagsledningen. Företagsledningen vill dock oftast visa ett så gott resultat 

som möjligt, eftersom ett gott resultat lockar mera investerare. Ett gott resultat kan även 

medföra en bonusutbetalning för ledningen, eftersom ledningens kompensationsplaner 

oftast är knutna till företagets resultat. För att en marknad skall fungera så effektivt som 

möjligt, krävs det att de bokslut som företagen publicerar är korrekta och pålitliga. Ett 

företag skall därför efter varje räkenskapsår lämna in sitt bokslut för granskning till en 

utomstående revisor. 

Finland, Sverige, Danmark och Norge har alla ett tvådelat revisorsystem. Detta betyder 

att revisorerna är uppdelade i två olika grupper. Den första gruppen består av CGR-

revisorer2, vilka godkänns och övervakas av revisionsnämnden. Börsbolag och de största 

privata företagen måste enligt lagen bli reviderade av en CGR-revisor. Den andra 

gruppen består av GR-revisorer3, vilka även de blir godkända och övervakade av 

revisionsnämnden.  

Revisorn utför en revision vars syfte är att stärka bokslutets pålitlighet (IFAC 2017:80). 

Efter att revisionen är avklarad är revisorn skyldig att ge ett utlåtande angående 

företagets bokslut. Detta utlåtande presenteras tillsammans med bokslutet efter varje 

räkenskapsår. Bokslutet skall vara upprättat i enlighet med landets lokala 

bokföringsprinciper eller IFRS (International Financial Reporting Standards). Det skall 

även ge riktiga och tillräckliga uppgifter om företagets resultat och ekonomiska ställning. 

För att revisorn skall kunna ge sitt utlåtande krävs det att revisorn samlar tillräckligt med 

                                                 
2 I Sverige är den rätta benämningen auktoriserad revisor, i Norge är den rätta benämningen 
statsautoriseret revisor och i Danmark statsautorisered revisor. 
3 I Sverige är den rätta benämningen godkänd revisor, i Norge är den rätta benämningen registrert 

revisor och i Danmark registered revisor. 
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material för att med rimlig säkerhet kunna analysera huruvida bokslutet innehåller 

väsentliga fel eller inte (IFAC 2017:81). En rimlig säkerhet har uppnåtts då revisorn har 

samlat in så mycket revisionsbevis och -material att revisionsrisken har minskat till en 

lämplig nivå. Med revisionsrisk avser man den risken att en revisor ger ett rent 

revisionsutlåtande, fastän bokslutet innehåller väsentliga fel. En absolut säkerhet 

uppnås aldrig eftersom detta inte vore kostnadseffektivt (IFAC 2017:81).  

Revisorn skall ge ett rent utlåtande då han eller hon har samlat tillräckligt med 

revisionsbevis och dragit slutsatsen att bokslutet ger en rättvisande bild av företagets 

resultat, verksamhet och ekonomiska ställning. Ifall revisorn anser att bokslutet inte ger 

en rättvisande bild så skall han eller hon ge ett orent utlåtande. Ett orent utlåtande kan 

antingen vara villkorligt, avvisande eller öppet. Ett villkorligt utlåtande innebär att 

revisorn har samlat in tillräckligt med revisionsbevis och därefter drar slutsatsen att 

bokslutet innehåller väsentliga fel, men att dessa fel inte har en genomträngande effekt 

på bokslutet.  Ett villkorligt utlåtande ges även då revisorn inte samlat in tillräckligt med 

revisionsbevis, men drar slutsatsen att eventuella väsentliga fel inte har en 

genomträngande effekt på bokslutet.  Då revisorn däremot har samlat in tillräckligt med 

revisionsbevis och drar slutsatsen att de väsentliga felen har en genomträngande effekt 

på bokslutet, skall revisorn ge ett avvisande utlåtande. Ett öppet utlåtande skall ges då 

det varit omöjligt för revisorn att samla in revisionsbevis och revisorn anser att 

eventuella väsentliga fel har en genomträngande effekt på bokslutet. (IFAC 2017) 

 

2.1.2 Revisorns oberoende 

 

För revisorn är det viktigt att vara oberoende och uppehålla en objektiv synvinkel under 

granskningen. Revisorn har agerat självständigt och uppehållit sitt oberoende då 

revisorn inte låtit sig påverkas av inflytanden som hotat revisorns professionella 

bedömning (IFAC, 2017). Enligt Beattie et.al. (1999) existerar det fyra stycken 

huvudfaktorer som kan hota en revisors oberoende. Dessa är revisorns ekonomiska 

beroende av klienten, konkurrens bland de externa revisorerna, erbjudande av icke-

revisionstjänster till klienten samt hur noggrant lagstiftningarna följs. Revisorn granskar 

företaget på de externa intressenternas vägnar, men samtidigt är det företaget som både 

väljer revisor och betalar revisorns ersättning. Således kan det konstateras att revisorn 

till en viss mån är ekonomiskt beroende av sin klient, eftersom klienten är en 
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inkomstkälla för revisorn. Detta kan hota oberoendet eftersom revisorn inte vill förlora 

sin klient. Erbjudande av icke-revisionstjänster åt klienten och dess påverkan på 

revisorns oberoende är ett ämne som det forskats mycket om de senaste åren. Som 

tidigare nämnts var en intressekonflikt mellan revisorerna och konsulterna en av 

orsakerna som ledde till Arthur Andersens upplösning. Nya regleringar som kommit i 

kraft sedan dess förbjuder ett revisionsbolag att erbjuda revisionstjänster och vissa icke-

revisionstjänster åt samma klient. Oberoendet kan även bli hotat då revisorer tolkar och 

följer redovisningsprinciperna på alternativa sätt. 

Under de senaste åren har revisorns oberoende och kvaliteten på revisionen blivit allt 

mer ifrågasatt. Skandaler såsom Enron och Lehman Brothers har medfört krav på 

striktare åtgärder för att uppehålla revisorns oberoende och en god revisionskvalité. 
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3 REGLERINGAR 

 

I denna del av avhandlingen behandlas de nya regleringar som trätt i kraft i samband 

med den nya revisionsreformen i Europa. Revisionsreformen behandlas till först på en 

allmän nivå för att senare behandlas på landsspecifik nivå. 

 

3.1 Regleringar i Europa 

 

3.1.1 Den europeiska revisionsreformen 

 

Den europeiska revisionsreformen medför stora förändringar för Europas 

revisionsmarknad. De första diskussionerna gällande den europeiska revisionsreformen 

fick sin början år 2010 efter den finansiella krisen. Investerare hade börjat ifrågasätta 

revisorernas oberoende efter att framförallt banker hade uppvisat stora förluster under 

åren före och efter krisen. Den Europeiska kommissionen tyckte således att revisionens 

roll och omfattningen av revisionen skulle granskas ytterligare. Kommissionen 

publicerade således år 2010 ett ”Green Paper” vid namn ”Audit Policy: Lessons from the 

Crisis” med avsikten att skapa en diskussion om hur kvaliteten på revisionen kan 

förbättras. De bad varierande intressenter såsom investerare, företagsledare, anställda, 

revisorer, analytiker och akademiker att svara på de olika förslagen och frågorna. 

Kommissionen fick in närmare 700 stycken svar från intressenterna. Av dessa svar var 

407 från revisorer, 145 från företag, 57 från offentliga sektorn, 28 från akademiker, 9 

från revisionsutskott och 20 från övriga intressenter. Den Europeiska kommissionen 

delade ytterligare in dessa respondenter i följande grupper: respondenter från Big-4 

revisionsbolag, små och medelstora företag, den offentliga sektorn samt akademiker och 

investerare. 

Ett av de ämnen som behandlades i den europeiska kommissionens rapport var 

obligatorisk rotation av revisionsbolag. De flesta respondenter var emot en obligatorisk 

bolagsrotation men det fanns ett antal respondenter som föreslog en rotation var tionde 

år för företag av allmänt intresse. Respondenterna från ”Big-4” var klart emot 
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obligatorisk bolagsrotation och hävdade att tidigare forskning har bevisat att en 

obligatorisk bolagsrotation försämrar revisionskvaliteten. Respondenterna från små och 

medelstora företag var även de emot en obligatorisk bolagsrotation, eftersom det skulle 

öka på kostnaderna men kvaliteten på revisionen skulle nödvändigtvis inte förbättras. 

Åsikterna bland investerarna var varierade. En del investerare var emot idén medan 

andra tyckte att en anbudsprocess för ett nytt revisionsbolag skulle äga rum efter en viss 

tid. Majoriteten av investerarna tyckte dock att det krävs mera öppenhet från företag och 

revisionsutskott när det gäller revision. Respondenterna från den offentliga sektorn 

föreslog att revisionsbolagen kunde bytas ut i samband med byte av den huvudansvarige 

partnern. De föreslog ytterligare att revisionsutskottet skall avgöra ifall ett byte av 

revisionsbolag är nödvändigt. Akademikernas svar var väldigt varierande och de lyfte 

fram ett antal betydande för- och nackdelar med obligatorisk bolagsrotation. En del 

ansåg att ett byte av revisionsbolag skulle förbättra revisionskvaliteten eftersom pressen 

att utföra en revision av hög kvalité ökar då det nuvarande revisionsbolaget är medvetet 

om att ett annat revisionsbolag skall ta över och gå igenom deras granskningar. Däremot 

konstaterade akademikerna även att det uppkommer flest fel under de första åren efter 

ett byte av revisionsbolag. Akademikerna föreslog vidare att en rotation av både 

huvudansvarig partner och revisionsbolag skulle ske med ett mellanrum på 5–7 år för 

företag av allmänt intresse. (EC, 2011) 

Det första förslaget med förändringar av revisionsreformen publicerades av den 

Europeiska kommissionen den 30 april 2011. Kommissionen föreslog att obligatorisk 

bolagsrotation skulle tas i bruk för företag av allmänt intresse. Ett byte av revisionsbolag 

skall ske efter 6 år med undantag av om revisionen sköts i samarbete mellan två 

revisionsbolag. I detta fall krävdes ett byte först efter 9 år. (EC, 2011b) 

Förslagen diskuterades vidare mellan kommissionen och medlemsstaterna i den 

Europeiska Unionen. Den 17 december 2013 publicerade kommissionen 

överenskommelsen mellan parterna. Tidsperioden mellan byten av revisionsbolag 

förlängdes till 10 år. Perioden kunde ytterligare förlängas med 10 år ifall en 

anbudsprocess utförs och med 14 år ifall revisionen sköts i samarbete med ett annat 

revisionsbolag. De nya regleringarna och direktiven blev till slut godkända i april år 2014 

och skulle tas i bruk senast den 1 januari 2017. 

Den europeiska revisionsreformen påverkar företag av ett allmänt intresse såsom 

banker, listade företag och försäkringsbolag. Erbjudande av icke-revisionstjänster 

påverkas också av reformen. Ett revisionsbolag som erbjuder en klient revisionstjänster 
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får inte erbjuda samma klient icke-revisionstjänster under tidsperioden då revisionen 

utförs. Med icke-revisionstjänster anses i detta fall tjänster som påverkar och är 

kopplade till finansierings- och investeringsstrategin samt juridiska tjänster. 

Medlemsstaterna har möjlighet att tillåta erbjudandet av värderingstjänster och vissa 

skatterådgivningstjänster, med undantag av tjänster som angår tullskatter och 

löneskatter. 

 

3.1.2 Företag av allmänt intresse (Public Interest Entity) 

 

Den obligatoriska bolagsrotationen som träder i kraft i samband med den nya europeiska 

revisionsreformen berör endast företag av allmänt intresse (Public Interest Entity). 

Europeiska kommissionen har i deras direktiv definierat företag av allmänt intresse. 

Företag av allmänt intresse anses vara företag med överlåtbara värdepapper på en 

marknad som är reglerad av den Europeiska Unionen. Kreditinstitut och 

försäkringsbolag som är auktoriserade av en medlemsstat i den Europeiska Unionen 

anses även vara företag av allmänt intresse.  

Storleken på ett företag är inte ett kriterium för att vara ett företag av allmänt intresse. 

En medlemsstat kan dock välja att utse egna företag av allmänt intresse och kan således 

använda storlek som ett kriterium. Kriterium såsom antalet anställda och typen av 

verksamhet kan även användas av medlemsstaterna.  

I Finland fanns det 578 företag av allmänt intresse år 2015 medan det i Sverige fanns 551 

företag (PRH och Revisionsnämnden). Danmark har däremot mindre än 400 företag av 

allmänt intresse (KPMG c, 2016). 

 

3.1.3 Revisionsreformen i Finland, Sverige, Danmark och Norge 

 

Den europeiska kommissionen kräver att alla länder som påverkas av den nya 

revisionsreformen meddelar hur de tänker implementera reformen på lokal nivå. 
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Finland har valt att begränsa definitionen av ett företag av allmänt intresse till ett 

minimum, vilket betyder att varken företag som sysslar med fondplacering eller 

pensionsstiftelser är klassade som företag av allmänt intresse. De företag som påverkas 

är således börslistade företag, kreditinstitut och försäkringsbolag. Företag som är 

börsnoterade på First North-listan påverkas inte av reformen. En obligatorisk 

bolagsrotation med en tidsperiod på tio år tas i bruk i Finland i samband med reformen. 

Denna ursprungliga tidsperiod kan ytterligare förlängas med tio år ifall en anbudstävling 

hålls efter de första tio åren eller med fjorton år ifall revisionen sköts i samarbete mellan 

två revisionsbolag. Angående rotation av den huvudansvarige partnern har Finland 

bestämt att behålla regleringen och rotera partnern vart sjunde år. (KPMG a, 2016) 

Angående regleringarna för icke-revisionstjänster så har Finland, Sverige och Danmark 

valt att följa baslinjen som EU har utfärdat. Revisionsbolaget får inte erbjuda icke-

revisionstjänster som påverkar finansierings- och investeringsstrategin samt juridiska 

tjänster till ett företag av allmänt intresse om revisionsbolaget redan erbjuder klienten 

revisionstjänster. Skatterådgivnings- och värderingstjänster är dock tillåtna.  

I samband med det åttonde direktivet år 2006, som definierade ett företag av allmänt 

intresse, utnyttjade Sverige alternativet att inte klassa kreditinstitut och 

försäkringsbolag som företag av allmänt intresse. Detta har dock ändrats med den nya 

europeiska revisionsreformen och i nuläget klassas även kreditinstitut och 

försäkringsbolag som företag av allmänt intresse. Sverige tar även i bruk en tidsperiod 

på tio år för den obligatoriska bolagsrotationen. Dessa tio år kan förlängas ytterligare 

med tio år ifall en anbudstävling hålls eller med fjorton år ifall revisionen sköts i 

samarbete mellan två revisionsbolag. Detta gäller för alla företag med ett allmänt 

intresse med undantag för banker och försäkringsbolag, vilka inte får förlänga de 

ursprungliga tio åren. (KPMG b, 2016) 

Danmark följer EU-kommissionens direktiv gällande klassificering av företag av allmänt 

intresse. Detta betyder att börslistade företag, kreditinstitut och försäkringsbolag anses 

vara företag av allmänt intresse. I praktiken medför detta att Danmark kommer att ha 

mindre än 400 stycken företag av allmänt intresse. Angående tidsperioden för den 

obligatoriska bolagsrotationen så har även Danmark valt samma grunder som Finland. 

(KPMG c, 2016) 

Eftersom Norge inte är medlem i den Europeiska Unionen men hör till det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet så kommer den nya revisionsreformen även att tas i bruk 
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där. Tidpunkten för tillämpningen av de nya reglerna och förordningarna har dock inte 

ännu blivit fastslagen. 
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4 REVISIONSMARKNADEN 

 

Denna del behandlar utvecklingen av revisionsmarknaden i Finland, Sverige, Danmark 

och Norge. Dessutom behandlas även den ökade konkurrensen och Big 4 

revisionsbolagens roll på marknaden.  

