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Förord 

 
Vi vill börja med att rikta det största av tack till de respondenter som ställt upp och låtit 

sig intervjuas av oss. Ingen nämnd, ingen glömd och anonymiteten därmed bibehållen.  

 

Vår handledare Ola Nilsson vill vi tacka för ditt genuina engagemang, vägledning och 

värdefulla diskussioner. Av samma anledningar vill vi också tacka vår 

seminariehandledare Sven-Olof Yrjö Collin. Även våra opponenter ska tackas för 

betydelsefulla åsikter. 

 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Livliga argumentationer har fört vårt 

arbete framåt. Diskussion är nyckeln till utveckling! 
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Sammanfattning 

Examensarbete i Redovisning och Finansiering, Civilekonomprogrammet, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Författare: Madeleine Ekedahl och Linda Svensson 

Handledare: Ola Nilsson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Ingen byrårotation är den andra lik 

 

Bakgrund: I Sverige finns lagstiftning kring att publika och privata aktiebolag ska 

genomgå revision. Syftet med revision är att granska ett bolags räkenskaper och den 

förvaltning som sker av styrelse och verkställande direktör. I ämbetet som revisor ska 

denne agera oberoende gentemot bolaget och just oberoendet ifrågasattes av EU-

kommissionen efter den finanskris som bland annat drabbade Europa mellan 2007 och 

2009. Ifrågasättandet ledde till en ny lag för publika aktiebolag som tvingar dem att byta 

revisionsbyrå. Genomförandet av en byrårotation kan för både privata och publika 

aktiebolag ske frivilligt eller ofrivilligt. Enstaka studier har tidigare undersökt området 

byrårotation med en kvalitativ ansats, vilket delvis motiverar studiens syfte.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter 

och väljer ny revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata 

aktiebolag. Genom studien vill författarna bidra till en ökad förståelse för vad som 

ligger till grund för de ageranden och val företagen gör gällande byrårotation.  

 

Metod: För att skapa en djupare kunskap om hur företag resonerar vid en byrårotation 

har ett abduktivt tillvägagångssätt tillämpats. Inledningsvis har tidigare forskning 

studerats för att skapa en bild av vad som tidigare konstaterats varit av betydelse för 

företag vid deras byte av respektive val av ny revisionsbyrå. Tre huvudsakliga 

kategorier kommer fram i form av företagets egenskaper, revisorns egenskaper och 

själva revisionen. Därefter har intervjuer med sex företag genomförts som legat till 

grund för uppkomsten av teori i form av två nya faktorer. 

 

Slutsats: Den tydligaste skillnaden som går att utröna mellan publika och privata 

aktiebolag i denna studie är att vid en byrårotation ser privata aktiebolag i större grad 

relationen till revisorn som viktig, och publika aktiebolag lägger större vikt vid 

revisorns kompetens. Studien visar även att det är en kombination av olika faktorer har 

betydelse vid processen av en byrårotation och inte en enskild sådan. Alla fallföretag 

har haft unika processer vid byrårotationen. Vidare har två nya faktorer påträffats i form 

av lagen om obligatorisk byrårotations påverkan på företagen, och vilken betydelse 

beslutsfattarnas erfarenhet har på byrårotationen. Intervjuer med representanter för 

företagen har även möjliggjort nya förklaringar av vissa begrepp.  
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, 

Linnaeus University 

Authors: Madeleine Ekedahl and Linda Svensson 

Supervisor: Ola Nilsson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: No Audit Firm Rotation Is The Other One Alike 

 

Background: Legislation in Sweden force listed and private companies to undergo an 

audit with the purpose to examine the books of the company and the management of the 

board and the chief executive officer. The auditor must act independently of the 

company being audited. The matter of independence has been questioned by the 

European Commission following the financial crisis that struck the world economy in 

2007 to 2009. This questioning resulted in a new law regarding listed companies, 

forcing them to undergo an audit firm rotation. Both listed and private companies can 

do either a voluntary or non-voluntary audit firm rotation. Occasional studies have 

investigated the matter of audit firm rotation with a qualitative approach, which partly 

motivates the purpose of this study.   

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate what could be of importance when 

a company switches to a new audit firm, and if this differs between listed and private 

companies. By means of this study the authors want to contribute with an enhanced 

understanding on what basis the companies make their acts and choices regarding audit 

firm rotation.   

 

Method: An abductive approach has been used to create a profound knowledge 

regarding how companies reason about an audit firm rotation. Earlier research has been 

studied to create an image of what aspects that earlier have been of importance  to 

companies in their decision to switch and choose a new audit firm. Three main 

categories arise, the company characteristics, the auditors characteristics and the audit 

itself. Thereafter interviews have been conducted with six companies which have been 

the foundation for new theory as two new factors.     

 

Conclusion: The most distinct difference between listed and private companies in this 

study is that listed companies regard the auditors competence as more important than 

the private companies do. The private companies values the relation to the auditor 

higher than the listed companies. This study shows that a combination of different 

factors is of importance in the process of an audit firm rotation and not only a single 

one. All of the companies had unique processes regarding the audit firm rotation. Two 

new factors have emerged concerning the regulation of mandatory audit firm rotation, 

and what affects the experience of the decision makers of the audit firm rotation has. 

Interviews with delegates of the company has enabled new explanations of certain 

concepts.   
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1 Inledning 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund där syftet med revision, skillnader som 

förekommer i revision mellan olika aktiebolag samt frivillig och ofrivillig byrårotation 

presenteras. Vidare problematiseras kring tidigare studier inom ämnet byrårotation och vilka 

distinktioner mellan privata och publika aktiebolag som existerar. Problematiseringen 

utmynnar i studiens syfte att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter och väljer 

ny revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata aktiebolag.  

 

 Bakgrund 

Syftet med revision har genom historien varit att granska räkenskaper inom ett företag för att 

säkerställa att dessa upprättats enligt rådande lagar eller normer. Förutom att granska 

redovisning har revisorns roll inneburit att kontrollera förhållandet mellan ägare och 

ledningen (Watts & Zimmerman 1983). Det var tidigare främst för aktieägarnas skull som 

revisionen utfördes, men det har senare utvidgats och sägs nu vara av vikt för flera av 

företagets intressenter så som borgenärer, anställda och allmänheten (Justitiedepartementet 

2015). Det är av betydelse för intressenterna att företaget sköts korrekt, att den information 

som delas speglar företaget verkliga ställning och att kontrollen av detta görs av en 

självständig och kunnig part (Öhman & Wallerstedt 2012).  

 

Revisorns uppgifter går att läsa om i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 3§: ”Revisorn 

ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Vidare ska revisorn enligt 31§ 

samma lag lämna en revisionsberättelse med information om huruvida årsredovisningen 

upprättats korrekt och om bolagets ställning och resultat ges en rättvisande bild i 

årsredovisningen. I Sverige har revisionsplikt tidigare gällt för alla aktiebolag, men ändrades 

2010 då den ansågs bidra med en för stor administrativ börda för småföretagare. I 

framställandet av en ändring av lagen diskuterades revisionens funktion för företagen i att dels 

lämna kvalitetssäkrad finansiell information till sina intressenter, dels vilken kostnad och 

administration det medför för företagen. Ur lagstiftarnas synvinkel är revisionen av vikt för 

företagets ägare, dess intressenter och dess ledning, men revisionen blir inte lika betydelsefull 

i mindre företag där ägare och ledning ofta är samma personer (Justitiedepartementet 2009).   
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Med tanke på att revision är lagstadgad för de svenska aktiebolag som enligt 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) uppfyller minst två av de uppsatta gränsvärdena1 finns det 

en ofrånkomlig efterfrågan på denna tjänst. I en studie av Gerakos och Syverson (2015) görs 

en uppskattning av publika företags efterfrågan på revisionstjänster och denna tjänst ses som 

differentierad mellan olika revisionsbyråer. Den service som byråerna kan erbjuda varierar 

och kan värderas olika av företagen, vilket blir tydligt särskilt i de fall där ett företag byter till 

en revisionsbyrå med högre arvode. Skulle det inte förekomma någon skillnad mellan 

byråerna antas arvodet vara den enda faktor som skulle ha påverkan i ett val av revisionsbyrå 

(Gerakos & Syverson 2015).  

 

Efter finanskrisen som rådde mellan 2007 och 2009 i bland annat Europa kritiserades 

revisorer och revisionen. Många banker hade enorma förluster under denna tid, men det var 

inte alltid som förlusterna togs upp i balansräkningen. Samtidigt skrev revisorerna rena 

revisionsberättelser för bankerna under perioden. Detta agerande ifrågasattes av EU-

kommissionen som 2010 publicerade kommunikén Green paper - Audit Policy: Lessons from 

the Crisis. EU-kommissionen anförde att revisorns oberoende bör vara en orubblig grund för 

revisionen, eftersom revisorn är till för att skydda intressenterna. Fall där företag använt sig 

av samma revisionsbyrå i flera årtionden ses som ett hot mot oberoendeställningen, då en för 

nära personlig relation mellan revisor och klient kan uppstå. Som en följd av detta lyder 

numera företag av allmänt intresse i Sverige och i övriga EU-länder under lagstiftning som 

tvingar dem att byta revisionsbyrå vart tionde år2. Den nya lagstiftningen är i enlighet med 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda 

krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av 

kommissionens beslut 2005/909/EG. Syftet med lagstiftningen är också att öka konkurrensen 

mellan revisionsbyråer och skapa möjlighet för fler byråer att revidera företag av allmänt 

intresse (Justitiedepartementet 2015). Till företag av allmänt intresse hör bland annat publika 

aktiebolag där aktierna är upptagna för handel på en reglerad marknad. Ingen klar definition 

av vad företag av allmänt intresse egentligen innebär finns att tillgå, men det framhävs att ett 

sådant företag är samhällsviktigt. Vidare nämns att allmänhetens förtroende för dessa företag 

är av vikt och därmed ställs även högre krav på revisionen av dessa bolag. Finansinspektionen 

                                                 
1 Medelantalet anställda i bolaget har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3.  

Bolagets redovisade balansomslutning har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

Bolagets redovisade nettoomsättning har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.  
2 Lagen tillåter dock möjligheten att ha samma revisionsbyrå i 20 år om ett offentligt upphandlingsförfarande genomförs, eller 24 år om 
ytterligare en revisionsbyrå är delaktiga i revisionen från år 10. 
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har, efter att obligatorisk byrårotation infördes, gjort en kartläggning av hur väl företag av 

allmänt intresse i Sverige följer den nya lagstiftningen. De slår fast att majoriteten av 

företagen valde en ny revisionsbyrå eller valde att omförhandla revisionsuppdraget när 

gränsen för antalet tillåtna år för uppdraget var uppnått (Finansinspektionen 2019).   

 

Obligatorisk byrårotation är den som genomförs av företag som omfattas av lagstiftning kring 

byrårotation, men för företag som inte omfattas av lagstiftning kring byrårotation är ett byte 

av revisionsbyrå antingen frivilligt eller ofrivilligt. Även företag som omfattas av 

lagstiftningen kan göra frivilliga och ofrivilliga byrårotationer. En ofrivillig byrårotation kan 

ske på grund av att revisionsbyrån upphör. Ett sådant exempel skedde 2002 när en av de 

största globala revisionsbyråerna, Arthur Andersen, blev ansvariga för en stor 

företagsskandal. En frivillig byrårotation sker när ett företag självmant väljer att lämna en 

revisionsbyrå för en annan (Tanyi, Raghunandan & Barua 2010). År 2006, innan 

byrårotationen blev obligatorisk i Sverige, rapporterades det om att 16 börsbolag bytt 

revisionsbyrå och att flera av dem tjänat på det genom sänkt revisionsarvode. Andra har dock 

fått betala ett högre arvode efter bytet. Det gick inte att säga vad som ledde fram till bytet eller 

varför företagen valde den revisionsbyrå de gjorde. SKF var ett av företagen som bytte 

revisionsbyrå och deras informationsdirektör uttalar sig om att arvodet spelade roll men att det 

var mycket annat som var viktigt, däribland servicen (Suneson 2006).  

 

 Problemdiskussion 

Anledningar till att företag frivilligt byter revisionsbyrå har undersökts i flera kvantitativa 

studier. Francis och Wilson (1988) menar att ett byte av revisor är en tvåstegsprocess som 

involverar både beslutet att byta revisor och att välja en ny. Fokuset i de flesta tidigare studier 

har dock legat på processen att byta revisor. Med anledning av förändringar i efterfrågan på 

revisionstjänster och en ökad konkurrenssituation för revisionsbyråer undersökte Beattie och 

Fearnley (1995) i en enkätstudie varför företag i Storbritannien byter revisionsbyrå. Nivån på 

revisionsarvodet, missnöjdhet med revisionskvalitet och förändringar i företagets ledning 

uppgavs som de främsta anledningarna till att genomföra en byrårotation (Beattie & Fearnley 

1995). En ansträngd relation till revisorn, att revisorn inte är tillgänglig för klienten och inte 

utför sina uppdrag i tid anges som avgörande faktorer för byte av revisionsbyrå i en annan 

enkätstudie (Magri & Baldacchino 2004). En tredje studie visar att företag genomför en 

byrårotation då de tror att en annan revisionsbyrå kan genomföra revisionen mer effektivt, 
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men också för att de är missnöjda med den nuvarande revisionskvaliteten (Williams 1988). 

Tidigare forskning har gjorts med varierande resultat och visar att det är svårt att generalisera 

anledningarna till varför ett företag byter revisionsbyrå. Frågorna som uppstår till följd av 

studierna är flera. Hur mäts exempelvis revisionskvalitet? Om företag är missnöjda med 

kvaliteten, vad är då orsakerna till detta? Flera studier visar således på anledningar till varför 

ett företag gör en byrårotation, men vi ser en avsaknad av undersökningar som djupare går in 

på de bakomliggande orsakerna till bytet.      

 

I en enkätstudie konstateras att nivån på revisionsarvodet är en av huvudanledningarna för en 

byrårotation, samtidigt som en reduktion av arvodet också kunde leda till att ingen rotation 

genomfördes (Beattie & Fearnley 1995). Även i en intervjustudie uppgavs revisionsarvodet 

som en av de främsta orsakerna till att byta revisionsbyrå. Vid närmre diskussion angående 

arvodet framkom dock att det ofta förelåg problem i relationen till revisorn (Fontaine, Letaifa 

& Herda 2013). Att företag i en enkät uppger en anledning till varför de vill genomföra en 

byrårotation, men vid en intervju framkommer andra bakomliggande faktorer än det som först 

angavs är en anledning till att genomföra intervjuer på området. Med hjälp av djupgående 

intervjuer kan enligt Fontaine, Letaifa och Herda (2013) beteendet bakom vad som föranleder 

en byrårotation studeras ur ett nytt perspektiv, då många tidigare studier utgått från arkiv- 

eller enkätdata. Djupgående intervjuer gör det också möjligt att finna nya insikter till varför 

företag byter revisionsbyrå (Fontaine, Letaifa & Herda 2013). 

 

Woo och Koh (2001) undersöker i en studie baserad på publika företag i Singapore och 

Malaysia vilka faktorer som kan associeras med ett revisorsbyte. De tar till exempel upp 

faktorer som revisionsarvode, komplexitet i företaget och tillväxt i företaget. Till skillnad från 

andra studier delar Woo och Koh (2001) in de faktorer som de identifierat från tidigare studier 

i tre kategorier: revisonen, revisorns egenskaper samt företagets egenskaper. Genom data om 

företagen analyseras hur var och en av faktorerna i de tre kategorierna har effekt på ett 

revisorsbyte. I studien görs dock inte någon analys av hur kategorierna påverkar varandra och 

om det finns något samband mellan dem. Studerar samband gör istället Beattie och Fearnley 

(1995). De identifierar genom en enkätstudie anledningar till att företag bytt revisionsbyrå och 

vad företagen ser som viktiga egenskaper hos en revisionsbyrå. Analysen handlar om att se ett 

samband mellan anledningen som företaget angett till ett revisorsbyte och vilka egenskaper de 

uppskattar hos en revisionsbyrå. I studien av Beattie och Fearnley (1995) saknas dock en 

analys kring vilken påverkan företagets egenskaper har på vad som ligger bakom beslutet att 
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byta revisionsbyrå. Är det möjligt att se till de tre kategorierna som Woo och Koh (2001) 

använder sig av och därmed kunna påvisa vilken betydelse de har när företag beslutar att byta 

revisionsbyrå och i valet av ny revisionsbyrå? Går det att finna samband mellan kategorierna 

genom att även undersöka vad företagen söker efter i valet av ny revisionsbyrå? 

 

När anledningar till varför företag byter revisionsbyrå har studerats har urvalet varierat. 

Vanligt förekommande är att studierna endast ser till publika företag, vilket framförallt gäller 

studier där data hämtats från årsredovisningar eller företagsregister (Haskins & Williams 

1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001). Troligtvis beror det på att det är lättare att få 

åtkomst till publika företags uppgifter. Magri och Baldacchino (2004) har istället baserat sitt 

urval på antalet anställda och därefter kategoriserat företagen som små, medel eller stora. 

Resultatet visar på att det finns flera skillnader mellan små och stora företag. Ett höjt 

revisionsarvode påverkade i större grad små företag och kunde vara en anledning till att byta 

revisionsbyrå. Gällande vilken revisionsbyrå som anlitades så var större företag mer 

angelägna än mindre företag att använda sig av en Big-N3 byrå, då dessa byråers rykte 

medförde en viss legitimitet för företagen. Studien har dock inte sett till den tvåstegsprocess 

som Francis och Wilson (1988) menar att ett byte av revisor är, utan har bara fokuserat på 

varför företagen bytte revisor. I en annan studie har både publika och privata företags 

anledningar till en byrårotation studerats (Fontaine, Letaifa & Herda 2013) men i studiens 

resultat lyfts inte huruvida det förekommer skillnader eller likheter mellan de publika och 

privata företagen. 

 

Den vanligaste bolagsformen i Sverige, aktiebolag (Bolagsverket 2018), är uppdelad i publika 

och privata aktiebolag. Dessa bolag skiljer sig åt bland annat genom den lagstiftning som rör 

bolagen och genom olika ägarskapsstrukturer (Claessens & Tzioumis 2006). Enligt 1 kap. 7 § 

i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har privata aktiebolag vissa begränsningar. Ett sådant 

bolag får inte ha fler än 200 personer som aktieägare och värdepapper som bolaget ställt ut får 

inte annonseras eller på annat sätt försöka spridas. Enligt den juridiska tolkningen e contrario 

innebär det att eftersom ett publikt aktiebolag inte omfattas av dessa bestämmelser kan de ha 

obegränsat med aktieägare samt bedriva handel av utställda värdepapper på en organiserad 

marknad. I en studie om ägarskapsstruktur och finansiell struktur i olika länder, däribland 

                                                 
3 Big-N används i studien som ersättning för uttrycken Big-4, Big-6 och Big-8 som syftar till de ledande globala revisionsbyråerna vid olika 

tidpunkter genom historien. Big-N byråer är i studien synonymt med större revisionsbyråer. 
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Sverige, undersöker Claessens och Tzioumis (2006) om det finns något samband mellan dessa 

strukturer och företags prestation, och jämför resultaten mellan publika och privata företag. 

De finner att ägarskapsstrukturen i större delen av de privata företagen innefattade en 

majoritetsägare, i motsats till de publika företagen som vanligtvis saknade en sådan typ av 

storägare. I diskussionen kring privata respektive publika företag menar Claessens och 

Tzioumis (2006) att sättet som företagen använder sig av mekanismer för bolagsstyrning bör 

skilja sig åt med tanke på att deras olika ägarstrukturer gör att de möter olika problem i 

bolagsstyrningen.  

 

När ägandet i företaget är koncentrerat finns inte samma behov hos ägarna att kontrollera 

ledningen, som det finns när ägandet är mer spritt. Enligt agentteorin kan det förklaras av att 

ägare av företag har ett behov att kontrollera ledningen och dess arbete. Det är behovet av 

kontroll som påverkar hur företag agerar (Durand & Vargas 2003). I företag med spritt ägande 

används revision som ett sätt för ägarna att kontrollera och övervaka ledningen (Jensen & 

Meckling 1976). Eftersom ägandet i privata bolag är begränsat kan inte agentteorin fullt ut 

förklara privata bolags agerande (Durand & Vargas 2003). Till skillnad från agentteorin 

handlar legitimitetsteorin om relationen mellan företaget och samhället, vilken bygger på ett 

antagande om att det finns ett socialt kontrakt mellan företag och samhället. Det sociala 

kontraktet bygger på normer och förväntningar av samhället som företag försöker leva upp till 

genom dess handlande (Guthire & Parker 1989). Revision är ett sätt för företag att skaffa 

legitimitet. Genom att en revisor granskar ett företag skapar den en försäkran och ökat 

förtroende för företaget, eftersom revision tack vare standarder och riktlinjer är en process 

som ses som legitim av samhället (Power 2003).  

 

Tidigare forskning om varför företag byter revisor och revisionsbyrå eller vad som söks i 

valet av ny revisor och revisionsbyrå visar inte på något entydigt resultat. Det finns till vår 

kännedom ingen studie som jämför privata och publika aktiebolag, trots att det rimligen kan 

finnas skillnader mellan dem på grund av lagstiftning och ägandestruktur som skulle kunna 

medföra att deras process och beslut kring en byrårotation skiljer sig åt. Samtidigt finns det 

likheter i att samma grundläggande krav för revision gäller för både publika och privata 

företag vilket möjliggör en jämförelse mellan företagen. Vi finner därför en jämförande studie 

som motiverad. För att få en helhetsförståelse för vilka faktorer som är av betydelse vid 

företags byrårotation kommer både varför ett företag byter revisionsbyrå och vad som 

efterfrågas hos den nya revisionsbyrån att undersökas. Fortsättningsvis i studien bör 
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byrårotation förstås som både varför företag byter revisionsbyrå och vad de efterfrågar hos en 

ny sådan. Vad vi erfar finns ingen kvalitativ studie om processen kring en byrårotation i 

svenska företag. Däremot existerar flertalet kvantitativa studentuppsatser som har avhandlat 

ämnet i olika problemformuleringar (Ahlberg, Nilsson & Pettersson 2005; Berggren, Hansson 

& M-Heidari 2018; Krook & Sundberg 2018). På grund av att motsvarande studie saknas på 

svenska företag och för att öka förståelsen för hur företag agerar och resonerar kring valen 

som uppstår vid en byrårotation, vilket är betydelsefullt för både revisionsbyråer och företag, 

vill vi genomföra en kvalitativ undersökning av ämnet. 

 

 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter och väljer ny 

revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata aktiebolag. Vi vill genom 

denna studie bidra till en ökad förståelse för vad som ligger till grund för de ageranden och 

val företagen gör gällande byrårotation.  

 

1.3.1 Problemformulering 

Vad har betydelse för ett företag i processen att genomföra en byrårotation och skiljer det sig 

åt mellan publika och privata aktiebolag?  
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 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund där syftet med revision, skillnader som 

förekommer i revision mellan olika aktiebolag samt frivillig och ofrivillig byrårotation 

presenteras. Vidare problematiseras kring tidigare studier inom ämnet byrårotation och vilka 

distinktioner mellan privata och publika aktiebolag som existerar. Problematiseringen 

utmynnar i studiens syfte att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter och väljer 

ny revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata aktiebolag. 

 

Kapitel 2 – Forskningsmetod 

I kapitlet presenteras den abduktiva forskningsansats som tillämpas i studien, följt av 

information om den kvalitativa inriktning som praktiseras. Därefter redogörs för faktorer som 

haft betydelse vid en byrårotation enligt tidigare litteratur. Faktorerna delas in i tre kategorier: 

företagets egenskaper, revisionen och revisorns egenskaper, och ligger till grund för studiens 

referensram. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

I referensramen presenteras faktorer som visat sig ha betydelse vid företags byrå- och 

revisorsrotation enligt tidigare litteratur. Tillväxt i företaget, förändringar i företagsledning 

och ägarstruktur samt företagets finansiella ställning är faktorer som hör till kategorin 

företagets egenskaper. Faktorerna revisionsarvode, revisionskvalitet och oren 

revisionsberättelse kategoriseras i revisionen. I kategorin revisorns egenskaper inkluderas 

faktorerna revisorns kompetens, storlek på revisionsbyrån och relationen till revisorn.  

 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet för studiens design i form av en komparativ 

intervjustudie av sex fall. Informationsinsamling kring respektive fall har skett genom 

semistrukturerade intervjuer samt årsredovisningar. Ett strategiskt urval av företag har 

tillämpats för att försäkra att företagen har genomfört en byrårotation. Vidare har en 

intervjuguide utarbetats för att operationalisera studiens syfte om vad som är av betydelse för 

privata och publika aktiebolag vid en byrårotation. Därefter presenteras arbetsgången för 

analysen av intervjuerna samt studiens reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 
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Kapitel 5 – Empiri 

I det här kapitlet presenteras respektive företag kortfattat ihop med viss information om 

respondenten. Därefter beskrivs bakgrunden till bytet av revisionsbyrå följt av vad som var 

viktigt i valet av ny revisionsbyrå. 

 

Kapitel 6 – Analys 

I kapitlet för analys presenteras först enskilt analyser för varje företag där faktorerna från 

tidigare litteratur behandlas. Det leder fram till en sammanfattande modell för de faktorer som 

var av betydelse i företagets byrårotationsprocess. Därefter analyseras de faktorer som 

arbetats fram i studiens modell var för sig, för att kunna belysa skillnader och likheter mellan 

de privata och publika aktiebolagen. Slutligen presenteras faktorerna lagen om obligatorisk 

byrårotation och beslutsfattarnas roll och erfarenhet som framkommit som betydande av 

studien men som inte åskådliggjorts i tidigare forskning. 

 

Kapitel 7 – Slutsats 

I kapitlet presenteras studiens slutsats i form av att det finns vissa skillnader mellan privata 

och publika aktiebolags process att genomföra en byrårotation, där de publika bolagen i större 

grad fokuserade på revisorns kompetens till skillnad från de privata bolagen som hade större 

fokus på relationen till revisorn. Fortsatt i kapitlet presenteras det bidrag studien kan ge 

teoretiskt och praktiskt. Avslutningsvis informeras om de begränsningar studien har och 

författarnas förslag till fortsatt forskning inom ämnet byrårotation.   
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2 Forskningsmetod 

I kapitlet presenteras den abduktiva forskningsansats som tillämpas i studien, följt av 

information om den kvalitativa inriktning som praktiseras. Därefter redogörs för faktorer som 

haft betydelse vid en byrårotation enligt tidigare litteratur. Faktorerna delas in i tre 

kategorier: företagets egenskaper, revisorns egenskaper och revisionen, och ligger till grund 

för studiens referensram. 

 

 Forskningsansats 

Då studien har kombinerat befintlig teori och forskning som i takt med den empiriska 

insamlingen har korrigerats har studien en abduktiv forskningsansats. Abduktion kombinerar 

deduktion och induktion, där den deduktiva ansatsen innebär att olika antaganden formuleras 

med grund i redan existerande forskning och därefter genomförs en empirisk undersökning 

utifrån antagandena. En induktiv forskningsansats beskrivs som motsatsen till den deduktiva 

ansatsen, då observationer istället ligger till grund för att skapa teori (Bryman & Bell 2011). 

En abduktiv ansats har använts för att kunna nyttja de fördelar som respektive ansats medför. 

Genom deduktion har tidigare forskning bringat kunskap och gett en bredare bild av 

problemet som undersöks till författarna. Det har också gjort att den empiriska 

undersökningen grundar sig i etablerade resonemang. En modell har genom den deduktiva 

ansatsen arbetats fram utifrån tidigare forskning på området. Det har gjort det möjligt att 

avgränsa det empiriska materialet och kategorisera det utifrån den framtagna modellen, vilket 

förenklat arbetet och analysen av det empiriska materialet. Om den insamlade empirin inte 

gått att kategorisera i den framtagna modellen har det lyfts fram som bidrag till den befintliga 

forskningen. Det har då skett enligt en induktiv forskningsansats, vilken tillåter empirin att 

skapa nya teorier (Bryman & Bell 2011).      

 

Den här studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningen, eftersom studien syftar till 

att skapa förståelse och tolka snarare än att kvantifiera och mäta (Bryman & Bell 2011). 