 

4.1 Revisionsmarknaden i Finland, Sverige, Danmark och Norge 

 

Revisionsmarknaden i Finland, Sverige, Danmark och Norge domineras starkt av fyra 

revisionsbolag; KPMG, PwC, Ernst & Young och Deloitte. Under den senaste tiden har 

även revisionsbolagen BDO och Grant Thornton vuxit rejält och intagit en allt större 

marknadsposition. Fastän marknaden domineras av fyra stora aktörer så är 

konkurrensen stor mellan dessa.  

Den nya europeiska revisionsreformen kräver att behöriga myndigheter regelbundet 

skall följa utvecklingen på revisionsmarknaden och övervaka kvaliteten och 

konkurrensen på marknaden. I Finland är det Patent- och registerstyrelsen som sköter 

detta och i Sverige är det Revisorsnämnden. Det material som insamlas för rapporterna 

används för att identifiera risker i samband med revisionen, övervaka kontrollåtgärder 

och utveckla revisionsbranschen. 

I Finland fanns det 73 registrerade revisionsbolag år 2015 (PRH 2015). Enligt Patent- 

och registerstyrelsens rapport (2015) utfördes 74157 revisioner år 2015 och av dessa var 

32039 (43 %) utförda av Big 4 revisionsbolag. Big 4 revisionsbolagen dominerar klart 

marknaden för revidering av företag av allmänt intresse (PIE) i Finland och hela 86 % av 

revideringarna var gjorda av Big 4 revisionsbolag. I Sverige fanns det 146 registrerade 

revisionsbolag år 2015 och där utfördes 45 % av alla de lagstadgade revisionerna av Big 

4 revisionsbolag. Även i Sverige dominerar Big 4 revisionsbolagen revideringen av 

företag av allmänt intresse (PIE). Rapporten visar att 98 % av intäkterna från revisioner 

av företag av allmänt intresse tillhör Big 4 revisionsbolag.  

Revisionsmarknaden i Danmark har vuxit med stora steg under de senaste åren. En 

undersökning gjord av Danske Revisorer visar att marknadens totala omsättning har 
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vuxit från 15,59 miljarder danska kronor år 2014 till 16,82 miljarder danska kronor år 

2015. Undersökningen visar vidare att mer än hälften av omsättningen tillhörde de 12 

största revisionsbolagen. Även omsättningen för icke-revisionstjänster har vuxit 

märkbart i Danmark. En ökning på 7,9 % från år 2014 till 2015 visar att icke-

revisionstjänster har blivit allt mer populära i Danmark. (FSR, 2015) 

I Norge var den totala omsättningen för de fem största revisionsbolagen (KPMG, Ernst 

& Young, PwC, Deloitte och BDO) 8,5 miljarder norska kronor år 2013. Enligt 

Finanstilsynet, som övervakar revisionsbranschen i Norge, var omsättningen för hela 

revisionsmarknaden 10 miljarder norska kronor år 2010. Intäkterna från 

revisionstjänster står för 63 % av den totala omsättningen och de fem största 

revisionsbolagen stod för 62,2 % av marknadens totala omsättning. (Karrierestart.no, 

2014) 

I Finland och Sverige är man oroliga för att diversifieringen av revisionsbolag inte är 

tillräcklig. Revisionsnämnden i Sverige konstaterar i sin rapport att den reglering som 

togs i bruk år 2009 om obligatorisk rotation av huvudansvarig partner inte har haft den 

önskvärda effekten. Patent-och registerstyrelsen i Finland samlade också in allmänna 

kommentarer till sin rapport om den nuvarande marknaden för revisionstjänster. 

Största delen av svaren berörde anbudstävlingarna och konkurrensen på marknaden. En 

del ansåg att särskilda villkor i samband med anbudstävlingen sorterade bort potentiella 

givare av anbud medan andra ansåg att konkurrensen på marknaden är väldigt hög. 

Vikten av anbudspriset är fortfarande hög, vilket skapar oro om att revisionskvaliteten 

inte är på tillfredställande nivå. 

 

4.2 Konkurrensen på revisionsmarknaden 

 

4.2.1 Ökad konkurrens 

 

Konkurrensen på revisionsmarknaden har på den senare tiden blivit hårdare. 

Konkurrensen på marknaden för revisionstjänster i Finland hade sin början bland 

börsbolagen för 11 år sedan. Sedan dess har konkurrensen spridit sig även till de mindre 

företagen. Revisionsbolagen erbjuder i dagens läge revisioner för under 1500 €, vilket 
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har skapat oro över att revisionskvaliteten försämras (Kauppalehti, 2014). Även i 

Danmark har revisionsarvodena sjunkit betydligt och experter inom branschen tror inte 

att priserna kommer att stiga tillbaka till den nivån som de varit på förut (Finans, 2015). 

I Danmark är man också orolig för att revisionskvaliteten kommer att påverkas av de 

sänkta priserna. 

Den nya europeiska revisionsreformen kommer att ha stor inverkan på 

revisionsmarknaden i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sveriges regering förutspår 

i deras lagremiss (Lagremiss, 2016) att konkurrensen mellan revisionsbolagen kommer 

att öka och speciellt konkurrensen om de större revisionsuppdragen. Regeringen 

förutspår ytterligare att revisionsarvoden till följd av detta kommer att minska. 

PwC (2012) hävdar att de välkomnar konkurrens från mindre revisionsbolag men inte 

via regleringar på marknaden utan via naturlig konkurrens. Ett av EU:s syfte med den 

nya revisionsreformen är att öka på konkurrensen från mindre revisionsbolag och ge 

dem en chans att tävla om de större revisionsuppdragen. Inträdesbarriärerna är dock 

väldigt höga för de mindre revisionsbolagen och sannolikt kommer revisionsreformen 

inte att ha det önskvärda resultatet (Gustaf, 2017). Inträdesbarriärerna kommer dock att 

förbli låga för Big 4 revisionsbolagen och således kommer detta att leda till ökad 

konkurrens bland dem. 

Den ökade konkurrenssituationen kan resultera i att revisionsarvoden fluktuerar 

betydligt. Enligt IFAC:s anvisningar (IFAC) skall revisionsarvodet basera sig på det 

revisionsuppdrag man utför. Detta kan visa sig vara ett problem på en marknad som är 

hårt utsatt för konkurrens eftersom revisionsbolagen högst antagligen kommer att 

fluktuera på revisionsarvoden för att attrahera klienter. 

 

4.2.2 Big 4 revisionsbolagen och konkurrens 

 

Historien har visat att Big 4 revisionsbolagen inte har varit tillräckligt effektiva med att 

upptäcka bedrägerier och därför anses inneha en alltför skyddad roll på 

revisionsmarknaden. Big 4 revisionsbolag har varit inblandade i de största skandalerna 

genom tiderna såsom Enron och Lehman Brothers. Enrons huvudansvarige 

revisionsbolag var Arthur Andersen, ett av dåvarande största revisionsbolag som fick 

väldigt stora revisionsarvoden av Enron. Arthur Andersen var ytterligare involverat i 



 

 

15 

WorldCom-skandalen som skedde året efter Enron-skandalen. Detta ledde till att Arthur 

Andersen splittrades eftersom de anklagades för att ha godkänt den kreativa redovisning 

som Enron använde sig av. I Lehman Brothers fall var det Ernst & Young som var 

företagets huvudansvariga revisionsbolag då skandalen inträffade och en tvist angående 

Ernst & Youngs medverkan i bedrägeriet pågår fortfarande. 

Big 4 revisionsbolagens medverkan i skandalerna har orsakat debatt och delade åsikter. 

Ett flertal anser att revisionsbolagen strävar allt mer efter vinster och inte tillräckligt 

fokuserar på kvaliteten av revisionen. Det är viktigt att komma ihåg att revision inte 

endast är en affärsverksamhet utan ett privaträttsligt kontrakt mellan ägarna och 

revisorerna, vars uppgift är att skydda investerare och andra intressenter. Den nya 

europeiska revisionsreformen kommer högst antagligen att öka konkurrensen och 

minska på alltför starka förhållanden mellan revisionsbolaget och klienten. Men 

samtidigt har andra alternativ tagits fram. Förslag såsom att ändra på revisionsbolagens 

ägande eller att bryta upp Big 4 revisionsbolagen i fler bolag har förts fram som 

potentiella lösningar för att öka konkurrensen (FT View, 24.8.2016). 
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5 ARVODEN 

 

Denna del av avhandlingen behandlar de arvoden som företag betalar till 

revisionsbolagen för antingen revisionstjänster eller icke-revisionstjänster. Till att börja 

med behandlas revisionsarvoden och sedan behandlas konsultarvoden. Till sist tas teorin 

om ”low-balling”- strategin upp och definieras. 

 

5.1 Revisionsarvoden 

 

Enligt revisionslagen i Finland får inte revisionsarvodet fastställas på ett sätt som 

äventyrar revisorns oberoende. Lagen ger dock inga mer specifika anvisningar om hur 

revisionsarvodet skall fastställas (RevisionsL., 18.9.2015/1141). Det är upp till 

revisionsbolaget och klienten att fastställa ett rimligt revisionsarvode. International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har dock publicerat anvisningar om 

fastställandet av revisionsarvodet och vilka kriterier som skall tas i beaktande. Ett av 

kriterierna är revisorns utbildning och erfarenhet. Ifall revisionsarvodet är för lågt, leder 

det till att det kan vara svårt att utföra revisionen så att den uppfyller tillräckliga 

professionella standarder. Den tid som krävs för att slutföra revisionen måste också tas 

i beaktande. Enligt anvisningarna är den rätta grunden för storleken på revisionsarvodet 

den granskningstid som används av revisorn per timme eller per dag (IFAC, 2016). 

Dessutom påverkar även landets ekonomiska och politiska ställning revisionsarvodet 

(Horsmanheimo och Steiner, 2008: 163-165). På grund av den ökande konkurrensen har 

fasta avgifter för revisionsarvoden blivit allt vanligare. Revisionsbolaget och klienten 

kommer överens om en fast avgift före uppdraget har börjat och klienten undviker 

således överraskningar som eventuellt uppkommer i samband med en timbaserad avgift. 

I Sverige kräver lagen att revisionsbolaget följer med granskningstimmarna som 

uppkommer under en revision. Detta görs för att skydda båda parterna. I likhet med 

lagen i Finland specificerar inte heller den svenska lagen hur stort revisionsarvodet skall 

vara eller hur det skall fastställas. Revisionsnämnden ingriper dock om revisionsarvoden 

är alltför orimliga (Diamant, 2000). I de nuvarande prissättningsmodellerna som 

används av de stora revisionsbolagen i Sverige verkar timpriset spela en stor roll. 

Revisionsbolaget och klienten kommer överens i förväg om ett fast pris som internt har 
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kalkylerats av revisionsbolaget. Alternativt betalar klienten en summa som är 

fullständigt baserat på antalet timmar (Kjellström, 2011).  

I likhet med finsk lag kräver även den norska lagen att revisionsarvodet inte fastställs på 

ett sätt som hotar revisorns oberoende. Detta gäller även i Danmark. Revisionslagen i 

Finland, Sverige, Danmark och Norge är rätt så likadan och några stora skillnader 

existerar inte. 

Forskning kring revisionsarvoden har visat att revisionsarvoden påverkas av ett flertal 

företagsspecifika faktorer. Den största bestämmande faktorn är företagets storlek. Ju 

större företaget är som skall revideras, desto fler granskningstimmar och mer resurser 

krävs det. En annan bestämmande faktor är klientens komplexitet. En alltför 

komplicerad klient medför fler granskningstimmar, vilket höjer på revisionsarvodet. Ifall 

vissa delar av revisionen av ett företag visar sig att vara svåra att utföra, kan detta leda 

till att revisionsarvodet ökar. Kundfordringarna och lagret brukar vara delar som kräver 

mest tid och resurser för att granska. Företagets lönsamhet är också en faktor som tas i 

beaktande då revisionsarvodet avgörs. Sämre lönsamhet kan resultera i en risk för 

revisionsbolaget. Det finns även ett antal mindre påverkande faktorer såsom intern 

kontroll, bolagsstyrning och bransch. (Hay, Knechel och Wong, 2006) 

 

5.2 Konsultarvoden 

 

Konsultarvodet består av den summa som ett företag betalar en konsult för dess tjänster. 

Denna avhandling fokuserar på de konsultarvoden som betalas till revisionsbolagen för 

icke-revisionstjänster som de utför åt sina revisionskunder. Konsultarvoden har under 

de senaste åren blivit allt viktigare för revisionsbolagen, eftersom konsulttjänsterna har 

högre vinstmarginaler (Ezzamel, Gwilliam och Holland, 1996). 

Under de senaste 20 åren har revisionsmarknaden genomgått många förändringar. I 

början av 1990-talet började de största revisionsbolagen marknadsföra icke-

revisionstjänster. Revisionsbolagen började bjuda ut tjänster i form av rådgivning för att 

förbättra klienternas konkurrenskraft. Rådgivning i samband med företagsköp och 

försäljningar, juridiska frågor och skatter bjöds likaledes ut till klienterna. Dessa tjänster 

blev populära bland kunderna och således ökade revisionsbolagens intäkter från icke-

revisionstjänster. Revisionsbolagen hade en stor fördel i utförandet av icke-
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revisionstjänster eftersom de både hade tillgänglighet till företagets information och 

erfarenhet om företaget (Patel och Prasad, 2013). Således var det lätt för revisionsbolaget 

att även sälja sina icke-revisionstjänster till företaget. 

Under senare år har icke-revisionstjänsterna skapat mycket debatt och särskilt icke-

revisionstjänsternas påverkan på revisorns oberoende har diskuterats. Författare har 

funnit att en lång uppdragsperiod för en revisor leder till att klienten köper mer icke-

revisionstjänster från revisionsbolaget och att icke-revisionstjänster är ett hot mot 

revisorns oberoende (Ye, Carson och Simnett, 2006). Reglerare har således tagit detta i 

beaktande och i den nya europeiska revisionsreformen förbjuds revisionsbolagen att 

erbjuda icke-revisionstjänster till PIE-klienter om revisionsbolagen redan erbjuder 

revisionstjänster till klienterna. 

Tidsperioden som denna avhandling undersöker är åren 2009-2015. De nya 

regleringarna angående icke-revisionstjänster har tagits i bruk först år 2016, vilket 

betyder att för den data som insamlats för denna avhandling har tidigare regleringar 

gällt. De tidigare regleringarna baserade sig Europaparlamentets och Europarådets 

revisionsdirektiv som utkom år 2006. Direktivet presenterade minimikraven för 

revisionsregler som varje medlemsland måste implementera i sina lokala revisionslagar 

före år 2008. Enligt direktivet får inte ett revisionsbolag erbjuda en revisionsklient icke-

revisionstjänster ifall dessa icke-revisionstjänster hotar oberoendet. Ett sittande 

revisionsbolag fick således även erbjuda icke-revisionstjänster till sina revisionskunder i 

Finland, Sverige, Danmark och Norge så länge det inte hotade oberoendet. 

 

5.3 Low-balling 

 

Som tidigare nämnts har konkurrenssituationen på revisionsmarknaden i Finland och i 

Sverige blivit allt hårdare. Det betyder att det blir svårare för revisionsbolagen att skaffa 

nya klienter då dessutom kostnaden för att byta revisionsbolag är stor för klienten. 

Dessutom kräver ett byte av revisionsbolag både tid och resurser av båda parter. 

Incitamenten för klienten att byta revisionsbolag är således rätt så få och det sittande 

revisionsbolaget har en klar fördel framom andra revisionsbolag, eftersom det sittande 

revisionsbolaget har mera kunskap och en bättre relation till klientföretaget. DeAngelo 

(1981) menar att kunskapsfördelen samt kostnaderna som tillkommer vid ett byte av 
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revisionsbolag leder till att det sittande revisionsbolaget tjänar kvasihyror4, som i detta 

fall består av framtida revisionsarvoden från företaget. På grund av dessa kvasihyror blir 

det svårare för andra revisionsbolag att skaffa nya klienter. Revisionsbolagen blir således 

tvungna att använda sig av ”low-balling”- strategin, vilket betyder att revisionsbolagen 

sänker revisionsarvodena för det första året. Genom att använda sig av ”low-balling”- 

strategin ökar revisionsbolagens chanser att skaffa sig nya klienter. 

”Low-balling”- strategin kan även utgöra ett hot mot revisorns oberoende. DeAngelo 

(1981) nämner i sin artikel att ”Securities and Exchange Commission” (SEC) har uttryckt 

sig specifikt om ”low-balling” och dess eventuella påverkan på oberoendet. Ämnet 

behandlas även av ”Cohen Commission”, en engångsföreteelse av Manuel F. Cohen som 

behandlade revisorernas ansvar och kartlade revisionstjänsternas prissättning. Både 

SEC och resultaten i ”Cohen Commission” menar att vid användning av ”low-balling” 

blir revisionsbolaget beroende av den nya klienten, eftersom de förväntar sig högre 

revisionsarvoden i framtiden för att täcka de låga revisionsarvodena i början av 

uppdraget. Detta leder till att klientens finansiella framgång blir av stort intresse för 

revisionsbolaget och revisionsbolaget kan således utlåta oärliga rapporter för att 

upprätthålla klientens finansiella framgång. (DeAngelo, 1981) 

Revisionsbolagen erbjuder alltså ett lågt revisionsarvode det första året för att sedan höja 

på revisionsarvodet för framtida revisioner. Ett alternativt sätt för revisionsbolagen att 

täcka de låga revisionsarvodena är att höja på konsultarvodena (Patel och Prasad, 2013). 

Det har visat sig att revisionsbolagen tenderar att höja sina konsultarvoden då de sänker 

på revisionsarvoden för att jämna ut intäkterna. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Översatt från engelskans ”Quasi-rents” 
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6 TIDIGARE FORSKNING 

 

I denna del av avhandlingen behandlas tidigare forskning om revisionsarvoden och vilka 

faktorer som påverkarar arvodena. Dessutom behandlas tidigare litteratur om 

revisionsbolagens användning av ”low-balling”- strategi och dess påverkan på revisorns 

oberoende. Eftersom intäkterna för icke-revisionstjänster även spelar en stor roll inom 

”low-balling”-strategin, så kommer tidigare forskning om konsultarvoden även att 

behandlas. Till slut diskuteras tidigare forskning om bolagsrotation och dess påverkan 

på revisionsarvodena. 

 

6.1 Revisionsarvoden 

 

På en konkurrensutsatt marknad för revisionstjänster består revisionsarvodet för det 

första av den arbetsinsats som revisorn utför för revisionen och för det andra av en 

klientspecifik risk (Simunic, 1980). Denna klientspecifika risk kallas även affärsrisk 5 och 

kan definieras som den existerande risken att ett revisionsbolag drabbas av en förlust till 

en följd av samarbetet med klienten. Denna förlust kan vara en följd av rättstvister, 

sanktioner, försämrat kapital eller klientens oförmåga att betala revisionsarvoden 

(Niemi, 2002a).  

Affärsriskens samband med revisionsarvoden har diskuterats mycket och speciellt har 

det diskuterats ifall revisionsarvoden innehåller en riskpremie då revisorn anser att det 

existerar en affärsrisk. Niemi (2002a) bidrar till den pågående diskussionen genom att 

undersöka om riskpremier existerar i revisionsarvoden på den finska marknaden. Niemi 

har i sin studie fått tillgång till Big 6 revisionsbolagens fakturerade revisionstimmar. 

Således har författaren möjlighet att utföra ett direkt test utgående från 

granskningsinsatsen. Resultaten för studien visar att det existerar en riskpremie i 

revisionsarvodet. En riskpremie existerar i synnerlighet då företaget som revideras är 

listat på börsen eller då affärsrisken är högre än normalt. Resultaten visar ytterligare att 

förlustbringande företag betalar ett mindre revisionsarvode än vinstbringande företag. 

Niemi (2002) hittar dock inte bevis på att riskpremien skulle vara högre då ett företag 

                                                 
5 Översatt från engelskan “business risk” 
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har finansiella svårigheter. Författaren konstaterar att en eventuell orsak till att 

riskpremien inte varit högre för finansiellt nödställda företag är att det har varit svårt att 

förutse företagets finansiella svårigheter vid den tidpunkt då förhandlingarna om 

revisionsarvodena har förts. Niemi (2002) understryker även vikten av att testa 

riskpremien utgående från direkt data istället för indirekt. För att bevisa detta testade 

Niemi (2002a) också eventuell riskpremie genom att indirekt beräkna 

granskningsinsatsen utgående från klientens storlek och komplexitet. Resultaten för 

detta test visade att revisionsarvoden inte innehöll en riskpremie. 

 

6.1.1 Faktorer som påverkar revisionsarvodens storlek 

 

Tidigare studier har också behandlat vilka faktorer som påverkar revisionsarvodet och 

granskningsinsatsen. Hay et.al (2006) har i sin artikel analyserat 147 tidigare 

forskningsresultat om revisionsarvoden och listat de största klientfaktorer som påverkar 

revisionsarvodet. 

Den största bestämmande klientfaktorn är enligt Hay et.al (2006) storleken på företaget. 

Enligt Hay et.al (2006) hade 87 st. av de 147 forskningsartiklarna identifierat företagets 

storlek som en klientfaktor som påverkar revisionsarvodet positivt. Positivt påverkande 

klientfaktor betyder i detta fall att revisionsarvodet korrelerar med storleken på klienten. 

Ju större klienten är desto större är således revisionsarvodet. Största delen av den 

forskning som analyserats av Hay et. al (2006) har mätt klientens storlek på basen av de 

totala tillgångarna, men även storleken på omsättningen har använts. 

En annan viktig bestämmande klientfaktor som påverkar revisionsarvodet är företagets 

komplexitet. Komplexiteten har i de flesta studier mätts genom att undersöka hur många 

dotterbolag företaget har och mera specifikt hur många utländska dotterbolag företaget 

har. Ett komplicerat företag innebär att det är svårare att utföra revisionen vilket i sin 

tur innebär att revisionen blir en mera tidskrävande process. Detta medför även att 

revisionsarvodet växer. Niemi (2005) hävdar i sin artikel att både revisionsinsatsen och 

revisionsarvodet är högre för dotterbolag, vars moderbolag finns utomlands. En större 

revisionsinsats krävs eftersom det kan uppkomma problem med rapporteringen till 

moderbolaget. Redovisningsprinciperna kan dessutom vara annorlunda i moderbolagets 

hemland, vilket leder till mera arbete för revisorerna. Dessutom måste dotterbolaget 
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upprätta både ett bokslut på koncernnivå och ett lokalt bokslut. Dessa bokslut kan även 

vara på olika språk, vilket kräver ytterligare ansträngning av revisorn. Slutligen hävdar 

Niemi (2005) att även kursdifferenser och eventuell internprissättning kan påverka 

revisionsarvodet. Enligt Hay et. al (2006) har 82 st. av de 147 analyserade 

forskningsartiklarna använt sig av antalet utländska dotterbolag för att bestämma 

klientens komplexitet.  

Den inneboende risken har blivit listad av Hay et.al (2006) som en bestämmande 

klientfaktor som påverkar revisionsarvodet. Om en klients kundfordringar och lager har 

visat sig vara svåra att revidera, har den inneboende risken mätts utgående från dessa. 

Den inneboende risken har mätts genom att dividera kundfordringarnas eller lagrets 

storlek med de totala tillgångarna. Alternativt har summan av kundfordringarna och 

lager dividerats med de totala tillgångarna. Av de 147 studierna som analyserats av Hay 

et.al (2006) har 43 st. använts sig av sammansatta summan av kundfordringar och lager 

delat på de totala tillgångarna för att fastställa en indikator för den inneboende risken. 

Största delen av de analyserade artiklarna har hittat ett positivt korrelerande förhållande 

mellan den inneboende risken och revisionsarvodet. Detta betyder att revisionsarvodet 

ökar då den inneboende risken ökar. 

Enligt Hay et.al (2006) har även klientens lönsamhet en stor inverkan på 

revisionsarvodet. En sämre lönsamhet kan leda till att klienten inte har den ekonomiska 

förmågan att betala revisionsarvodet. Ifall företagets lönsamhet är sämre kan detta 

således innebära en större risk för revisorn, vilket medför att revisionsarvodet kommer 

att vara högre. Av de analyserade forskningsartiklarna i Hays et.al. (2006) artikel har 37 

st. bestämt lönsamheten med hjälp av avkastningen på företagets tillgångar (ROA, 

Return on Assets). De tidigare forskningsresultaten visar delade resultat angående 

förhållandet mellan ROA och revisionsarvodet. Sex stycken studier fann att ROA har ett 

positivt korrelerande förhållande till revisionsarvodet medan tretton stycken fann ett 

negativt förhållande. Hay et.al (2006) nämner dock att förhållandet mellan ROA och 

revisionsarvoden kan vara ickelinjära, eftersom en minskning av ROA för en klient som 

redan är förlustbringande inte nödvändigtvis har den samma effekten som en minskning 

av ROA för en klient som nätt och jämnt är lönsam.  

En faktor som visat sig varit bestämmande i USA men inte i andra länder är företagets 

ekonomiska ställning. För att bestämma företagets ekonomiska ställning har 

skuldsättningsgraden kalkylerats genom att räkna ut klientens totala skulder i 

förhållande till företagets eget kapital. Tidigare forskning har funnit att förhållandet 
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mellan skuldsättningsgraden och revisionsarvoden korrelerar positivt (Hay et. al, 2006). 

Företagets ekonomiska ställnings har även definierats genom att beräkna 

betalningsförmågan. I tidigare forskning har betalningsförmågan mätts med hjälp av 

quick ratio och förhållandet till storleken på revisionsarvodet har då visat sig korrelera 

negativt (Hay et. al, 2006). Detta betyder att då betalningsförmågan stiger så minskar 

revisionsarvodena. 

Faktorer som i mindre grad påverkar revisonsarvodets storlek är enligt Hay et.al (2006) 

intern kontroll, bolagsstyrning och bransch.  

Big 4 revisionsbolagen anses erbjuda högre revisionskvalité eftersom de har mer 

resurser. De har således en mer uppskattad produkt med vars hjälp de kan differentiera 

sig från sina konkurrenter. På basen av detta kunde man säga att revisionsmarknaden är 

uppdelad i Big 4 revisionsbolagen och de mindre revisionsbolagen. Niemi (2003) har i 

sin artikel undersökt om även de mindre revisionsbolagen kan differentiera sina 

produkter eller om deras klienter endast anser revisionen vara en standardprodukt. 

Genom att skicka ut ett frågeformulär och analysera svaren kunde författaren dra 

slutsatsen att klienterna inte ser en revision som erbjuds av ett mindre revisionsbolag 

som en standardprodukt. De mindre revisionsbolagen visade sig även vara duktiga på att 

differentiera sina produkter. En del mindre revisionsbolag hade framgångsrikt byggt upp 

ett rykte som var bättre än det allmänna ryktet bland de mindre revisionsbolagen. 

Studien visar även att faktorer såsom storleken på revisionsbolaget, dess tekniska 

förmåga samt revisorns utbildning och arbetserfarenhet alla har ett positivt samband 

med revisionsarvodets storlek. 

 

6.2 ”Low-balling” 

 

Enligt Horsmanheimo och Steiner (2008) har anbudstävlingar bland revisionsbolagen 

blivit allt mer allmänna. I början av 1990-talet började anbudstävlingar förekomma 

bland företag som ägdes av staten eller kommunen. Senare spreds de även till den privata 

sektorn och i dagens läge är det normalt att ett företag skickar ut ett antal 

anbudsförfrågningar till olika revisionsbolag för att identifiera det bästa alternativet. Det 

bästa alternativet för ett företag är en revidering av hög kvalitet till ett så lågt pris som 

möjligt. Horsmanheimo och Steiner (2008) hävdar ytterligare att en del företag håller 
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anbudstävlingar varje år, vilket kan anses ineffektivt med tanke på de svårigheter och de 

resurskostnader som hör samman med anbudstävlingarna. 

De allt mer vanliga anbudstävlingarna har bidragit till förekomsten av ”low-balling”. 

”Low-balling” och dess förekomst är något som blivit analyserat i ett antal studier under 

de senaste åren. Dessa studier har alla funnit att ”low-balling” existerar på marknaden 

för revisionstjänster (Francis och Simon, 1988) (Casterella et.al, 2013). Lagstiftare 

såsom PCAOB har varit oroliga över förekomsten av ”low-balling”, eftersom det anses 

försämra revisionskvaliteten. Då revisionsbolagen konkurrerar med varandra kan det 

leda till att revisionsbolagen pressas att hålla resurser och granskningstimmar på en viss 

nivå för att inte extra kostnader skall uppstå. Således kan revisionsbolagen lockas till att 

göra en mindre insats, vad gäller revisionen, för att hålla nere kostnaderna. Chan (1999) 

undersöker i hans artikel startkostnadernas påverkan på konkurrensen inom marknaden 

för revisionstjänster.  Författaren definierar startkostnader som de kostnader som 

uppkommer för klientföretaget och revisionsbolaget under det första skedet av 

revisionen. Dessa startkostnader är högre under det första skedet av revisionen och 

minskar då revisorn förvärvat mera kunskap om klientens verksamhet. Då det sittande 

revisionsbolaget har skaffat tillräckligt med kunskap om klienten har det således en 

signifikant kostnadsfördel gentemot de andra revisionsbolagen. Ifall en klient 

bestämmer sig för att byta revisionsbolag kommer startkostnaderna igen att vara höga 

under det första året. Dessa höga startkostnader genererar incitament för både 

klientföretaget och revisionsbolaget att fortsätta sitt samarbete eftersom kostnaderna 

kommer att minska i framtiden.  

Chan (1999) menar att klientföretaget och revisionsbolaget ”låses samman” och denna 

”sammanlåsning” skapar ett incitament för revisionsbolaget att förvärva fler klienter 

med hjälp av” low-balling” eftersom fortsatta relationer är den sanna intäktskällan för 

revisionsbolaget. Resultaten visar även att användningen av en ”low-balling” – strategi 

ökar signifikant i marknader som är utsatt för hård konkurrens. Vidare hävdar 

författaren att en föreskrift att förbjuda ”low-balling” skulle öka revisionsarvoden, men 

samtidigt minska på kostnaderna som uppkommer i samband med revisionen för 

revisionsbolaget. Chan (1999) hävdar att ifall ett förbud mot ”low-balling” skulle införas 

så skulle revisionsbolagen bli tvungna att hitta nya konkurrensfördelar. En ny 

konkurrensfördel skulle kunna vara att specialisera sig på en viss bransch. Genom att 

specialisera sig på en viss bransch skulle revisionsbolagen uppnå kostnadsfördelar 
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gentemot sina konkurrenter för alla klienter inom samma bransch. Specialisering skulle 

även leda till att de totala kostnaderna för revisionen minskar. 