Eftersom det finns få studier som använt den kvalitativa strategin för att studera vad som har 

betydelse när företag byter revisionsbyrå och väljer en ny revisionsbyrå finns ett intresse av 

att skapa en djupare förståelse kring ämnet. Bryman och Bell (2011) menar att i kvalitativ 

forskning skapas förståelse av en social verklighet, vilket görs genom att undersöka hur 

deltagarna i en viss omgivning tolkar denna verklighet. Genom att studera företag som 

genomfört en byrårotation och undersöka deras tankegångar under processen kan en djupare 
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förståelse skapas. Alternativet till att genomföra en kvalitativ undersökning var att göra en 

studie enligt den kvantitativa strategin, som enligt Bryman och Bell (2011) i huvudsak 

innebär insamling av numerisk data och prövning av teorier. Om studien antagit en kvantitativ 

strategi hade resultatet kunnat generaliseras för en population, vilket inte är möjligt genom 

den kvalitativa studien. Resultaten av kvalitativ studie speglar endast de fall som studerats 

(Bryman & Bell 2011). Genom den kvantitativa strategin hade dock möjligheten att djupare 

kunna gå in på vad som har betydelse för företagen vid en byrårotation gått förlorad, då 

insamlad numerisk data inte kan generera fullständiga tankegångar hos företagen. Faktorer 

som är av betydelse för företagen vid byrårotationen kan därmed gå förlorade vid en 

kvantitativ strategi. 

 

Det finns kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen som menar att forskningen är 

subjektiv då resultaten ofta har sin grund i vad forskarna anser som betydelsefullt (Bryman & 

Bell 2011). Genom att delvis använda en deduktiv ansats har omfattningen av det empiriska 

materialet kunnat begränsas och stora delar av det empiriska materialet har därför också varit 

betydelsefullt för studiens resultat. Därmed har risken för att resultatet av studien skulle vara 

subjektivt minskat. Bryman och Bell (2011) redogör även för att det finns kritik mot att den 

kvalitativa forskningen är svår att replikera, eftersom den är ostrukturerad och 

datainsamlingen styrs av forskaren själv. För att öka möjligheten att kunna replikera studien 

har dess tillvägagångsätt beskrivits utförligt. Tack vare den deduktiva ansatsen som till viss 

del använts i studien finns en struktur kring datainsamlingen, eftersom en modell utifrån 

tidigare forskning utvecklats och den sedan legat till grund för insamlingen av data. 

Strukturen som finns i studien gör att möjligheten för att kunna replikera studien ökar.   

 

 Litterär utgångspunkt 

För att realisera studiens syfte, att undersöka vad som är av betydelse när publika och privata 

aktiebolag byter och väljer ny revisionsbyrå, har en genomgång av tidigare forskning inom 

ämnet gjorts för att identifiera faktorer som kan vara av betydelse vid både bytet och valet av 

revisionsbyrå. Faktorer som revisionsarvode, tillväxt i företaget och revisionskvalitet har visat 

sig vara vanligt förekommande anledningar till att ett företag byter revisor (Beattie & 

Fearnley 1995; DeAngelo 1981a; Magri & Baldacchino 2004). Andra faktorer som 

förekommer är förändringar i företagsledningen, företagets finansiella ställning, revisorns 

kompetens, storlek på revisionsbyrå, oren revisionsberättelse och relationen mellan klient och 
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revisor (Fontaine, Letaifa & Herda 2013; Haskins & Williams 1990; Schwartz & Menon 

1985; Woo & Koh 2001). Dessa faktorer har även visats ha betydelse för vad företag 

efterfrågar i valet av ny revisor. Faktorerna har delats in i tre kategorier, likt en uppdelning 

tidigare gjord av Woo och Koh (2001). Kategorierna har benämnts som företagets 

egenskaper, revisionen och revisorns egenskaper, och har utgjort grunden för den modell som 

utarbetats och presenterats under avsnitt 3.2.  

 

Den tidigare forskning som har används i studien rör oftare anledningar till revisorsrotation 

(Beattie & Fearnley 1995; Eichenseher & Shields 1983; Haskins & Williams 1990; Magri & 

Baldacchino 2004; Schwartz & Menon 1985; Williams 1988; Woo & Koh 2001) medan det 

finns få studier som rört enbart byrårotation. Däremot framgår det inte alltid om studierna 

gäller enbart revisorsrotation eller också byrårotation, men det som studerats i många av dessa 

studier går även att se som anledningar till byrårotation. Till exempel anges i tidigare studier 

att en anledning som kan leda till ett byte av revisor är nivån på revisionsarvoder (Beattie & 

Fearnley 1995; Eichenseher & Shields 1983; Fontaine, Letaifa & Herda 2013; Haskins & 

Williams 1990; Magri & Baldacchino 2004), vilket bör betyda att klienten byter revisionsbyrå 

för att kunna få en annan nivå på arvodet. Därför har det som i tidigare forskning framförts 

som faktorer som påverkar en revisorsrotation likställts med faktorer som påverkar en 

byrårotation i denna studie.  
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3 Referensram  

I referensramen presenteras faktorer som visat sig ha betydelse vid företags byrå- och 

revisorsrotation enligt tidigare litteratur. Tillväxt i företaget, förändringar i företagsledning 

och ägarstruktur samt företagets finansiella ställning är faktorer som hör till kategorin 

företagets egenskaper. Faktorerna revisionsarvode, revisionskvalitet och oren 

revisionsberättelse kategoriseras i revisionen. I kategorin revisorns egenskaper inkluderas 

faktorerna revisorns kompetens, storlek på revisionsbyrån och relationen till revisorn.  

 

 Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning har undersökt vilka faktorer som har påverkan på företags beslut att byta 

revisionsbyrå och i valet av ny revisionsbyrå. Vissa faktorer är mer frekvent förekommande 

än andra så som nivån på revisionsarvodet, revisionskvalitet och tillväxt i företaget (Beattie & 

Fearnley 1995; DeAngelo 1981a; Magri & Baldacchino 2004). Tillsammans med faktorerna 

relation mellan klient och revisor, revisorns kompetens, storlek på revisionsbyrå, oren 

revisionsberättelse, företagets finansiella ställning och förändringar i företagsledning och 

ägarstruktur utvecklas en modell (Fontaine, Letaifa & Herda 2013; Haskins & Williams 1990; 

Schwartz & Menon 1985; Woo & Koh 2001). Då dessa faktorer har visat sig ha betydelse för 

andra företag som byter revisionsbyrå är de relevanta att undersöka även i denna studie. Även 

om faktorerna förekommer ofta finns det många studier som motsäger varandra. Till exempel 

har en studie visat att revisionsarvodet sågs som den främsta anledningen till en 

revisorsrotation (Beattie & Fearnley 1995), medan det i en annan studie drogs en slutsats om 

att revisionsarvodet inte alls hade särskilt stor påverkan (Beattie & Fearnley 1998b). Det gör 

det intressant att studera faktorerna eftersom det inte finns något tydligt resultat på deras 

betydelse. Flera tidigare studier på området har gjorts utifrån ett kvantitativt förhållningssätt 

med syfte att kunna generalisera slutsatserna (Beattie & Fearnley 1995; Eichenseher & 

Shields 1983; Schwartz & Menon 1985; Williams 1988; Woo & Koh 2001). De faktorer som 

inkluderas i denna studie är därför valda för att kunna passa in i en förstående och mer 

djupgående studie.  
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För att tydliggöra och strukturera faktorerna som tagits fram från tidigare forskning har dessa 

delats in i tre kategorier som kan ses i Tabell 1. Kategorin Företagets egenskaper inkluderar 

faktorer hos företaget som kan få dem att vilja byta revisionsbyrå. Revisionen ser till faktorer i 

själva revisionstjänsten som leder till ett byte eller att en viss revisionsbyrå efterfrågas, och 

kategorin Revisorns egenskaper är faktorer hos revisionsbyrån och revisorn som gör att 

företaget väljer att byta från eller till denna. I kommande avsnitt redogörs för de olika 

faktorernas innebörd. 
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Tabell 1: Faktorer från tidigare studier 

 

Faktor Referenser 

Företagets egenskaper  

Tillväxt i företaget Beattie & Fearnley (1995, 1998b), Haskins & Williams 

(1990), Magri & Baldacchino (2004), Williams (1988), 

Woo & Koh (2001) 

Förändringar i företagsledningen Beattie & Fearnley (1995, 1998b), Hudaib & Cooke 

(2005), Schwartz & Menon (1985), Williams (1988), 

Woo & Koh (2001) 

Företagets finansiella ställning Dhaliwal, Schatzberg & Trombley (1993), Haskins & 

Williams (1990), Schwartz & Menon (1985), Williams 

(1988), Woo & Koh (2001) 

Revisionen  

Revisionsarvode Beattie & Fearnley (1995, 1998a, 1998b), Chu, 

Simunic, Ye & Zhang (2018),  Eichenseher & Shields 

(1983), Fontaine, Letaifa & Herda (2013), Haskins & 

Williams (1990), Magri & Baldacchino (2004), 

Palmrose (1986), Woo & Koh (2001) 

Revisionskvalitet AbuGhazaleh, O'Connell & Princen (2015), Beattie & 

Fearnley (1995), Butcher, Harrison & Ross (2013), 

DeAngelo (1981a), DeFond (1992), Francis & Wilson 

(1988), Haskins & Williams (1990), Woo & Koh 

(2001) 

Oren revisionsberättelse Chow & Rice (1982), Krishnan (1994), Lennox (2000), 

Schwartz & Menon (1985), Williams (1988), Woo & 

Koh (2001) 

Revisorns egenskaper  

Revisorns kompetens Beattie & Fearnley (1998a, 1998b), Fontaine, Letaifa & 

Herda (2013), Eichenseher & Shields (1983), Magri & 

Baldacchino (2004), Williams (1988) 

Storlek på revisionsbyrå AbuGhazaleh, O'Connell & Princen (2015), Beattie & 

Fearnley (1995, 1998a, 1998b), DeAngelo (1981b), 

Magri & Baldacchino (2004), Woo & Koh (2001) 

Relation mellan klient och revisor Beattie & Fearnley (1998a, 1998b), Fontaine, Letaifa & 

Herda (2013), Magri & Baldacchino (2004), 

McConnell (1984) 
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3.1.1 Företagets egenskaper 

3.1.1.1 Tillväxt i företaget 

Tillväxt i företag kan ske i form av uppköp av nya företag (Williams 1988) eller en ökning av 

försäljningen (Haskins & Williams 1990; Woo & Koh 2001). Det kan medföra ändrade behov 

i vad som efterfrågas av revisionsbyrån i form av annan ekonomisk expertis och ökad 

kompetens hos revisorn, vilket kan leda till en revisorsrotation (Beattie & Fearnley 1998b; 

Magri & Baldacchino 2004). I företag som förvärvar dotterbolag eller träder in på nya 

marknader kan nya agent- och principalförhållanden uppstå i och med nya avdelningar och 

befattningshavare, och därmed skapas nya incitament för kontroll (Williams 1988). Snabb 

tillväxt i företaget kan också göra att revisorns uppgifter tar längre tid och därmed öka 

revisionsarvodet. Företag kan då behöva hitta en revisor som kan stötta upp företagets 

expansion till en lägre kostnad (Woo & Koh 2001). Större revisionsbyråers tjänster kan då bli 

att föredra eftersom de tros vara bättre rustade att möta företagets nya behov och vara 

behjälpliga i den fortsatta tillväxten (Magri & Baldacchino 2004).  

 

Beattie och Fearnley (1998b) har genom en intervjustudie identifierat tillväxt som en viktig 

faktor i att kunna förklara ett revisorsbyte. Företagen efterfrågade en större revisionsbyrå på 

grund av att det skett förändringar i deras börsnotering eller att de blivit börsnoterade. Även i 

enkätstudier har det framförts att företagstillväxt är en framträdande faktor när företag byter 

revisor (Beattie & Fearnley 1995; Magri & Baldacchino 2004). En sådan studie av Beattie och 

Fearnley (1995) visade att tillväxt i företaget var en vanlig anledning till att företagen kunde 

överväga ett revisorbyte, eftersom företaget då efterfrågar en högre teknisk kapacitet från 

revisionsbyrån. Samma resultat har även visats i studier gjorda med dataanalys, där tillväxten 

i ett företag mäts genom den procentuella förändringen i försäljning över de åren som studeras 

(Haskins & Williams 1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001). Woo och Koh (2001) drar i 

sin studie slutsatsen att växande företag, framförallt de som ingått i en företagsfusion, är mer 

benägna att byta revisor än företag som inte växer. Även Haskins och Williams (1990) finner 

att tillväxt i företaget är en vanlig anledning till att byta revisor. Då studien endast gjordes på 

företag som bytt mellan Big-N byråer, till skillnad mot andra studier som gjorts på företag 

som bytt mellan icke Big-N byråer och Big-N byråer, visar studien därmed att det inte endast 

är från mindre till större revisionsbyråer som bytena görs när växande företag byter 

revisionsbyrå. Williams (1988) kan däremot inte hitta något samband mellan tillväxt i företag 

och revisorsbyten, och menar därför att tillväxt inte är en påverkande faktor.   
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3.1.1.2 Förändringar i företagsledning och ägarstruktur 

Att förändringar i ett företags ledning kan leda till ett revisorsbyte konstateras i flera studier 

(Beattie & Fearnley 1995; Woo & Koh 2001). När en ny ledning tillsätts kan de vilja 

genomföra ett revisorsbyte då revisorn kan associeras med den gamla ledningen. Om någon i 

den nya ledningen har en god relation till en revisor de mött tidigare i arbetslivet är det 

möjligt att ledningen begär att få byta till denna revisor. Den nya ledningen kan även använda 

ett revisorsbyte för att få in nya idéer i företaget (Williams 1988). 

 

Woo och Koh (2001) finner i en studie av publika företag i Singapore och Malaysia att 

revisorsbyten är vanligare i företag som gjort förändringar i företagsledningen. Även hur 

ägarstrukturen i företaget ser ut och eventuella förändringar i ägarstrukturen inkluderar Woo 

och Koh (2001) i förändringar i företagsledningen. De konstaterar då att ett byte av revisor är 

vanligare när ägarstrukturen är mer samlad och att bytet oftast sker från en icke Big-N byrå 

till en Big-N byrå. Resultaten tros bero på att förändringar i företagsledningen också innebär 

förändringar i den miljö där upphandlingen av revisionstjänster sker i. Därmed kan en 

förändring i efterfrågan av en sådan tjänst ske. I en enkätundersökning av Beattie och 

Fearnley (1995) angav en del av respondenterna förändringar i företagsledningen som en 

anledning till att överväga ett byte av revisor. I studien undersöktes också vad företagen såg 

som viktiga egenskaper hos en revisionsbyrå. Därefter testades om företagen som angett en 

viss faktor som anledning till bytet av revisor också angett att de ansåg samma egenskaper 

som viktiga. Studien visade ingen koppling mellan att ange förändringar i företagsledningen 

som anledningen till bytet och att ange en viss egenskap hos revisionsbyrån som viktig. 

Beattie och Fearnley (1998b) redovisar för att när en ny företagsledning tillsattes gjordes en 

ny upphandling av revisionstjänsten för att säkerställa att de fick värde för pengarna, och i 

vissa fall resulterade det i en byrårotation.  

 

Schwartz och Menon (1985) undersökte i en studie anledningar till att konkursmässiga företag 

bytte revisor mer frekvent än välmående företag. De för fram att företag byter ut sin ledning 

när företaget går dåligt som ett sätt att få liv i organisationen. Därför undersöks om det finns 

något samband mellan förändringar i företagsledningen och de konkursmässiga företagens 

revisorsrotation, men resultatet visar inget sådant samband. Hudaib och Cooke (2005) 

undersöker ett liknande samband och konstaterar att förändringar i företagsledningen snarare 

än finansiell stress leder till att företag byter revisor. Det ses som ett hot mot revisorns 
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oberoende då den nya företagsledningen antas byta till en revisor som de har en relation till 

(Hudaib & Cooke 2005).   

 

3.1.1.3 Företagets finansiella ställning 

Om ett företags finansiella ställning försämras kan det leda till att preferenser i 

revisionstjänsten ändras, vilket kan resultera i att företaget väljer att byta revisor. Företags 

incitament till att byta revisor beror därför på dess finansiella ställning (Schwartz & Menon 

1985). När företag upplever finansiell stress ökar revisionsrisken, vilket gör att revisorn 

kommer öka kontrollen i revisonen. Det kan till och med vara så att den ökade risken gör att 

revisorn avsäger sig uppdraget. Företag med finansiell stress kan byta revisor i hopp om att få 

ett mer fördelaktigt revisorsuttalande (Woo & Koh 2001).  

 

Haskins och Williams (1990) visar att finansiell stress hos klienten är den mest betydande 

faktorn vid byrårotation mellan Big-N byråer. De finner också att priset för revisionen kan 

kopplas till företag med finansiell stress och att dessa företag byter till en revisionsbyrå med 

lägre arvode än den tidigare byrån. Andra studier visar däremot att den finansiella statusen i 

företaget inte är en betydande faktor vid byte av revisor (Woo & Koh 2001). Woo och Koh 

(2001) finner dock att ju högre skuldsättning ett företag har, desto högre är sannolikheten att 

företaget byter revisor. De kan inte se något samband kring vilken slags revisionsbyrå som 

väljs när företag med hög skuldsättning bytt revisor. I Williams (1988) studie framkommer 

inte finansiell stress som en betydande faktor vid ett revisorsbyte. Däremot visade det sig 

genom en jämförelse i studien mellan experimentgruppen, som bestod av företag som bytt 

revisor, och kontrollgruppen, som bestod av företag som inte bytt revisor, att 

experimentgruppen är mer skuldsatt än kontrollgruppen och därmed har en mer ansträngd 

ekonomisk situation. Det visar på att företag med ansträngd ekonomi byter revisor oftare än 

välmående företag (Williams 1988). Dhaliwal, Schatzberg och Trombley (1993) finner att 

revisorbyten i högre grad sker när en konflikt har uppstått mellan klient och revisor. Företag 

som bytt revisor på grund av en konflikt har även sämre rörelseresultat och högre skulder i 

samband med revisorsbytet än vad företag som bytt revisor utan att det funnits en konflikt har. 

Den ansträngda ekonomiska situationen sträcker sig över en lång tid innan bytet av revisor 

och Dhaliwal, Schatzberg och Trombley (1993) menar att det är den ansträngda ekonomin 

som lett fram till att en konflikt uppstått. Resultaten tyder också på att dessa företag byter till 

mindre revisionsbyråer, men då sambanden är svaga är det inget som konstateras.  
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3.1.2 Revisionen 

3.1.2.1 Revisionsarvode  

Att revisorns arvode är en anledning till att byta revisionsbyrå tas upp i nästan all litteratur på 

området (Beattie & Fearnley 1995, 1998a, 1998b; Eichenseher & Shields 1983; Fontaine, 

Letaifa & Herda 2013; Haskins & Williams 1990; Magri & Baldacchino 2004; Palmrose 

1986; Woo & Koh 2001). Överstiger arvodet vad som anses vara rimligt för tjänsten är det en 

faktor som kan leda till en byrårotation (Beattie & Fearnley 1998b). Om ett företag upplever 

att de kan få en lika bra revisionstjänst hos en revisionsbyrå som tar mindre betalt, kommer de 

att byta till den revisionsbyrån. Det betyder att höga revisionsarvoden är kopplat till 

revisorsbyten (Woo & Koh 2001). I en enkätstudie av Beattie och Fearnley (1995) 

framkommer nivån på arvodet som den främsta anledningen till att företag väljer att byta 

revisor. Att revisionsbyrån kunde erbjuda ett lågt arvode var samtidigt något som företagen 

uppskattade, men det hade mindre betydelse för de större företagen. I en annan studie av 

Beattie och Fearnley (1998a) studeras publika företag, både sådana som bytt revisor och 

publika företag som övervägt att byta revisor. Vid beslutet att byta revisor visar sig 

revisionsarvodet vara av mindre betydelse för de företag som faktiskt bytte revisor än för 

företagen som övervägde att byta revisor. Revisionsarvodet är dock den mest frekventa 

anledningen till ett byte av revisor i båda grupperna. Att ange revisionsarvodet som en 

anledning till att byta revisor kan inte kopplas till storleken på företaget. I valet av ny 

revisionsbyrå framkom ett konkurrenskraftigt arvode som den främsta faktorn som påverkade 

valet. Av de upplevda effekterna för företagen i och med revisorsbytet var ett lägre arvode en 

vanligt förekommande effekt av bytet (Beattie & Fearnley 1998a). Då Beattie och Fearnley 

(1998a) även studerar anbudsprocessen kan de slå fast att revisionsarvodet inte har lika stor 

betydelse i valet av vilka revisorer ett anbud ska skickas till som det har i valet att byta och att 

välja revisor. Det kan bero på att beslutsfattaren lättare kan motivera sitt val för andra om det 

inneburit en tydlig fördel för företaget så som ett lägre revisionsarvode (Beattie & Fearnley 

1998a). 

 

Haskins och Williams (1990) visar på att revisorsbyten på grund av för högt revisionsarvode 

oftast görs av företag med ansträngd ekonomi, och bytena görs till en revisionsbyrå med lägre 

arvoden. Nivån på revisionsarvodet är enligt Eichenseher och Shields (1983) en faktor som 

spelar in på ett revisorsbyte oberoende av storleken på både klienten och revisionsbyrån. 

Palmrose (1986) finner däremot att nivån på revisionsarvodet är kopplat till storleken på 



 

20 

revisionsbyrån och att Big-N byråer har högre arvode än icke Big-N byråer. Studien finner 

också att antalet nedlagda timmar är högre hos Big-N byråer och innebär då att det höga 

arvodet hänger samman med den ökade kvaliteten som ges. Att större revisionsbyråer har 

högre arvode bekräftas även av Chu, Simunic, Ye och Zhang (2018), men de hävdar att 

arvodet inte beror på högre kvalitet. Snarare skulle de större byråernas högre arvode bero på 

att de innehar mer marknadsandelar och en större dominans på marknaden än mindre byråer, 

vilket gör att mindre byråer inte kan sätta samma höga arvode. 

 

I en enkätstudie av Magri och Baldacchino (2004) framkommer två situationer relaterade till 

arvodet som påverkar beslutet att byta revisor. Den första situationen är då revisorn 

informerar klienten om att revisionsarvodet kommer höjas över nuvarande arvode och att det 

nya arvodet ligger över den nivå som klienten finner acceptabelt. Den andra situationen 

uppstår då klienten finner det arvode som betalas i nuläget för högt men att revisionsbyrån 

inte vill förhandla om ett lägre arvode. Studien visade att storleken på företagen hade 

betydelse i vilka svar som gavs gällande arvodet, då små och medelstora företag angav båda 

omständigheterna som viktigare än stora företag. Även företag som inte hade en Big-N byrå 

som revisor fann omständigheterna kring arvodet viktigare än företag med en Big-N byrå. 

Magri och Baldacchino (2004) gjorde även intervjuer med vissa av företagen i 

undersökningen och då framkom att de företag som hade bytt revisor på grund av 

revisionsarvodet var små företag, och en av dessa uppgav att statusen i en Big-N byrå inte var 

värt det höga arvodet. Fakturering av tilläggstjänster är en annan företeelse som kan påverka 

företag att byta revisionsbyrå och förklaras närmre i en intervjustudie av Fontaine, Letaifa och 

Herda (2013). Då ett företag nyttjar en tjänst hos revisionsbyrån som inte omfattas av det 

ordinarie revisionsarvodet kunde byråns hantering av hur de fakturerar tjänsterna driva på en 

byrårotation. Förtroendet för revisorn skadades när fakturering skedde direkt efter klientens 

rådfrågande och skapade en känsla av att revisorn främst var intresserad av pengar och inte av 

klienten (Fontaine, Letaifa & Herda 2013).  

 

När det gäller valet av en ny revisionsbyrå så har däremot revisionsarvodet inte alltid lika stor 

betydelse, så länge det inte ligger utanför vad företaget anser är rimligt (Beattie & Fearnley 

1998b). Även om ett högt revisionsarvode kan ligga till grund för ett företag att byta 

revisionsbyrå så behöver det inte alltid göra det. Arvodet kan vägas upp av andra faktorer 

såsom en förtroendefull relation till revisorn (Fontaine, Letaifa & Herda 2013).  
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3.1.2.2 Revisionskvalitet  

Revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter eller brister i redovisningen, och förmågan att 

motstå påtryckningar från klienten om att vara selektiv i sitt uppdagande av oegentligheter är 

en beskrivning av vad som räknas som revisionskvalitet (DeAngelo 1981a). Vad som faktiskt 

innefattas i begreppet revisionskvalitet och hur det går att mäta är dock inte entydigt, utan kan 

ses som en kombination av flera olika faktorer. I en statistisk analys av revisionskvalitet 

kombinerar DeFond (1992) faktorerna branschkunskap, oberoende hos revisorn, storlek på 

och typ av revisionsbyrå som mått på revisionskvalitet. I en studie av AbuGhazaleh, 

O'Connell och Princen (2015) används periodiseringar som avviker från det normala som en 

proxy för revisionskvalitet. I de fall då det förekommer mindre avvikande periodiseringar 

visar det på förmågan hos revisorn att minska ett företags resultatmanipulering.  

 

Resultatet i en studie av Woo och Koh (2001) visar att en låg revisionskvalitet är en 

bidragande faktor till att företag byter revisionsbyrå. De har använt Big-N byråer som ett mått 

på hög revisionskvalitet och resultatet visar också att företag som byter revisor på grund av 

för låg revisionskvalitet byter till en Big-N byrå. Haskins och Williams (1990) har en annan 

infallsvinkel och undersöker om revisionskvalitet har påverkat företag som bytt mellan Big-N 

byråer. I studien mäts kvalitet som antalet rättstvister med publika kunder som revisionsbyrån 

haft, i förhållande till antalet publika kunder. De finner att revisionskvalitet har betydelse även 

i byten mellan Big-N byråer. Butcher, Harrison och Ross (2013) har utifrån tidigare forskning 

identifierat fyra kategorier som kan kopplas till revisionskvalitet; kompetens, oberoende, 

relation och serviceegenskaper. Genom en enkätundersökning gick expertisen och 

tillgängligheten hos revisorn att koppla till beslutet att behålla revisorn. Kategorierna relation 

och serviceegenskaper är därmed viktigt för revisionsbyråerna när det gäller att behålla 

klienterna. Kvalitetsbegreppen oberoende och rykte tros istället vara viktigare för klienten i 

besluten att byta eller välja revisionsbyrå (Butcher, Harrison & Ross 2013). I en enkätstudie 

av Beattie och Fearnley (1995) anger flera av de tillfrågade företagen att missnöje med 

revisionskvaliteten är en anledning för att överväga ett byte av revisor. Revisorns förmåga att 

upptäcka problem ges som ett exempel på revisionskvalitet. I studien testades också om 

företagen som angav att de ville byta revisor på grund av missnöje med revisionskvaliteten 

också såg hög revisionskvalitet som den viktigaste egenskapen hos revisionsbyrån, men här 

fanns inget samband. Efterfrågan av hög kvalitet på revisionen beror på hur nära ägare och 

ledning står varandra. Företag där ledning och ägarskap står nära varandra har ett mindre 
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behov av hög kvalitet på revisionen, och hög kvalitet på revisionen efterfrågas när ägare och 

ledning är separerade (Francis & Wilson 1988).  

 

Eftersom det inte finns någon allmängiltig definition av vad revisionskvalitet är kommer det i 

denna studie inte användas någon särskild definition. De olika synsätten på revisionskvalitet 

som redogjorts för utifrån tidigare forskning är ett sätt att belysa att vad som uppfattas som 

revisionskvalitet är individuellt. För att kunna fånga upp olika synsätt på revisionskvalitet hos 

företagen som kommer ingå i den empiriska undersökningen behövs en vid förklaring av 

begreppet.  