Som tidigare nämnts har SEC varit oroliga över att ”low-balling” försämrar revisorns 

oberoende. SEC hävdar att oberoendet försämras då ”low-balling” förekommer, 

eftersom revisionsbolagen då blir allt mer ekonomiskt beroende av klienten. Detta kan 

leda till att revisionsbolaget ger ut oärliga rapporter och går med på klienternas krav 

enbart för att skydda klienten och uppfylla klienternas finansiella mål (DeAngelo, 1981). 

DeAngelo (1981) hävdar däremot i sin artikel att revisorernas oberoende inte försämras 

i samband med ”low-balling”. DeAngelo (1981) påstår att den framtida förväntningen av 

kvasihyror skapar incitament för revisionsbolag att använda sig av ”low-balling”. 

”Low-balling” och revisorns oberoende har även undersökts av Lee och Gu (1998). 

Författarna behandlar ”low-balling” som ett sätt att skapa en relation mellan revisorn 

och ägaren snarare än mellan revisorn och företagsledaren. På detta sätt skapar ”low-

balling” incitament för revisorerna att förbättra revisionskvaliteten på samma sätt som 

revisorernas rättsliga ansvar skapar incitament för revisorerna att förbättra 

revisionskvaliteten. Således konstaterar författarna att ”low-balling” inte försämrar 

revisorns oberoende. Tepalagul och Lin (2015) har i deras litteraturöversikt samlat 

artiklar som behandlar revisorns oberoende och vilka faktorer som påverkar oberoendet. 

En del av de artiklar som tagits med i litteraturöversikten behandlar ”low-balling” och 

dess påverkan på oberoendet. Resultaten bland de listade artiklarna är väldigt blandade. 

Som tidigare nämnts anser DeAngelo (1981) och Lee och Gu (1998) att ”low-balling” inte 

har en effekt på revisorns oberoende. Däremot finner Dopuch och King (1996) att ”low-

balling” försämrar revisorns oberoende då ”low-balling” används på en icke 

konkurrenskraftig marknad. Tseng och Magee (1990) hävdar även att ”low-balling” 

orsakar ett hot mot revisorns oberoende eftersom revisorn förväntar sig framtida 

finansiell utdelning tack vare att denne har behållit kunden. 

Francis och Simon (1988) undersökte i deras artikel huruvida en prisnedsättning på 

revisionsarvodet äger rum efter att ett byte av ett revisionsbolag har inträffat. De 

undersöker även storleken på dessa prisnedsättningar. Resultaten visar att rabatten för 

revisionsarvodet för första året var 24 %, medan rabatten var 15 % för de följande två 

åren. Efter det tredje året steg revisionsarvodet till den ursprungliga nivån. Craswell och 

Francis (1999) har i Australien genomfört en likadan undersökning för företag där 

revisionsarvoden är listade i bokslutsnoterna. Craswell och Francis (1999) finner 

däremot inga bevis på att det skett prisnedsättningar på revisionsarvoden efter ett byte 
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av revisionsbolag. Författarna hävdar att då revisionsarvoden är listade i bokslutets 

noter så leder det till att förekomsten av ”low-balling” minskar och att revisionskvaliteten 

förstärks. I dagens läge är det obligatoriskt i de flesta länder att presentera 

revisionsarvodena i bokslutets noter. 

De kinesiska myndigheterna har även de uttryckt sin oro angående ”low-balling” och 

dess konsekvenser. Huang, Raghunandan, Huang och Chiou (2014) har i deras forskning 

undersökt om ”low-balling” förekommer på den kinesiska marknaden i samband med 

byte av revisionsbolag eller byte av den huvudansvarige partnern. Huang et.al (2015) 

undersökte totalt 9684 händelser och fann bevis på att revisionsarvoden är lägre under 

det år då ett byte av huvudansvarige partner har skett. Huang et.al (2014) finner även att 

sanktioner för problematiska revisioner, positiva diskretionära periodiseringar samt 

ändringar av revisionsutlåtanden ofta förekommer i samband med byte av 

revisionsbolag, vilket tyder på att revisionskvaliteten skulle vara sämre i samband med 

bytet. 

Resultaten i Francis och Wangs (2005) studie visar att ett krav på att ha 

revisionsarvodena listade i bokslutsnoterna leder till en mera noggrann prissättning av 

revisionsarvodena samt ger klienterna en bättre möjlighet att förhandla om arvodet. En 

klient kan lätt analysera sina konkurrenters revisionsarvoden och på så vis kräva ett nytt 

pris på basen av konkurrenternas priser. Offentliga revisionsarvoden är till fördel också 

för revisionsbolagen eftersom även de kan jämföra sina revisionsarvoden med andra 

revisionsbolags arvoden och således höja eller sänka priserna efter behov. Före år 2005 

var det ovanligt att presentera revisionsarvodet i bokslutets noter, men i dagens läge är 

det obligatoriskt i de flesta länder att presentera revisionsarvodet och företag är i därför 

allmänhet mera öppna med revisionsarvodet. 

 

6.3 Konsultarvoden 

 

Resultaten i Francis och Simons (1988) artikel tyder på att revisionsbolagen gradvis 

höjer på revisionsarvodet efter att de har använt sig av en ”low-balling” – strategi. Patel 

och Prasad (2013) ägnar mera uppmärksamhet åt konsultarvoden och hävdar i deras 

artikel att ifall det sittande revisionsbolaget sänker revisionsarvodet för en klient så 

förväntar man sig mera intäkter från icke-revisionstjänsterna som de erbjuder samma 
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klient. Det betyder att ju lägre revisionsarvodena är desto mer ökar revisionsbolagets 

vilja att erbjuda icke-revisionstjänster till klienten. De har valt att undersöka detta på 

revisionsmarknaden i Fiji. Resultaten i deras artikel visar att revisionsbolagen ökar på 

sina icke-revisionstjänster till klienter som blivit erbjudna låga revisionsarvoden. Detta 

tyder på att revisionsbolagen höjer på konsultarvodena för att täcka de låga 

revisionsarvodena. Patel och Prasad (2013) nämner termen ”foot in the door” i sin 

artikel, vilket går ut på att revisionsbolagen erbjuder låga revisionsarvoden för att få in 

en fot hos den nya kunden för att sedan erbjuda rikligt med icke-revisionstjänster. 

Författarna ser detta som ett problem eftersom det hotar revisorernas oberoende. Enligt 

Patel och Prasad (2013) blir revisionsbolaget beroende av konsultarvodena eftersom de 

behöver intäkterna för att täcka revisionsarvodena. Detta kan leda till att 

revisionsbolaget stöder klienten i deras beslut och går med på klientens villkor och krav 

för att bibehålla en stark relation och inte gå miste om klienten. Pratel och Prasads stöder 

sina resonemang på resultaten i Ezzamel, Gwilliam och Hollands (1996) artikel. 

Resultaten i Ezzamel et.al (1996) artikel visar att konsultarvoden har blivit en allt 

viktigare inkomstkälla för revisionsbolagen. Konsultarvodena uppgår i medeltal till 90 

% av revisionsarvodena, vilket tyder på att konsultarvodena spelar en allt större roll för 

revisionsbolagen. Således har revisionsbolagen börjat erbjuda låga revisionsarvoden för 

det första året åt sina nya kunder enbart för att få in en fot genom dörren och i framtiden 

börja erbjuda kunden mera icke-revisionstjänster med större vinstmarginaler (Patel och 

Prasad, 2013). 

I likhet med Patel och Prasad så har även Dunmore och Shao (2006) undersökt huruvida 

revisionsarvoden är subventionerade av vinster från icke-revisionstjänster. Resultaten i 

Dunmore och Shaos (2006) artikel, som omfattade företag på den nyzeeländska 

marknaden, visade inga signifikanta bevis på subventionering. Lai och Yim (2002) 

hittade däremot bevis på att ifall Big 4 revisionsbolag erbjuder mera icke-

revisionstjänster till en klient, så sänker de på klientens revisionsarvoden. Lai och Yim 

finner dock inga bevis på att detta skulle hota revisorns oberoende, eftersom 

revisionsbolagen verkar utfärda mera orena utlåtanden i samband med att de erbjuder 

mera icke-revisionstjänster. 
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6.4 Bolagsrotation 

 

Diskussionerna om en eventuell obligatorisk bolagsrotation blev aktuella efter de stora 

finansiella skandalerna såsom Enron och Lehman Brothers. Förespråkarna för en 

obligatorisk rotation hävdar att en obligatorisk rotation av revisionsföretag skulle 

förbättra kvaliteten på revisionen eftersom ett långt samarbete mellan revisorn och 

företagsledningen kan hota revisorns oberoende. Jackson et.al. (2008) hävdar att en 

obligatorisk rotation skulle förhindra kollapser av stora företag som i fallet med Enron. 

Obligatorisk rotation skulle även öka konkurrensen och innovationen bland 

revisionsföretagen, vilket potentiellt skulle leda till en ökning av revisionskvaliteten 

(Jackson et.al, 2008). Förespråkarna för en obligatorisk bolagsrotation är oroliga för att 

klienten har ett alltför högt inflytande på deras revisionsbolag. Klienten är en 

inkomstkälla för revisionsbolaget och revisionsbolaget vill därför inte förlora klienten. 

Detta kan leda till att revisionsbolaget, för att tillfredsställa klienten, kräver enbart 

smärre ändringar i de finansiella rapporterna och dessutom utför revisionen så snabbt 

som möjligt för att hålla revisionsarvodena låga. Förespråkarna för en obligatorisk 

bolagsrotation anser att ett byte av revisionsbolag skulle eliminera detta problem. 

(Raiborn et.al, 2006). 

Förespråkarna hävdar även att revisorer allt mer skulle ifrågasätta klienters tveksamma 

redovisningspraxis på grund av obligatorisk bolagsrotation eftersom revisorerna skulle 

vara medvetna om att klienten ändå måste byta revisionsbolag efter en viss tid. En annan 

fördel med en obligatorisk bolagsrotation är att allmänhetens uppfattning om revisorns 

oberoende skulle förbättras. Efter Enronskandalen var allmänheten väldigt skeptisk och 

ifrågasatte revisorns oberoende då det visade sig att Arthur Andersens huvudansvarige 

partner David Duncan och Enrons chef för ekonomiavdelningen umgicks mycket även 

på fritiden och ansågs vara oskiljaktiga (Raiborn et.al, 2006). Konkurrensen bland 

revisionsbolagen skulle dessutom öka vid obligatorisk bolagsrotation eftersom även de 

mindre revisionsbolagen kunde utmana Big-4 genom att fokusera och specialisera sig på 

en viss marknad. Förespråkare för en obligatorisk bolagsrotation hävdar även att ökade 

revisionsarvoden som uppkommer då ett företag byter revisionsbolag skulle vara 

betydligt mindre än de kostnader som uppkommer i samband med brister i revisionen 

och som eventuellt leder till skandaler såsom Enron. Morgan Stanley utförde en 

undersökning som visade att de ökade revisionsarvoden, som uppkommer i samband 

med att man tar i bruk en obligatorisk rotation, skulle uppnå 1,2 miljarder dollar per år. 
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Som jämförelse användes den förlust i marknadsvärde som orsakades av Enrons, 

Computer Associates, Quests, Tycos och WorldComs konkurser. Ökningen av 

revisionsarvodena räknades ut med de 10 miljarders revisionsarvoden som tillhörde Big 

5 revisionsbolagen år 2000. En 30 % ökning användes för de två första åren och tiden 

för en obligatorisk rotation 5 år. En sista fördel med obligatorisk bolagsrotation som 

Raiborn et.al (2006) nämner är att det sittande revisionsbolaget för ett företag skulle 

vara mera motiverat att noggrant undersöka boksluten och ifrågasätta ledningens val då 

revisionsbolaget vet att ett nytt bolag kommer att granska deras rapporter i framtiden. 

De vill därför inte lämna efter sig rapporter av dålig kvalité, vilket skulle kunna tyda på 

att de inte utfört sitt jobb tillräckligt utförligt. 

Arrunada och Pas-Arex (1997) hävdar dock att en obligatorisk rotation skulle minska på 

konkurrensen eftersom incentiven för revisionsföretagen att investera minskar. Ett 

revisionsföretag investerar i dess verksamhet för att få mera kunder, men ifall en regel 

förutsätter att revisionsföretagets alla kunder skall överge revisionsföretaget efter ett 

visst antal år, kommer detta att minska på incentiven att investera.  Kostnaderna som 

uppkommer i samband med bytet av revisionsföretag är ett av de argument som ofta 

återkommer i diskussionerna kring obligatorisk rotation. Enligt Arrunada och Pas-Arex 

(1997) medför ett byte av revisionsföretag kostnader både för kunden och revisorn. Då 

revisorn påbörjar en revision av ett nytt företag är startkostnaderna höga för 

revisionsföretaget eftersom revisorn inledningsvis måste bekanta sig med kunden och 

dess verksamhet. På kundens sida uppkommer kostnader i samband med sökandet av 

en ny revisor. Dessutom uppkommer det tilläggskostnader i samband med de extra 

resurser som måste ägnas åt den första granskningen (Arrunada och Pas-Arex, 1997).  

Raiborn et.al (2006) har i deras artikel samlat in de mest centrala argument som talar 

emot en obligatorisk bolagsrotation. Motståndarna mot obligatorisk bolagsrotation är 

oroliga för de första åren efter ett byte av ett revisionsbolag. En ny klient kan medföra en 

helt ny marknad och verksamhet för en revisor. Detta betyder att revisorn måste bekanta 

sig med den nya klientens verksamhet och även med de system som klienten använder. 

Innan revisorn har fått en full uppfattning om klientens verksamhet och system så finns 

det en risk att revisorn inte märker felen i bokslutet och således kan kvaliteten på 

revisionen försämras. Enligt GAO:s (2003) rapport är medellängden på revisorns 

uppdragsperiod 22 år. Revisionsarvoden är således utspridda över denna tidsperiod. 

Obligatorisk bolagsrotation skulle medföra en kortare uppdragsperiod än 22 år och 

således skulle de fakturerade revisionsarvodena stiga. Ytterliga kostnader för 
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revisionsbolaget uppkommer även i samband med att revisionsteamet måste bekanta sig 

med den nya verksamheten och systemet. Detta gäller även för klienten eftersom 

klienten måste introducera verksamheten åt revisionsteamet och lära dem att förstå 

verksamhet och system. På individuell nivå krävs det även att klientens anställda får ett 

förtroende för de nya revisorerna.  

En obligatorisk bolagsrotation kan även skapa problem för Big 4 revisionsbolagen. Big 4 

revisionsbolagen reviderar största delen av de största företagen eftersom endast de har 

resurser som krävs för en revision av den storleken. Problemen skulle uppstå då 

företagen måste byta från ett Big 4 revisionsbolag till ett annat. Enligt den nya europeiska 

revisionsreformen får inte samma revisionsbolag erbjuda en klient både 

revisionstjänster och icke-revisionstjänster. Detta skulle således leda till att företaget 

inte har möjlighet att välja vilket som helst av de andra tre Big 4 revisionsbolagen 

eftersom ett revisionsbolag redan säljer icke-revisionstjänster till företaget. 

En annan nackdel som framkommit är revisionsbolagens sätt att internt flytta sina 

revisorer från en klient till en annan. Enligt GAO:s (2003) rapport flyttar revisionsbolag 

bort sina mest kunniga revisorer från klienter som snart skall bytas ut även om detta 

eventuellt skulle innebära att brister i revisionen skulle uppstå. Även försök att förbättra 

samarbetet mellan klienten och revisorn skulle eventuellt tyna bort eftersom båda 

parterna är medvetna om att samarbetet inte kommer att vara långvarigt. 

 

 

6.5 Revisionsarvoden och bolagsrotation 

 

En del tidigare forskning har undersökt hur revisionsarvodena påverkas då ett byte av 

ett revisionsbolag eller av den huvudansvarige partnern sker. Denna avhandling 

fokuserar på byte av revisionsbolag men byten av de huvudansvarige partnerna är även 

av intresse. 