 

3.1.2.3 Oren revisionsberättelse 

Det finns argument för att företagsledare vill undvika orena revisionsberättelser för att det 

skulle kunna påverka värdet på företagets aktier på aktiemarknaden och ledningens 

kompensation. Det kan bero på att ledningen ofta själva äger aktier i företaget och att deras 

kompensation kan vara bunden till resultatet, och resultatets trovärdighet ifrågasätts när 

revisorn har upprättat en oren revisionsberättelse (Chow & Rice 1982). En oren 

revisionsberättelse kan påverka relationen mellan revisorn och klienten menar Schwartz och 

Menon (1985), och kan därmed medföra att klienten väljer att söka efter en ny revisor vars 

synpunkter på företagets rapportering är i linje med företagsledningens. Att företag byter 

revisor i hopp om att undvika en ofördelaktig revisionsberättelse kallas opinion shopping, 

vilket företag gör med framgång enligt Lennox (2000). Genom att studera företag som gått i 

konkurs framkommer att sannolikheten ökar för att ett revisorsuttalande ska ändras när ett 

byte av revisor görs. Det betyder att företag som fått en oren revisionsberättelse har högre 

sannolikhet att få en ren revisionsberättelse om de byter revisor (Lennox 2000). Williams 

(1988) menar däremot att revisorsbyten inte triggas av opinion shopping utan att det beror på 

att företaget är missnöjda med kvaliteten på revisionen. Chow och Rice (1982) har i en studie 

undersökt hur en oren revisionsberättelse har inverkan på byte av revisor hos företag i USA. 

Studiens resultat visade att företag tenderar att byta revisor efter att de fått en oren 

revisionsberättelse. Eftersom vissa revisorer skriver mer orena revisionsberättelser än andra 

kan företagens incitament att byta därför bero på att de söker en revisor som inte skriver orena 

revisionsberättelser i lika hög grad. I motsats visar studien att företagen som byter revisor 

efter en oren revisionsberättelse tenderar att få en oren revisionsberättelse även efterföljande 

år. Det var istället företagen som behöll revisorn som i större grad fick rena 

revisionsberättelser. Krishnan (1994) har gjort en liknande studie men med antagandet att 
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företag som byter revisor utsätts för striktare revision än företag som inte byter revisor. Den 

striktare revisionen skulle då vara en konsekvens av att dessa företag antas byta för att hitta en 

revisor som inte är lika hård i bedömningen. I studien framkommer att förekomsten av 

revisorsbyten är högre hos företag som erhållit en oren revisionsberättelse än de som fått en 

ren.  

 

Schwartz och Menon (1985) har gjort en liknande studie och utgått från antagandet om att 

företag vill undvika orena revisionsberättelser och därmed skulle byta revisor om de förutser 

att de kommer få en oren revisionsberättelse. Eftersom studien är av kvantitativ design och det 

är svårt att mäta vad företagen förutsett, undersöks istället om det finns ett samband mellan att 

få en oren revisionsberättelse och att byta revisor året därpå. Resultaten som Schwartz och 

Menon (1985) finner stämmer dock inte överens med antagandet och studien visar istället att 

det är företagen som fått rena revisionsberättelser som i högre grad byter revisor året därpå. 

Att resultaten inte är förenliga med resultaten som Chow och Rice (1982) fann förklarar 

Schwartz och Menon (1985) genom att orena revisionsberättelser och revisorsbyten kan vara 

beroende av andra variabler och att samband endast uppstår i ett samspel med vissa andra 

variabler, eller att revisorer skriver orena revisionsberättelser som en slags bestraffning mot 

ett kommande revisorsbyte. Även Woo och Koh (2001) har undersökt sambandet mellan oren 

revisionsberättelse och revisorsbyten eftersom ett samband identifierats i andra studier. De 

kunde dock inte se något samband mellan variablerna i sin studie, men kunde på grund av ett 

litet urval inte dra några slutsatser av resultatet.  

 

3.1.3 Revisorns egenskaper 

3.1.3.1 Revisorns kompetens 

Avsaknad av branschkunskap hos revisorn är en annan anledning för företag att byta 

revisionsbyrå. Till branschkunskap hör både inblick i industrin som företaget verkar i och 

kännedom om det specifika företaget. Som konsekvens i bristen på kunskap hos 

revisionsbyrån får klienten spendera tid på att lära upp byråns personal, vilket kan innebära 

högre kostnader för själva revisionen då den tar längre tid men även en ren tidsförlust för 

klientföretaget (Fontaine, Letaifa & Herda 2013). Personalomsättning och oerfarna 

medarbetare hos revisionsbyrån är en annan faktor som har påverkan på företags inställning 

till byrårotation. Oerfaren personal kan leda till ett byte av revisionsbyrå hos stora företag, då 
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de vid den årliga revisionen behöver berätta och lära ny personal om företagets verksamhet 

(Magri & Baldacchino 2004).  

 

Vid en intervjustudie gjord av Beattie och Fearnley (1998b) dras slutsatsen att en av de 

främsta faktorerna som kan leda till ett byte av revisor är revisorns professionalism och 

kompetens. Olika anledningar till att företaget bytt revisor på grund av bristande 

professionalism och kompetens framkommer under studiens intervjuer. Ett exempel var då en 

revisor inte var intresserad av att göra interna kontroller och i ett annat exempel har revisorn 

inte kunnat ge råd till företaget då denne inte haft insikt i företagets bransch. I en studie av 

Williams (1988) visas att klienter värdesätter revisorer med branschkunskap och som innehar 

revisionsuppdraget under en längre tid, eftersom det kan bidra med ökad service från 

revisionsbyrån. Då klienter anser att detta inte uppfylls är det pådrivande i valet att byta 

revisor. Beattie och Fearnley (1998a) har genom en enkätstudie identifierat viktiga faktorer 

för företag i valet av ny revisor. Att revisorn har förståelse för verksamheten och relevant 

expertis av skatt är två faktorer som visar sig ha betydelse för företagen. Beattie och Fearnley 

(1998a) kan inte se att dessa faktorer skulle vara kopplade till storleken på företaget, men det 

var dock endast publika företag som ingick i studien. Eichenseher och Shields (1983) 

redovisar i sin studie för hur olika egenskaper hos revisionsbyråer kan påverka en 

byrårotation. De konstaterar att branschexpertis är en egenskap som inte påverkar en 

byrårotation mellan Big-N byråer och finner inte heller något bevis för att byrårotation skett 

på grund av att revisionsteamet saknat erfarenhet.  

 

3.1.3.2 Storlek på revisionsbyrå 

Att anlita en större revisionsbyrå, ofta en Big-N byrå, anses vara viktigt för vissa företag då en 

sådan byrå står för en viss expertis (Beattie & Fearnley 1998b). I en intervjustudie av Beattie 

och Fearnley (1998b) framkommer att mindre företag valt bort ett samarbete med de större 

revisionsbyråerna då de tror att de som klienter inte kommer prioriteras av byrån och för att 

de söker en revisionsbyrå som matchar storleken på företaget. I flera fall valde företagen att 

endast söka sig till Big-N byråerna eftersom de ville ha en revisor som var känd för fler i 

staden och som hade den expertis som krävdes. Företagen gjorde ingen skillnad mellan Big-N 

byråerna (Beattie & Fearnley 1998b). En revisionsbyrås rykte är en faktor som kan spela roll 

vid ett företags val av revisor. Större företag föredrar mer ofta än ett mindre företag att välja 

en revisor med ett välkänt rykte, då det kan öka företagets legitimitet i samhället. 

Legitimitetsskapandet medför extra kostnader som större företag är beredda att betala för, 
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samtidigt som mindre företag kan anse att det är för dyrt och inte fyller samma funktion för 

dem (Magri & Baldacchino 2004). Även Beattie och Fearnley (1998a) finner att 

revisionsbyråns rykte är en viktig faktor för företag i valet av ny revisor, men att många 

företag ser till ryktet i kombination med andra faktorer.  

 

DeAngelo (1981b) hävdar i en studie att storleken på en revisionsbyrå har påverkan på 

revisionskvaliteten. Revisorns förmåga att upptäcka brister och att rapportera dem är en 

förklaring av revisionskvalitet. Skillnaden i revisionskvalitet mellan mindre och större 

revisionsbyråer förklaras av DeAngelo (1981b) genom att de har olika stora behov av att 

behålla enskilda klienter. För mindre revisionsbyråer finns det större behov av att behålla en 

klient som utgör en stor andel av dess intäkter, vilket skulle innebära att revisorn inte 

avslöjade eventuella felaktigheter för att då riskera att förlora klienten. För en större byrå 

saknas samma incitament i de fall då de har fler klienter och varje klient inte påverkar de 

totala intäkterna lika mycket. Det vore mer kostsamt för en större revisionsbyrå att inte 

rapportera brister, för om revisorns handlande uppdagades skulle andra klienter överväga att 

avsluta sitt samarbete med revisionsbyrån. En större revisionsbyrå leder därmed till högre 

upplevd revisionskvalitet (DeAngelo 1981b). En studie av AbuGhazaleh, O'Connell och 

Princen (2015) ger stöd till antagandet att en större revisionsbyrå, i studien synonymt med en 

Big-N byrå, tillhandahåller den högsta revisionskvaliteten. 

 

Woo och Koh (2001) hävdar att Big-N byråer har bättre förutsättningar för att ge en mer 

specialiserad service till en lägre kostnad för klienten än en mindre revisionsbyrå. De menar 

att detta påverkar vilken typ av revisionsbyrå ett företag väljer. Till exempel kommer företag 

som växer byta till en Big-N byrå för att få specialiserad service efter det ändrade behovet. 

När en byrårotation sker till följd av arvodet kommer däremot bytet ske oberoende av om 

byrån är en Big-N byrå eller inte. I en enkätstudie av Beattie och Fearnley (1995) uppger 

flertalet företag behovet av en Big-N byrå som en anledning till att byta revisor. Att 

revisionsbyrån är en Big-N byrå framkommer också som en viktig egenskap hos 

revisionsbyrån för företagen. I ytterligare en enkätstudie av Beattie och Fearnley (1998a) 

framkommer att när företag byter från en icke Big-N byrå till en Big-N byrå är de vanligaste 

anledningar till ett byte påtryckningar från tredje part så som bank och eller att tillväxten i 

företaget gjort att de behöver mer kompetens hos revisionsbyrån. Beattie och Fearnley 

(1998a) menar att deras resultat är i linje med tidigare konstateranden om att mindre företag 

tenderar att ha mindre revisionsbyråer. När mindre företag växer skapas behov som inte kan 
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tillgodoses av mindre revisionsbyråer, vilket gör att Big-N byråer efterfrågas. Av företag som 

bytte från en Big-N byrå till en icke Big-N byrå var de vanligaste anledningarna till bytet att 

revisionsbyrån ingått i en fusion, att revisorn bytts ut, behovet av en lokal revisionsbyrå 

snarare än en global och nivån på revisionsarvodet. Beattie och Fearnley (1998a) tolkar det 

som att vissa företag antingen blivit besvikna över personalen på Big-N byrån eller det extra 

de fick betala för en Big-N byrå. I byten som gjordes mellan Big-N byråer var den vanligaste 

anledningen till bytet att företaget köpt upp andra företag eller själva blivit uppköpta. 

 

3.1.3.3 Relationen mellan klient och revisor 

När ett företag tar beslut om att byta revisionsbyrå har relationen mellan revisor och företag 

betydelse. I en studie om anbudsprocessen vid val av ny revisionsbyrå framhåller företag att 

styrelsen bland annat baserar sitt beslut på vilken byrå de tror att de kan samarbeta bäst med 

(Beattie & Fearnley 1998b). Betydelsen av relationen mellan revisor och klient redogörs 

också av Magri och Baldacchino (2004). Oberoende av företagets storlek angavs revisorns 

tillgänglighet och misshällighet i relationen mellan klient och revisor som de viktigaste 

faktorerna vid beslut som rör att behålla befintlig revisor eller inte. Framförallt är det 

relationen mellan revisor och ledning som har betydelse, medan relationen mellan revisor och 

övriga anställda inte är av samma vikt. Att revisorn är tillgänglig för klienten visar på att 

företagen söker något mer hos sin revisor än enbart framställandet av årliga rapporter. Företag 

vill rådfråga sin revisor om olika företeelser i sin verksamhet, även utanför själva revisionen, 

och vill erhålla dessa råd utan några fördröjningar (Magri & Baldacchino 2004). 

Tillgängligheten till revisorn och möjligheten att få mer rådgivning av denna nämns också av 

Fontaine, Letaifa och Herda (2013) som viktigt för klienten. Möjligheten för en revisor att 

erbjuda och tillhandahålla icke-revisionstjänster till företag av allmänt intresse är begränsade i 

Sverige enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 

2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om 

upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. En revisionsbyrå får till exempel inte 

sköta bokföringen och utföra en revision i ett och samma företag, ge rådgivning gällande 

interna kontroller eller utföra internrevision. I företag som inte är av allmänt intresse är det 

dock tillåtet, så länge det inte är samma person som utför redovisningstjänsterna och 

reviderar.  

 

Kemin i relationen till personalen på revisionsbyrån framkommer som en viktig faktor i valet 

av ny revisionsbyrå i en enkätstudie av Beattie och Fearnley (1998a), och de menar att 
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beteendemässiga faktorer har stor påverkan i valet av ny revisionsbyrå. Att relationen har 

betydelse i valet visas också genom att både klienterna och revisorerna söker personliga 

möten i processen att välja ny revisionsbyrå. Det kan vara så att kvaliteten på relationen 

värderas högre av företagen än frågor rörande servicen, eller att företagen tar för givet att 

revisionsbyråerna ska kunna leverera en tillräckligt hög servicenivå (Beattie & Fearnley 

1998a). En studie av Magri och Baldacchino (2004) rör ett antal små, medelstora och stora 

företag och det går att se skillnader i svaren mellan små och stora företag. Större företag 

lägger mer vikt vid relationen till sin revisionsbyrå, medan små företag i större utsträckning 

skapar en mer personlig relation till revisorn. Att relationen är personlig i de små företagen 

blir tydligt då de övervägde att byta revisor eller revisionsbyrå om deras huvudrevisor inte 

längre skulle arbeta med uppdraget. Något sådant övervägande fanns inte i de stora företagen 

(Magri & Baldacchino 2004).  

 

Att problem i förhållandet mellan revisor och klient är en anledning till att byta revisionsbyrå 

framförs av Fontaine, Letaifa och Herda (2013). Ett problem som anges av Beattie och 

Fearnley (1998b) är då befintlig revisor höjer arvodet över tolererbar nivå för klienten. 

McConnell (1984) studerar publika företag som bytt revisor på grund av att det uppstått 

oenigheter med revisorn. Oenigheter definieras som lösta eller olösta tvister som rör 

redovisningsprinciper och tillämpningen av dessa, offentliggörandet av finansiella rapporter, 

omfattningen av revisionen eller de procedurer som revisionen innefattar. Resultaten visar att 

byten av revisor är vanligare när den revisor som företaget bytt ifrån jobbade för en Big-N 

byrå än när det inte var en Big-N byrå. McConnell (1984) resonerar kring att oenigheter kan 

vara mer vanligt förekommande hos Big-N byråer och deras klienter. Orsaken tros vara att det 

finns en benägenhet hos dessa klienter att använda revisionsbyrån som en försäkring mot 

eventuella brister i finansiella rapporter. I vissa fall leder oenigheten till att klienten startar en 

rättsprocess gentemot revisionsbyrån, vilket medför negativ publicitet för Big-N byråerna. 

Detta står i kontrast till byråer som inte tillhör Big-N byråer. Författaren gör ett antagande att 

de upplever mindre konflikter då klienterna kanske litar mer på sin revisor och i sig är mindre 

stridslystna. En annan möjlighet är att dessa klienter har mindre komplex redovisning och att 

det därmed inte heller uppstår lika många situationer att vara oense kring (McConnell 1984). 
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 Modell 

Syftet med modellen är att få en överblick över faktorer som kan ha betydelse vid en 

byrårotation. Modellen kommer att ligga till grund för den empiriska undersökningen och 

vara utgångspunkten vid analysen av den insamlade empirin. 

 

Faktorerna i modellen delas upp i de tre kategorierna företagets egenskaper, revisorns 

egenskaper och revisionen. Företagens egenskaper kan enbart påverka bytet av revisionsbyrå, 

medan revisionen och revisorns egenskaper kan påverka företaget både i deras val av 

revisionsbyrå men också i varför de byter (Beattie & Fearnley 1995; Francis & Wilson 1988). 

Ett företags tillväxt, förändringar i dess ledning och ägarstruktur eller förändringar i dess 

finansiella ställning hör till företagets egenskaper och är utlösande faktorer till att ett företag 

genomför en byrårotation. Dessa faktorer kopplas alltid till antingen revisionen eller revisorns 

egenskaper. Förändringarna i företaget innebär att deras behov ändras och att vad som 

efterfrågas av revisionsbyrån skiftar, till exempel bättre kompetens hos revisorn. I det fallet 

kan den utlösande faktorn vara att företaget växt och deras nuvarande revisor saknar den 

kompetens som krävs, därför söker företaget en revisor med större kompetens. Revisionen 

och revisorns egenskaper kan vara utlösande faktorer till att företag genomför en byrårotation, 

samtidigt som de kan vara den faktor som företaget söker. Om revisionsarvodet är för högt är 

det ett exempel på en utlösande faktor, samtidigt som företaget söker en revisionsbyrå med 

lägre revisionsarvode. 

 

  

Modell 1: Faktorer av betydelse vid ett företags byrårotation  
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4 Empirisk metod  

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet för studiens design i form av en komparativ 

intervjustudie av sex fall. Informationsinsamling kring respektive fall har skett genom 

semistrukturerade intervjuer samt årsredovisningar. Ett strategiskt urval av företag har 

tillämpats för att försäkra att företagen har genomfört en byrårotation. Vidare har en 

intervjuguide utarbetats för att operationalisera studiens syfte om vad som är av betydelse för 

privata och publika aktiebolag vid en byrårotation. Därefter presenteras arbetsgången för 

analysen av intervjuerna samt studiens reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

 

 Undersökningsmetod och design 

För att få en förståelse kring vad som är av betydelse för ett företag i processen att genomföra 

en byrårotation har en komparativ intervjustudie genomförts. Komparation innebär att ett 

problem studerats på två olika grupper och resultaten från grupperna jämförts (Bryman & Bell 

2011). Bryman och Bell (2011) menar att jämförelsen mellan två olika eller motsatta grupper 

kan skapa en bättre förståelse av ett socialt fenomen. Det är också därför den komparativa 

metoden har valts för den här studien, eftersom syftet är att skapa förståelse. Den ena gruppen 

i den här studien har utgjorts av de publika bolagen och den andra gruppen av de privata 

bolagen.  

 

En komparativ studie kan anta både ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt, men enligt 

Bryman och Bell (2011) antar en komparativ studie som görs enligt ett kvalitativt 

angreppssätt formen av en multipel fallstudie. Då den här studien har en kvalitativ 

forskningsansats har därför metoden och studiens utförande följt designen av en multipel 

fallstudie. Enligt Yin (2018) används fallstudier för att söka förklaringar och förståelse för 

mer komplexa fenomen, bland annat de som rör lednings- och företagsprocesser. Eftersom en 

byrårotation är en process som sker inom ett företag har därför fallstudien ansetts som 

tillämplig sett till studiens syfte att söka förståelse kring processen. Den här studien har bestått 

av sex olika fall eftersom sex olika företag har studerats angående vad som hade betydelse i 

beslutet att byta revisionsbyrå och i valet av ny revisionsbyrå. Bryman och Bell (2011) 

beskriver att ett fall innebär en studie av ett specifikt fenomen eller organisation, och i denna 

studie har fallen utgjorts av företag. En anledning till att använda sig av flera fall i studien är 

för att resultaten blir mer styrkta än om det enbart var ett fall (Yin 2018). Genom att sex fall 

studerats i studien har därför vissa mönster kunnat utrönas, vilket inte hade varit möjligt om 
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enstaka fall studerats. Att använda två olika miljöer i en fallstudie menar Alvehus (2013) kan 

resultera i intressanta jämförelser mellan miljöerna och samtidigt öka tolkningsmöjligheten i 

de olika fallen. Precis som Alvehus (2013) argumenterar för såg författarna att analysen av de 

olika fallen skulle underlättas och kunna göras mer extensiv om studien utgjordes av två olika 

grupper med flera fall. 

 

Den kritik som har riktats mot multipla fallstudier grundar sig i att forskarna antas fokusera 

för mycket på jämförelsen mellan de olika fallen och hur de kan ställas mot varandra, vilket 

medför att uppmärksamheten från den specifika kontexten går förlorad. Jämförelsen kan 

innebära att forskarna redan från början av undersökningen uttalar ett fokus, vilket gör att de 

kan gå miste om det öppna angreppsättet som förespråkas (Bryman & Bell 2011). Genom att 

individuella analyser av varje fall med fokus på det enskilda företagets ageranden gjorts anses 

risken att gå miste om den speciella kontexten blivit minimerad. Beslutet att välja den 

multipla fallstudien som undersökningsdesign ska inte tas på för lätt menar Yin (2018), 

eftersom tid- och resursåtgången för genomförandet av en multipel fallstudie är omfattande 

och till och med kan vara för extensiv för en student eller en självständig forskare. Med 

hänsyn till den tid- och resursåtgång som en fallstudie innebär har antalet fall begränsats i 

form av antal och geografisk placering. Annan förekommande kritik gentemot fallstudier är 

att den tenderar vara påverkad av forskaren (Woodside 2009), vilket har tagits hänsyn till i 

studien genom att det utifrån tidigare forskning formats en modell som har legat till grund 

insamlingen och analysen av information.   

 

Alternativen till att anta designen som den komparativa intervjustudien innebär var 

tvärsnittsdesignen och den longitudinella designen. Tvärsnittsdesignen innefattar att data 

samlas in från flera fall, vilket ska ske vid en viss tidpunkt. Datan kvantifieras sedan och 

kopplas till flera olika variabler, där samband mellan variablerna ska kunna utrönas (Bryman 

& Bell 2011). Bryman och Bell (2011) beskriver tvärsnittsdesignen utifrån ett kvantitativt 

sammanhang men menar att det är en design som även går att anta i kvalitativ forskning. 

Genom tvärsnittsdesignen hade samband mellan de olika faktorerna och företagen och dess 

betydelse för byrårotationen kunnat utrönas, vilket också är syftet med studien. Däremot 

innefattar inte syftet med studien att kvantifiera data, vilket författarna ser hade krävts för att 

tvärsnittsdesignen skulle ge fördelar för studien framför den komparativa intervjustudien. Den 

longitudinella designen innebär att ett urval studeras under en längre tid och används främst 

för att kartlägga förändringar. Genom denna typ av design kan data om mekanismer och 
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processer tas fram (Bryman & Bell 2011). Att använda den longitudinella designen i den här 

studien hade kunnat innebära att hela beslutsprocessen kring byrårotationen studerats när 

byrårotationen skedde. Informationsinsamlingen hade därmed kunnat ske både före, under 

och efter byrårotationen, vilket hade kunnat ge mer detaljrik information om beslutprocessen 

än den information som respondenterna återger i efterhand i och med den komparativa 

intervjustudien. Trots de fördelar den longitudinella designen medför har den valts bort på 

grund av att den tid som en longitudinell studie innebär och för att det är svårt att komma i 

kontakt med ett företag att studera, eftersom studien behöver inledas innan företaget har tagit 

beslutet att genomföra en byrårotation.  

 

 Informationsinsamling 

Inom fallstudier kan empiri inhämtas från flera källor, däribland intervjuer, deltagande 

observation, arkivdata och dokumentation. Olika källor har olika för- och nackdelar och 

fungerar därför kompletterande gentemot varandra (Yin 2018). För att utnyttja de fördelar 

som finns hos de olika tillvägagångssätten har insamling av information skett både i form av 

intervjuer och arkivdata. Den primära information som studien har använt sig av har erhållits 

via personliga intervjuer med utvalda företag. Anledningen till att intervjuer har genomförts är 

att studien söker efter resonemang och tankar hos respondenterna, vilket ansågs mest 

fördelaktigt att fånga genom intervjuer. Yin (2018) nämner att en fördel med att använda sig 

av intervjuer är att kunna ställa direkta frågor som rör studiens syfte, vilket författarna ansåg 

som nödvändigt för att kunna få djupare information om processen kring byrårotationen från 

respondenterna. Bryman och Bell (2011) menar att en undersökning med intervjuer i 

jämförelse med andra kvalitativa metoder innehåller ett stort mått av flexibilitet. Eftersom 

olika fall har studerats och analyserats krävdes den flexibilitet som intervjuerna innebar för att 

kunna få information om det som var unikt för varje fall.  

 

Den sekundära informationen har i den här studien utgjorts av arkivdata i form av 

årsredovisningar som har erhållits via databasen InfoTorg Företag. Bryman och Bell (2011) 

beskriver att dokument från organisationer kan användas av forskaren i fallstudier för att ge 

bakgrundsinformation om företagen som studeras, och därmed bidra med viss kunskap till 

varje fall. Det var också syftet med att samla data och information från årsredovisningar i den 

här studien. Genom årsredovisningarna kunde också vissa faktorer som skulle kunna vara av 

betydelse för ett byte av revisionsbyrå upptäckas, vilket gjorde att det då kunde tas upp under 
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intervjun om respondenten själv inte nämnde det. Årsredovisningarna gjorde det möjligt för 

intervjuarna att komma väl förberedda till intervjutillfället. I urvalet av företag var det 

informationen om företagets revisionsbyrå i årsredovisningen som avgjorde om företaget 

kunde bli föremål för studien eller inte, därför var den data som samlades genom 

årsredovisningarna central för studiens urval. En aspekt som togs hänsyn till gällande 

tolkningen av arkivdata var att den utformades för en viss publik i ett visst syfte, och dess 

riktighet och nytta för studien därför reflekteras över. Samtidigt är en fördel med arkivdata att 

den inte är ett resultat av studien (Yin 2018).   

 

Forskning genom kvalitativa intervjuer har fått kritik för att den är individualistisk, och 

bortser från att individen är omgiven av ett socialt samspel (Kvale 1997). Det kan leda till att 

kopplingen mellan beteende och kontext kan gå förlorad (Bryman & Bell 2011). Genom att 

vissa intervjufrågor ställts för att få information om fallföretaget och respondentens roll på 

företaget har även kontexten försökts att fångas, med syfte att undvika en individualistisk 

undersökning. En risk med intervjuer är också att respondentens svar kan vara partiska om 

intervjufrågorna inte är tillräckligt väl utformade (Yin 2018). Med tanke på kritiken mot 

intervjuer har därför stor vikt lagts på utformningen av intervjufrågorna för att undvika att 

resonemang hos företagen skulle gå förlorad.  

 

Med hänsyn till tidsbegränsningen av arbetet hade en deltagande observation varit svår att 

genomföra. En observation hade kunnat innebära att författarna deltog på ett företags möte 

kring valet av en ny revisionsbyrå. Författarna tror att det hade varit svårt att komma i kontakt 

med ett företag som funderade på att byta revisionsbyrå. Även chansen att få delta på interna 

möten ansågs av författarna vara liten. Med studiens syfte i åtanke valdes därför personliga 

intervjuer som metod för att samla in information. Fördelen med att göra deltagande 

observationer hade varit möjligheten att få en helhetsbild av hur valet att byta revisionsbyrå 

gjorts och hur företaget har resonerat genom hela processen, vilket inte kan fångas genom 

intervjuerna eftersom det endast är det resonemang som respondenten kommer ihåg som tas 

upp där (Bryman & Bell 2011).  

 

Personliga intervjuer har genomförts eftersom dessa tenderar att ge detaljerade svar från 

respondenten (Bryman & Bell 2011). Alternativet till personliga intervjuer hade varit att 

genomföra telefon- eller videointervjuer, vilket hade inneburit en tidsvinst genom att 

intervjuarna inte behövt åka till de olika företagen. Genom telefonintervjuer hade dock inte 
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respondenternas ansiktsuttryck kunnat fångas om det till exempel skulle uppstå en osäkerhet 

angående en fråga (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) anger att det är svårare att 

hålla en längre intervju per telefon då respondenten själv har lättare att avsluta intervjun. 

Eftersom intervjuarna i den här studien själva ville bestämma när intervjun var slut talade det 

därför emot telefonintervjuer. Valet att inte genomföra videointervjuer beror främst på att 

intervjuer online gör det svårare att skapa ett förtroende mellan respondent och intervjuare, 

vilket Bryman och Bell (2011) anger. Författarna hade även uppfattningen av att sådana 

intervjuer kunde bli obekväma om personerna inte är vana vid att kommunicera genom video 

samt att kvalitén på videon kan göra det svårt att uppfatta allt som respondenten säger. 

 

Bryman och Bell (2011) tar upp två typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och 

semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjun innebär att forskaren enbart använder sig av 

minnesanteckningar som hjälp under intervjun, det kan hända att forskaren endast ställer en 

fråga och att intervjun mer liknar ett vanligt samtal. Under en semistrukturerad intervju 

använder forskaren en guide över teman som ska tas upp men respondenten har stor frihet i 

sina svar, och frågorna som ställs följer nödvändigtvis inte guiden (Bryman & Bell 2011). 