Stewart, Kent och Routledge (2016) undersökte förhållandet mellan ett byte av den 

huvudansvarige partnern och revisionsarvodena. Författarna har även undersökt om 

”low-balling” existerar då ett företag byter revisionsbolag. Undersökningen utfördes i 

Australien där det år 2006 infördes en lag som krävde att den huvudansvarige partnern 
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byts var femte år. Stewart et.al (2016) har valt att undersöka både frivilliga och 

obligatoriska byten. Förhållandet mellan byten och revisionsarvoden har analyserats 

under året då bytet skett samt de två följande åren. Författarna har delat in sitt urval, 

som består av 4342 företagsår, i tre grupper; stora globala klienter, medelstora klienter 

och små lokala klienter på basen av olika nivå på konkurrens mellan revisionsbolag inom 

dessa grupper. Då konkurrensen är hög vägrar revisionsbolagen att höja på sina 

revisionsarvoden. Resultaten visar att revisionsarvoden är högre under året då ett byte 

av den huvudansvarige partnern har skett och de högre arvodena fortsätter året efter 

bytet men avtar två år efter bytet. För gruppen med stora globala företag visar resultaten 

att högre revisionsarvoden förekommer både då ett frivilligt och ett obligatoriskt byte 

har skett medan resultaten för gruppen med små lokala företag visar att endast frivilliga 

byten orsakar högre revisionsarvoden. För gruppen med medelstora företag fann 

författarna inga signifikanta förhållanden. Angående revisionsbolagsbyten så finner 

författarna inga bevis på att revisionsbolagen använt sig av ”low-balling”- strategi i 

samband med byte av revisionsbolag. 

Cameran, Merlotti och Di Vincenzo (2005) har upprättat en litteraturöversikt angående 

obligatoriska bolagsrotationer. I litteraturöversikten tar de bl.a. upp en artikel som gjorts 

av SDA Bocconi, School of Management. Artikeln behandlar kostnader och 

revisionsarvoden som är relaterade till obligatoriska bolagsrotationer. I undersökningen 

skickade man ut frågeformulär och intervjuade interna revisorer, externa revisorer och 

företagsledare angående kostnader som uppkommer i samband med obligatoriska 

revisionsbolagsbyten. Resultaten visade att både revisionsbolagen och klienterna 

använder mera resurser under det första året då ett byte sker. Trots detta är ändå 

revisionsarvodena under det året lägre än året innan bytet har skett. Författarna anser 

att revisionsarvodena är låga eftersom det råder en hård konkurrens på marknaden och 

klienterna anser revision vara en standardtjänst och således väljer de revisionsbolag som 

erbjuder det minsta revisionsarvodet. 

Kwon, Lim och Simnett (2014) har i deras artikel undersökt bolagsrotation och 

revisionsarvoden på den sydkoreanska marknaden. Den sydkoreanska marknaden är 

intressant eftersom obligatorisk bolagsrotation togs i bruk år 2006. Författarna har valt 

att inkludera både byten före bolagsrotation blev obligatorisk och byten efter att 

bolagsrotation blev obligatorisk. Resultaten visade att då ett obligatoriskt byte av 

revisionsbolag hade ägt rum så var revisionsarvoden signifikant högre efter bytet jämfört 

med före bytet. Då ett frivilligt byte av revisionsbolag hade ägt rum så hade 
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revisionsarvodena inte signifikant ökat eller minskat. Författarna hade ytterligare 

undersökt hur revisionskvaliteten påverkas och kom fram till resultaten att 

revisionskvaliteten inte ändras i samband med en obligatorisk byrårotation. Enligt 

författarna ger dessa resultat stöd för ett beslut att överge obligatorisk byrårotation i 

Sydkorea. 

Corbella et.al (2015) har i deras artikel undersökt bolagsrotationer i Italien. I Italien har 

obligatorisk bolagsrotation varit i kraft sedan länge. Författarna har valt att undersöka 

revisionsarvodens och revisionskvalitetens påverkan av ett obligatoriskt 

revisionsbolagsbyte i alla italienska börslistade företag under åren 1998–2011. 

Resultaten visar att revisionsarvoden inte ändras då ett obligatoriskt byte sker för de 

företag som inte har ett Big 4 revisionsbolag som revisor. För de företag som har ett Big 

4 revisionsbolag som revisor så sänks revisionsarvoden. Detta kunde eventuellt tyda på 

att endast Big 4 revisionsbolagen använder sig av ”low-balling” – strategi. 
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7 METODIK 

 

7.1 Forskningsuppgift 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur revisionsarvoden och konsultarvoden 

påverkas i samband med ett byte av revisionsbolag och framförallt undersöks om 

revisionsbolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge använder sig av ”low-balling”. 

Bolagsrotation är för tillfället ett väldigt aktuellt ämne på revisionsmarknaden. Tidigare 

forskning som gjorts kring ämnet och som presenterades i det föregående kapitlet har 

debatterat mycket om fördelarna och nackdelarna med ämnet. Denna forskning strävar 

till att bidra till debatten genom att fokusera på hur revisionsarvoden påverkas vid ett 

frivilligt byte av ett revisionsbolag. Tidigare forskning har dessutom funnit att 

revisionsbolag tenderar att använda sig av ”low-balling” – strategin för att attrahera 

kunder. Således undersöks även i denna avhandling om revisionsbolagen i Finland, 

Sverige, Danmark och Norge använder sig av ”low-balling” – strategin.  

Största delen av forskningen som undersökt vilka faktorer som påverkar 

revisionsarvoden har gjorts utanför Norden. Hay et. al (2006) har i deras artikel samlat 

en stor del tidigare forskning kring ämnet och listat de viktigaste variablerna som 

påverkar förändringen i revisionsarvodet. Således har denna undersökning utgått från 

Hay et. al (2006) artikel och testat de variabler som använts mest i tidigare forskning. 

 

7.2 Hypoteser 

 

Tidigare forskning har visat varierande resultat på huruvida revisionsarvoden fluktuerar 

då det sker ett byte av ett revisionsbolag. Eftersom avhandlingen behandlar endast 

frivilliga byten och antar att revisionsbolagen använder sig av ”low-balling” – strategin 

så lyder den första hypotesen enligt följande: 

H1: Revisionsarvodet minskar i samband med ett byte av ett revisionsbolag 
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Tidigare forskning om ”low-balling” har visat att ifall ett revisionsbolag erbjuder en 

klient ett lågt revisionsarvode så ökar revisionsbolagets vilja att erbjuda klienten icke-

revisionstjänster. Intäkterna från icke-revisionstjänsterna används för att täcka det låga 

revisionsarvodet. Eftersom denna avhandling antar att revisionsarvoden kommer att 

minska då det sker ett revisionsbolagsbyte och att en sänkning av revisionsarvodet leder 

till en ökning av icke-revisionstjänster så kommer således den andra hypotesen att lyda 

på följande sätt: 

H2: Konsultarvodet ökar i samband med ett byte av ett revisionsbolag 

 

7.3 Dataurval och sampel 

 

Dataurvalet består av företag i Finland, Sverige, Danmark och Norge som bytt 

revisionsbolag mellan åren 2010-2013. Alla byten av revisionsbolag är gjorda från ett Big 

4 till ett annat Big 4 revisionsbolag. Urvalet bestod ursprungligen av 76 företag. Av dessa 

76 företag har finansiella institut, såsom banker och försäkringsbolag (6 st), eliminerats 

från urvalet på grund av deras annorlunda redovisningspraxis och faktorer som därmed 

påverkar revisionsarvodet (Stewart et.al, 2016). Dessutom har även företag, som det inte 

kunde hittas någon information om, eliminerats (17 st). Det slutliga dataurvalet består 

således av 51 företag, varav ett av företagen bytt revisionsbolag två gånger inom 

tidsperioden, vilket allt som allt ger oss 52 händelser. I Tabell 1 presenteras antalet byten 

under den tidsperiod som undersökts. De flesta byten har skett år 2012 (44 %) medan 32 

% av bytena har skett 2013 och 12 % av bytena skett 2010 och 2011. 

Revisionsarvoden och konsultarvoden har handplockats från företagens bokslut för åren 

2009-2015. Eftersom företagen under denna tidsperiod har specificerat i sina bokslut 

hur stor del av revisionsarvoden och konsultarvoden som tillhör det sittande 

revisionsbolaget, har endast denna information insamlats.  

Data för de totala tillgångarna, skuldgrad, current ratio, quick ratio, ROA, lagrets och 

kundfordringarnas sammansatta del av de totala tillgångarna samt försäljningen till 

utlandet gällande dessa 53 företag är hämtade från databasen S&P Capital IQ. 
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Tabell 1  Händelser per år 

År Händelser % 

2010 

2011 

2012 

2013 

6 

6 

23 

17 

12 % 

12 % 

44 % 

32 % 

Totalt 52 100 % 

 

 

7.4 Modeller 

 

Avhandlingens metodikdel består av två delar. I första delen testas hypoteserna genom 

att jämföra revisionsarvoden från året då ett byte av revisionsbolag skett med 

revisionsarvoden från det föregående året. Dessutom jämförs även revisionsarvoden för 

året då bytet skett med revisionsarvoden det första året efter bytet samt med det andra 

året efter bytet. Samma process görs även med konsultarvodena. Detta är i likhet med 

Francis och Simons (1988) artikel, i vilken de undersökt året då bytet skett samt de två 

påföljande åren. För att testa den första och den andra hypotesen har revisionsarvoden 

och konsultarvodena samlats för de företag som är med i urvalet. Arvodena har jämförts 

med varandra med hjälp av ett t-test. 

Den andra delen av metodiken består av regressionsanalyser. Tre stycken testvariabler 

har analyserats tillsammans med ett antal kontrollvariabler. De tre testvariablerna är 

dummy-variabler som definierar året när ett revisionsbolagsbyte har skett, ett år efter 

revisionsbolagsbytet och två år efter revisionsbolagsbytet. Enligt tidigare forskning finns 

det ett antal företagsspecifika faktorer som påverkar revisionsarvodena. Dessa har 
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använts som kontrollvariabler och testats med en modifierad regressionsmodell som 

utgår från den traditionella revisionsarvodemodellen (Hay et.al, 2006). 

 

7.4.1 T-test 

 

Denna avhandling undersöker om revisionsarvoden påverkas då ett företag frivilligt 

byter sitt huvudansvariga revisionsbolag och om revisionsbolagen i samband med bytet 

använder sig av ”low-balling” – strategin för att attrahera nya kunder. Data gällande 

revisionsarvoden och konsultarvoden har samlats in för varje företag i urvalet och delats 

in i fyra grupper. Den första gruppen består av arvoden året före företagen har bytt sina 

huvudansvariga revisionsbolag (T-1). Den andra gruppen består av arvoden det år som 

företagen har bytt sina huvudansvariga revisionsbolag (T-0). Den tredje gruppen består 

av arvoden ett år efter att bytet har skett (T+1) och den fjärde gruppen består av arvoden 

två år efter bytet har skett (T+2). För att testa om revisionsarvoden och konsultarvoden 

förändras signifikant i och med ett byte av revisionsbolag så har t-test utförts. För 

konsultarvodenas del så är är endast resultaten under det första och det andra året efter 

ett byte av intresse eftersom ett revisionsbolag inte under det första året torde kunna ha 

fullskalig konsultverksamhet och kompensera för eventuell ”low-balling”. 

För konsultarvodenas del så består grupp T-1 av konsultarvoden som härstammar från 

icke-revisionstjänster som det föregående huvudansvariga revisionsbolaget har utfört 

för kunderna och ger således inga tillförlitliga resultat för denna avhandling. Detta 

behandlas mera i stycke 9.4. De andra grupperna består av det nya huvudansvariga 

revisionsbolagets konsultarvoden och revisionsarvoden. 

Resultatet av ett t-test visar huruvida två gruppers medeltal har ändrats signifikant 

under olika förhållanden. Ett stort t-värde och ett p-värde på mindre än 0,05 betyder att 

det förekommer en skillnad mellan dessa två gruppers medeltal som inte är eller kan 

vara orsakat av en slump. Ett t-test kräver att datan som testas är normalfördelad. Enligt 

Saubers, Lewis och Thornhill (2009, 457) så kan datan anses vara normalfördelad då 

antalet observationer överstiger 30 stycken. 

T-tester används i denna avhandling för att testa T-1 gentemot T-0, T+1 gentemot T-0 

samt T+2 gentemot T-0. Med att utföra dessa test får vi svar på om det finns signifikanta 

skillnader i medelvärden mellan arvodena. 
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7.4.2 Regressionsanalys 

 

Med en regressionsanalys testar man huruvida en oberoende variabel har en signifikant 

effekt på en beroende variabel. En regressionsanalys kan vara antingen bivariat eller 

multivariat. I en bivariat analys används endast en beroende variabel och en oberoende 

variabel. I en multivariat analys används dessutom en eller flera kontrollvariabler. En 

kontrollvariabel kan definieras som en variabel som eventuellt kan påverka testet mellan 

den beroende variabeln och den oberoende variabeln. Regressionsanalysens resultat 

innehåller ett par intressanta värden som är av stor betydelse för den som utför analysen. 

Ett av dessa värden är signifikansnivån. Ifall signifikansnivån för en oberoende variabel 

är under 0,05 betyder detta att den oberoende variabeln är statistiskt signifikant. R-

kvadratvärdet (R-squared) är även det ett intressant värde och det anger 

förklaringsgraden på regressionsmodellen mellan 0 och 1. Ett högt R-kvadratvärde 

betyder att ekvationen i regressionsanalysen har en hög förklaringsgrad. (Saubers et.al 

2009, s. 462-463) 

Då man utför en regressionsanalys är det viktigt att de oberoende variablerna inte 

korrelerar med varandra. Ifall två eller flera oberoende variabler korrelerar med 

varandra kan detta skapa missvisande resultat. En hög korrelation mellan två variabler 

identifieras oftast med ett värde på 0,9 eller högre. Ifall två eller flera variabler korrelerar 

med varandra så rekommenderas det att lämna bort en av variablerna i analysen. För att 

kontrollera detta så har Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient uträknats för 

alla kontrollvariabler. I Tabell 2 är resultaten för korrelationstestet listade. En stark 

korrelation är större eller lika med 0,90 (Saubers et.al 2009, s. 463). I avhandlingens 

korrelationstest är den högsta korrelationskoefficienten 0,446 medan den minsta är -

0,307 vilket betyder att ingen av kontrollvariablerna korrelerar starkt med varandra.  
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Tabell 2 Pearsons korrelationstest 

 

 

Innan man utför en regressionsanalys är det även viktigt att identifiera huruvida 

variablerna som är medtagna i regressionsmodellen har lika stor varians. Man talar om 

homoskedasticitet och heteroskedasticitet. Ifall en grupp variabler har lika stor varians 

så kallar man det för homoskedasticitet och ifall variansen varierar i gruppen så kallas 

det heteroskedasticitet. För att testa detta utför vi Breusch-Pagan-Godfreys 

heteroskedasticitetstest för regressionsmodellens variabler. I ett heteroskedasticitetstest 

är hypoteserna följande: 

𝐻0 = 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 

𝐻1 = 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 

I tabell 3 presenteras resultaten baserade på Breusch-Pagan-Godfrey 

heteroskedasticitetstest. Eftersom vi har tre olika beroende variabler så körs tre test. 