Insamlingen av empiri har en utgångspunkt i den tidigare forskningen och därför har 

faktorerna från modellen att tagits upp under intervjuerna för att få respondenternas syn på 

dessa. Det gjorde att det fanns vissa teman som skulle beröras under intervjuerna och därför 

var den semistrukturerade intervjun bättre lämpad för den här studien. Om den ostrukturerade 

intervjun använts hade det inte varit säkert att respondenterna själva tagit upp faktorerna från 

modellen och det hade då varit svårt att analysera kring deras betydelse.  

 

 Urval 

I urvalet av fallföretag bör valet baseras på hur väl företaget kan klarlägga studiens syfte (Yin 

2018). Studien har därför tillämpat ett strategiskt urval i form av att enbart företag som bytt 

revisionsbyrå har varit med i urvalet. Alvehus (2013) förklarar denna typ av urval som 

lämplig i intervjustudier, eftersom att intervjun bör ske med någon som kan diskutera de 

frågor studien ämnar att undersöka. En form av strategiskt urval återfinns även i Fontaine, 

Letaifa och Herdas (2013) intervjustudie, men kallas där istället meningsfullt urval, vilket 

förordas i en förstående studie där vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna delta i studien 

(Patton 2002, se Fontaine, Letaifa & Herda 2013, s. A4). Eftersom samma typ av urval 



 

34 

använts en annan intervjustudie på området och dessutom ses som lämplig i intervjustudier 

gav det styrka åt beslutet att använda ett strategiskt urval i den här studien.  

 

Befattningshavare på sex svenska företag har intervjuats i studien, tre av dessa var privata 

aktiebolag och tre publika aktiebolag. Kvale (1997) argumenterar för att antalet nödvändiga 

respondenter beror på studiens syfte, och att om antalet intervjuer är för stort är det svårt att 

göra en ingående tolkning av alla intervjuer. Med tanke på tidsaspekten och att syftet med 

studien är att skapa förståelse, vilket gör att en djupgående analys av intervjuerna behövs, var 

inte ett stort antal företag varken nödvändigt eller möjligt. Anledningen till att sex företag 

valdes var för att kunna utröna både mönster och skillnader mellan de olika företagen. Det 

krävde att studien utfördes på mer än två företag inom respektive grupp, alltså minst fyra 

företag. För att kunna skapa ytterligare möjligheter till att se skillnader och mönster ansågs 

sex företag som rimligt för studien.  

 

4.3.1 Urvalskriterier 

Då studiens syfte är att undersöka vad som är av betydelse för företag vid ett byte av 

revisionsbyrå och vad de ser i valet av ny revisionsbyrå har företagen som blivit föremål för 

studien genomfört en byrårotation någon gång mellan räkenskapsåren 2013 och 2018. 

Bakgrunden till valet av räkenskapsår var främst att ju längre tillbaka i tiden en byrårotation 

har skett desto svårare kan det vara för befattningshavare att minnas hur tankegången bakom 

beslutet var. För att företagen skulle kunna ha erfarenhet av en byrårotation krävdes att de 

blev reviderade av en revisor. Därför omfattar studien publika bolag och privata bolag som 

enligt lag är tvingade att använda revisor. Enligt 9 kap. 1 § i Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) måste ett publikt aktiebolag ha revisor, vilket däremot ett privat aktiebolag inte är 

tvunget till. Privata aktiebolag måste enligt lagen ha en revisor om de uppfyller minst två av 

följande kriterier, och kan då också bli föremål för studien. Kriterierna är enligt det tredje 

stycket i 9 kap. 1 § i Aktiebolagslagen att:  

”1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3,  

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,  

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3 miljoner kronor”.  



 

35 

De privata bolagen ska ha uppfyllt kraven för revision när de genomförde en byrårotation, 

vilket kontrolleras genom företagens årsredovisningar. Anledningen till att endast privata 

aktiebolag som måste genomföra revision var med i urvalet var för att kunna fokusera på 

studiens problem, byrårotationen. I det fall att icke revisionspliktiga privata aktiebolag hade 

varit med i urvalet hade ytterligare en dimension tillkommit i form av varför bolaget väljer att 

genomföra en revision, vilket faller utanför studiens forskningsområde. Då studien har en 

tidsmässig begränsning och saknar extern finansiering har urvalet av företag också baseras på 

deras geografiska placering, då intervjuerna har skett personligen och ett alltför långt avstånd 

skulle medföra kostnader och en tidsförlust för studiens arbete. Därför har företagen i studiens 

urval sitt säte i Småland.  

 

4.3.2 Urvalsprocess 

En genomgång av årsredovisningar har att skett för att välja ut de företag som kunde bli 

föremål för studien. I årsredovisningarna har en identifiering av vilken revisionsbyrå som 

reviderat bolaget för det räkenskapsåret gjorts genom att titta på revisionsberättelsen. Genom 

att kontrollera samtliga årsredovisningar för räkenskapsåren mellan 2013 och 2018 kunde 

därmed ett byte av revisionsbyrå upptäckas. I första hand har de företag som nyligen gjort en 

byrårotation kontaktats. Hos de privata bolagen har företag där intressanta faktorer 

identifierats genom årsredovisningarna prioriterats. Exempel på sådana faktorer är om det 

varit samma revisor även efter bytet av revisionsbyrå eller att företaget erhållit en oren 

revisionsberättelse i samband med bytet av revisionsbyrå. Då det finns ett begränsat antal 

publika bolag i närområdet har de främst varit den geografiska placeringen som spelat roll i 

vilken ordning de företagen kontaktas.  

 

Samtliga företag har kontaktats per telefon där rätt person har eftersökts i första hand. 

Personen som intervjuas skulle ha kunskap om hur företagets process vid valet av ny 

revisionsbyrå såg ut, eftersom personen då visste vad som låg bakom beslutet och hur 

företaget resonerat. När den personen nåtts har författarna presenterat sig, studien och dess 

syfte. Därefter har en förfrågan om en intervju gjorts. Om personen tackat ja till en intervju 

har ett mejl med mer information om studien och en bekräftelse på intervjutillfället skickats 

till respondenten. Mejlet som skickades till respondenterna återfinns i bilaga A. En av 

studiens respondenter jobbade inte på företaget när de genomförde byrårotationen. Därför 

kontaktades respondenten en extra gång innan intervjun ägde rum för att säkerställa att hen 

kunde svara på varför företaget bytt revisionsbyrå och vad de sökte i valet av ny 
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revisionsbyrå. Respondenten bekräftade då att hen hade kunskap om detta genom att kollegor 

berättat om processen. Därför valde författarna att ändå genomföra intervjun. Totalt 

kontaktades 16 företag, varav tio företag tackade ja. Majoriteten av företag som avböjde 

deltagande gjorde det med argumentet att tiden inte räckte till. Av de företag som tackade ja 

för en intervju valdes vissa bort efter att de kort förklarat anledningen till byrårotationen per 

telefon. En anledning var till exempel att byrårotationen gjorts för att koncernen skulle ha 

samma revisionsbyrå. Den information som önskats komma ur intervjuerna sågs inte finnas i 

dessa fall då de tillfrågade dotterbolagen inte själva gjorde ett aktivt val att byta revisionsbyrå. 

Några av de som tackade ja till att intervjuas kunde inte genomföra denna inom en tidsram 

som var lämplig för studien.  

 

 Operationalisering av fallstudie 

4.4.1 Intervjuguide  

En intervjuguide har framställts för att få en struktur över frågorna och har sedan varit en 

vägledning vid intervjutillfällena. Syftet med en intervjuguide är att alla respondenter ska få 

frågor som är relevanta och likartade (Krag Jacobsen 1993). Eftersom svaren från intervjuerna 

har jämförts i denna studie var det av vikt att frågorna som ställdes rörde samma teman, vilket 

säkerställdes genom intervjuguiden. Bryman och Bell (2011) uttrycker att frågorna måste vara 

utformade så att forskaren kan få information om hur respondenten upplever sin värld och att 

det finns flexibilitet i intervjuerna. För att uppnå studiens syfte och få svar på vad som har 

betydelse för ett företag i processen att genomföra en byrårotation, har frågor till 

respondenterna utvecklats för att svaren på frågorna ska kunna ge svar på studiens 

frågeställning. Enligt Bryman och Bell (2011) bör intervjuguiden följa en viss ordning och 

struktureras upp enligt teman för att underlätta för intervjuarna och respondenten. Därför 

innehåller intervjuguiden tre delar, där den första delen innehåller frågor om företagets 

bakgrund, den andra delen fokuserar på respondentens roll och erfarenhet och den tredje 

handlar om själva byrårotationen. I delen där byrårotationen tas upp har frågorna även 

strukturerats efter de sex faktorer som inkluderas i kategorierna revisorns egenskaper och 

revisionen i modellen. Intervjuguiden har anpassats efter företagen med grund i deras 

årsredovisningar. Det kan till exempel vara att företaget haft en oren revisionsberättelse, att 

det är samma revisor även efter bytet av revisionsbyrå eller att företaget bytt från en större 

revisionsbyrå till en mindre. Dessa noteringar har sedan att frågats om under intervjun.  
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Frågorna som ställts till respondenterna har varit av typen inledande frågor. Kvale (1997) 

beskriver att inledande frågor ger svar som kan vara både spontana och rika av beskrivningar. 

Här berättar respondenten om det som personen upplever som viktigast inom det berörda 

fenomenet (Kvale 1997). Då studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer var den 

typen av frågor nödvändiga för att kunna få uttömmande svar utan att behöva leda 

respondenten. Eftersom inledande frågor använts har en uppföljning av det som respondenten 

angett som viktigast behövts (Kvale 1997). De inledande frågorna har då följts upp med 

sonderande frågor, vilket innebär att ett visst svar eftersökts av intervjuarna utan att de på 

något sätt angett det i frågan (Kvale 1997). Även uppföljningsfrågor har använts när 

respondenten inte utvecklat sitt svar tillräckligt. Uppföljningsfrågorna har inte använts för att 

försöka leda respondenten till ett svar utan har ställts när en nyfikenhet väckts hos 

intervjuarna (Kvale 1997). Samtliga frågor har formulerats för att inte vara ledande eller svåra 

att förstå för respondenten, så att respondenten ska kunna uttrycka sig utan att frågan påverkar 

svaret. 

 

4.4.1.1 Information om företaget 

Nedan är exempel på frågor som ställts för att få information om företaget och för att få 

respondenten att känna sig bekväm genom att tala om ett ämne som den vet mycket om. 

Bryman och Bell (2011) uttrycker att det är viktigt med bakgrundsinformation för att lättare 

kunna sätta in personens svar i ett sammanhang, vilket också är en anledning till att dessa 

frågor ställts. Samtliga av dessa huvudfrågor är av typen inledande frågor då syftet var att 

respondenten själv skulle kunna ge ett uttömmande svar. Syftet med fråga (2) och (3) var att 

få information om faktorer hos företaget som skulle kunna vara av betydelse i deras beslut att 

byta revisionsbyrå, så som tillväxt i företaget och förändringar i företagsledningen som kunde 

komma fram då personen beskrivit företagets utveckling. För att få reda på om till exempel 

tillväxten påverkade byrårotationen har intervjuarna ibland behövt ställa en sonderande fråga 

som kunde ge svar på det utan att säga vad som egentligen eftersöktes, vilket underfrågan till 

fråga (2) är ett exempel på. Fråga (4) ställdes endast till respondenterna i de privata 

aktiebolagen eftersom ägarstrukturen inte framgått i deras årsredovisningar, till skillnad från 

de publika bolagens årsredovisningar. Information om ägarstrukturen behövdes för att kunna 

belysa skillnader mellan de publika och privata bolagen och hur det hade påverkan på de 

beslut som tagits i företagen kring byrårotationen. 
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(1) Kan du lite kort beskriva företaget och er verksamhet? 

(2) Hur har företagets utveckling sett ut från 2010 och framåt? 

− Har det skett några förändringar i företaget under dessa år? Exempelvis 

expandering, nedskärningar, omorganisation och/eller förändringar i personal, 

ledning eller styrelse 

(3) Vad beror den här utvecklingen på? 

(4) Ni är ett privat aktiebolag, hur många ägare finns det i företaget? 

 

4.4.1.2 Information om respondenten 

För att få information om respondenten, dennes relation till revisionsbyrån och vilka personer 

som var delaktiga i besluten kring byrårotationen har exempelvis nedan frågor ställts. Syftet 

med de här frågorna var att respondenten skulle få prata om något den känner till väl 

samtidigt som samtalet styrdes mot revisionen. Därmed erhölls även bakgrundsinformation 

om respondentens erfarenhet och kunskap om revision. Fråga (5) är en inledande fråga där 

respondenterna har redogjort och förklarat sin position och roll i företaget, vilket ska bidra 

med bakgrundsinformation om respondenten och öka förståelsen för dennes inblandning i 

besluten kring byrårotationen. Fråga (6) ställs i syftet att få information om hur respondenten 

ser på revisionstjänsten. I och med fråga (7) har intervjun övergått till varför företaget bytte 

revisionsbyrå. Det har gjorts genom en strukturerad kommentar, som Kvale (1997) förklarar 

kan användas i syfte att byta ämne. Kommentaren har anpassats till det aktuella företaget och 

när de bytt revisionsbyrå. Fråga (7) har också ställts för att få information om hur 

respondenten var involverad i processen att byta revisionsbyrå. Här har ett antal 

uppföljningsfrågor eller sonderande frågor använts för att kunna klarlägga om det var andra 

personer som också var med och påverkade beslutet och vilket inflytande dessa hade. Under 

fråga (7) ges exempel på påföljande frågor som har ställts.  

 

(5) Kan du berätta om din position i företaget? 

− Vad har du för erfarenhet av revision? 

(6) Vad ingår i en revision för dig?  

(7) Ni bytte revisionsbyrå år X, hur såg din roll ut i beslutsprocessen? 

− Var det någon mer som var med i processen? Vem? 

− Varifrån kom initiativet till att byta revisionsbyrå?  
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4.4.1.3 Information om byrårotationen 

Nedan frågor är exempel på frågor om byrårotationen som har ställts under intervjun. För att 

nå en del av studiens syfte, anledningarna till varför ett företag genomför en byrårotation, har 

fråga (8) ställts som en inledande fråga. En utmaning för intervjuarna låg i att kunna ställa 

både uppföljningsfrågor och sonderande frågor baserat på personens svar på denna fråga. 

Uppföljningsfrågorna och de sonderande frågorna som ställts har täckt in de sex faktorerna; 

revisionsarvode, revisionskvalitet, oren revisionsberättelse, revisorns kompetens, storlek på 

revisionsbyrå och relation till revisor. Är det någon av faktorerna som inte har nämnts av 

respondenten har till exempel fråga (9) att ställts för att lyfta den faktorn. Eftersom de här 

faktorerna har haft betydelse i den tidigare forskning som gjorts var det av intresse att höra 

respondenternas tankar kring dem och om faktorn var av betydelse eller inte. Fråga (10) 

ställdes för att få information om vad som var av betydelse för företaget i valet av ny 

revisionsbyrå och vilka kriterier som fanns. Beroende på vad som tagits upp i svaren på 

tidigare frågor har fråga (11) och (12) ställts för att få mer information av respondenten om 

vad företaget värdesätter hos en revisionsbyrå och om det har kopplingar till varför den 

tidigare revisionsbyrån lämnades eller den nya valdes. 

 

(8) Kan du berätta om vad som föranledde bytet av revisionsbyrå? 

− Kan du precisera något som var mer avgörande för att byta revisionsbyrå?  

(9) Inom forskningen pratar man om att det kan vara viktigt att ha en bra relation till sin 

revisor, hur ser du på det? 

(10) Hur såg processen ut? 

− Valde ni till exempel att begära in offerter? Hur gjorde ni annars?  

(11) Vad gjorde att ni valde just den här revisionsbyrån?  

(12) Vad var viktigt för er i valet av ny revisionsbyrå? 

 

4.4.2 Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer har spelats in eftersom respondenterna har gett sitt godkännande till det. 

Genom att spela in intervjuerna har fokus legat på att lyssna på respondenterna under 

intervjuerna och följa upp med frågor, istället för att försöka anteckna svaren. Det har också 
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gjort det möjligt att lyssna på intervjuerna igen för att kunna analysera allt som sagts. Bryman 

och Bell (2011) beskriver att det faktum att respondenten vet att den blir inspelad kan påverka 

personen att bli för medveten om vad den säger eftersom orden kommer att finnas kvar även 

efter intervjun. Det har beaktats genom att respondenterna har informerats innan intervjun har 

börjat om att inspelningen endast kommer finnas i intervjuarnas händer och kommer raderas 

efter studiens slut för att upprätthålla respondenternas anonymitet. Om någon av 

respondenterna skulle avböjt att bli inspelad skulle intervjun ändå genomförts och 

intervjuarna skulle då fört övergripande anteckningar över det som respondenten sagt.  

 

Intervjuerna som spelats in har transkriberats. Bryman och Bell (2011) anger att genom att 

transkribera inspelade intervjuer ges forskarna möjligheten att gå igenom respondenternas 

svar flera gånger, det gynnar en noggrann analys av respondenternas svar och de omedvetna 

tolkningarna som intervjuarna gjort under intervjun kan kontrolleras. Av de här anledningarna 

sågs en transkribering som nödvändig i den här studien då den information som hämtas från 

intervjuerna i stort sett utgjort hela det empiriska materialet. För att det skulle vara möjligt att 

göra en djupgående analys av materialet behövde det därför finnas i textformat.  

 

Kvale (1997) uttrycker att det finns flera problem med att transkribera. Ett problem är att det 

tar lång tid (Kvale 1997). På grund av de ekonomiska och tidsmässiga begränsningarna i 

denna studie har författarna själva gjort transkriberingarna och delat upp arbetet sinsemellan. 

Fördelen med att författarna gjort transkriberingarna själva är att kunskapen om ämnet som 

innehas gjort att ingen information av vikt utelämnats eller riskerats att tolkas på fel sätt på 

grund av oförståelse. Bryman och Bell (2011) menar på att personerna som transkriberar bör 

ha samma kunskap som intervjuarna för att undvika felaktigheter, vilket därmed har 

säkerställts i denna studie. Att olika personer gör transkriberingen kan även vara ett problem 

nämner Kvale (1997). Personerna som transkriberar behöver använda samma sätt att tolka 

talet i intervjun för att intervjuerna sedan ska kunna jämföras utifrån texten, och därför behövs 

en riktlinje för hur transkriberingen ska göras menar Kvale (1997). För att transkriberingarna i 

denna studie ska göras på samma sätt har intervjuerna återgetts ordagrant. Uttryck såsom 

skratt har inkluderats i transkriberingen för att visa på den känslomässiga tonen i 

respondentens svar och för att ge en detaljrik återgivning av intervjun.  
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4.4.3 Analys 

Transkribering av studiens intervjuer har legat till grund för analysen. Enligt Alvehus (2013) 

börjar en form av analys vid det tillfälle då en intervju hålls och slutar inte förrän dess att en 

uppsats är klar. Efter slutförandet av respektive intervju som genomförts i denna studie har 

författarna direkt diskuterat eventuella kopplingar till den tidigare litteratur som undersökts. 

Därefter har en genomlyssning av intervjun skett för att se om andra kopplingar än de som 

först uppstod kunnat skönjas. En strategi som används vid analys av intervjumaterial är enligt 

Yin (2018) att arbeta med det från grunden. Tanken är att läsa igenom materialet för att hitta 

mönster eller koncept som kan vara av nytta för analysen (Yin 2018). Ett första steg i att 

arbeta med materialet från grunden skedde då intervjuerna transkriberades och författarna 

lyssnade igenom intervjuerna en andra gång. Den författare som inte transkriberat intervjun 

har kontrollerat så att den transkribering som är gjord av den andra författaren är korrekt. Det 

har skett genom att lyssna igenom intervjun och samtidigt korrigera eventuella felaktigheter i 

transkriberingen. Vidare bearbetning av materialet skedde då intervjuerna sammanfattades för 

uppsatsens empiriska del.  

 

Kvale (1997) beskriver att intervjumaterialet först behövs struktureras upp inför analysen, då 

materialet ofta är stort och komplext. För att strukturera och analysera materialet har en 

strategi som Yin (2018) beskriver använts. Strategin går ut på att använda den teoretiska 

grunden som finns i studien, och Yin (2018) menar att om teorin har format datainsamlingen 

borde den också skapa prioriteringar i analysen. För att strukturera intervjumaterialet i den här 

studien har därför den modell som utvecklats utefter tidigare forskning använts, där de olika 

faktorerna har utgjort kategoriseringarna. I textmaterialet från intervjuerna har 

respondenternas svar markerats med färg om det kunnat hänföras till någon av faktorerna i 

modellen. Faktorerna tilldelades varsin färg för det skulle vara lätt att se vilken faktor som 

identifierats. I materialet har även faktorer som påverkat företaget att byta revisionsbyrå men 

som inte finns i modellen markerats, eftersom den induktiva ansatsen som till viss del används 

i studien innebär att faktorer som inte identifierats i tidigare studier ska belysas. Det material 

som markerats i texterna har sammanställts och analyserats för att kunna svara på studien 

frågeställning och därmed även kunna göra en jämförelse mellan de publika och privata 

företagen. 

 

Varje fallföretag har först analyserats var för sig. Efter kategoriseringen av materialet har 

författarna arbetat med materialet från grunden för att kunna se helheten i respondenternas 
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svar. De faktorer som framgår av studiens modell har analyserats för att kunna avgöra dess 

betydelse för företaget i beslutet att byta revisionsbyrå och i valet av ny revisionsbyrå. 

Faktorerna som rör företagets egenskaper har behövts analyseras först för att avgöra om de 

förekommer eller inte hos företaget innan dess betydelse har kunnat avgöras. Som ett exempel 

angående företagets tillväxt framkommer genom litteraturgenomgången ökning av 

försäljning, förvärv av företag och börsnotering som kännetecken för att företag haft tillväxt 

(Beattie & Fearnley 1998b; Haskins & Williams 1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001). De 

här kriterierna har tillsammans med det som respondenterna redogjort för rörande företagets 

utveckling använts för att kunna identifiera om respondentföretagen haft tillväxt åren före 

byrårotationen genomfördes. De faktorer som framkommit av intervjuerna som inte 

inkluderas av modellen har analyserats för att kunna fastställa dess betydelse för företaget. 

För att realisera den del av studien som ser till att undersöka om faktorerna som är av 

betydelse för företagen skiljer sig mellan publika och privata företag har även faktorerna i 

studiens modell analyserats var för sig. Faktorns betydelse för de publika respektive privata 

företagen har då analyserats för att utröna om det förekommit skillnader mellan dem.  

 

Yin (2018) redogör för logiska modeller som är en teknik som söker att förklara hur komplexa 

händelser inträffar genom att fastställa och operationalisera en kedja av händelser. En 

händelse i ett tidigt skede av kedjan kan bli orsaken till nästa steg i kedjan i ett så kallat orsak-

effekt mönster (Yin 2018). Denna teknik har författarna tagit hänsyn till och sökt att finna 

orsaker och verkan i de olika fallföretagen. Det har lett till att modeller över företagens 

byrårotationsprocess innehållande de faktorerna som haft betydelse för respektive företag vid 

byrårotationen har utvecklats med syfte att belysa hur faktorerna påverkat varandra.   

 

 Reliabilitet och validitet 

För att kvaliteten i studien ska upprätthållas har studiens reliabilitet och validitet tagits i 

beaktande under arbetet. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien och innebär att 

studien ska kunna utföras av andra med ett oförändrat resultat, vilket betyder att studien 

därmed inte påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga premisser (Bryman & Bell 2011). 

Detta kan vara svårt i en kvalitativ studie då sociala miljöer förändras, och därmed behöver 

den nya forskaren gå in i en liknande social roll för att få samma respons som den 

ursprungliga forskaren (Bryman & Bell 2011). För att säkerställa studiens reliabilitet har en 

redogörelse för studiens genomförande från urvalsprocess till analys gjort. Även argumenten 
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för varför forskningsansatsen och litteraturen valdes ökar reliabiliteten i studien eftersom det 

skapar förståelse för studiens grundval.   

 

Validitet handlar om att de slutsatser som dras i studien hänger samman med det som 

verkligen skulle undersökas och hur väl slutsatsen kan generaliseras till andra sociala miljöer 

och situationer (Bryman & Bell 2011). För att studiens problemformulering ska kunna 

besvaras på bästa sätt genom slutsatsen har de mest lämpliga metoderna för detta problem 

valts. En avvägning mellan olika ansatser, teorier och metoder har gjorts vilket även har 

redogjorts för i studien för att visa på dess validitet. Eftersom syftet i den här studien är att 

skapa förståelse, finns inte intentionen att kunna generalisera slutsatsen. Det har medfört att 

en intervjustudie har genomförts istället för till exempel en enkätstudie.  

 

En viktig del av den här studien är den information som samlats in genom intervjuer. För att 

kunna analysera materialet har det översatts från tal till text, vilket enligt Kvale (1997) 

innebär att en tolkning görs av personen som formulerar talet till text. Att formulera talet till 

text innebär att olika bedömningar och avgöranden måste göras för att avbilda samtalet i den 

mån det går (Kvale 1997). Eftersom transkriberingen av en intervju gjorts av en av 

författarna, har den andra författaren lyssnat på intervjun samtidigt som den läst den andra 

författarens transkribering. Det har medfört att transkriberingarna inte enbart blivit den ena 

författarens tolkning. För att säkerställa att den tolkning som gjorts när tal översatts till text 

stämmer överens med vad respondenten menade har respondentvalidering genomförts. 

Bryman och Bell (2011) beskriver att syftet med respondentvalidering är att konfirmera att 

forskarna har framställt materialet på ett korrekt sätt. I denna studie har det inneburit att de 

delar av intervjuerna som förekommer i studien har skickats i text till respektive respondent, 

för att den ska kunna bekräfta att texten är en korrekt tolkning av vad respondenten uttryckt. 

Har en respondent haft synpunkter på hur företaget och respondent framställts har texten 

korrigerats efter respondentens önskemål. Eftersom respondenterna är företrädare för företag 

är det också viktigt att beakta det faktum att personliga åsikter från respondenten inte går att 

undvika och att dessa åsikter inte alltid representerar företagets åsikt.   

 

 Etiska överväganden 

Då fallstudiens primärdata har inhämtats via intervjuer är det av vikt att överväga etiska 

aspekter som uppstår i denna insamlingsform. En sådan aspekt är att samtliga respondenter 
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före intervjusituationen ska vara informerade om studiens syfte och att deras deltagande i 

studien sker av fri vilja (Yin 2018). Från författarnas sida har inga påtryckningar gjorts för att 

få företag att ställa upp på en intervju. Genom att ett mejl med en upplysning om studiens 

syfte skickats till respondenterna ämnas kravet på information till respondenten vara uppfyllt. 

Andra aspekter som Yin (2018) tar upp är att undvika illusioner och bedrägeri i studien för att 

deltagarna inte ska ta skada och vikten av konfidentialitet för de som väljer att delta. Samtliga 

deltagande företag och respondenter i studien har därför hållits anonyma. Företagen och 

respondenterna har istället benämnts med bokstäver för privata aktiebolag och siffror för 

publika aktiebolag. Vid de tillfälle respondenterna citerats och denne benämnt personer med 

han eller hon, har det bytts ut mot [hen] för att beakta den anonymitet som utlovats företagen. 

Inga årtal har angetts för att informationen inte ska kunna härledas till företaget och för att 

årtalen inte heller anses tillföra något för analysen. Det har däremot redogjorts för huruvida 

företaget är ett privat eller publikt aktiebolag, hur många anställda de har och vilken 

omsättning de har för att kunna visa på skillnader mellan bolagen, men siffrorna har avrundats 

för att behålla anonymitet. 
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5 Empiri 

I det här kapitlet presenteras respektive företag kortfattat ihop med viss information om 

respondenten. Därefter beskrivs bakgrunden till bytet av revisionsbyrå följt av vad som var 

viktigt i valet av ny revisionsbyrå.  