Resultaten för testen visar att signifikansnivån för alla grupper är lägre än 0,05. Det 

betyder att nollhypotesen förkastas. Således kan vi konstatera att det existerar 

Totala 

tillgångarLOG Skuld

Quick 

Ratio ROA

Lager+Kundf

ordringar

Utländsk 

försäljning

Korrelation 1 0,068 -,222
**

,446
** -0,104 -0,025

Sig. (2-svansad) 0,368 0,001 0,000 0,141 0,750

Korrelation 0,068 1 -,295
** 0,021 -,307

** -0,119

Sig. (2-svansad) 0,368 0,000 0,779 0,000 0,138

Korrelation -,222
**

-,295
** 1 -,182

**
-,154

* 0,054

Sig. (2-svansad) 0,001 0,000 0,010 0,029 0,491

Korrelation ,446
** 0,021 -,182

** 1 ,170
* -0,029

Sig. (2-svansad) 0,000 0,779 0,010 0,017 0,716

Korrelation -0,104 -,307
**

-,154
*

,170
* 1 0,110

Sig. (2-svansad) 0,141 0,000 0,029 0,017 0,158

Korrelation -0,025 -0,119 0,054 -0,029 0,110 1

Sig. (2-svansad) 0,750 0,138 0,491 0,716 0,158

Lager+Kundf

ordringar

Utländsk 

försäljning

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-svansad).

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-svansad).

Totala 

tillgångarLOG

Skuld_win

Quick 

Ratio_win

ROA_win
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heteroskedasticitet i regressionsmodellerna och att regressionsmodellerna måste testas 

med detta i beaktande. 

 

Tabell 3 Breusch-Pagan-Godfrey test 

 

 

 

 

7.4.3 Regressionsmodellen 

 

Enligt tidigare forskning har ett flertal företagsspecifika faktorer påverkan på 

revisionsarvodens storlek. Således har följande regressionsmodeller använts för att testa 

de företagsspecifika faktorernas påverkan på revisionsarvodena. De företagsspecifika 

faktorernas påverkan på konsultarvodena har också testats. Modellen för 

regressionsanalysen utgår från modeller som använts i tidigare forskning (Stewart et.al 

2015, Simon och Francis 1988, Hay et.al 2006). 

Regressionsmodell 1 för att testa kontrollvariablernas påverkan på revisionsarvoden: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑣𝑜𝑑𝑒𝐿𝑂𝐺

= 𝑏1𝐵𝑦𝑡𝑒 + 𝑏2𝐵𝑦𝑡𝑒1 + 𝑏3𝐵𝑦𝑡𝑒2 + 𝑏4𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝐿𝑂𝐺 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑

+ 𝑏6𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝑏7𝑅𝑂𝐴 + 𝑏8𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

+ 𝑏9𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

Sig,

15,517 0,017

Heteroskedasticitet Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Beroende variabel: Revisionsarvoden

  

Sig,

16,058 0,013

Heteroskedasticitet Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Beroende variabel: Konsultarvoden

  

Sig,

15,201 0,019

Heteroskedasticitet Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Beroende variabel: Totala arvoden
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Regressionsmodell 2 för att testa kontrollvariablernas påverkan på konsultarvoden: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑣𝑜𝑑𝑒𝐿𝑂𝐺

= 𝑏1𝐵𝑦𝑡𝑒 + 𝑏2𝐵𝑦𝑡𝑒1 + 𝑏3𝐵𝑦𝑡𝑒2 + 𝑏4𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝐿𝑂𝐺 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑

+ 𝑏6𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝑏7𝑅𝑂𝐴 + 𝑏8𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Förklaringar: 

RevisionsarvodeLOG = den naturliga logaritmen av det huvudansvariga 

revisionsbolagets revisionsarvoden 

KonsultarvodeLOG = den naturliga logaritmen av det huvudansvariga revisionsbolagets 

konsultarvoden 

Byte = dummy variabel som får värdet 1 under året då byte av revisionsbolag sker, i annat 

fall får dummyn värdet 0 

Byte1 = dummy variabel som får värdet 1 första året efter byte av revisionsbolag har skett, 

i annat fall får dummyn värdet 0 

Byte2 = dummy variabel som får värdet 1 andra året efter byte av revisionsbolag har 

skett, i annat fall får dummyn värdet 0 

TotalatillgångarLOG = den naturliga logaritmen av ett företags totala tillgångar 

Skuld = ett företags totala skulder i förhållande till egna kapitalet 

Quick ratio = ett företags Quick ratio 

ROA = ett företags avkastning på de totala tillgångarna 

LagerKundfordringar = summan av ett företags totala lager och kundfordringar i 

förhållande till de totala tillgångarna 

Utländsk försäljning = andelen utländsk försäljning av ett företags totala omsättning 
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7.4.4 Beroende variabler 

 

Enligt Hay et.al (2006), använder sig de flesta studier som gjorts om revisionsarvoden 

den naturliga logaritmen av revisionsarvoden. De beroende variablerna i dessa 

regressionsanalyser är den naturliga logaritmen av det huvudansvariga 

revisionsbolagets revisionsarvoden och konsultarvoden. 

 

7.4.5 Testvariabler 

 

I regressionsanalyserna har tre testvariabler i form av dummyn tagits med. Dummy-

variablerna definierar året då byte av revisionsbolag skett (Byte), året efter byte av 

revisionsbolag skett (Byte1) samt två år efter byte av revisionsbolag skett (Byte2). För 

regressionsanalys 1, som testar revisionsarvodens fluktuationer, antar avhandlingen att 

textvariabeln Byte kommer att ha ett negativt förhållande med revisionsarvodena. Detta 

betyder att då ett revisionsbolagsbyte sker så minskar revisionsarvodena. För den andra 

dummy-variabeln (Byte1) är det antagna förhållandet positivt eftersom 

revisionsarvodena antas stiga året efter revisionsbolagsbytet. Det antagna förhållandet 

för den tredje dummy-variabeln (Byte2) är även den positiv. 

 

7.4.6 Kontrollvariabler 

 

Enligt tidigare forskning om revisionsarvode finns det ett antal faktorer som påverkar 

revisionsarvodet. Dessa kontrollvariabler har testats i samband med 

regressionsanalysen för att förbättra 𝑅2 värdet. De mest betydande faktorerna enligt 

tidigare forskning är klientens storlek, klientens komplexitet, klientens 

skuldsättningsgrad, den inneboende risken samt klientens lönsamhet. Klientens storlek 

har i tidigare forskning mätts utgående från de totala tillgångarna (Hay et.al, 2006). 

Således har de totala tillgångarna även i denna avhandling använts som mått för 

klientens storlek. Ju större klienten är desto större är även revisionsarvodet och 

konsultarvodet. Det betyder att variabeln som mäter storleken på klienten, i denna 
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avhandling de totala tillgångarna, kommer att ha ett positivt förhållande med 

revisionsarvodet. 

Företagets skuldsättningsgrad har i tidigare forskning definierats antingen som de totala 

skulderna i förhållande till de totala tillgångarna eller som de totala skulderna i 

förhållande till egna kapitalet. I denna avhandling har de totala skulderna i förhållande 

till egna kapitalet använts som en kontrollvariabel för att mäta skuldsättningsgraden. 

Företag med stor skuldsättningsgrad klassas som klienter med hög risk. En hög risk 

antas medföra att revisionsbolagen höjer på revisionsarvodet. Enligt tidigare forskning 

har variabeln som mäter skuldsättningsgraden haft ett positivt förhållande med 

revisionsarvodet (Hay et.al, 2006). 

Företagets betalningsförmåga har också tagits i beaktande i tidigare forskning. I tidigare 

forskning har Quick Ratio eller Current Ratio använts för att definiera 

betalningsförmågan. I denna avhandling har Quick Ratio använts. I de flesta fall har 

tidigare forskning funnit att förhållandet mellan Quick Ratio variabeln och 

revisionsarvodet är negativt. Det vill säga att då betalningsförmågan ökar så minskar 

revisionsarvodet. 

Företagets lönsamhet har enligt tidigare forskning mätts utgående från avkastningen på 

de totala tillgångarna (ROA). I denna avhandling har även ROA använts som en 

kontrollvariabel för företagets lönsamhet. En sämre lönsamhet för klienten utgör en 

större risk för revisionsbolaget att utföra revisionen, vilket i sin tur medför större 

revisionsarvoden. Enligt tidigare forskning har ROA haft ett negativt förhållande med 

revisionsarvodet. 

Den inneboende risken har i denna avhandling mätts, på samma sätt som i tidigare 

forskning, utgående från summan av lagret och kundfordringarn i förhållande till totala 

tillgångar. Lagret och kundfordringar har i tidigare forskning visat sig vara svåra att 

revidera. Ifall lagret eller kundfordringarna är stora jämfört med de totala tillgångarna 

så ökar den inneboende risken, vilket även medför att revisionsarvodet ökar. Således är 

förhållandet mellan variabeln som mäter den inneboende risken och revisionsarvodet 

positivt. 

Klientens komplexitet har enligt tidigare forskning mätts utgående från hur många 

utländska dotterbolag klienten har. Denna information var dock inte tillgänglig från 

Capital IQ databasen så istället har den utländska försäljningens andel av totala 
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omsättningen använts som mått. En hög komplexitet medför att det är svårare för 

revisorn att utföra revisionen och således ökar granskningstimmarna och 

revisionsarvodet. Detta innebär således att en klients komplexitet har ett positivt 

förhållande med revisionsarvodet. En klient antas här haen hög komplexitet då en stor 

del av klientens intäkter härstammar från utländsk försäljning.  

 

7.4.6.1 Testvariablernas och kontrollvariablernas förväntade effekter 

 

Den nedanstående tabellen visar variablernas antagna samband med revisionsarvodet. 

Tecknet + betyder att variabelns förhållande med revisionsarvodet är positivt och 

tecknet – betyder att variabelns förhållande med revisionsarvodet är negativt. 

Tabell 4 Variablernas förutsagda förhållande 

Företagsfaktor Kontrollvariabel Förutsagt förhållande 

Byte av revisionsbolag 

(Byte) 

Dummy-variabel för året 

då bytet har skett 

- 

Byte av revisionsbolag 

(Byte1) 

Dummy-variabel för första 

året efter bytet  

+ 

Byte av revisionsbolag 

(Byte2) 

Dummy-variabel för andra 

året efter bytet 

+ 

Företagets storlek Naturliga logaritmen av de 

totala tillgångarna 

+ 

Företagets 

skuldsättningsgrad 

Totala skulder / Eget 

kapital 

+ 

Företagets 

betalningsförmåga 

Quick Ratio - 

Företagets lönsamhet ROA - 
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Inneboende risk Lager + Kundfordringar / 

Totala tillgångar 

+ 

Företagets komplexitet Utländsk försäljning / 

Total försäljning 

+ 

 

Tabellen presenterar de förutsagda förhållanden för regressionsmodell 1 då den 

beroende variabeln är revisionsarvodet. I den andra regressionsmodellen där den 

beroende variabeln är konsultarvode ändrar de förutsagda förhållanden för vissa 

variabler. För dummy-variablerna som definierar året efter att ett revisionsbolagsbyte 

har skett och det andra året efter att ett revisionsbolagsbyte har skett blir de förutsagda 

förhållandena positiva (+) eftersom avhandlingen antar att företagen använder sig av 

”low-balling” – strategin och höjer sina konsultarvoden för att täcka de låga 

revisionsarvodena. Eftersom ett nyvalt revisionsbolag inte antas kunna ha en fullskalig 

konsultverksamhet för klienten det året som bytet sker, och således inte kan kompensera 

för eventuell ”low-balling”, så förutsägs inget förhållande mellan Byte och 

konsultarvoden.  

Det förutsagda förhållandet mellan företagets storlek och konsultarvodena förblir positiv 

(+) även i regressionsmodell 2. Det samma gäller även för variablerna som definierar 

företagets betalningsförmåga (-), företagets lönsamhet (-) och företagets komplexitet 

(+). Variabeln som definierar den inneboende risken tas bort i regressionsmodell 2, 

eftersom den endast har att göra med revision.  
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8 RESULTAT 

 

8.1 Dataurvalets resultat 

Till först presenteras den deskriptiva statistiken för de observationer som tagit med i t-

testet och regressionsanalysen. Senare i kapitlet analyseras resultaten av t-testet och 

regressionsanalysen. 

 

8.2 Deskriptiv statistik 

 

8.2.1 T-test 

 

I Tabell 5 presenteras den deskriptiva statistiken för grupperna i t-testet. T-1 står för den 

första gruppen (ett år före bytet), T-0 står för den andra gruppen (under bytet), T+1 står 

för den tredje gruppen (året efter bytet) och T+2 står för den fjärde gruppen (det andra 

året efter bytet). De olika grupperna har analyserats i SPSS och i samband med analysen 

identifierades ett antal extremvärden. Grupperna har således blivit winsoriserade, vilket 

medför att extremvärdens inflytande minskar. 

Medelvärdet för de winsoriserade revisionsarvodena året innan ett byte skett (T-1) ligger 

på 629 187 €. För året då bytet skett (T-0) har medelvärdet för revisionsarvodena sjunkit 

till 496 319 €. Denna märkbara minskning av medelvärdet tyder på att 

revisionsarvodena sannolikt har minskat under det året som bytet skett (T-0). 

Medelvärdet för revisionsarvodena året efter bytet (T+1) ligger på 604 946 €, vilket tyder 

på en ökning. För det andra året efter bytet skett är medelvärdet 545 093 €.  

Konsultarvodenas winsoriserade medeltal för året innan bytet (T-1) ligger på 303 554 €. 

T-1 består dock av konsultarvoden betalade till revisionsbolag som varit huvudansvarig 

revisor före revisionsbolagsbytet. För året då bytet skett (T-0) ligger medelvärdet på 302 

683 € och för det första året efter bytet skett (T+1) ligger medelvärdet på 319 896 €. Två 

år efter bytet skett (T+2) ligger konsultarvodenas medelvärde på 284 065 €. 

Konsultarvodena är således betydligt mindre än revisionsarvodena för de företag som 
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undersökts i avhandlingen. Det finns inte heller någon stor skillnad på medelvärdena 

mellan de undersökta åren. 

 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för de winsoriserade grupperna för t-testet 

 

 

 

 

 

 Revisionsarvode  Konsultarvode 

 N 52 48

 Minimum 13 396,65 €          1 747,39 €          

 Maximum 1 980 373,63 €    1 242 009,42 €  

 Medeltal 496 318,73 €       302 682,74 €     

 Standardavvikelse 597 803,09 €       383 337,41 €     

 T-0 

 Revisionsarvode  Konsultarvode 

 N 52 48

 Minimum 33 159,31 €          6 963,46 €          

 Maximum 2 500 000,00 €    1 300 000,00 €  

 Medeltal 604 946,32 €       319 895,63 €     

 Standardavvikelse 718 243,57 €       360 156,45 €     

 T+1 

 Revisionsarvode  Konsultarvode 

 N 52 47

 Minimum 13 403,52 €          5 501,59 €          

 Maximum 1 806 559,16 €    1 269 597,51 €  

 Medeltal 545 093,70 €       284 065,69 €     

 Standardavvikelse 577 318,61 €       356 406,00 €     

 T+2 

 Revisionsarvode  Konsultarvode 

 N 52 51

 Minimum 13 969,10 €          4 917,12 €          

 Maximum 2 600 000,00 €    1 303 694,43 €  

 Medeltal 629 187,09 €       303 553,51 €     

 Standardavvikelse 755 898,33 €       381 264,12 €     

 T-1 
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8.2.2 Regressionsanalysen 

 

I Tabell 6 har den deskriptiva statistiken för de kontrollvariabler som är medtagna i 

regressionsanalysen listats. Eftersom de totala tillgångarna hade en väldigt stor 

utspridning så har den naturliga logaritmen används för att göra observationerna mer 

normalfördelade för denna variabel. Tidigare forskning har även beslutat att använda sig 

av den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna (Stewart et.al 2015). För variablerna 

ROA (Return on Assets) och Quick Ratio har också den naturliga logaritmens värde 

använts eftersom det förekom en stor spridning bland observationerna även för dessa 

variabler. Quick Ratio variabeln innehåller ännu efter att den naturliga logaritmen 

använts ett flertal extremvärden. Således har winsorisering använts för att minska på 

effekterna av extremvärdena. Winsorisering har även använts för Skuld variabeln 

eftersom även den innehåller extremvärden. I Tabell 6 listas kontrollvariablerna efter 

winsoriseringen. 