 

Intervjuer med befattningshavare utgör den huvudsakliga empirin, med viss information 

erhållen från företagets årsredovisningar. Informationen som presenteras under respektive 

företag är en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Begrepp och uttryck som 

respondenterna har använt förklaras utförligare i analysen. Samtliga intervjuer hölls inom 

loppet av tre veckor och tiden varierade mellan 30-70 minuter. För att tydliggöra 

uppdelningen av de privata och publika aktiebolagen har de privata företagen givits namnen 

A, B och C medan de publika företagen benämns som företag 1, 2 och 3. En sammanställning 

av de intervjuade respondenternas roll i företaget och längden på intervjun återfinns i bilaga 

B. Eftersom att studien dels syftar till att undersöka vad som föranleder en byrårotation 

presenteras information som rör företaget i form av tillväxt, förändringar i företagsledning och 

finansiell ställning främst från de år som föregår det år respektive företag bytte revisionsbyrå.  

 

 Företag A 

Företag A är ett privat aktiebolag som bytte från en större till en mindre revisionsbyrå efter att 

ha haft samma revisionsbyrå i fem år (Årsredovisning företag A). Respondent A som 

intervjuades är ensam ägare i moderbolaget sedan 10 år tillbaka. Under dessa 10 år har 

företaget startat tre dotterbolag där respondent A är delägare i samtliga och tre anställda är 

delägare i varsitt dotterbolag. Respondenten är VD i företaget och arbetar operativt med 

försäljning och teknisk support. Hen har ingen större erfarenhet av revision, mer än den 

kontakt som är med revisorn. En revision innebär enligt respondenten att det görs en 

genomgång av bokslutet, en revidering att det stämmer och att siffrorna gås igenom (Intervju 

företag A). Under året som föregick bytet av revisionsbyrå hade företaget en omsättning på 

lite drygt 6 miljoner kronor och antalet anställda var 5 stycken. Vid en genomgång av 

företagets årsredovisningar noterades att det förekom en oren revisionsberättelse året innan 

byrårotationen genomfördes (Årsredovisning företag A).  
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5.1.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

Företagets kontakt med revisorn sköts dels av respondenten, dels av en anställd som sköter 

ekonomi och administration. Angående beslutet att välja en ny revisionsbyrå var det 

respondenten som var ensam beslutstagare i detta val. Vid frågan om det var någon mer som 

deltog i beslutsprocessen framkom att företaget under ett till två år innan bytet av 

revisionsbyrå hade haft en del problem och en tuff period, vilket innebar mer kontakt med 

revisorn än annars. Den tidigare revisorn och respondenten kände varandra privat, vilket 

respondenten inte ville ha i det tuffa läget som rådde för företaget då och uppgavs vara 

huvudorsaken till att företaget bytte revisionsbyrå. I samband med den tuffa perioden hade 

företaget tagit in en extern person för att vara behjälplig i olika frågor. Vidare angav 

respondenten det höga revisionsarvodet som en anledning till att byta revisionsbyrå, då 

uppfattningen är att de olika revisionsbyråerna gör samma sak men att företaget kunde spara 

in upp till halva summan med den nya byrån jämfört med den gamla. En bra relation på en 

professionell nivå ansågs vara viktigt. Respondenten upplevde däremot att det kan vara 

svårare att upprätthålla en professionell nivå med någon som är en personlig vän, och kan 

medföra att det uppstår en form av gråzon. Då företaget haft en oren revisionsberättelse 

tillfrågades respondenten om det påverkade bytet av revisionsbyrå, varpå hen menade att det 

kan ha haft en indirekt påverkan (Intervju företag A).  

 

5.1.2 Val av ny revisionsbyrå 

Valet av ny revisionsbyrå baserades främst på en rekommendation som respondenten erhöll 

från den externa personen som hjälpte företaget en period och som upplevde den nya revisorn 

som duktig. Respondenten träffade då den nya revisionsbyrån för en diskussion om bland 

annat revisionsarvodet, men det gjordes ingen jämförelse med andra revisionsbyråer. Med den 

nya mindre revisionsbyrån upplevdes skillnader i flexibiliteten kring att få tag på personer och 

att det blir mer personligt. Däremot har flexibiliteten minskat med åren då revisionsbyrån växt 

och inte längre har lika mycket tid över. Revisorns kompetens ansågs vara bättre på den nya 

revisionsbyrån, främst på grund av att revisorn kunde ge mer raka besked utan att behöva 

rådfråga någon annan på byrån. Något som däremot saknas hos den mindre revisionsbyrån är 

möjligheten till juridisk hjälp, till exempel i form av kompanjonsavtal. En annan skillnad var 

att den nya revisorn visade mer intresse för verksamheten. Numera sker även en tydligare 

genomgång av revisionen med revisorn där en dialog förs över vad som har hänt i företaget 
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och hur det ser ut, till skillnad från tidigare då det mer handlade om att få revisionsberättelsen 

signerad (Intervju företag A).  

 

 Företag B 

Företag B är ett privat aktiebolag med tre ägare och företaget hade samma revisionsbyrå i åtta 

år innan de bytte revisionsbyrå. Året innan byrårotationen genomfördes var företagets 

nettoomsättning ungefär 84 miljoner kronor och antalet anställda var sju (Årsredovisning 

företag B). Företaget har haft en årlig ökning i omsättning på mellan 30 och 50% sedan 

starten, med undantag för ett år där en investering gjordes som slog fel och tillväxten därmed 

stod still. Personalstyrkan har ökat med nästan en person varje år (Intervju företag B).  

 

Respondent B har varit verksam i företaget sedan starten och äger en tredjedel av företaget. 

En av personerna som startade företaget är inte längre delägare då den personen sålt sina 

aktier till en annan person. Respondent B är ekonomichef i företaget men har även andra 

arbetsuppgifter så som marknadsföring och personalansvar. Tidigare har respondenten arbetat 

som redovisningskonsult hos en revisionsbyrå och har därmed insikt i revisionsbranschen. 

Vad som ska ingå i en revision är enligt respondenten att se så att företaget följt 

lagstiftningen, bokfört rätt och att tillgångarna och skulderna är så precisa de kan vara. Det är 

respondenten som sköter kontakten med revisorn på företaget, vilket sker inför bokslutet och 

löpande under året när frågor kring hur redovisningen ska göras dyker upp. Företaget har tagit 

hjälp av en redovisningsbyrå, som inte är kopplad till revisionsbyrån, med att till exempel 

slutföra bokslut och ta fram avtal i samband med ett fastighetsköp som har gjorts (Intervju 

företag B).  

 

5.2.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

Beslutet att byta revisionsbyrå togs av respondenten med godkännande av de andra delägarna. 

Det gjordes efter att revisorn meddelat respondenten om att hen skulle börja på en annan 

revisionsbyrå. Företaget valde då att byta till den revisionsbyrå som revisorn skulle börja på. 

Respondenten förklarar då att anledningen till att de ville följa med revisorn till den nya byrån 

var att revisorn kan och förstår deras verksamhet och att hen är duktig och kunnig. Från 

respondentens sida undersöktes dock inte om det fanns någon annan revisor på den tidigare 

revisionsbyrån eller på någon annan revisionsbyrå som kunde ha samma goda insyn i 

branschen. Hen anger även att hen inte vet om den nya revisionsbyrån reviderar liknande 

företag, utan förväntar sig att de förstår verksamheten ändå (Intervju företag B).  
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5.2.2 Val av ny revisionsbyrå 

Respondent B valde att byta till den nya revisionsbyrån som revisorn bytte till utan att titta på 

vad arvodet skulle bli hos den nya revisionsbyrån. Hen menade på att om revisionsarvodet 

skulle nå en gräns för vad företaget anser är rimligt så skulle de inte vara främmande för att 

byta revisionsbyrå. Några särskilda förväntningar på vad företaget ska få ut av revisionen har 

inte respondenten, utan vill bara få en stämpel på att de skött sig utifrån den lagstiftning som 

finns. Företaget bytte från en större revisionsbyrå till en mindre men respondenten kan inte 

säga att hen upplevt några skillnader i revisionen. Någon särskild relation till revisorn behövs 

inte enligt respondenten. Hen anser sig vara ganska simpel och har inte så höga krav på 

revisorn, men däremot förväntar sig respondenten att revisorn ska svara på mejl och 

återkomma i tid. Respondenten behöver inte få ett svar på frågor direkt men vill i alla fall att 

revisorn svarar att den har sett det och ska kolla på det (Intervju företag B).   

 

 Företag C 

Företag C bytte revisionsbyrå efter att ha haft samma revisionsbyrå i 16 år, och bytet skedde 

mellan två mindre revisionsbyråer. Räkenskapsåret innan byrårotationen skedde var 

nettoomsättningen knappt 18 miljoner kronor och företaget hade då 8 anställda. 

(Årsredovisning företag C). Respondent C äger idag 80% av bolaget. För sex år sedan sålde 

en delägare sina aktier i företaget, varpå en annan kollega köpte 20% av företagets aktier. 

Respondentens roll i företaget består utav dels försäljning, dels marknadsföring och inköp. 

Sedan ett par år tillbaka outsourcar företaget sin ekonomifunktion. Vad som ingår i en 

revision menar respondenten handlar om att revisorn kontrollerar så att redovisningen utförts 

korrekt (Intervju företag C). 

 

5.3.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

Då företaget bytte revisionsbyrå var det respondenten som tog detta beslut tillsammans med 

den andra delägaren. Efter att en anställd som arbetade med ekonomi slutat tog företaget in en 

redovisningsbyrå som skulle sköta deras ekonomi, men relationen till denna 

redovisningsbyrån skar sig. Vid detta tillfälle skötte fortfarande den gamla revisionsbyrån 

revisionen. I och med att företaget ville byta redovisningsbyrå kontaktades en annan byrå som 

tillhandahöll både redovisnings- och revisionstjänster. På denna byrå arbetade en revisor som 

respondenten kände sedan tidigare och då väcktes tanken hos respondenten att även byta 

revisionsbyrå. Den gamla revisionsbyrån bestod av två anställda. En av dem var företagets 
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revisor och denne närmade sig pensionsålder. Då ingen nyanställts på revisionsbyrån kände 

företag C att det var läge att byta innan det blev panik om revisorn skulle besluta sig för att gå 

i pension och lägga ner sin revisionsbyrå (Intervju företag C).  

 

5.3.2 Val av ny revisionsbyrå 

I valet av den nya revisionsbyrån angav respondenten att just möjligheten att få redovisnings- 

och revisionstjänsten från samma byrå som fördelaktigt, då byrån själva får sköta dialogen om 

det skulle uppstå några frågor mellan revisorn och den som sköter redovisningen. Vid frågan 

om respondenten kan se några för- respektive nackdelar med att känna revisorn svarar hen att 

det inte finns någon nackdel, utan att det är naturligt att lära känna en revisor vid en långvarig 

relation. Om valet att ha en mindre revisionsbyrå berättar respondenten att det dels handlar 

om att hålla nere revisionsarvodet, dels att det blir mer personligt. Däremot kan det saknas 

specialistkunskap inom skattedelen hos en mindre byrå. Vid valet av den nya revisionsbyrån 

jämfördes revisionsarvodet med det tidigare arvodet, men inga andra revisionsbyråer 

konsulterades. Hade revisionsarvodet däremot varit mycket högre hade företaget tillfrågat 

någon annan byrå (Intervju företag C). 

 

 Företag 1 

Företag 1 är ett publikt företag som genomförde en byrårotation från en stor revisionsbyrå till 

en annan stor revisionsbyrå efter att ha haft samma revisionsbyrå i 19 år. Företaget hade året 

innan byrårotationen en nettoomsättning på ungefär 800 miljoner kronor och nästan 400 

anställda (Årsredovisning företag 1). Företaget har de senaste åren haft en positiv utveckling 

och har både förvärvat och avyttrat dotterbolag. Det har skett förändringar i företagsledningen 

då en ny VD har utsetts. Företag 1 hade när intervjun genomfördes tagit beslutet byta 

revisionsbyrå ännu en gång, och därför tas anledningarna till båda byrårotationerna upp i 

intervjun (Intervju företag 1).  

 

Respondent 1 är koncernredovisningschef på företaget. Tidigare har respondenten jobbat en 

längre tid som revisor och jobbade då en period som revisor mot företag 1, men var inte 

påskrivande revisor. I en revision ingår enligt respondenten granskning av kvartal ett och tre, 

samt granskning av interna rutiner för förvaltningsrevisionen och att revisorn granskar de 

väsentliga sakerna med risk som goodwill, lager och försäljning. Det ska också enligt 

respondenten ingå granskning av årsbokslut och årsredovisning, en granskning av ersättning 
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till ledande befattningar och sen ska revisorerna även skriva rapporter om företagets 

hållbarhetsredovisning. All kontakt med revisorn på företag 1 sker via respondenten. (Intervju 

företag 1).  

 

5.4.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

Företaget hade haft samma revisionsbyrå och revisor under en längre tid och var nöjda med 

deras tjänster. På grund av revisorsrotationskraven blev företaget tvunget att rotera in en ny 

revisor. Respondenten förklarar att de inte var helt nöjda med den nya huvudansvariga 

revisorn. Den revisorn utgick från närmaste lokala kontor. Under revisionens gång har den 

lokala revisorn kontakt med ett så kallt review-team i Stockholm som kommer med 

synpunkter på revisionen. Anledningen till att företaget ville byta revisionsbyrå var att den 

nya revisorn inte stod upp för företaget tillräckligt mycket utan gick mycket på vad experterna 

i Stockholm sa. Respondenten har uppfattningen om att den tidigare revisorn var starkare och 

stod emot experterna bättre. Initiativet till att byta revisionsbyrå kom då från respondenten 

och dåvarande ekonomichef i företaget. Hade företaget behållit den här revisionsbyrån tror 

respondenten att de ändå att behövt byta med tanke på den nya lagstiftningen gällande 

byrårotation, då företaget haft den här revisionsbyrån i närmre 20 år. Företaget har valt att 

byta revisionsbyrå en andra gång och även denna gång beror det delvis på grund av att 

revisorn inte står upp för företaget enligt respondenten. Det här bytet beror också på att 

revisorn och företaget inte var överens om redovisningen av en post skulle ske över eller 

under rörelseresultatet (Intervju företag 1).  

 

5.4.2 Val av ny revisionsbyrå 

I valet ny revisionsbyrå har företaget i båda fallen tagit fram ett underlag och skickat ut till de 

fyra största revisionsbyråerna, där byråerna bland annat fått ange vad de tänkt att granska och 

vad det skulle kosta. Därefter har respondenten och ekonomichefen haft intervjuer med de 

tilltänkta revisorerna för att få en bild av vem revisorn är. Under intervjuerna berättade 

revisorerna om upplägget från revisionsbyråns sida och respondenten och ekonomichefen sköt 

in med eventuella frågor. Respondenten uttrycker att det är väldigt viktigt för dem att revisorn 

har börserfarenhet, eftersom regelverken kring IFRS är väldigt komplexa. Däremot är 

branschkunskap hos revisorn inte är viktigt för dem, utan det som de söker efter hos en revisor 

är börserfarenhet och kunskap om IFRS. Det är viktigt för företaget att det är prioriterade som 

kund hos revisorn, eftersom respondenten ibland kan behöva hjälp snabbt. För att säkerställa 
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att de som kund skulle ha första prioritet och hur det skulle visa sig ställde företaget denna 

fråga vid intervjuerna med byråerna (Intervju företag 1). 

 

När en ny revisionsbyrå valdes lade respondenten och ekonomichefen fram ett förslag på 

revisor till valberedningen utifrån de underlag och intervjuer som gjorts. Det var 

styrelseordförande som tog beslutet, men hen valde inte den revisor som lagts fram som 

förslag. Varför styrelseordförande inte valde den föreslagna revisorn vet inte respondenten. 

Den revisor som valdes av styrelseordförande var påskrivande revisor för andra börsbolag 

vilket gjorde att de trodde att revisorn hade bra erfarenhet. Det var inte det billigaste 

alternativet som valdes och arvodet blev högre än hos tidigare revisionsbyrå. När företaget 

väljer ny revisionsbyrå nu igen har förslag lagts fram till valberedningen om en revisor från 

ett större kontor som har mycket erfarenhet från börsbolag. I det här valet av revisionsbyrå 

gick företaget nästan enbart på börserfarenhet till skillnad mot förra valet, då de kollade 

mycket på priset. Med tanke på knipan företaget hamnade i med sina nuvarande revisorer vid 

årsbokslutet gällande redovisningen var börserfarenheten väldigt viktigt denna gång. Vid 

tiden för intervjun hade inte bolagsstämman genomförts ännu och en ny revisionsbyrå var 

därmed inte vald (Intervju företag 1).  

 

 Företag 2 

Företag 2 är ett publikt företag som bytte revisionsbyrå från en stor revisionsbyrå till en annan 

stor revisionsbyrå efter att ha haft samma revisionsbyrå i 13 år. Under räkenskapsåret som 

föregick byrårotationen hade företaget knappt 200 anställda, en omsättning på ungefär 900 

miljoner kronor och ett minusresultat på knappt 4 miljoner kronor. Något år innan 

byrårotationen har företaget förvärvat ett bolag vilket medförde att företaget fick en ny 

storägare, och resultatet har successivt ökat (Årsredovisning företag 2). Respondent 2 som 

intervjuades har haft olika positioner inom företaget men arbetar idag som koncerncontroller. 

Efter avslutade studier arbetade respondenten sju år inom revisionsbranschen varav de sista 

två åren som auktoriserad revisor, vilket innebär att hen har erfarenhet av revision. Vad som 

bör ingå i en revision enligt respondenten är en genomgång av de komplexa regelverk som 

förekommer, och att det sker med den specialistkompetens som revisorerna besitter. 

Revisorerna bör även berätta för företaget då de behöver förbättra sig i vissa frågor och att de 

fungerar som ett professionellt stöd åt företaget som en del av revisionen (Intervju företag 2).  
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5.5.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

På grund av den förändrade ägarsituationen som uppstod då ett annat företag förvärvades blev 

företag 2 tvungna att byta revisionsbyrå. Med den nya storägaren valde den dåvarande 

revisionsbyrån att avsäga sig revisionsuppdraget på grund av oberoendeskäl. I företaget finns 

ett revisionsutskott vilket fungerar som styrelsens kontaktyta mot revisorerna, och de behövde 

då välja en ny revisionsbyrå. Respondenten var då med i processen att utse en ny sådan 

(Intervju företag 2).  

 

5.5.2 Val av ny revisionsbyrå 

Företaget begärde in offerter från de fyra största revisionsbyråerna. Offerterna följdes upp av 

möten med de byråer som ansågs ha de kvalitéer som söktes. Dessa möten hölls av 

respondenten, VD och revisionsutskottets ordförande som efter varje möte förde en dialog 

kring hur de upplevde revisorn och revisionsbyrån. Den revisionsbyrå som valdes av företaget 

lämnade referenser till andra företag som också hade dem som revisionsbyrå. I detta fall 

visade det sig att ett av dotterbolagen inom koncernen hade haft den föreslagna revisionsbyrån 

sedan tidigare. Företaget tog då kontakt med dotterbolagets företagsledning för att höra om 

deras upplevelse av revisorn (Intervju företag 2).  

 

Vid valet av ny revisionsbyrå var lokal förankring av vikt för företaget då de upplever att det 

är bra att snabbt kunna få hjälp på plats. Andra saker som var betydelsefullt i valet av ny 

revisionsbyrå var möjligheten till att få specialistkunskap, hur bemanningen från byråns sida 

skulle se ut och nivån på revisionsarvodet. Något som företaget också sökte från 

revisionsbyråns personal var att de som sköter den löpande kontakten ska ha en tillräckligt 

hög nivå. Detta innebär enligt respondenten att revisorn ska kunna svara på grundläggande 

frågor inom exempelvis IFRS-regelverket. Branschkunskap ses som ett extra plus men blir 

underordnat revisorns erfarenhet. Tillgänglighet hos revisorn, dennes förmåga att hjälpa 

företaget vidare i frågeställningar och att ge tips och råd när det kommer förändringar och 

nyheter ser respondenten som tecken på en bra relation. Samtidigt ser respondenten revisorn 

som ett granskande organ (Intervju företag 2). 

 

Både med den tidigare och den nya revisionsbyrån hade företaget två påskrivande revisorer. 

Respondenten upplever dock de två nya revisorernas arbetsuppdelning som något mer otydligt 

då det inte finns någon given uppdelning av vilken revisor som sköter vilka frågor. Som ett 
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led i att försöka göra detta klarare finns förslaget inför kommande årsstämma att enbart ha en 

påskrivande revisor. Även fast det fanns två påskrivande revisorer tidigare så upplevde 

respondenten inte detta som otydligt. Då var den ena revisorn mer huvudansvarig och var den 

som företaget hade kontakt med, medan den andra revisorn mer hade en roll som bollplank åt 

den huvudansvariga revisorn. En fördel med den tidigare huvudansvariga revisorn är att denna 

hade mer erfarenhet av börsnoterade bolag och hade möjlighet att ge mer tips och råd mot den 

miljön. Nuvarande revisorer behöver ta mer hjälp från de experter som revisionsbyrån har att 

tillgå innan de kan ge svar på vissa frågor (Intervju företag 2).  

 

 Företag 3  

Företag 3 är ett publikt företag som genomfört en byrårotation från en stor revisionsbyrå till 

en annan stor revisionsbyrå efter att ha haft samma revisionsbyrå i 19 år (Årsredovisning 

företag 3). En tid innan byrårotationen blev företaget börsnoterat efter att ha varit ett 

familjeägt företag. (Intervju företag 3). Nettoomsättningen var året innan byrårotationen 

knappt 660 miljoner kronor och antalet anställda var nästan 300 (Årsredovisning företag 3). 

Företaget har den senaste tiden haft en kontinuerlig tillväxt, och fördubblat både antalet 

anställda och omsättning under två år. Innan detta var det en generell dipp i branschen som 

gjorde att företagets tillväxt stannade av. De senaste åren har företaget förvärvat två bolag 

(Intervju företag 3).  

 

Respondent 3 är ekonomichef i företaget men jobbade inte där när byrårotationen 

genomfördes, utan har svarat på intervjuarnas frågor efter vad hen fått berättat för sig från 

kollegor och kunnat läsa sig till. I positioner som ekonomichef eller redovisningschef på olika 

företag som genomgått revision har respondenten erhållit en del erfarenhet av revision. 

Kontakten med den nuvarande revisorn sker förutom vid framställande av bokslut och 

årsredovisning även löpande under året när respondenten känner att hen vill ha ett bollplank. 

Med den tidigare revisionsbyrån såg kontakten inte ut på samma sätt eftersom företaget då 

inte var noterat, utan skedde mer kring årsskiftet. I en revision tycker respondenten att 

avstämning av samtliga balanskonton och en rimlighetsbedömning ska ingå. Respondenten 

tycker även att revisorn ska kolla på aktier i dotterbolag och nedskrivningspröva goodwill. 

Förutom det som respondenten anser vara en grundläggande revision tycker hen också att det 

ska finnas en dialog kring andra utmaningar som företag möter, till exempel om företaget 

förlorat en stor kund (Intervju företag 3).   
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5.6.1 Bakgrund till bytet av revisionsbyrå 

Anledningen till att företaget bytte revisionsbyrå har sitt ursprung i att VD:n i företaget ville 

gå i pension. Det fanns ingen naturlig efterträdare på positionen inom familjen och då 

beslutades att företaget skulle börsnoteras. Innan byrårotationen genomfördes hade företaget 

haft samma revisionsbyrå och revisor under en längre period. De var då tvungna att byta 

revisor med tanke på reglerna kring revisorsrotation, och var inom några år också tvungna att 

byta revisionsbyrå på grund av byrårotationsreglerna, eftersom de blev noterade. Då tog 

valberedningen beslutet att byta revisionsbyrå istället för att bara byta revisor inom samma 

byrå, då de annars hade behövt göra om samma process igen om några år när 

byrårotationsreglerna hade tvingat dem till att byta revisionsbyrå. Det fanns samtidigt en 

närståendeproblematik då styrelseordförande och den dåvarande VD:n hade samma 

revisionsbyrå och revisor som företaget i sina egna företag. Det ansågs inte lämpligt av 

valberedningen eftersom det kunde bli risk för jäv. Efter att VD:n avgått behöll hen sina aktier 

i bolaget. Respondenten tror att valberedningen därför såg till oberoendet när de valde att byta 

revisionsbyrå. Ytterligare en bidragande faktor till att företaget bytte revisionsbyrå var på 

grund av att kompetensen hos den dåvarande revisorn inte motsvarade företagets behov då de 

blev börsnoterade (Intervju företag 3). 

 

5.6.2 Val av ny revisionsbyrå 

I företaget är det valberedningen som har till uppgift att utse en revisor. För att kunna utse en 

ny revisor begärde valberedningen in offerter från de fyra största revisionsbyråerna. Den 

tidigare revisionsbyrån företaget hade var också en av de fyra stora. Därmed begärde företaget 

in offert även från den revisionsbyrå de inte kunde välja med tanke på byrårotationskraven. 

Respondenten tror att de valde att göra det för att se vilken prisnivå som var rimlig. De visste 

vad den revisionsbyrån tagit i arvode tidigare, och efter att byrån lagt på arvodet för de nya 

granskningsområdena som följdes av börsnoteringen kunde de använda den byråns offert som 

en utgångspunkt då de jämförde arvodena. Valberedningen förde en dialog med den 

dåvarande ekonomichefen för att höra vad hen tyckte hade funkat bra och dåligt hos den 

tidigare revisionsbyrån. Det fördes även en dialog kring vilka ekonomichefen trodde hade rätt 

kompetenser och vart hen trodde att de skulle kunna få bra service. Det företaget önskade 

skulle finnas hos den nya revisionsbyrån var skattekompetens, kompetenser för transfer 

pricing och kompetens kring IFRS, eftersom företaget fick krav på sig att rapportera enligt 
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IFRS när det blev börsnoterat. De här tre kompetenserna saknades hos den tidigare 

revisionsbyrån som fanns på den lokala orten. Företaget vände sig därför i valet av ny 

revisionsbyrå till en större ort (Intervju företag 3).  

 

Det som hade störst betydelse i valet av ny revisionsbyrå menar respondenten var kvalitet och 

tillgänglighet, och att det gick före priset. Respondenten tror att priset var viktigt för 

valberedningen i valet av ny revisionsbyrå, men inte avgörande. Det var en kombination av 

pris, tillgänglighet och kvalitet och därför valdes inte den revisionsbyrå som erbjöd det lägsta 

priset. När valberedningen valde revisor föll valet på en revisor som valberedningen hade 

kommit i kontakt med innan och fått en bra känsla av. De tog även referenser och ringde till 

andra företag som jobbade med den här revisorn (Intervju företag 3).  
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6 Analys 

Analysen sker först enskilt för varje företag där faktorerna från tidigare litteratur gås igenom. 

Det leder fram till en sammanfattande modell för de faktorer som var av betydelse i företagets 

byrårotationsprocess. Därefter analyseras de faktorer som arbetats fram i studiens modell 

var för sig, för att kunna belysa skillnader och likheter mellan de privata och publika 

aktiebolagen. Slutligen presenteras faktorerna lagen om obligatorisk byrårotation och 

beslutsfattarnas roll och erfarenhet som framkommit som betydande av studien men som inte 

åskådliggjorts i tidigare forskning. 

 

Studiens analys är uppdelad i tre delar. Först analyseras företagen i studien var för sig för att 

skapa en förståelse för det resonemang som det enskilda företaget och respondenten har haft 

gällande byrårotationen. Flera av de faktorer som påverkat företagen vid byrårotationen har en 

koppling till varandra och behöver därför analyseras i sitt sammanhang, vilket är ytterligare 

en anledning till denna uppdelning. Den andra delen i studiens analys består av en jämförelse 

av de enskilda faktorerna mellan företagen, i syfte att skönja skillnader eller likheter mellan 

dem. Analysens tredje och avslutande del består av två nya faktorer som iakttagits i studien. I 

analysen presenteras citat och förklaringar från respondenterna i syfte att tydliggöra deras 

resonemang och tankar i olika frågor. Citaten och vissa av förklaringar har inte presenterats i 

studiens empiri.  

 

 Fallföretag 

6.1.1 Företag A 

I företag A har det inte skett några förändringar i ledningen och därför har det inte påverkat 

företaget i valet att byta revisionsbyrå. Det har inte funnits någon nämnvärd ökning av 

omsättningen eller gjorts några förvärv åren före byrårotationen och respondenten nämner inte 

heller att det har varit någon större tillväxt i företaget (Intervju företag A). Tillväxt anses 

därför inte ha varit någon orsak till att företaget bytt revisionsbyrå.  