 

Tabell 6 Deskriptiv statistik av regressionsanalysens winsoriserade 
kontrollvariabler under åren T-1, T-0, T+1 och T+2. 

 

N Minimum Maximum Medeltal Standardavvikelse

Totala tillgångarLOG 52 16,70 25,32 20,03 1,87

Skuld_win 45 1,06 % 368,20 % 88,27 % 86,93 %

Quick Ratio_win 52 0,19 4,39 1,08 0,92

ROA_win 51 -28,30% 17,40 % 2,20 % 8,06 %

Lager+Kundfordringar 52 0,00% 64,25 % 24,67 % 18,12 %

Utländsk försäljning 39 0,00% 100,00 % 61,44 % 31,06 %

T-1



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

8.3 Test av skillnader mellan arvodena 

 

Metodiken som presenteras i stycke 7.3.1 används för att testa skillnaderna mellan 

arvodena under de olika åren. Grupp T-0 som består av arvodena under året då bytet har 

skett jämförs mot grupp T-1 (året före bytet skett), T+1 (ett år efter bytet skett) och T+2 

N Minimum Maximum Medeltal Standardavvikelse

Totala tillgångarLOG 52 16,43 25,39 20,06 1,82

Skuld_win 45 1,86 % 368,20 % 87,93 % 91,52 %

Quick Ratio_win 52 0,19 4,39 1,14 1,02

ROA_win 51 -28,30 % 17,40 % 2,03 % 8,31 %

Lager+Kundfordringar 51 0,00 % 64,63 % 24,77 % 17,93 %

Utländsk försäljning 42 0,00 % 100,00 % 65,50 % 30,41 %

T-0

N Minimum Maximum Medeltal Standardavvikelse

Totala tillgångarLOG 51 16,03 25,39 20,10 1,83

Skuld_win 45 1,54 % 292,50 % 85,82 % 71,95 %

Quick Ratio_win 51 0,19 4,39 1,21 1,08

ROA_win 50 -28,30 % 17,40 % 3,24 % 8,74 %

Lager+Kundfordringar 50 0,00 % 62,56 % 25,58 % 16,52 %

Utländsk försäljning 44 0,00 % 100,00 % 66,35 % 30,05 %

T+1

N Minimum Maximum Medeltal Standardavvikelse

Totala tillgångarLOG 50 15,87 25,42 20,03 1,89

Skuld_win 44 1,06 % 368,20 % 101,52 % 101,88 %

Quick Ratio_win 50 0,19 4,39 1,04 0,78

ROA_win 49 -28,30 % 17,40 % 2,29 % 8,42 %

Lager+Kundfordringar 49 0,00 % 68,37 % 25,72 % 17,81 %

Utländsk försäljning 44 0,00 % 100,00 % 65,80 % 29,34 %

T+2
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(två år efter att bytet skett). Med ett t-test kan vi jämföra medeltalen mellan dessa 

grupper och identifiera ifall gruppernas medeltal signifikant skiljer sig från varandra.  

 

8.3.1 Revisionsarvoden 

 

Tabell 7 presenterar resultaten för skillnaderna på revisionsarvoden mellan de olika 

händelseåren. Testet utgår från att de testade paren är lika. Ifall det existerar en skillnad 

så är signifikansnivån mindre än 0,05. Nollhypotesen är alltså i detta fall att de två 

variablerna i paren är lika. 

Par 1 består av revisionsarvoden under T-0 (året då bytet har skett) jämfört med 

revisionsarvoden under T-1 (året innan bytet har skett). Skillnaden på medeltalet mellan 

de två grupperna är -132 868,36 €, vilket betyder att för året T-0 är medeltalet på 

revisionsarvodena 132 868,36 € mindre. Signifikansnivån för Par 1 ligger på 0,002, 

vilket betyder att det finns en signifikant skillnad mellan T-0 och T-1 eftersom vi 

förkastar nollhypotesen. Med detta test får vi svar på att revisionsarvoden verkligen 

sänks då det sker ett byte av ett revisionsbolag. 

Par 2 jämför revisionsarvodena för gruppen T-0 (året då bytet har skett) och T+1 (året 

efter bytet har skett). Resultatet för Par 2 visar att medeltalet för revisionsarvoden är 108 

627,59 € mindre år T-0 än T+1. Signifikansnivån för Par 2 ligger på 0,000, vilket betyder 

att vi kan förkasta nollhypotesen även i detta fall. Resultaten visar att revisionsarvoden 

är signifikant högre året efter att ett byte av ett revisionsbolag har skett.  

För Par 3, som består av revisionsarvoden för grupperna T-0 (året då bytet skett) och 

T+2 (två år efter att bytet skett), så är medeltalet av revisionsarvodena 48 774,96 € 

mindre för år T-0 jämfört med år T+2. Signifikansnivån ligger på 0,025, vilket tyder på 

att vi kan förkasta nollhypotesen. Det finns alltså en signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Resultaten visar att då ett byte av ett revisionsbolag sker så sänks revisionsarvodena. 

Revisionsarvodena stiger igen under det första och det andra året efter bytet har skett. 

Detta tyder på att revisionsbolagen använder sig av “low-balling”- strategin.  
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Tabell 7 T-test av revisionsarvoden 

 

 

8.3.2 Konsultarvoden 

 

I tabell 8 presenteras resultaten för skillnaderna mellan konsultarvodena mellan de olika 

händelseåren. Resultaten i stycket 8.3.1 tyder på att revisionsbolagen använder sig av 

“low-balling”- strategin för att få nya klienter. Det är således intressant att undersöka om 

revisionsbolagen höjer på sina konsultarvoden för att med hjälp av intäkterna från 

konsultarvodena täcka sina sänkta revisionsarvoden. 

Par 4 jämför revisionsarvoden under det år som bytet av ett revisionsbolag har skett med 

revisionsarvodena året före bytet skett. Resultaten för Par 4 visar att medeltalet för 

konsultarvoden för året då bytet skett (T-0) är 7 378,97 € mindre än medeltalet för 

konsultarvoden året innan (T-1). Signifikansnivån är 0,818, vilket betyder att skillnaden 

inte är signifikant. T-1 består i detta fall av konsultarvoden som betalts till det föregående 

huvudansvariga revisionsbolaget och således ger resultatet för Par 4 inte tillförlitliga 

resultat. 

Det följande par som undersöks är Par 5, vilket består av konsultarvodena året då bytet 

har skett och konsultarvodena året efter bytet har skett. Resultaten för Par 5 visar att 

medeltalet för konsultarvodena året då bytet har skett är 18 981,53 € mindre än 

medeltalet efter bytet. Även för detta par så är signifikansnivån över 0,005, vilket betyder 

att det inte existerar en signifikant skillnad mellan T-0 och T+1. 

Par 6 jämför grupperna T-0 och T+2 med varandra. Resultaten för detta test visar att 

medeltalet för konsultarvodena för året då bytet skett är 24 151,77 € högre än medeltalet 

för konsultarvodena det andra året efter att bytet har skett. Signifikansnivån ligger på 

0,607, vilket betyder att skillnaden inte är signifikant. 

Par 1 T-0 Revisionsarvode (€) - 

T-1 Revisionsarvode (€)
132 868,36 €-      297 694,41 €    41 282,79 €      -3,218 51 0,002

Par 2 T-0 Revisionsarvode (€) - 

T+1 Revisionsarvode (€)
108 627,59 €-      167 145,70 €    23 178,94 €      -4,686 51 0,000

Par 3 T-0 Revisionsarvode (€) - 

T+2 Revisionsarvode (€)
48 774,96 €-        152 760,18 €    21 184,03 €      -2,302 51 0,025

t-värde Frihetsgrad Sig.Medeltal Std. avvikelse

Medeltalets 

Std. avvikelse
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Resultaten för konsultarvoden mellan de olika händelseåren visar att konsultarvoden 

inte ändras signifikant under det år som bytet av ett revisionsbolag sker. Konsultarvoden 

ändras inte heller signifikant det första eller det andra året efter bytet har skett. 

Tabell 8 T-test av konsultarvoden 

  

Par 4 T-0 Konsultarvode (€) - 

T-1 Konsultarvode (€)
-   7 378,97 €   220 731,29 €      31 859,82 € -0,232 47 0,818

Par 5 T-0 Konsultarvode (€) - 

T+1 Konsultarvode (€)
18 981,53 €- 286 630,37 € 42 261,34 €    -0,449 45 0,655

Par 6 T-0 Konsultarvode (€) - 

T+2 Konsultarvode (€)
24 151,77 € 315 910,86 € 46 578,51 €    0,519 45 0,607

Sig.Medeltal Std. avvikelse

Medeltalets 

Std. avvikelse t-värde Frihetsgrad



 

 

52 

 

8.4 Test av regressionsmodellen 

 

I detta kapitel presenteras regressionsmodellernas resultat. Den första 

regressionsmodellens beroende variabel är revisionsarvoden och den andra 

regressionsmodellens beroende variabel är konsultarvoden. Eftersom vi i ett tidigare 

skede av avhandlingen upptäckte att det existerar heteroskedasticitet i 

regressionsmodellernas data så har de tre modellerna testats med detta i beaktande. 

I tabellerna presenteras det förutsagda förhållandet som har blivit fastställt tidigare i 

avhandlingen. I tabellerna presenteras ytterligare koefficienternas värde, 

standardavvikelsen, t-värdet samt signifikansnivån. Ifall koefficientens värde är positivt 

betyder detta att det finns ett positivt förhållande mellan den beroende och den 

oberoende variabeln. Således höjs även den beroende variabeln då den oberoende 

variabeln höjs. Koefficientens värde beskriver hur mycket den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln. 

 

8.4.1 Regressionsmodell 1 (Revisionsarvoden) 

 

Resultaten för den första regressionsmodellen där den beroende variabeln är 

”RevisionsarvodeLOG” presenteras i tabell 9. Dummy -variabeln ”Byte” har som tidigare 

förutsades ett negativt förhållande med revisionsarvodena. Koefficienten för variabeln 

ligger på -0,327 vilket betyder att revisionsarvodena sjunker då ett revisionsbolagsbyte 

sker. Signifikansnivån för variabeln är under 0,05 vilket betyder att ”Byte” variabeln och 

revisionsarvodena har ett signifikant negativt förhållande. Den andra dummy-variabeln 

”Byte1” och den tredje dummy-variabeln ”Byte2” är båda icke-signifikanta. Tidigare i 

avhandlingen förutsades det att dessa två dummy-variabler skulle ha ett positivt 

förhållande med revisionsarvodena eftersom revisionsbolagen antas använda sig av 

”low-balling” – strategin. Resultaten för denna avhandling visar dock att dummy-

variablerna ”Byte1” och ”Byte2” båda har ett negativt förhållande med 

revisionsarvodena. Koefficienten för dessa två dummy-variabler är dock låg, vilket 

betyder att de endast har en liten påverkan på förändringen av revisionsarvodena.  
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Variabeln som definierar klientens storlek är, som förutsagt, positiv (0,592) och 

signifikant (0,000). Koefficienten är även rätt så hög, vilket betyder att ju större klienten 

är desto större kommer även revisionsarvodena att vara.  

Tidigare i avhandlingen förutsades det att variabeln ”Skuld”, som definierar klientens 

skuldsättningsgrad, skulle ha varit positiv. Det skulle betyda att då skuldsättningsgraden 

ökar så skulle även revisionsarvodena öka. Resultaten för ”Skuld” variabeln i denna 

avhandling visar dock att förhållandet är signifikant negativ. Koefficienten är -0,175 och 

signifikansnivån är 0,04. 

I regressionsmodellen togs även ”Quick Ratio” variabeln med, vilken definierar klientens 

betalningsförmåga. Variabeln har som förutsagts ett negativt förhållande med 

revisionsarvodena. Koefficienten ligger på -0,244 och signifikansnivån på 0,000. Detta 

betyder att då Quick Ration, som definierar betalningsförmågan, ökar så minskar 

revisionsarvodena. 

Variabeln ”ROA”, som definierar klientens lönsamhet, har en hög koefficient (1,295) men 

är icke-signifikant (0,215). Detta betyder att klientens lönsamhet och revisionsarvodena 

har ett icke-signifikant positivt förhållande. Även variabeln ”LagerKundfordringar” har 

en hög koefficient (0,460) men har ett icke-signifikant förhållande (0,259). 

Den sista oberoende variabeln är ”Utländsk försäljning” och den har ett starkt positivt 

förhållande med revisionsarvodena. Signifikansnivån är 0,000. Detta betyder att ju mer 

utländsk försäljning en klient har desto högre är revisionsarvodet. 

Det justerade 𝑅2 – värdet ligger på 0,737 för regressionsmodellen. Det betyder att 

modellen förklarar 73,7 % av förändringen i revisionsarvodet. F-värdet för modellen är 

signifikant på 0,01 nivån, vilket betyder att sannolikheten att dessa resultat är 

slumpmässiga är mindre än 0,01 och det ger även 𝑅2-värdet mera förtroende. 
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Tabell 9 Resultat från regressionsmodell 1 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑣𝑜𝑑𝑒𝐿𝑂𝐺

= 𝑏1𝐵𝑦𝑡𝑒 + 𝑏2𝐵𝑦𝑡𝑒1 + 𝑏3𝐵𝑦𝑡𝑒2 + 𝑏4𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝐿𝑂𝐺 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑

+ 𝑏6𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝑏7𝑅𝑂𝐴 + 𝑏8𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

+ 𝑏9𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

 

8.4.2 Regressionsmodell 2 (Konsultarvoden) 

 

I den andra regressionsmodellen är ”KonsultarvodeLOG” den beroende variabeln och 

resultaten för denna regressionsmodell presenteras i tabell 10. I denna modell har alla 

de tre dummy-variabler som är av intresse (”Byte”,”Byte1” och ”Byte2”) ett icke-

signifikant negativt förhållande med konsultarvodena. Koefficientvärdena för dummy-

variablerna är även de låga, vilket betyder att de har en liten påverkan på 

konsultarvodena.  

Som förväntat så har variabeln ”TotalatillgångarLOG” en signifikant positiv påverkan på 

konsultarvodena. Koefficienten ligger på 0,590 vilket betyder att då klientens storlek 

ökar så ökar även konsultarvodena. Variabeln ”Skuld” som definierar klientens 

skuldsättningsgrad, har ett signifikant negativt förhållande med konsultarvodena. 

Koefficienten för variabeln ligger på -0,252 vilket betyder att då skuldsättningsgraden 

ökar så minskar konsultarvodena. För ”Quick Ratio”, variablen som definierar klientens 

Oberoende variabel

Förutsagt 

förhållande Koefficient Std. Avvikelse T-värde Sig.

Konstant 0,399 0,844 0,473 0,637

Byte - -0,327* 0,151 -2,165 0,032

Byte1 + -0,129 0,154 -0,836 0,405

Byte2 + -0,120 0,167 -0,721 0,472

TotalatillgångarLOG + 0,592** 0,037 16,171 0,000

Skuld + -0,175* 0,084 -2,073 0,040

Quick Ratio - -0,244** 0,055 -4,439 0,000

ROA - 1,295 1,039 1,246 0,215

LagerKundfordringar + 0,460 0,406 1,134 0,259

Utländsk försäljning + 1,155** 0,191 6,059 0,000

R2 0,752

Justerad R2 0,737

F-värde 48,646**

*koefficienten är signifikant på 0,05 nivån

**koefficienten är signifikant på 0,01 nivån

Beroende variabel: RevisionsarvodeLOG
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betalningsförmåga, är koefficienten väldigt låg (-0,014) och icke-signifikant (0,896). 