 

I början av intervjun framkom att respondenten kände revisorn på den tidigare revisionsbyrån. 

Med det ansträngda läget som var i bolaget innan byrårotationen berättade respondenten 

angående revisorn: ”Men jag kände att i det läget hade jag velat haft någon som lagt ner lite 

mer själ i det.” (Intervju företag A). Med själ menade respondenten att det delvis handlar om 
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personen och att det ska funka med den. I det tuffa läget som rådde uppgav respondenten att 

hen inte ville ha en personlig relation med revisorn. Vid frågan om en bra relation är viktig 

berättar respondenten: ”Ja men en bra relation det är ju viktigt men det är ju mera, det är ju en 

professionell nivå om du förstår vad jag menar. Så är det ju. Och det kan ju vara svårare att ha 

med någon som du är personlig vän med.” (Intervju företag A). Året innan byrårotationen 

genomfördes hade företaget fått en oren revisionsberättelse på grund av att företaget stred mot 

ett förbud i aktiebolagslagen (Årsredovisning företag A). Om detta hade någon påverkan på 

respondenten när beslutet att byta revisionsbyrå togs säger hen: ”Ja. Jo men jag hade ju fått 

rekommendationen innan detta hände. Och jag hade fått rekommendation av den personen 

som tyckte att jag skulle göra det innan det hände. Och sen, sen är det ju, sen den (oren 

revisionsberättelsen författarnas anm.) dessutom plus kostnaden. Ja det var många, alltså det 

var bara. Jag byter.” (Intervju företag A). Här låter respondenten påskina att den orena 

revisionsberättelsen var en avgörande faktor när företaget beslutade att byta revisionsbyrå. 

När respondenten pratar vidare om den orena revisionsberättelsen går det att utläsa att 

företaget antagligen inte hade bytt revisor i det fall att relationen mellan respondenten och 

revisorn hade varit mindre personlig: ”Det var då jag kände, det var det jag menade att jag tror 

att det blir ännu värre när om du har en personlig relation. Det är lättare om du har en annan 

relation, det kanske inte hade hamnat där då, det kanske hade kunnat undvikas.” (Intervju 

företag A). Relationen till revisorn hade därmed betydelse för företaget både då de bytte 

revisionsbyrå och valde en ny, i och med att respondenten inte längre ville ha en revisor som 

den kände personligen utan sökte en professionell relation till revisorn.  

 

Att en personlig relation skulle vara en anledning till att byta revisionsbyrå framkommer inte 

av tidigare forskning kring varför företag byter revisionsbyrå. När en relation mellan klient 

och revisor blir för nära kan det bli risk för att revisorn förlorar sitt oberoende, vilket både 

Butcher, Harrison och Ross (2013) och DeFond (1992) menar kan kopplas till 

revisionskvalitet. Butcher, Harrison och Ross (2013) framför att revisorns oberoende tros vara 

viktigt för företag i bytet och valet av ny revisionsbyrå och syftar då till att företag vill 

upprätthålla oberoendet. Respondenten nämner själv ingen oro över att revisorn inte var 

tillräckligt oberoende med tanke på den personliga relation som fanns och angav inte heller att 

oberoendet hade med kvaliteten på revisionen att göra (Intervju företag A). Det faktum att 

revisorn skrev en oren revisionsberättelse visar på att den agerat oberoende. Eftersom 

respondenten ansåg den personliga relationen som problematisk söktes istället en revisor som 

det fanns en professionell relation till, men det var inte på grund av oberoendet som den 
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professionella relationen söktes. Butcher, Harrison och Ross (2013) påstående om att företag 

byter revisionsbyrå för att upprätthålla oberoende gäller inte i fallet för företag A. Att 

revisorns oberoende inte prioriteras av respondenten skulle kunna bero på att hen verkar både 

som ägare och ledning i företaget. Enligt Jensen och Meckling (1976) kan revision användas 

av ägare i ett företag som övervakning av ledningen. På grund av respondentens dubbla roller 

finns inte behovet av övervakning och det skulle kunna förklara varför revisorns oberoende 

inte är av större vikt för respondenten. 

 

Revisionskvalitet var inte något som togs upp av respondenten under intervjun, utan kom på 

tal först när intervjuarna ställde en fråga kring faktorn. Respondenten kunde då inte säga att 

det förekom några skillnader i kvaliteten mellan den gamla och nya revisionsbyrån, mer än att 

den nya revisionsbyrån hade en mer noggrann genomgång av revisionen. Revisionens kvalitet 

var därmed inte en faktor av betydelse i valet av ny revisionsbyrå eller någon orsak till att den 

gamla revisionsbyrån lämnades. DeAngelo (1981a) benämner revisionskvalitet som en 

kombination av revisorns förmåga att upptäcka fel och oegentligheter, och hur väl revisorn 

kan stå emot sin klients eventuella påtryckningar om att inte avslöja dessa. I företag A kan 

resoneras kring att det funnits hög revisionskvalitet med tanke på den orena 

revisionsberättelsen som visar på revisorns förmåga att upptäcka den lagöverträdelse företaget 

gjort. Inte heller har revisorn låtit sig påverkas av den personliga relationen till klienten, något 

som visar på revisorns oberoende. Företaget har alltså erhållit hög revisionskvalitet av sin 

tidigare revisor och revisionsbyrå, men valt bort revisionskvalitet på grund av respondentens 

negativa upplevelse av att hen hade en personlig relation till revisorn som skrev den orena 

revisionsberättelsen.  

 

Woo och Koh (2001) konstaterar att ett ansatt ekonomiskt läge i ett företag kan leda till en 

ökad revisionsrisk, vilket innebär att revisionen kommer att kontrolleras extra noggrant av 

revisorn. Det är möjligt att revisorn vid tillfället för revisionen försökte göra en extra 

noggrann kontroll, särskilt då denna konstaterade att företaget inte följt Aktiebolagslagen, 

men det går inte att säkerställa. I fallet för företag A var den orena revisionsberättelsen den 

utlösande faktorn i beslutet att byta revisionsbyrå, i kombination med att respondenten och 

revisorn hade en personlig relation. Den orena revisionsberättelsen förekom på grund av att 

företaget stred mot ett låneförbud i Aktiebolagslagen, vilket är resultatet av en aktiv handling 

från företaget. Att den finansiella ställningen i sig skulle haft påverkan på den orena 

revisionsberättelsen ses därför som mindre troligt. Det kan förekomma incitament för att byta 
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revisor i ett företag på grund av den finansiella ställningen och detta har konstaterats av 

Scwhartz och Menon (1985). Så är dock inte fallet i företag A, där incitamentet främst beror 

på den orena revisionsberättelsen. Det bekräftar det som Chow och Rice (1982) funnit, att en 

oren revisionsberättelse är en anledning till att företag byter revisionsbyrå. Schwartz och 

Menon (1985) diskuterar att byten av revisionsbyråer som sker till följd av en oren 

revisionsberättelse kan vara beroende av andra variabler och ett samspel med dessa. I företag 

A var det samspelet mellan den orena revisionsberättelsen och att det fanns en personlig 

relation till revisorn som ledde fram till ett byte av revisionsbyrå. Det är därför inte säkert att 

varken den personliga relationen eller den orena revisionsberättelsen själva lett fram till bytet. 

Företag A bekräftar därmed vad Schwartz och Menon (1985) spekulerade kring. Den orena 

revisionsberättelsen hade däremot ingen betydelse i valet av ny revisionsbyrå. Det 

framkommer vid frågan om respondenten hade revisionsberättelsen i åtanke då företaget bytte 

revisionsbyrå: ”Det hjälper ju inte vilken revisor jag än har så att säga, får du en oren så är det 

ju en oren.” (Intervju företag A). Respondenten visar här en medvetenhet om att en ny revisor 

hade agerat likadant som den tidigare. Företag A visar därmed inga tecken på att valet av 

revisionsbyrå och revisor sker på grund av att en oren revisionsberättelse vill undvikas, så 

kallad opinion shopping. Agerandet är inte förenligt med det resultat som Lennox (2000) kom 

fram till, att företag genomför byrårotationer för att undvika ofördelaktiga 

revisionsberättelser.  

 

Vid valet av ny revisionsbyrå hade respondenten ett möte med den byrå och revisor som hen 

fått rekommenderad, men inga andra byråer kontaktades. När respondenten tillfrågades om 

det fanns något som var viktigt i valet av ny revisionsbyrå förutom att få ett lägre 

revisionsarvode svarar hen: ”Nej det är svårt att säga, det är ju, nej jag vet inte.” (Intervju 

företag A). Revisorns kompetens är en faktor som inte hade någon egentlig betydelse vid 

varken valet eller bytet av revisionsbyrå, och är inte heller något som respondenten tar upp 

utan att intervjuarna frågar om faktorn. I samband med att respondenten resonerade kring 

skillnader mellan större och mindre revisionsbyråer berättade respondenten kring revisorns 

kompetens: ”Ja men det tror jag är likvärdigt alltså, det tror jag. Jag upplever nog att jag till 

och med att jag har bättre kompetens hos [hen] den som jag har kontakten med där (den nya 

revisorn författarnas anm.).” (Intervju företag A). Det respondenten anger är inte i linje med 

vad Beattie och Fearnley (1998b) för fram, att större revisionsbyråer kan ge viss expertis och 

att det är därför företag väljer de större byråerna. Att respondenten anger att kompetensen är 

likvärdig på revisionsbyråerna trots skillnaden i storleken på dem kan bero på att ett mindre 
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företag som företag A inte har något behov av den expertis som finns på de större byråerna, 

och att själva revisionen inte skiljer sig åt mellan olika revisionsbyråer. Det var därmed inte 

revisorns kompetens som var en avgörande faktor till att företaget ville byta revisionsbyrå 

eller att det var det viktigaste när en ny sådan skulle väljas. Det framgår bland annat av 

respondentens svar: ”Det var ju rekommendation som, det var ju andra som hade sagt att 

[hen] var duktig. Så det kunde jag ju inte uttala mig om efter att jag suttit och haft en dialog 

utan jag gick ju på det helt enkelt.” (Intervju företag A). Inte heller storleken på 

revisionsbyrån var av någon större betydelse i detta fall, då respondenten likställer den tjänst 

som erhålls mellan byråerna. Den rekommendation som företaget erhöll följdes utan att 

undersöka några andra alternativ, vilket kan tydas som att det viktigaste i valet var att andra 

närstående till respondenten ansåg att revisorn var bra och då kan antas att det inte spelat 

någon roll om revisorn arbetade på en större eller mindre revisionsbyrå. 

 

Åren innan byrårotationen genomfördes i företag A hade rörelseresultatet flera gånger varit 

negativt samtidigt som företagets soliditet sjunkit (Årsredovisning företag A). Respondenten 

berättar själv att företaget under cirka två års tid före byrårotationen hade problem och gick 

igenom en tuff situation. I samband med detta behövde pengar sparas in vilket innebar att 

även revisionskostnaderna sågs över (Intervju företag A). Företaget hade vid tillfället en Big-

N byrå och bytte till en mindre revisionsbyrå och motiverar först bytet med att: ”Då var det ju 

såhär med att jag ville hålla igen pengarna och då tyckte jag att jag får ju lika mycket på ett 

annat ställe, jag får ju samma, det är samma sak liksom men jag sparade halva summan, mer 

än det tror jag.” (Intervju företag A). Här ger respondenten uttryck för att arvodet för tjänsten 

kan variera även fast själva tjänsten revision enligt hen inte har några nämnvärda skillnader 

mellan olika revisionsbyråer, utan uppges vara samma sak. Haskins och Williams (1990) 

redogör för att revisorsbyten som görs på grund av högt revisionsarvode görs av företag med 

ansträngd ekonomi, vilket företag A hade vid tiden för byrårotationen, och att dessa företag 

söker en revisionsbyrå med lägre revisionsarvode. Företaget bytte till en byrå med lägre 

arvode och fick på så sätt ned revisionskostnaden. Respondenten bekräftar i början av 

intervjun därmed det som Haskins och Williams (1990) funnit.  

 

Det framkommer under intervjuns gång att revisionsarvodet egentligen inte hade någon större 

betydelse, då respondenten på frågan hur det hade blivit om den nya revisionsbyrån inte haft 

så lågt revisionsarvode svarar: ”Jag hade ju redan bestämt mig någonstans så jag hade nog 

bytt i alla fall. Så är det. Och det är lätt att säga att det var priset till den gamla revisorn.” 



 

61 

(Intervju företag A). Arvodet på revisionen var därmed ingen egentlig anledning till att en 

byrårotation skedde, och hade inte heller någon större betydelse i valet av ny revisionsbyrå. I 

och med att företaget egentligen inte såg speciellt mycket till arvodet kan den ansträngda 

finansiella ställningen inte påstås haft någon påverkan på byrårotationen. Fontaine, Letaifa 

och Herda (2013) erfor i sin intervjustudie att företag under intervjun först angav en anledning 

till bytet av revisionsbyrå, bland annat för högt revisionsarvode, men vid vidare diskussion 

framkom istället att anledningen till bytet var att det fanns andra problem i relationen till 

revisorn. Intervjun med företag A utvecklade sig på samma sätt som Fontaine, Letaifa och 

Herda (2013) redogör för. Det visar på att det är lätt för företaget att ange arvodet som 

anledningen till bytet, och att det i vissa fall krävs en vidare diskussion för att den verkliga 

anledningen ska komma fram. Därmed kan enkäter och dataanalyser ifrågasättas som ett 

lämpligt sätt att studera byrårotationer på.  

 

 

Modell 2: Byrårotationsprocessen i företag A 

 

1. Respondenten och revisorn hade en personlig relation. 

2. Företaget erhöll en oren revisionsberättelse.  

3. Den orena revisionsberättelsen i kombination med den personliga relationen 

ledde till att företaget bytte av revisionsbyrå. 

4. Respondenten fick en rekommendation om en revisor (vilket skedde innan 

respondenten tagit beslut om att byta revisionsbyrå).  

5. En professionell relation till revisorn söktes.  

6. Rekommendationen i kombination med att respondenten inte hade en personlig 

relation med den rekommenderade revisorn ledde fram till valet av ny 

revisionsbyrå.  
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6.1.2 Företag B 

Företag B har haft en ökning av omsättningen åren före byrårotationen och respondenten 

berättar även att företaget har vuxit så mycket att de tog hjälp genom ett projekt för att kunna 

hantera tillväxten. Beattie och Fearnley (1998b) och Magri och Baldacchino (2004) anger att 

tillväxten kan leda till att företag efterfrågar annan expertis och ökad kompetens hos revisorn. 

Tillväxten i företag B har medfört att personal har nyanställts vilket ställt nya krav på 

företagsledarna, och det är i frågor om bland annat personal som företaget tagit in extern 

hjälp. Efterfrågan av revisionstjänsten eller behovet av revisionen har därmed inte förändrats 

på grund av tillväxten. Det kan dels förklaras genom att företaget bytt från en större 

revisionsbyrå till en mindre. Enligt tidigare forskning skulle det varit tvärtom om företaget 

bytt byrå på grund av tillväxt, eftersom de större byråerna tros vara mer behjälpliga för ett 

tillväxtföretag (Magri & Baldacchino 2004). Det som respondenten uttrycker som viktigt hos 

revisorn är att den förstår verksamheten, och skulle tillväxten ha påverkat bytet hade hen 

troligtvis haft någon slags önskan om att revisorn skulle ha en viss kompetens. Det är därmed 

andra behov än de i revisionen som har ändrats hos företaget. Tillväxten har inte haft 

betydelse för bytet av revisionsbyrå eftersom det inte har påverkat deras efterfrågan i 

revisionstjänsten, och tillväxten har därför inte heller haft någon betydelse i vad företaget 

sökte hos den nya revisionsbyrån.  

 

Det har skett förändringar i företag B:s ägarstruktur då en tidigare ägare sålde sina aktier cirka 

två år innan byrårotationen genomfördes. Denna förändring hade dock ingen större betydelse 

när det kommer till själva byrårotationen då respondenten som intervjuades var ensam 

ansvarig för ekonomin och var den som tog beslutet om att byta revisionsbyrå. Visserligen 

skedde det i samförstånd och enligt överenskommelse med de andra delägarna, men de var 

inte med i processen i övrigt (Intervju företag B). Företag B har haft ett positivt rörelseresultat 

som ökat kontinuerligt åren före byrårotationen, samtidigt som soliditeten i företaget har 

sjunkit (Årsredovisning företag B). Respondent B berättar att: “Vi hade ju en rätt fet 

felinvestering mellan två år som gjorde att vi bara stod still. Vi satsade på lite fel grejer, och 

det kostade ganska mycket.“ (Intervju företag B). Felinvesteringen har dock inte medfört att 

företaget haft en dålig finansiell ställning, med tanke på att rörelseresultatet varit positivt. 

Enligt Dhaliwal, Schatzberg och Trombley (1993) kan rörelseresultatet hänföras till den 

finansiella statusen i företaget. Eftersom den finansiella statusen varit god har det inte haft 

någon betydelse för företag i valet att byta revisionsbyrå. 
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När företag B bytte revisionsbyrå anger respondenten att hen inte kollade vad 

revisionsarvodet skulle bli hos den nya revisionsbyrån, utan företaget bytte endast på grund av 

att deras revisor skulle börja där. Respondenten nämner inte heller något om att 

revisionsarvodet var högt hos den förra revisionsbyrån utan berättar istället att beloppet som 

fakturerades av den nya revisionsbyrån var högre än hos den tidigare, även fast bytet gjordes 

från en Big-N byrå till en mindre revisionsbyrå. Det framkommer dock inte om den nya 

revisionsbyrån hade högre revisionsarvode eller inte (Intervju företag B). Palmrose (1986) 

slår fast att Big-N byråerna har högre arvode än mindre revisionsbyråer till följd av fler 

nedlagda timmar och därmed högre revisionskvalitet, men i det här fallet var det den mindre 

revisionsbyrån som blev dyrare för företaget initialt. Respondenten valde att kontrollera 

beloppet på fakturan med revisorn. Som förklaring till det höga beloppet uppgav revisorn att 

företaget var en ny klient till revisionsbyrån och att många processer därmed behövde göras 

för första gången, vilket respondenten tyckte var okej (Intervju företag B). Att respondenten 

kontrollerade kostnaden med revisionsbyrån tyder på att respondenten reagerade på den höga 

kostnaden och inte var villig att betala så mycket utan att veta vad hen betalade för. 

Anledningen till att företaget inte kontrollerade det nya arvodet innan bytet var att hen 

förväntande sig ett rimligt arvode, men respondenten berättar även att: ”Är det någon som blir 

orimligt dyr så byter man ju sen ju, det vill man ju helst inte men det vet ju dem också själva 

om ju.” (Intervju företag B). Det tyder på att arvodet ändå spelar roll för respondenten och att 

en byrårotation skulle kunna göras på grund av högt arvode. Respondenten uttrycker även att: 

”Man vill väl ha att det ska kosta så lite som möjligt så då vill man väl ha en revisorsassistent 

som gör det egentligen.” (Intervju företag B). Respondent menar att eftersom 

revisorsassistenterna har lägre timpenning än revisorerna ser hen hellre att det är assisterna 

som gör arbete. Trots att det är tydligt att respondenten värdesätter ett lågt arvode, kan 

däremot arvodet inte kopplas till varken varför företaget bytte revisionsbyrå eller att varför de 

valde just denna revisionsbyrå.  

 

När det kommer till revisionskvaliteten anger respondenten att: ”Jag har inga förväntningar, 

jag vill bara få en stämpel typ, det här måste jag ju göra typ så jag har inte, ingen känsla av 

kvalitet på det sättet.” (Intervju företag B). Hen tror att revisionskvaliteten är betydligt 

viktigare i större företag där de lägger mycket pengar på revisionen och att de därmed har mer 

förväntningar. Att respondenten själv inte har några förväntningar på revisionen säger hen 

beror på att hen är ensam ansvarig för ekonomin. Revisionen sker av det arbete respondenten 
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själv utfört och hen har en överblick och kontroll över de processer som förekommer. 

Revisionskvalitet är inte heller något som respondenten själv tar upp utan det kommer endast 

på tal när intervjuarna tar upp det (Intervju företag B). Det är därför svårt att se att kvaliteten 

skulle ha betydelse vare sig när företaget tog beslut om att byta revisionsbyrå eller i valet av 

ny revisionsbyrå. Det talar emot de tidigare studier som funnit att revisionskvaliteten har 

betydelse för företag vid en byrårotation (Beattie & Fearnley 1995; Butcher, Harrison & Ross 

2013; Woo & Koh 2001). Det som respondent B resonerar kring kan kopplas till vad Francis 

och Wilson (1988) för fram. De menar att i företag där ägare och ledning står nära varandra 

finns inte samma behov av hög kvalitet på revisionen som i företag där ägare och ledning är 

separerade. Det är just detta som respondenten för fram angående revisionskvalitet (Intervju 

företag B). Företag B har inte haft någon oren revisionsberättelse åren före byrårotationen och 

därför har det inte heller påverkat företaget när de valt att byta revisionsbyrå eller välja en ny.   

 

Revisorns kompetens är något som respondenten lyfter som viktigt. Respondenten berättar att 

anledningen till att företaget valde att följa med revisorn till den nya revisionsbyrån var på 

grund av att revisorn kunde deras verksamhet och att respondenten tyckte att revisorn var 

duktig och kunnig (Intervju företag B). Respondenten vill även att revisorn ska ha insikt i 

branschen: ”Jag skulle gärna vilja att någon kommer hit som har andra bolag alltså som 

reviderar andra bolag som är liknande så att dem kan se uppenbart typ det här är fel liksom.” 

(Intervju företag B). Fontaine, Letaifa och Herda (2013) tar upp att avsaknad av 

branschkunskap hos revisorn kan leda till att företag byter revisionsbyrå. Det kan också leda 

till att revisionen tar längre tid och att revisionsarvodet därmed blir högre. Respondent B 

uppger ett liknande resonemang då hen berättar att revisorn kan deras verksamhet och om de 

hade bytt revisor hade de fått lära upp den nya revisorn vilket: ”Gör att den här revisionen 

kommer ta dubbelt så lång tid och det kommer synas på sista raden på fakturan ju som man 

får från dem sen ju.” (Intervju företag B). Trots företagets förhoppning om att undvika ett 

högt fakturabelopp då de följde med revisorn till den nya revisionsbyrån, blev beloppet högre 

än tidigare. Dels på grund av att vissa processer behövde dokumenteras igen, vilket gjorde att 

revisionen tog längre tid, dels på grund av att det var revisorn själv och inte en 

revisionsassistent som utförde revisionen. Företagets revisor har den branschkunskap och 

kompetens som företaget önskar och därför bytte de till samma revisionsbyrå som revisorn för 

att slippa lära upp en ny revisor. Respondenten anger att hen inte kollade om det fanns någon 

på den tidigare revisionsbyrån med samma kompetens som deras revisor. Därmed såg 

företaget att det var bättre att byta revisionsbyrå och behålla kompetens än att behålla 
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revisionsbyrån och riskera att förlora kompetensen. Företaget kollade inte heller med någon 

annan revisionsbyrå om de hade den kompetensen som företaget sökte, utan de gick endast på 

att de var nöjda med den nuvarande revisorn (Intervju företag B). Det betyder att revisorns 

kompetens även hade betydelse i valet av ny revisionsbyrå för företaget. 

 

Företag B bytte från en Big-N byrå till en mindre revisionsbyrå, men respondenten uttrycker 

inget som tyder på att storleken på revisionsbyrån var något som företaget såg till när bytet 

gjordes. Respondenten berättar att hen tycker att det är dumt att revisorn inte får svara på 

vissa frågor eftersom det skulle innebära att revisorn reviderar sig själv (Intervju företag B). 

Respondenten har en uppfattning om att: ”De här mindre revisionsbyråerna de är ju lite mer 

luddigare i den här gråzonen mellan att hjälpa och revidera. […] Men det får dem ju inte göra 

men jag vet att det försiggår ju betydligt mycket mer än på de här större.” (Intervju företag B). 

Respondenten hade alltså uppskattat en revisor som kunde ge mer råd till företaget och det 

skulle kunna vara en anledning till att företaget valde en mindre revisionsbyrå. Respondenten 

berättar dock att deras nuvarande revisor är väldigt strikt när det gäller att ge råd till företaget 

och det har troligtvis inte förändrats efter att revisorn bytte revisionsbyrå, eftersom 

respondenten anger att hen inte upplever några skillnader mellan revisionsbyråerna. Den enda 

upplevda skillnaden mellan revisionsbyråerna är att beloppet på fakturan blev högre hos den 

mindre. Hen har dock en uppfattning om att dokumentationskraven är mycket högre hos de 

större byråerna och att de har samma system för både stora och små företag, vilket gör att 

revisorerna måste fylla i uppgifter för de små bolagen som inte är rimliga. Hen tror att på 

mindre revisionsbyråer dokumenteras det som krävs men att det inte går till överdrift (Intervju 

företag B). Respondentens resonemang borde innebära att arvodet skulle bli högre hos de 

större revisionsbyråerna till följd av mer nedlagd tid, men så var inte fallet för företag B. Det 

som respondenten uttrycker gällande att kunna få råd från revisorn kan kopplas till relationen 

mellan klienten och revisorn. Fontaine, Letaifa och Herda (2013) finner att möjligheten att 

kunna rådfråga revisorn är något som klienter ser som viktigt och att företag därmed söker 

något mer från sin revisor än bara framställandet av årliga rapporter. Respondent B söker 

något mer från revisorn i form av råd men får inte det varken hos den nuvarande 

revisionsbyrån eller den tidigare revisionsbyrån (Intervju företag B).  

 

Anledningen till att företaget valde den revisor som de nu följt till en ny revisionsbyrå från 

början var att en av delägarna på företaget kände revisorn (Intervju företag B). Vad som 

innefattas i en bra relation enligt respondenten är att revisorn svarar på mejl och återkommer 
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inom ett dygn till respondenten. Respondenten syftar därmed till tillgängligheten hos revisorn 

vilket både Fontaine, Letaifa och Herda (2013) och Magri och Baldacchino (2004) nämner 

som viktigt för företag i beslutet om att byta revisionsbyrå. I övrigt har inte respondenten 

några krav på relationen mellan sig själv och revisorn utan berättar något skämtsamt att: ”Jag 

behöver ingen relation så i den bemärkelsen att jag tycker att de är trevliga eller alltså dem ska 

ju göra sitt jobb och sen det gör ju ingenting om dem inte skrattar åt mina skämt.” (Intervju 

företag B). Respondenten tycker att det är viktigare att revisorn gör ett bra jobb än att 

relationen är bra. Däremot säger respondenten att: ”Om de inte är såna här typ översittare […] 

då hade man ju säkert bytt för länge sen.” (Intervju företag B). Det visar på att respondenten 

skulle kunna byta revisor på grund av relationen inte är bra, men det är inget som tyder på att 

relationen till den nuvarande revisorn inte fungerar och att relationen skulle haft betydelse för 

bytet. 

 

Magri och Baldacchino (2004) tar upp det som har skett i företag B:s fall; att företaget byter 

revisionsbyrå på grund av att revisorn inte längre skulle arbeta med uppdraget. Magri och 

Baldacchino (2004) menar att det främst förekommer bland mindre företag och att det beror 

på att de mindre företagen uppskattar en personlig relation till revisorn. För företag B var det 

dock inte relationen som var avgörande till att företaget valde att byta revisionsbyrå när 

revisorn skulle sluta arbeta med dem. Eftersom det inte finns några uppenbara problem i 

relationen till revisorn och respondenten inte har några särskilda krav eller förväntningar på 

relationen spelade det ingen roll för företaget i valet att byta eller välja revisionsbyrå. Bytet 

skedde istället främst på grund av revisorns kompetens. Det står i motsats till vad Beattie och 

Fearnley (1998a) kommer fram till. De menar att företag värderar relationen högre än 

servicen i valet av ny revisionsbyrå (Beattie & Fearnley 1998a). Att relationen inte spelade 

någon större roll för respondenten trots att de är ett mindre företag kan bero på att 

respondenten inte ser att företaget får ut något mer av revisionen än en stämpel på att 

respondenten gjort sitt jobb rätt och därför inte ser till några andra faktorer än revisorns 

kompetens.  
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Modell 3: Byrårotationsprocessen i företag B 

 

1. Revisorn meddelade företaget att hen skulle börja på en annan revisionsbyrå. 

2. Företaget ville inte gå miste om revisorns kompetens och dennes kunskap om 

företagets verksamhet. 

3. Att revisorn började på en ny revisionsbyrå i kombination med att revisorn hade 

den kompetens som företaget önskade ledde fram till att företag B bytte 

revisionsbyrå. 

4. Företaget värdesatte revisorns kompetens och kunskap om företagets verksamhet. 

5. Revisorns kompetens hade enskilt störst betydelse för valet av ny revisionsbyrå. 

  

6.1.3 Företag C 

I tidigare forskning framkommer bland annat ökning av försäljning och förvärv av företag 

som exempel på tillväxt (Haskins & Williams 1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001).  I 

företag C har det inte skett någon större ökning i omsättningen och det har inte gjorts några 

förvärv åren före byrårotationen. Respondent C nämner heller inte att det har varit någon 

större tillväxt (Intervju företag C). Därför har inte tillväxt varit någon orsak till att företaget 

bytt revisionsbyrå. Företag C har en tid innan byrårotationen haft förändringar i 

ägarstrukturen då en av delägarna valde att sluta och en ny delägare togs in. Eftersom 

respondent C angett att hen var ansvarig för beslutet att byta revisionsbyrå, och endast 

rådfrågade den nya delägaren, finns det därför inga kopplingar i bytet av revisionsbyrå till den 

förändring som skedde i ägarstrukturen. Rörelseresultatet för företag C har varierat åren före 

en byrårotation genomfördes, men det har varit positivt. Soliditeten har också varierat och har 

sjunkit något fram till byrårotationen (Årsredovisning företag C). Respondenten uttrycker inte 

något om att företaget haft finansiella motgångar eller utmaningar och därmed finns inte 
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heller några tecken på att den finansiella ställningen skulle haft betydelse för företaget när de 

valde att byta revisionsbyrå.  

 

Under intervjun nämner respondenten inget som tyder på att de skulle vara missnöjda med 

arvodet hos den tidigare revisionsbyrån. När de bestämt sig för att byta kollade företaget upp 

på ungefär vilken nivå arvodet skulle ligga hos den nya revisionsbyrån (Intervju företag C). 

Respondenten berättar också att: ”Vi jämförde mot vad vi hade innan.” (Intervju företag C). 

Arvodet låg på ungefär samma nivå som hos tidigare revisionsbyrå, vilket visar på att det inte 

var på grund av högt arvode som företaget bytte revisionsbyrå. Företaget jämförde dock inte 

arvodet mot andra revisionsbyråer och respondenten säger att hen har en känsla av att arvodet 

hos Big-N byråer är högre och valde därför att inte jämföra mot dessa (Intervju företag C). 

Palmrose (1986) och Chu et al. (2018) har konstaterat att revisionsarvodet är högre hos de 

större revisionsbyråerna. Det är också respondentenens uppfattning kring arvodet hos de 

större revisionsbyråerna. Palmrose (1986) konstaterar att en större revisionsbyrå lägger ner 

mer timmar på ett revisionsuppdrag vilket därmed skulle motsvara högre revisionskvalitet. 

Respondent C ser däremot inte några större fördelar av att ha en Big-N byrå. Respondenten 

berättar att företaget såg till arvodet när de valde ny revisionsbyrå eftersom: ”Ja liksom man 

vill ju inte betala någonting i onödan. Så är det ju.” (Intervju företag C). Revisionsarvodet 

hade däremot ingen större betydelse för valet eftersom arvodet hos den revisionsbyrå de tänkt 

välja låg inom vad företaget ansåg som rimligt.  

 

Respondenten tycker att revisonskvaliteten är viktig och menar att: ”Det är väl någonting man 

har tänkt på, vi har haft en revision från Skatteverket under 25 år och det är väl, varför man 

inte haft fler eller, det är bara vad jag tror att revisorn har ett gott renommé, rätt eller fel det 

vet jag inte men, känslan är den.” (Intervju företag C). Det betyder att företaget varit nöjda 

med den kvalitet som den tidigare revisionsbyrån kunde ge och är därmed inte en anledning 

till att företaget bytte revisionsbyrå. Respondenten anger också att det var något de tänkte på i 

valet av ny revisionsbyrå och beskriver att: ”Ja men det är klart att man vill ju inte ha någon 

som har dåligt rykte. Absolut inte. Man ska ju kunna sova om natten.” (Intervju företag C). 

Respondenten anger att det är revisorns rykte som spelar roll sett till revisionskvaliteten, 

vilket också Butcher, Harrison och Ross (2013) identifierat som kvalitet på revisionen. Magri 

och Baldacchino (2004) redogör dock för att ryktet är viktigare för större företag eftersom de 

är mer benägna att betala för den legitimitet som en revisor eller revisionsbyrå med ett gott 

rykte medför. Respondenten ser också att det goda ryktet medför legitimitet men tänker då 
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främst på Skatteverket istället för andra externa parter, eftersom hen nämner att de endast haft 

en kontroll från Skatteverket och tror att det beror på revisorns goda rykte. Det framkommer 

inte huruvida respondenten är beredd att betala för ett gott rykte men eftersom Big-N byråerna 

enligt respondenten inte var värda det höga priset och revisionsarvodet ändå var viktigt är det 

inte troligt att företaget skulle sätta revisorns rykte före priset. Eftersom företaget valde en 

revisor som respondenten kände och som hade kopplingar till företaget är det svårt att se att 

det var ryktet som spelade roll för företaget i valet. Det var troligtvis snarare den egna 

uppfattningen om revisorn. Företag C har inte haft någon oren revisionsberättelse åren före de 

genomförde byrårotationen och därför har inte det heller påverkat företaget. 

 

Enligt respondent C behöver revisorn inte besitta några särskilda kompetenser. Hen anger inte 

att den tidigare revisorn skulle sakna kompetens. Att revisorn har branschkunskap ser 

respondenten till exempel inte som nödvändigt. Respondenten har dock svårt att särskilja 

redovisningstjänsten från revisionstjänsten, vilka båda utförs av samma byrå (Intervju företag 

C). Magri och Baldacchino (2004) tar upp det faktum att hög personalomsättning hos 

revisionsbyråerna gör att det ofta är olika personer som gör revisionen hos företaget och att 

företaget därmed behöver lägga tid på att lära upp ny personal från revisionsbyrån. När 

intervjuarna frågade om detta tar respondenten upp: ”Det var någon ny förra året ja, näe sen 

beror det ju på liksom om de fått nytt folk. Ja det är väl det de hade fått då. Så då får ju de 

sätta sig in i det, hur vi fungerar lite. Det är ju en nackdel givetvis ju. Men folk slutar ju eller 

börjar ju.” (Intervju företag C). Respondenten säger även att det är en till person inblandad i 

revisionen på den nya revisionsbyrån och tycker att det på den punkten var bättre på den förra 

revisionsbyrån eftersom det var färre personer som behövde sättas in i verksamheten då 

(Intervju företag C). Revisorns kompetens har inte haft betydelse för företaget i beslutet att 

byta revisionsbyrå och inte heller i valet av den nya revisionsbyrån eftersom det inte var något 

de såg till överhuvudtaget.  

 

Företag C har bytt från en mindre revisionsbyrå till en annan mindre revisionsbyrå, vilket 

respondenten förklarar beror på: ”För att jag tror det är mera anpassat efter våran plånbok. Det 

är så jag tänker. Rätt eller fel men, om man lyssnar på andra om man ska gå på de stora 

drakarna så är det oftast dyrare. Det är min känsla. Men vi har aldrig, aldrig kollat. Men det är 

känslan.” (Intervju företag C). Eftersom företag C inte var missnöjda eller såg några nackdelar 

med en mindre revisionsbyrå var det inte storleken på revisionsbyrån som hade betydelse för 

beslutet att byta byrå. Respondenten anger att hen tror att det finns fördelar med Big-N 
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byråerna då de har specialistkunskaper gällande bland annat skatt. Det är dock inget företag C 

efterfrågar och har inte övervägt att välja en Big-N byrå, eftersom de fördelar som dessa 

byråer kan erbjuda inte är något företaget saknar. Respondenten tror också att det blir mindre 

personligt hos de stora byråerna (Intervju företag C). Det framgår av respondenten att 

företaget inte vill betala för de fördelar som en Big-N byrå skulle kunna innebära. Beattie och 

Fearnley (1998a) finner resultat som tyder på att mindre företag efterfrågar revisionsbyråer 

som matchar företagets storlek, vilket kan förklara respondent B:s resonemang. Att 

respondenten benämner de större revisionsbyråerna som drakar tyder på att respondenten ser 

dessa byråer som för stora för att företaget ens skulle överväga att välja en stor revisionsbyrå. 

Respondenten nämner att det i valet av ny revisionsbyrå var viktigt att det var en liten 

revisionsbyrå (Intervju företag C). Valet av ny revisionsbyrå var därmed kopplat till storleken 

på revisionsbyrån eftersom företaget såg Big-N byråerna som för stora och dyra och därför 

efterfrågade en mindre revisionsbyrå.   

 

En bra relation till revisorn är viktigt enligt respondenten och innebär att en vanlig dialog kan 

föras mellan klienten och revisorn. Klienten ska kunna fråga revisorn om vad som helst 

(Intervju förtag C). Företagets tidigare revisor hade reviderat företaget i nästan 20 år och 

respondenten berättar att hen under där här tiden lärde känna revisorn och menar att 

”Revisorn lär man ju känna oavsett liksom.” (Intervju företag C). Respondenten ser inga 

nackdelar med att känna revisorn och menar att en långvarig relation mellan ett företag och 

revisor borde ses som positivt för utomstående parter: ”Nej men det måste, håller man på och 

byter revisor så, ja, det är inget som jag tänkt på men då borde man väl höja på ögonbrynen så 

sätt. Hur seriöst är det bolaget då? […] Så det borde väl vara positivt att ha en lång relation 

med revisorn.” (Intervju företag C). Det visar på att respondenten ser det som mer legitimt att 

ha en lång relation till revisorn än att uppvisa ett oberoende, vilket är intressant med tanke på 

att syftet med revisionen enligt Öhman och Wallerstedt (2012) är att företaget ska granskas av 

en självständig part. Då företaget tog beslutet att byta revisionsbyrå togs hänsyn till att 

revisorn på den tidigare revisionsbyrån snart skulle nå pensionsåldern. Hen var en av två 

anställda och ägare av byrån. Respondenten upplevde oro för att revisorn skulle lägga ner 

revisionsbyrån: ”Hade dem kommit in med någon ny då hade vi lika gärna kunnat fortsatt 

men jag kände viss oro så det var därför egentligen ja, varför vi bytte.” (Intervju företag C). 

Revisorns ålder var därmed en faktor som hade betydelse för företagets beslut att byta 

revisionsbyrå.  
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Företag C outsourcade sin ekonomifunktion till en redovisningsbyrå under några år före 

byrårotationen genomfördes. Relationen till denna byrå skar sig och därför ville företaget byta 

redovisningsbyrå. Då kontaktade respondenten en annan redovisningsbyrå, vilken även 

tillhandahöll revision. Respondenten kände en revisor på den kontaktade byrån och såg 

fördelar i att erhålla både redovisnings- och revisionstjänster från samma byrå. 

Kombinationen av den personliga relationen till revisorn och att byrån kunde erbjuda både 

redovisnings- och revisionstjänster resulterade i att företaget beslutade att även byta 

revisionsbyrå till denna nya byrå. Byrårotationen som företag C gjorde berodde därmed inte 

på att det var en konflikt med revisorn vilket annars anges av Fontaine, Letaifa och Herda 

(2013), Magri och Baldacchino (2004) och McConnell (1984) som en anledning till att byta 

revisionsbyrå. Det var istället en konflikt som uppstod med redovisningsbyrån som ledde till 

att företaget beslutade att byta revisionsbyrå. Att byten av revisionsbyrå sker på grund av att 

en konflikt uppstår med ett företags redovisningsbyrå är inget som nämns i tidigare forskning. 

Det skulle kunna bero på att den kombination av faktorer som rör byrårotationen i företag C 

framstår som tämligen unik. 

 

Det viktigaste när företaget valde ny revisionsbyrå anger respondenten var att hen känner 

personen, och då alltså revisorn. Respondenten fortsätter: ”Det var nog det viktigaste, känslan, 

magkänslan. För hade man gått till någon annan då hade man liksom fått börja på ruta ett 

liksom. Känner inte en käft liksom och ja, det hade varit en högre tröskel.” (Intervju företag 

C). Revisionsbyrån som valdes var även kund till företag C och då fanns även en relation den 

vägen menar respondenten. Beattie och Fearnley (1998a) redogör för att kemin till revisorn 

spelar stor roll i valet av ny revisionsbyrå för och prioriteras framför servicen, vilket gäller för 

företag C. Respondenten ser inte att revisorns oberoende till företaget spelar någon roll för 

dem så länge det inte försiggår några oegentligheter (Intervju företag C). Det framgår av 

respondentens resonemang att valet av ny revisionsbyrå i huvudsak baserades på den relation 

som företaget och respondenten hade till den revisor och revisionsbyrå som valdes eftersom 

respondenten endast ser det som positivt att ha en relation till revisorn och värdesätter det.  

 

Den revisionsbyrå som valdes kunde erbjuda både redovisnings- och revisionstjänster vilket 

företaget uppskattade, eftersom byrån då kunde lösa eventuella tvister mellan 

redovisningskonsult och revisor inom bolaget utan att dra in företaget (Intervju företag C). De 

tjänster som revisionsbyrå kunde erbjuda utöver revisionen var inte avgörande i valet men 

hade en positiv inverkan. Det framgår av tidigare forskning att företag vill kunna rådfråga sin 
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revisor om frågor rörande verksamheten (Fontaine, Letaifa & Herda 2013; Magri & 

Baldacchino 2004), men att företag väljer en revisionsbyrå som även kan erbjuda 

redovisningstjänster är inget som lyfts. Det kan förklaras av att stora delar av den tidigare 

forskningen har gjorts på publika företag och för dessa är det, iallafall inom EU, förbjudet att 

köpa redovisnings- och revisionstjänster från samma byrå enligt Europaparlamentet och 

rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende 

lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens 

beslut 2005/909/EG. 

 

Modell 4: Byrårotationsprocessen i företag C 

 

1. Det skar sig i relationen till företagets redovisningsbyrå. 

2. Respondenten kände en revisor som jobbade på den nya redovisnings- och 

revisionsbyrå som företaget kontaktade. 

3. Företagets dåvarande revisor, som drev revisionsbyrån själv, närmade sig 

pensionsåldern. 

4. Att respondenten kände en revisor på den nya redovisnings- och revisionsbyrån i 

kombination med att företagets dåvarande revisor började närma sig 

pensionsåldern ledde till att företag C beslutade att byta revisionsbyrå. 

5. Företaget ville endast ha en revisor på en mindre revisionsbyrå. 

6. Respondenten hade en personlig relation till den nya revisorn. 

7. Kombinationen av en mindre revisionsbyrå och att det fanns en personlig 

relation till revisorn gjorde att denna revisionsbyrå valdes.   
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6.1.4 Företag 1 

Eftersom företag 1 har gjort två byrårotationer kommer de att ses som två fall och analyseras 

var för sig. Företag 1 har haft en finansiell tillväxt i och med en ökning av både omsättning 

och antal anställda åren innan de genomförde båda byrårotationerna (Årsredovisning företag 

1). Innan det första bytet förvärvades två dotterbolag vilket ses som tillväxt enligt Williams 

(1988). Beattie och Fearnley (1998b) och Magri och Baldacchino (2004) menar att företagets 

efterfrågan av revisionstjänsten kan ändras till följd av tillväxt eftersom företaget då kan vara 

i behov av annan expertis och kompetens hos revisorn. Företaget hade dock flera dotterbolag 

sedan tidigare och respondenten uttrycker inget under intervjun som kan hänföras till att 

företagets efterfrågan av revisionen skulle ha förändrats innan bytet skedde (Intervju företag 

1). Därmed har inte den tillväxt som skett påverkat företaget i valet att byta revisionsbyrå. 

Innan det andra bytet skedde avyttring av två dotterbolag vilket tyder på att det inte var någon 

större tillväxt i företaget. Det andra bytet kan därför inte heller hänföras till tillväxt i företaget. 

 

Förändringar har skett på ledningspositioner i företag 1 och vid tidpunkten för företagets 

andra byrårotation är både ekonomichefen och VD:n nya. Woo och Koh (2001) menar att 

revisorsbyten är vanligare i företag där förändringar i företagsledningen skett, men anger 

också att det främst gäller för företag där ägandet är samlat. I företag 1 är ägandet spritt 

eftersom de är ett publikt företag och att rotationen skulle vara på grund av den nya VD:n är 

tveksamt. Bytet bottnar nämligen i att revisionsbyrån och företaget inte var överens kring hur 

en post skulle redovisas (Intervju företag 1). Visserligen hade en annan VD kunnat resonerat 

annorlunda och inte sett ett behov av att byta revisionsbyrå, men baserat på respondentens 

resonemang så ses det inte som troligt: “Det var en väldigt komplex fråga. Men för ett bolag 

är det väldigt viktigt med rörelseresultatet och vi ville ta saken under rörelseresultatet och det 

fick vi inte göra. […] då kände vi att, nä men då byter vi. Och då hade ju CFO:n också sagt 

upp sig och allt det här krångliga eller så, så då var det [hen] (VD:n författarnas anm.) som 

fick driva frågan.” (Intervju företag 1). Före den första byrårotationen hade inga förändringar i 

företagets ledning skett (Intervju företag 1).   

 

Dhaliwal, Schatzberg och Trombley (1993) konstaterar att byten av revisor i högre grad sker 

när det föreligger en konflikt mellan klienten och revisorn och att dessa företag också 

upplever en ansträngd ekonomisk situation. I det andra bytet som företag 1 fanns en konflikt 

men däremot tyder inget på att företaget hade det dåligt ekonomiskt ställt. Företaget har haft 

ett positivt och ökande rörelseresultat åren före båda byrårotationerna. Till den senare 
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byrårotationen har dock rörelseresultatet sjunkit något. Soliditeten har varit skiftat både uppåt 

och nedåt men överlag varit stabil (Årsredovisning företag 1). Respondent 1 uttrycker inte 

något som antyder att företaget upplevt finansiella utmaningar även om konflikten tyder på att 

företaget är måna om rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var därmed inte pådrivande 

till byrårotationen i någon av de två gångerna företaget bytt revisionsbyrå.  

 

Det framkommer inget om att någon av de två byrårotationerna som företag 1 har gjort skulle 

ha skett på grund av att det var för högt revisionsarvode, utan det är andra faktorer som har 

lett fram till ett byte. När ny revisionsbyrå skulle väljas vid den första byrårotationen 

skickades det ut underlag till Big-N byråerna. Respondenten uttrycker då att dessa byråer har 

samma koncept och de kompetenser som företaget vill ha, och hen säger även att ”Egentligen 

handlar det ju mest om pris. Det får man ju faktiskt vara ärlig och säga.” (Intervju företag 1). 

Beattie och Fearnley (1998a) redogör för att revisionsarvodet inte spelar någon roll då företag 

väljer vilka revisionsbyråer som ett anbud skickas till. Vid valet av ny revisionsbyrå anger 

författarna däremot att revisionsarvodet är den främsta faktorn som företag ser till (Beattie & 

Fearnley 1998a). Företag 1 såg inte heller till arvodet då de skickade ut anbud, utan det valet 

togs med hänsyn till kompetensen hos revisorerna. Däremot baserades valet av ny 

revisionsbyrå delvis på revisionsarvodet (Intervju företag 1). Efter en urvalsprocess lades 

förslag på revisor fram till styrelseordförande som inte valde den föreslagna revisorn, utan det 

var ett dyrare alternativ som valdes. Varför styrelseordförande valde just denna revisor vet 

inte respondenten. När företaget ska välja ny revisionsbyrå nu igen tittar de mer på 

börserfarenheten hos revisorn. Respondenten kan inte uttala sig huruvida de var fel att titta 

mycket på pris vid förra valet med tanke på att de nu behöver byta revisionsbyrå igen, 

eftersom det inte var den byrå som respondenten lagt fram som förslag som blev vald 

(Intervju företag 1). Vid den första byrårotationen hade priset betydelse för valet av 

revisionsbyrå för företaget, även om det inte var den billigaste byrån som valdes. 

 

Respondent 1 förklarar att revisionskvalitet handlar om erfarenheten hos revisorerna som de 

fått genom att tidigare ha reviderat börsbolag. Vidare innebär kvalitet också att revisorn har 

koll på nya regler och respondenten menar att det är Big-N byråerna som kan ge den här 

kvaliteten (Intervju företag 1). Likt Woo och Koh (2001) så använder respondenten Big-N 

byråer som ett mått på revisionskvalitet, och det är enbart dessa byråer som kan tillhandahålla 

den kvalitet som företaget efterfrågar enligt respondenten (Intervju företag 1). Huruvida 

börserfarenhet hos revisorn och kunskap kring nya regelverk endast finns på de större 
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revisionsbyråerna är svårt att avgöra, men i det geografiska område som företag 1 verkar i 

tyder det som respondenten framför på att denna kunskap inte finns hos de mindre 

revisionsbyråerna. Anledningen till att företaget bytte revisionsbyrå första gången förklarar 

respondenten genom att: ”Revisorn måste ju skicka runt det, så det går igenom något reveiw-

team där uppe och det gäller ju för den revisorn som är på oss att stå på vår sida då så att man 

inte behöver göra alla de här tiotusen ändringar de tycker, där var [hen] nog lite svag.” 

(Intervju företag 1). Det är även delvis på grund av det här som företaget väljer att byta 

revisionsbyrå den andra gången. Vidare berättar respondenten att för att kunna stå emot vad 

experterna säger behöver revisorn erfarenhet (Intervju företag 1). Med tanke på respondentens 

egen definition av revisionskvalitet hade kvaliteten en påverkan på att företaget bytte 

revisionsbyrå i båda fallen eftersom anledning till byrårotationerna var att revisorn saknade 

den erfarenheten som krävdes för att kunna stå emot vad experterna sa. Revisionskvaliteten 

hade också stor betydelse i valet av ny revisionsbyrå. I båda valen vände sig företaget endast 

till Big-N byråer, vilket respondenten ansåg var ett mått på revisionskvalitet.  

 

Angående valet av ny revisor berättar respondenten att: ”Det handlar jättemycket om 

erfarenheten. Det är superviktigt att de har haft börsbolag innan.” Det är rätt mycket 

specialgrejer med börsbolag menar respondenten och för de större revisionsbyråerna behöver 

de inte förklara dessa. En förhoppning är istället att byrån ligger steget före kring nya 

regelverk och därmed kan ge tillbaka till företaget i form av att revisorn frågar företaget om 

de har tänkt på att anpassa sig efter det nya regelverket. Det underlättar för företaget tycker 

respondenten. I båda valen valdes revisorer som var påskrivande revisor på andra börsbolag 

och respondenten anger angående det senare valet att: ”Ja alltså denna gången var vi, var det 

faktiskt börserfarenhet vi nästan bara kollade på.” (Intervju företag 1). Butcher, Harrison och 

Ross (2013) menar att expertis har betydelse för företag i valet att behålla en revisor snarare 

än i beslutet att byta eller att välja ny revisionsbyrå. För företag 1 hade det dock betydelse 

både i beslutet att byta och i valet av ny revisionsbyrå. Respondenten tycker också att det är 

viktigt att revisorn kan leda företaget rätt och vet vad som är väsentligt för företaget (Intervju 

företag 1). Eftersom respondenten anger att börserfarenhet även handlar om revisorns 

kompetens är därför kompetensen också avgörande för beslutet att byta och valet av ny 

revisionsbyrå.  

 

Företag 1 har inte haft någon oren revisionsberättelse åren före byrårotationen men däremot 

förekommer något som Schwartz och Menon (1985) diskuterar. De menar att när ett företag 
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får en oren revisionsberättelse kan det medföra att företaget väljer att byta revisor för att de 

vill ha en revisor vars åsikter kring företagets rapportering är i linje med företagsledningen. 

Respondenten beskriver anledningen till företagets senaste byrårotation som: ”Där blev vi, vi 

inte helt överens […] hur vi skulle redovisa en viktig grej för oss. Så att då var det väl mer, 

det var ingen anmärkning, ingenting sånt, utan det var mer att vi inte var överens hur vi 

skulle, hur vi skulle redovisa det. Och då fick vi ju redovisa som revisorn sa ju, det var ju en 

anledning till att vi byter, att vi byter denna gången.” (Intervju företag 1). Företaget fick ingen 

anmärkning eftersom de till slut redovisade som revisorn ville, men det är möjligt att de hade 

fått det om de hade redovisat som de själva ville. Eftersom revisorns åsikt kring 

rapporteringen inte stämde med företagsledningen i företag 1 ville de byta revisor. 

Respondenten berättar att de kontaktade andra revisorer i samband med konflikten med deras 

dåvarande revisionsbyrå och stämt av med dem vad deras syn i frågan var, och dessa höll med 

företaget i frågan. Det var dock inte den byrå som dessa revisorer jobbade på som sedan lades 

fram som förslag till ny revisionsbyrå. Farhågan om att företaget skulle kunna få en oren 

revisionsberättelse var det som påverkade företaget att byta revisionsbyrå, vilket Lennox 

(2000) menar är opinion shopping. Williams (1988) har en annan syn och påstår att företag 

byter revisor för att de är missnöjda med kvaliteten på revisionen och inte på grund av opinion 

shopping. Farhågan om den orena revisionsberättelsen hade en viss betydelse i valet av ny 

revisionsbyrå. Respondenten uttrycker nämligen: ”Men jag kan känna att denna gången var 

det väldigt viktigt för oss med börserfarenhet, genom att vi kom i den knipan vi gjorde innan 

årsbokslutet i år med vår, med de revisorerna vi hade.” (Intervju företag 1). Farhågan om den 

orena revisionsberättelsen stärkte därmed endast företagets behov av en revisor med 

börserfarenhet, och gjorde inte att det var något ytterligare som efterfrågades hos den nya 

revisionsbyrån. Det finns inget gällande en oren revisionsberättelse som påverkade företaget i 

den första byrårotationen.  

 

Företag 1 har i båda sina byrårotationer bytt från en Big-N byrå till en annan. Respondenten 

förklarar att de som börsbolag vill ha de stora revisionsbyråerna i och med den kvalitet som 

de innebär. Respondenten menar också att de underlättar för dem själva genom att välja en 

stor revisionsbyrå eftersom de inte behöver förklara saker för revisorn utan istället hoppas att 

revisorn ligger steget före och kan ge tillbaka till företaget genom att upplysa dem om nya 

regelverk som kommit. Av egen erfarenhet vet respondenten att det på stora revisionsbyråer 

körs ut information kring nya regelverk i hela organisationen men att på mindre 

revisionsbyråer får revisorn själv leta upp den informationen. En annan fördel som 
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respondenten ser i de stora revisionsbyråerna är att de finns lokalt, vilket enligt respondenten 

gör att det är lätt att åka förbi revisorns kontor för att lämna papper eller liknande. 

Respondenten kan dock inte säga några upplevda skillnader mellan stora och små 

revisionsbyråer då företag 1 inte haft någon mindre revisionsbyrå under tiden respondenten 

arbetat där (Intervju företag 1). I bytena av revisionsbyrå som företag 1 har gjort har inte 

storleken på byråerna haft betydelse, men däremot har valet ny revisionsbyrå baserats på 

storleken då företaget endast efterfrågat Big-N byråer. Beattie och Fearnley (1998b) anger att 

vissa företag tycker det är av vikt att anlita en Big-N byrå eftersom de anses stå för en viss 

expertis. Eftersom företag 1 redan hade en Big-N byrå kunde de inte få mer expertis genom 

att välja en Big-N byrå. I den andra byrårotationen, när företaget nästan enbart valde efter 

erfarenheten hos revisorn, valdes istället en revisor som satt vid en större ort än den förra 

revisorn (Intervju företag 1). Det visar på att revisorerna vid de lokala kontoren inte hade den 

börserfarenheten som företaget efterfrågade. Respondenten anger alltså lokala kontor som en 

fördel hos de stora revisionsbyråerna, samtidigt som företaget vid den andra byrårotationen 

väljer en revisor som inte sitter på den lokala orten.  