Detta betyder att klientens betalningsförmåga inte har en påverkan på konsultarvodena. 

Variabeln ”ROA” är även den icke-signifikant (0,661) fastän koefficientvärdet är högt 

(0,550).  

Variabeln ”Utländsk försäljning” är däremot signifikant och har ett väldigt högt 

koefficientvärde (1,635). Detta betyder att variabeln ”Utländsk försäljning” har en stor 

påverkan på konsultarvodena. Ju mer utländsk försäljning en klient har desto högre 

kommer konsultarvodena att vara. 

Det justerade 𝑅2-värdet i denna regressionsmodell ligger på 0,652 vilket betyder att 

denna modell förklarar 65,2 % av förändringen i konsultarvodena. F-värdet i modellen 

är signifikant, vilket ger mera tillförlitlighet till det justerade R-värdet. 

 

Tabell 10 Resultaten från regressionsmodell 2 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑣𝑜𝑑𝑒𝐿𝑂𝐺

= 𝑏1𝐵𝑦𝑡𝑒 + 𝑏2𝐵𝑦𝑡𝑒1 + 𝑏3𝐵𝑦𝑡𝑒2 + 𝑏4𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝐿𝑂𝐺 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑

+ 𝑏6𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝑏7𝑅𝑂𝐴 + 𝑏8𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Oberoende variabel

Förutsagt 

förhållande Koefficient Std. Avvikelse T-värde Sig.

Konstant -0,429 0,909 -0,472 0,638

Byte + -0,266 0,201 -1,325 0,187

Byte1 + -0,120 0,201 -0,594 0,553

Byte2 + -0,179 0,205 -0,874 0,384

TotalatillgångarLOG + 0,579** 0,043 13,310 0,000

Skuld + -0,252** 0,086 -2,932 0,004

Quick Ratio - -0,014 0,108 -0,131 0,896

ROA - 0,550 1,251 0,440 0,661

Utländsk försäljning + 1,635** 0,247 6,624 0,000

R2 0,671

Justerad R2 0,652

F-värde 34,421**

*koefficienten är signifikant på 0,05 nivån

**koefficienten är signifikant på 0,01 nivån

Beroende variabel: KonsultarvodeLOG



 

 

56 

9 DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras resultaten och hur de förhåller sig till forskningsfrågorna och 

den tidigare forskningen. Senare följer en allmän diskussion angående resultaten. 

Avhandlingens avgränsningar och förslag på fortsatt forskning behandlas också. 

 

9.1 Avhandlingens resultat i förhållande till uppställda hypoteser 

 

För att få svar på den första hypotesen utfördes ett t-test som jämförde revisionsarvoden 

under året då ett företag bytt revisionsbolag med revisionsarvodena året före. Den första 

hypotesen var följande: 

H1: Revisionsarvodet minskar i samband med ett byte av ett revisionsbolag 

Resultaten för t-testet visade att revisionsarvodena verkligen sänks för det år som ett 

företag har bytt revisionsbolag. Vidare visade resultaten att revisionsarvoden ökar igen 

för det första och det andra året efter bytet av revisionsbolag. Resultaten i denna 

avhandling tyder således på att revisionsbolagen i Finland, Sverige, Danmark och Norge 

använder sig av ”low-balling”- strategin för att attrahera nya kunder.  

Den andra hypotesen testades också med hjälp av t-testet. Ifall revisionsarvodena sänks 

för året då ett byte sker så antas konsultarvodena stiga. Enligt tidigare forskning tenderar 

nämligen revisionsbolagen att öka försäljningen av icke-revisionstjänster till en klient 

som de offererat ett lågt revisionsarvode till. På detta sätt kan de täcka det låga 

revisionsarvodet med konsultarvoden. Den andra hypotesen var således följande: 

H2: Konsultarvodet ökar i samband med ett byte av ett revisionsbolag 

Resultaten visade dock inga signifikanta skillnader mellan storleken på konsultarvoden 

för de undersökta åren. Ett revisionsbolag som vinner en anbudstävling och tar på sig ett 

nytt revisionsuppdrag för en ny kund kan högst antagligen inte redan under det första 

revisionsåret ha en fullskalig konsultverksamhet för kunden och på så sätt kompensera 

för eventuell ”low-balling”. Resultaten för det första året och det andra året efter ett 

revisionsbolagsbyte var således intressantare, eftersom konsultverksamheten antas ha 
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kommit igång vid den tidpunkten. En begränsning i denna avhandling, som diskuteras 

vidare i styckena 9.3 och 9.4, är att det har inte undersökts huruvida det revisionsbolag 

som valts till ny revisor för en kund tidigare har erbjudit kunden icke-revisionstjänster. 

 

9.2 Kontrolltest med hjälp av regressionsmodeller 

 

De tre testvariabler, som definierar året då ett byte har skett, det första året efter bytet 

och det andra året efter bytet, har testats tillsammans med ett antal företagsspecifika 

faktorer i två regressionsmodeller. De två regressionsmodellerna testar de 

företagsspecifika faktorernas och testvariablernas påverkan på revisionsarvoden och 

konsultarvoden. 

Regressionsmodell 1 kontrolltestar den första hypotesen. Resultaten för denna 

regressionsmodell visar att revisionsarvodena minskar signifikant för året då bytet sker. 

Däremot visar resultaten inte i likhet med t-testet en signifikant ökning av 

revisionsarvoden under det första och det andra året efter bytet. Resultaten visar 

ytterligare att en klients storlek, skuldsättningsgrad, betalningsförmåga och komplexitet 

har en signifikant påverkan på revisionsarvodena. I likhet med tidigare forskning så visar 

resultaten för denna avhandling även att större klienter har högre revisionsarvoden. I 

motsats till en stor del av tidigare forskning så finner denna avhandling att 

skuldsättningsgraden har ett negativt förhållande till revisionsarvodena. Detta betyder 

alltså i praktiken att då klienten är mer skuldsatt så minskar revisionsarvodena. 

Ytterligare så visar resultaten att betalningsförmågan, i likhet med tidigare forskning, 

har ett negativt förhållande med revisionsarvodena. Således har en klient med en hög 

betalningsförmåga ett mindre revisionsarvode. Den största påverkan på 

revisionsarvoden i avhandlingens regressionsmodell har klientens komplexitet. Ju mer 

intäkter från utlandet, desto större är revisionsarvodena.  

Regressionsmodell 2 kontrolltestar den andra hypotesen och undersöker således vilka 

faktorer som påverkar konsultarvoden. Resultaten för denna regressionsanalys visar i 

likhet med t-testet att under året då revisionsbolagsbytet skett, året efter bytet och det 

andra året efter bytet sker det inga signifikanta förändringar i konsultarvodenas storlek. 

Angående de klientspecifika faktorerna så visar resultaten för denna regressionsanalys 

att företagets storlek, skuldsättningsgrad och komplexitet har en signifikant påverkan på 
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konsultarvodena. Således kan det konstateras att klientens betalningsförmåga har en 

signifikant påverkan på revisionsarvodena, men inte på konsultarvodena. 

 

9.3 Allmän diskussion angående resultaten 

 

Resultaten i denna avhandling visar att de största revisionsbolagen på marknaden 

använder sig av ”low-balling”- strategin för att attrahera nya kunder. Revisionsarvodet 

minskar signifikant för året då ett företag frivilligt byter revisionsbolag. Detta tyder på 

att ”low-balling” existerar på marknaden och att konkurrensen på revisionsmarknaden 

är hård bland Big 4 revisionsbolagen. Tidigare forskning har visat att ”low-balling”-

strategin används mer frekvent av Big 4 revisionsbolagen i t.ex. Italien (Corbella et.al, 

2015). En av orsakerna till att ”low-balling” förekommer är att klienterna ser de 

revisionstjänster som Big 4 revisionsbolag erbjuder som standardtjänster (Cameran 

et.al, 2005). För att få nya kunder är således Big 4 revisionsbolag tvungna att använda 

sig av ”low-balling”-strategin. Resultaten i denna avhandling stöder dessa argument och 

visar att Big 4 revisionsbolagen även använder sig av ”low-balling” i Finland, Sverige, 

Danmark och Norge. Avhandlingens resultat visar dock inga bevis på att 

revisionsbolagen skulle öka eller höja sina konsultarvoden för de icke-revisionstjänster 

som de erbjuder till sina revisionsklienter.  

Med införandet av den nya revisionsreformen och en obligatorisk byrårotation så hoppas 

den Europeiska Unionen att konkurrensen på revisionsmarknaden skall öka ytterligare 

och att även mindre revisionsbolag skall få en större marknadsandel. Somliga forskare 

är dock oroliga över att introduceringen av en obligatorisk rotation kommer att minska 

på konkurrensen, eftersom incentiven för revisionsbolagen att investera i utvecklingen 

av sin verksamhet minskar (Arrunada och Pas-Arex, 1997), om klientförhållandena är 

kortvariga.  

”Low-balling” förekommer mera i en marknad som är utsatt för hård konkurrens. 

Således kan en obligatorisk byrårotation resultera i att förekomsten av ”low-balling” 

ökar, eftersom ett av målen med introduceringen av obligatorisk byrårotation är att öka 

på konkurrensen genom att ge en möjlighet för mindre revisionsbolag att få en större 

marknadsandel. Tidigare forskning visar att förekomsten av ”low-balling” är större då 

produkterna är standardiserade, men samtidigt hävdar Niemi (2003) i sin artikel att 



 

 

59 

kunderna inte ser de mindre revisionsbolagens tjänster som standardprodukter. Detta 

skulle kunna betyda att införandet av en obligatorisk byrårotation inte skulle orsaka 

”low-balling” bland de mindre revisionsbolagen, eftersom de redan kan urskilja sina 

produkter på annat sätt.   

Ett annat mål med införandet av en obligatorisk byrårotation är att förstärka revisorns 

oberoende. ”Low-balling” och dess påverkan på revisorns oberoende och 

revisionskvaliteten är något som blivit mycket debatterat i tidigare forskning. Enligt 

”low-balling”-teorin, så hotar förekomsten av ”low-balling” revisorns oberoende. Ett 

antal tidigare forskningsresultathar dock funnit motsatta resultat och hävdar att 

fenomenet inte har en påverkan på revisorns oberoende och revisionskvaliteten 

(DeAngelo 1981, Lee och Gu 1998). Det är således svårt att säga vilken effekt en 

obligatorisk byrårotation kommer att ha på förekomsten av ”low-balling” och det krävs 

mera forskning i ämnet för att med säkerhet kunna uttala sig om verkan på kort och lång 

sikt. Ifall teorin om ”low-balling” stämmer, dvs. att ”low-balling” skapar ett hot mot 

revisorns oberoende, så stöder denna avhandling införandet av en obligatorisk 

byrårotation eftersom en obligatorisk byrårotation anses förbättra revisorns oberoende 

och denna avhandling har funnit att ”low-balling” förekommer inom marknaden. 

Det antogs tidigare i avhandlingen att konsultarvodena kommer att öka då 

revisionsarvodena är låga. Antagandet var att revisionsbolag som erbjudit sin kund ett 

lågt revisionsarvode vill öka intäkterna från sina icke-revisionstjänster åt kunden för att 

med hjälp av dem täcka det låga revisionsarvodet. Resultaten i denna avhandling visade 

dock inga signifikanta förändringar i konsultarvodena mellan de undersökta 

tidpunkterna. Denna avhandling har dock inte tagit i beaktande de konsultarvoden som 

eventuellt härstammar från det nya huvudansvariga revisionsbolagets icke-

revisionstjänster utförda åt kunden före revisionsbolagsbytet. Denna begränsning 

diskuteras vidare i stycket 9.4. 

 

9.4 Begränsningar 

 

Denna avhandling avgränsar sig till att undersöka frivilliga byten av revisionsbolag 

mellan åren 2010-2013 och bytets påverkan på revisions- och konsultarvoden. Urvalet 

är insamlat från databasen S&P Capital IQ och består av 51 företag från Finland, Sverige, 
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Danmark och Norge. I urvalet ingår 52 revisionsbolagsbyten varav samtliga är byten från 

ett Big 4 revisionsbolag till ett annat Big 4 revisionsbolag. 

I denna avhandling har endast det tidigare huvudansvariga revisionsbolagets 

konsultarvoden jämförts med det nya revisionsbolagets konsultarvoden. Således har de 

konsultarvoden, som härstammar från det nya huvudansvariga revisionsbolagets 

tidigare icke-revisionstjänster, inte tagits i beaktande. Detta kan eventuellt ha en 

signifikant påverkan på resultaten angående förändringen av konsultarvoden. Således 

skulle man kunna dela in revisionsbolagen i urvalet i två grupper. Den första gruppen 

består av revisionsbolag som tidigare erbjudit kunden icke-revisionstjänster och den 

andra gruppen består av revisionsbolag som inte tidigare erbjudit kunden 

revisionstjänster.  

Patel och Prasad (2013) nämner i deras artikel termen ”foot in the door”, vilket betyder 

att revisionsbolagen erbjuder låga revisionsarvoden för det första året i samband med ett 

byte av revisonsbyrå för att senare kunna erbjuda mera icke-revisionstjänster med större 

vinstmarginaler. De får på så vis foten in genom dörren med hjälp av de låga 

revisionsarvodena för det första året. Ett revisionsbolag som erbjudit en kund icke-

revisionstjänster redan tidigare har eventuellt mängden av icke-revisionstjänster åt 

kunden redan på en tillfredställande nivå och har således inget behov av att öka på icke-

revisionstjänsterna. Däremot kan ett revisionsbolag som inte tidigare erbjudit icke-

revisionstjänster åt en kund ha som mål att få in foten genom dörren med hjälp av låga 

revisionsarvoden och sedan öka signifikant på icke-revisionstjänsterna. Signifikanta 

resultat kunde således eventuellt fås genom att i en undersökning ta i beaktande de 

arvoden av icke-revisionstjänster som det nya revisionsbolaget har levererat till kunden 

redan före revisionsbolagsbytet. 

I framtiden kommer konsultarvodena att spela en mindre roll ifall en liknande 

undersökning utförs eftersom icke-revisionstjänsterna har blivit reglerade i samband 

med den nya revisionsreformen. Ett revisionsbolag som agerar som huvudansvarig 

revisor för ett företag får inte erbjuda företaget icke-revisionstjänster med undantag av 

skatterådgivnings- och värderingstjänster. 
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9.5 Förslag på fortsatt forskning 

 

En ökad konkurrens på revisionsmarknaden kan leda till att revisionsarvoden kommer 

att fluktuera betydligt mera. Införandet av en obligatorisk rotation kan på så vis orsaka 

ett hot mot revisionskvaliteten eftersom revisionsbolag vill hålla sina revisionsarvoden 

låga medan de ändå måste upprätthålla en viss nivås kvalité på revisionen. Ett förslag på 

fortsatt forskning vore således att undersöka huruvida revisionskvaliteten har ändrats 

efter att den obligatoriska byrårotationen introducerats. Även förekomsten av ”low-

balling” vore intressant att undersöka efter att den obligatoriska byrårotationen har 

tagits i bruk. 

Urvalet i denna avhandling är relativt litet och fortsatt forskning kunde därför utföra en 

liknande forskning med ett större urval, vilket skulle kunna uppnås med hjälp av att 

förlänga tidsperioden eller genom att utöka urvalet med icke-noterade företag. 
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