 

Angående relationen mellan klienten och revisorn tycker respondent 1 att det är bra om det 

finns en bra relation till revisorn, men det är inte särskilt viktigt. En bra relation menar 

respondenten handlar om att de som kunder ska vara prioriterade och att revisorn snabbt kan 

hjälpa företaget när problem uppstår. Det behövs eftersom det ibland kan uppstå frågor bara 

någon dag innan rapporterna ska vara klara och då måste de kunna få svar snabbt. 

Respondenten berättar inte något om att relationen till den tidigare revisionsbyrån skulle vara 

dålig, snarare tvärtom eftersom företaget hade haft denna revisionsbyrå i nästan 20 år. 

Tidigare arbetade respondent 1 vid just den revisionsbyrån och därför bör relationen till 

revisionsbyrån varit god.  

 

Det andra bytet påverkades av att en konflikt uppstod mellan företaget och revisionsbyrån 

angående redovisningen (Intervju företag 1). Respondenten berättar att företaget tappade 

förtroendet för revisorn i och med konflikten och därmed borde även relationen påverkats. 

Magri och Baldacchino (2004) redogör för att misshälligheter i relationen till revisorn har 

mest betydelse vid beslut att behålla revisorn eller inte. Även McConnell (1984) anger att 

oenigheter mellan klient och revisor kan leda till ett byte av revisor och tar upp att 

oenigheterna kan röra tillämpningen av redovisningsprinciper, vilket är fallet för företag 1. 

McConnell (1984) menar också att oenigheter är vanligare med revisorer från de större 
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revisionsbyråerna, något som företag 1 hade vid tiden för konflikten. Även de antaganden 

som gjordes i studien om att de mer komplexa regelverken som oftast gäller för klienter hos 

större revisionsbyråer gör att det uppstår mer oenigheter är högst tillämpligt. Respondenten 

tycker dock att de hade hög prioritet hos den här revisionsbyrån och relationen var troligtvis 

bra innan konflikten uppstod. Den andra byrårotationen skedde till följd av den konflikt som 

uppstod och utan att respondenten uttryckligen sagt att relationen skadats bör det ha påverkat 

företaget i valet att byta revisionsbyrå. Med tanke på det resonemang respondenten för 

angående relationen till revisorn vid den andra byrårotationen kan det antas att relationen 

skadats även vid den första byrårotationen i och med att revisorn inte stod upp för företaget 

gentemot review-teamet. Den första byrårotationen skedde därmed till viss del av att det 

förelåg problem i relationen till revisorn men det var inte avgörande för beslutet att byta. 

Under intervjuerna som hölls med revisorerna innan valen frågade företaget om de skulle vara 

en prioriterad kund och hur det skulle visa sig, eftersom att det var ansågs vara viktig del i att 

ha en bra relation för företaget (Intervju företag 1). Då alla revisorerna angav att företaget 

skulle vara prioriterade kan därför inte relationen till revisorn och byrån varit avgörande i 

valet av revisionsbyrå.   

Modell 5: Byrårotationsprocessen i företag 1 vid byte 1 

 

Byte 1 

1. Företaget upplevde att revisorn inte hade tillräckligt med erfarenhet av börsbolag. 

2. Avsaknaden av erfarenhet hos revisorn gjorde att företag 1 valde att byta 

revisionsbyrå. 

3. Företaget ville endast ha en Big-N byrå. 

4. Företaget ville ha ett lågt revisionsarvode. 

5. Revisorn hade erfarenhet av börsbolag. 

6. Lågt revisionsarvode, att byrån var en Big-N byrå och en revisor med erfarenhet 

av börsbolag var viktigt för företaget i valet av ny revisionsbyrå.  
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Modell 6: Byrårotationsprocessen i företag 1 vid byte 2 

 

Byte 2 

1. En konflikt mellan revisorn och företaget uppstod gällande redovisningen av en post. 

2. Företaget upplevde en farhåga om att erhålla en oren revisionsberättelse. 

3. Samtidigt upplevde företaget att revisorn inte hade tillräckligt med erfarenhet av 

börsbolag. 

4. Avsaknaden av börserfarenhet hos revisorn i kombination med den konflikt som 

uppstod med revisionsbyrån och att företaget därmed fick en farhåga om att få 

en oren revisionsberättelse ledde fram till att företag 1 bytte revisionsbyrå igen.  

5. Företaget ville endast ha en Big-N byrå. 

6. Revisorn hade börserfarenhet.  

7. En kombination av att revisionsbyrån var en Big-N byrå och att revisorn hade 

stor erfarenhet av börsbolag ledde fram till det förslag på ny revisionsbyrå som 

gavs. 

 

6.1.5 Företag 2 

Företag 2 har haft tillväxt innan de bytte revisionsbyrå eftersom de har förvärvat flera bolag, 

vilket även har lett till att omsättning och antalet anställda har ökat. Respondenten uttrycker 

dessutom att: ”Från [år] och framåt så har det ju varit intensivt med förvärv och ja vi har 

vuxit, har vi gjort.” (Intervju företag 2). Ett av förvärven som gjordes medförde att företaget 

fick en ny storägare och även att representanter från den nya storägaren fick poster i styrelsen 

(Årsredovisning företag 2). Med den nya ägaren uppstod problematik mellan revisionsbyrån 

och företaget. Byrån valde då att avsäga sig uppdraget på grund av oberoendeskäl vilket ledde 

till att företaget ofrivilligt behövde genomföra en byrårotation (Intervju företag 2). Enligt 
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Tanyi, Raghunandan och Barua (2010) kan en ofrivillig byrårotation ske då en revisionsbyrå 

upphör, men i fallet för företag 2 var det istället revisionsbyrån som tog ett beslut att lämna 

klienten. Den tillväxt som företaget hade i form av företagsförvärv hade därmed betydelse för 

att företaget genomförde en byrårotation, även om byrårotationen inte var ett aktivt val från 

företagets sida.  

 

Då revisionsbyrån valde att avsäga sig revisionsuppdraget på grund av den nya storägaren 

ledde förändringen i ägarstrukturen därför till byrårotationen. Det är i linje med vad Woo och 

Koh (2001) fann i sin studie, att förändringar i ägarstrukturen hos företag har påverkan på 

beslutet att byta revisionsbyrå, även om det i fallet för företag 2 inte var någon i den nya 

ägarstrukturen som gjorde ett aktivt val att byta revisionsbyrå. Eftersom tillväxten och 

förändringarna i företagsledningen gjorde att revisorn avsade sig uppdraget, och företaget 

därmed inte själva påverkade att byrårotationen genomfördes, har därför inte några andra 

faktorer betydelse för varför byrårotationen genomfördes. De andra faktorerna analyseras bara 

utifrån vilken betydelse de hade i valet av ny revisionsbyrå.  

 

I företag 2 har rörelseresultatet i flera år före byrårotationen varit negativt. Soliditeten har 

dock inte förändrats nämnvärt (Årsredovisning företag 2). Enligt respondenten har det varit 

svåra år för företag inom deras bransch och företaget kämpade under dessa år för att ha ett 

positivt rörelseresultat. Respondenten uttrycker även att: ”Svenska kronan har varit svag och 

är fortsatt svag då, och i och med att vi exporterar 85% [...] när kronan förändras så slår det 

väldigt hårt mot vårt resultat.“ (Intervju företag 2). Det går att utläsa ur både årsredovisningen 

och intervjun att företaget haft finansiella motgångar åren före byrårotationen. Woo och Koh 

(2001) anger att när företag hamnar i en ansträngd ekonomisk situation ökar revisionsrisken 

vilket kan leda till att revisorn avsäger sig uppdraget. I fallet för företag 2 valde revisorn och 

revisionsbyrån att inte fortsätta uppdraget hos företaget. Enligt respondenten var det dock på 

grund av oberoendeskäl och att revisionsbyrån därmed skulle strida mot sitt interna regelverk 

om de fortsatte uppdraget. Det är därför inte troligt att det är den ansträngda ekonomiska 

situationen som företaget befann sig i som hade betydelse för byrårotationen. 

 

Företag 2 såg till arvodet när en ny revisionsbyrå valdes och respondenten säger att arvodet 

kan skilja mycket mellan byråerna. Företaget valde den revisionsbyrå som hade lägst arvode 

eftersom det sammanföll med den byrå som också hade de andra faktorer som företaget 

värdesatte. Respondenten säger dock inte att arvodet var avgörande utan uttrycker att ”Man 
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väger ju ihop de olika, de olika delarna av det.” (Intervju företag 2). Företaget skulle kunna ha 

valt en revisionsbyrå med ett högre arvode om det var den byrån som var bäst på de andra 

punkterna som företaget tittade på, men det är positivt att det i valet var den byrån med lägst 

arvode som var bäst på de andra punkterna också (Intervju företag 2). Därmed hade 

revisionsarvodet påverkan på valet av ny revisionsbyrå. Att revisionsarvodet har betydelse i 

valet av ny revisionsbyrå resonerar Haskins och Williams (1990) kring. De menar att företag 

med ansträngd ekonomi byter revisionsbyrå på grund av högt arvode och väljer en 

revisionsbyrå med lägre arvode. Företag 2 upplevde en ansträngd ekonomisk situation under 

tiden innan byrårotationen och arvodet hade betydelse för företag vid valet av ny 

revisionsbyrå. Den revisionsbyrå som valdes hade inte ett lägre arvode än den tidigare byrån.  

Företaget hade dock en stark tillväxt innan byrårotationen, vilken resulterade i att 

revisionsuppdraget blev mer omfattande och därmed bidragit till det högre arvodet (Intervju 

företag 2). Det kan därför konstateras att tillväxten hade en påverkan på hur revisionsarvodet 

förändrades efter bytet av revisionsbyrå, och att den ekonomiska situationen hade mindre 

betydelse.  

 

Kvalitet på revisionen innebär enligt respondent 2 att det finns en bra arbetsuppdelning inom 

revisionsteamet, att synpunkterna från revisorn är relevanta och ser till väsentlighet och risk 

och att revisorerna har den spetskompetens som krävs när de reviderar publika företag. När 

företaget valde en ny revisionsbyrå ville de ha en Big-N byrå eftersom dessa har 

specialistkunskaperna företaget söker i huset (Intervju företag 2). Respondenten säger också 

att: ”Vi vill ju gärna ha såna som har lite erfarenhet då ifrån större bolag, och erfarenhet ifrån 

IFRS, och även börsnoterad miljö är ju ett plus då.” (Intervju företag 2). I och med att 

företaget såg till kompetensen kring börsbolag vilket respondenten ansåg tillhöra 

revisionskvalitet, spelade kvaliteten in när de valde ny revisionsbyrå. Företag 2 har inte haft 

någon oren revisionsberättelse i samband med byrårotationen och det har därmed ingen 

påverkan på företaget.  

 

Revisorns kompetens framkommer som betydande för företaget i valet av revisionsbyrå. De 

kompetenser som företag 2 såg till var att revisorn skulle ha erfarenhet från större bolag och 

ett plus var om det fanns erfarenhet från börsbolag och därmed IFRS, eftersom IFRS är 

väldigt komplext. Branschkunskap hos revisorn var också ett plus och var något företaget 

kollade på, även om det var underordnat kunskapen kring IFRS (Intervju företag 2). Fontaine, 

Letaifa och Herda (2013) och Williams (1988) menar att avsaknad av branschkunskap kan 
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leda till att ett företag byter revisionsbyrå, men utelämnar dess betydelse för valet av 

revisionsbyrå. Hos den nya revisionsbyrån som valdes av företag 2 fanns branschkunskap hos 

revisorerna, vilket visar på att det är en kompetens som hade viss betydelse i valet av ny 

revisionsbyrå. Respondenten förklarar också att de vill att de revisorer som företaget har 

löpande kontakt med har en tillräckligt hög nivå: ”Man vill kunna få i alla fall de första 

svaren, är det möjligt eller inte vill man ju kunna bolla med sin revisor då utan att de för varje 

frågeställning man har behöver ta kontakt med experter. För experter kan vara ganska svåra 

och prata med, de har sitt eget språk på något vis. De pratar i paragrafer.” (Intervju företag 2). 

För att säkerställa att revisorerna hade de kompetenser som företaget eftersökte hölls möten 

med de tilltänkta revisionsteamen. Respondenten berättar att under mötena: ”Då går de ju 

igenom upplägget och hur de jobbar och vilka personer som de har tänkt sig att ja, vilka 

kompetenser de har och tillgå.” (Intervju företag 2). Företaget valde att endast kontakta Big-N 

byråer eftersom de förutsätter att de byråerna har tillgång till kompetenserna som företaget 

eftersöker, men respondenten säger att det var en avvägning mellan olika faktorer när 

revisionsbyrån valdes (Intervju företag 2).  

 

Storleken på revisionsbyrån hade också betydelse i valet av ny revisionsbyrå med tanke på att 

företag 1 endast begärde in offerter från Big-N byråer. Anledning till att företaget endast 

kontaktat stora revisionsbyråer förklarar respondenten som att: ”Ja det är ju så att vi redovisar 

enligt IFRS-regelverket och vi har även noterings- och börsregelverket och ta hänsyn till, så 

att det måste vara en av de stora byråerna. Där har man specialistkunskaperna i huset.” 

(Intervju företag 2). Valet av ny revisionsbyrå för företag 2 bekräftar vad Beattie och Fearnley 

(1995) funnit. De argumenterade nämligen för att företag tycker att det är viktigt att 

revisionsbyrån är en av de stora globala byråerna. Något som också var viktigt för företag 2 

var att revisionsbyrån hade lokal förankring. Den tidigare revisionsbyrån som företaget hade 

fanns nära vilket företaget tyckte var bra eftersom revisorerna snabbt kunde ta sig till 

företaget och de ville även fortsättningsvis ha revisorerna nära geografiskt. Respondenten 

nämner dock att fördelarna med lokal förankring börjar luckras upp i och med att en del 

möten nu sker online. En av revisionsbyråerna som företaget kontaktade angav att de skulle 

ha sina revisorer i Stockholm vilket företag 1 valde bort, med tanke på att det då blev en 

annan prisbild och att den lokala anknytningen skulle försvinna. Både de tidigare och 

nuvarande lokala revisorerna har ändå kontakt med specialister från Stockholmskontoret kring 

olika ämnesområden som rör bolagets redovisning. (Intervju företag 2). Att företag väljer ny 

revisionsbyrå baserat på byråns lokala närvaro lyfts inte i tidigare forskning, det framställs 
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inte heller som en egenskap som företag söker hos revisionsbyrån. Det skulle kunna förklaras 

av att det främst är publika företag som studerats i den tidigare forskningen, och att det inte är 

vanligt att publika företag ser den lokala förankringen som så viktig. Publika företag har ofta 

sitt säte i större städer och där finns revisionsbyråer att tillgå inom inte allt för långa avstånd, 

och företagen behöver då inte lägga någon vikt vid revisionsbyråns närhet.   

 

Fontaine, Letaifa och Herda (2013), Magri och Baldacchino (2004) och McConnell (1984) 

hävdar att osämja mellan företaget och revisorn eller revisionsbyrån kan leda till en 

byrårotation. Eftersom byrårotationen i företag 2 gjordes på grund av att revisionsbyrå valde 

att avsluta uppdraget finns en möjlighet att det var något som skavde i relationen mellan 

revisionsbyrån och företaget. Respondenten berättar inget som tyder på att det inte skulle vara 

en bra relation till den tidigare revisionsbyrån, utan det var i samband med att företaget fick 

en ny storägare som den tidigare revisionsbyrån avslutade uppdraget. Relationen mellan 

företaget och den tidigare revisionsbyrån verkar också varit bra med tanke på att företag hade 

denna revisionsbyrå i nästan 20 år. Respondenten anger också att om den tidigare 

revisionsbyrån inte hade avslutat uppdraget att: ”Då hade vi nog fortsatt med dem. Det var vi 

ju inne på, det hade de ju fått byta, ja vald revisor, så att jag vet inte hur lång tid de kunde vara 

kvar egentligen men, då hade vi nog av bekvämlighetsskäl inte bytt tror jag inte.” (Intervju 

företag 2). Magri och Baldacchino (2004) och Fontaine, Letaifa och Herda (2013) anger att 

företag ser revisorns tillgänglighet som viktig, vilket respondent 2 bekräftar. Respondenten 

anger att det är viktigt med en bra relation till revisorn och tycker att det innebär att revisorn 

är tillgänglig och att företaget kan få tips och hjälp angående förändringar och nyheter som 

kommer (Intervju företag 2). Efter bytet fick företaget två huvudrevisorer. Respondenten 

berättar att det var bättre med den förra revisionsbyrå där de bara hade en huvudrevisor, 

eftersom att det då bara fanns en person att kontakta. Angående att ha två huvudrevisorer 

berättar respondenten att: ”De har inte gjort någon riktig uppdelning då och då blir det 

otydligt, visst nu har jag två nummer och ringa och jag kan, det finns inget att jag ska ringa till 

den vid de frågorna eller den om de frågorna utan då är det ju den som är tillgänglig som man 

ställer över frågan till. Så det var tydligare med en.” (Intervju företag 2). Respondent 1 

kommer inte ihåg huruvida de tittade på tillgängligheten hos revisorn i valet av ny 

revisionsbyrå, men tror att det var något som byråerna skriver om sina offerter. Den 

revisionsbyrå som valdes angav att de skulle ha två påskrivande revisorer vilket sågs som 

positivt med tanke på just tillgängligheten, eftersom det då finns ökad möjlighet att nå 

revisorerna. För att höra andra företags upplevelse av revisionsbyrån och revisorerna 
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kontaktades ledningen i ett av dotterbolagen som tidigare haft denna revisionsbyrå (Intervju 

företag 2). Därmed spelade relationen mellan klienten och revisorn, i form av tillgängligheten, 

roll i valet av ny revisionsbyrå för företag 2.  

 

Företag 2 hade inte lagen om obligatorisk byrårotation i åtanke i samband med att de fick byta 

revisionsbyrå. Respondenten anger att de troligtvis fortsatt med samma revisionsbyrå om inte 

revisionsbyrån avslutat uppdraget, men att de hade varit tvungna att rotera revisor i så fall. 

Med tanke på att företaget hade haft den tidigare revisionsbyrån i över 10 år hade de snart 

också behövt rotera byrå. Respondenten verkar dock inte vara medveten om att företaget haft 

revisionsbyrån under så lång tid då hen uttrycker att 10 år ett långt intervall innan en rotation 

krävs. Angående lagstiftningen om byrårotation säger respondenten: ”Men tycker att det, ja 

personligen så kan jag känna att det är bra och byta och ja röra om.” (Intervju företag 2). Det 

visar på att respondenten tycker att det är viktigt med oberoende hos revisorn, men inte själv 

reflekterar över att det kan förekomma risk för beroende i deras egen relation med 

revisionsbyrån. Respondenten berättar om hur det är att byta revisionsbyrå: ”Det är klart att 

när du har haft en byrå länge då, då liksom nöter det in sig och de är vana och nu är ju de här 

nya då så att det är alltid jobbigt när du byter revisor. Du måste lära dem allt från vår 

verksamhet till var pärmarna finns och vem de ska fråga om olika saker. Så det är mycket 

praktiskt som påverkas.” (Intervju företag 2). Den tanke som respondenten har angående att 

10 år med samma revisionsbyrå är en lång tid, när företaget själva haft samma revisionsbyrå 

ännu längre och dessutom inte hade tankar på att byta revisionsbyrå självmant, kan visa på att 

företag inte byter revisionsbyrå av bekvämlighetsskäl. Det kan därför konstateras att lagen om 

obligatorisk byrårotation är nyttig i fall som detta för att förkorta uppdragstiden för 

revisionsbyrån och därmed minska risken för beroende mellan byrån och klienten.  

Modell 7: Byrårotationsprocessen i företag 2 
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1. Företaget köpte upp ett annat företag. 

2. Förvärvet medförde att företaget fick en ny storägare. 

3. Revisionsbyrån avsade sig revisionsuppdraget på grund av oberoendeskäl. 

4. Till följd av att revisionsbyrån avsade sig revisionsuppdraget blev företag 2 

tvungna att byta revisionsbyrå. 

5. Revisorns tillgänglighet i form av två huvudansvariga revisorer togs hänsyn till. 

6. Endast Big-N byråer kontaktades av företaget. 

7. Lokal anknytning såg företaget som viktigt. 

8. Företaget ville ha en revisor med tidigare erfarenhet av att revidera börsbolag. 

9. Revisionsarvodet var av betydelse för företaget. 

10. Genom en sammanvägning av dessa faktorer gjorde företaget valet av ny 

revisionsbyrå. 

 

6.1.6 Företag 3 

Rörelseresultatet för företag 3 har varit positivt och ökat kontinuerligt under åren före 

byrårotationen genomfördes. Företagets soliditet har varit stabil och inte haft någon 

anmärkningsvärd förändring (Årsredovisning företag 3). Det finns inget i det som 

respondenten berättar som tyder på att företaget upplevt finansiella motgångar eller att det 

skulle ha någon inverkan på beslutet att byta revisionsbyrå. Det finns därför ingen koppling 

mellan finansiell ställning och byrårotationen hos företaget.  

 

Förändringar i företagsledningen och ägarstrukturen är en orsak till att en byrårotation 

genomfördes i företag 3. Dessa orsaker har också Woo och Koh (2001) konstaterat i sin 

studie. VD:n i detta familjeföretag var på väg att pensionera sig och det fanns ingen naturlig 

efterträdare på positionen, följden blev att företaget istället börsintroducerades och fick en 

annan ägarstruktur. I samband med börsintroduktionen ville företaget hantera den 

närståendeproblematik som fanns i form av att den tidigare revisionsbyrån granskade VD:n 

och styrelseordförandens privata företag (Intervju företag 3). Därför resonerade företaget 

enligt respondenten: “Så då tyckte man att liksom att när vi ändå måste byta här nu så gör vi 

ett, nu sopar vi rent.” (Intervju företag 3). Den närståendeproblematik som uppstod i företag 3 

bekräftar delvis Williams (1988) resonemang om att företag kan genomföra revisorsbyte då 

en ny ledning tillsätts på grund av att revisorn associeras med den gamla ledningen, här i form 

av att denne också reviderade den tidigare VD:ns privata bolag. Hade det däremot funnits 

någon naturlig efterträdare inom familjen hade byrårotationen antagligen inte skett, vilket 
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respondenten också säger i intervjun: “Nej men om jag säger såhär då, om [hen] (f.d. VD 

författarnas anm.) hade gått i pension och man hade haft någon annan som tog [hens] roll, 

utan att göra en börsintroduktion, då tror jag inte att man hade bytt, då är jag inte säker på att 

man hade bytt revisionsbyrå.” (Intervju företag 3). Företag 3 valde under åren innan de blev 

börsnoterade att ha två påskrivande revisorer, vilket respondenten tror berodde på: ”Just att 

vid introduktionspunkten så ville man verkligen liksom visa att man är compliant mot allt. 

Och det ger en liten, det ger en liten tyngd.” (Intervju företag 3). Enligt Power (2003) skapar 

revision ett ökat förtroende för ett företag och är ett sätt att skaffa legitimitet. Guthire och 

Parker (1989) förklarar legitimitetsteorin med att det finns ett socialt kontrakt mellan företaget 

och samhället, vilket har sin grund i de förväntningar samhället har på ett företag i dess 

handlande.  Det resonemang som företaget har i frågorna kring närståendeproblematik och att 

agera följsamt vid börsintroduktionen har tydliga kopplingar till legitimitetsteorin. Genom att 

byta revisionsbyrå kunde företaget förmedla en bild till sina aktieägare av att revisorn är 

oberoende. Likaså ville företaget visa att två revisorer granskat den börsintroduktion som 

skett och att det inte skulle finnas något att ifrågasätta för externa parter.  

 

Börsnoteringen som företag 3 gjorde medförde att lagen kring obligatorisk byrårotation 

påverkade företaget då det bytte revisionsbyrå. Företaget hade haft samma revisionsbyrå i 19 

år och var därmed tvungna att byta revisionsbyrå inom kort på grund av lagstiftningen kring 

obligatorisk byrårotation. Samma revisor hade också innehaft revisionsuppdraget i mer än sju 

år och denne var därmed tvungen att bytas ut (Intervju företag 3). Respondenten berättar 

angående bytet: ”Utan nu var det framför allt det här regelverket, 10 år, som var den och 

oberoendet som var den stora triggern skulle jag vilja säga.” (Intervju företag 3) Företaget 

tyckte inte att det fanns någon anledning att behålla revisionsbyrån med en ny revisor i ett år 

till, för att sedan behöva göra om processen att välja en ny byrå året efter och återigen få en 

ny revisor (Intervju företag 3). 

 

Företag 3 har haft en stark tillväxt i verksamheten i form av både omsättning och antalet 

anställda under en period av tre år innan byrårotationen. Det har även skett förvärv av två 

bolag men företaget har en grundtanke om att växa genom organisk tillväxt. Året innan 

byrårotationen börsnoterades företaget på grund av förändringar i företagsledningen. Denna 

börsnotering medförde att företaget påverkades av lagen kring byrårotation då de haft samma 

revisionsbyrå under en längre tid. Det ökade komplexiteten i bolagets redovisning eftersom de 

i och med börsnoteringen blev tvungna att redovisa enligt IFRS och som följd av detta 
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behövdes även annan kompetens från revisorn (Intervju företag 3). Respondenten uttrycker 

till exempel följande om deras tidigare revisionsbyrå: ”Det var en del frågeställningar kring 

kanske lite mer komplicerade, nedskrivningsprövning och skattefrågor där man inte riktigt 

kände att man fick ett adekvat svar […] på samma sätt då.” (Intervju företag 3). Tillväxten i 

form av börsnotering hade alltså påverkan på att företaget genomförde en byrårotation. 

Beattie och Fearnley (1998b) tar upp att en börsnotering kan påverka företag att byta till en 

större revisionsbyrå, vilket företag 3 gjorde. De bytte dock från en stor revisionsbyrå till en 

annan stor revisionsbyrå, vilket bekräftar vad Haskins och Williams (1990) fann i sin studie; 

att företag som växer inte enbart byter från en mindre till en större revisionsbyrå, utan också 

mellan två stora revisionsbyråer. Företag 3 hade redan en stor revisionsbyrå men sökte ändå 

mer kompetens hos revisorn efter tillväxten. Genom att vända sig till en större ort än tidigare, 

där revisorn förmodades ha mer erfarenhet av börsbolag, försökte företaget erhålla denna 

kompetens (Intervju företag 3).  

 

Då en ny revisionsbyrå skulle utses tog företag 3 in offerter från Big-N byråerna, trots att den 

ena av dessa byråer redan hade företagets revisionsuppdrag och att den inte kunde väljas igen 

på grund av närheten till 10-årsgränsen i byrårotationslagen. Anledningen var att kunna göra 

en jämförelse gällande revisionsarvodet, då företagets börsnotering förändrade delar av 

revisionen i komplexitet och omfattning vilket gjorde att priset också blev högre (Intervju 

företag 3). Därmed kan konstateras att bytet av revisionsbyrå inte berodde på 

revisionsarvodet, då det för företaget var uppenbart att det skulle bli högre på grund av de 

förändringar som skett i bolaget. I valet av ny revisionsbyrå tror respondenten att arvodet var 

viktigt för valberedningen, men inte att det var det mest väsentliga. Valet baserades på en 

kombination av flera faktorer. Det framgår också när respondenten får frågan om vad som var 

är viktigast i valet: ”Jag tror det var kvalitet och tillgänglighet. Före pris.” (Intervju företag 3). 

Hen fortsätter i sin förklaring av revisionskvalitet prata om revisionsarvodet: ”Vi betalar 

gärna ett högt pris men det ska vara för, för det vi vill ha om man säger så.” (Intervju företag 

3). Det som respondent 3 för fram är i linje med vad Beattie och Fearnley (1998b) 

konstaterade i en intervjustudie. De menar att revisionsarvodet inte har någon större betydelse 

i valet av ny revisionsbyrå så länge arvodet ligger på en nivå som anses rimligt av företaget. 

Företag 3 kontrollerade vad som var ett rimligt arvode genom att ta in en offert från sin 

tidigare revisionsbyrå, och kunde då jämföra det mot de andra byråernas arvode. Det var sen 

inte arvodet som var avgörande i valet av ny revisionsbyrå och respondenten anger dessutom 

att den byrån som valdes inte var det billigaste alternativet. 
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Det företaget ville ha av sin revisionsbyrå var kvalitet, och detta är något som respondenten 

själv tar upp innan intervjuarna frågar om dennes tankar kring revisionskvalitet. Om kvalitet 

säger respondenten att företaget vill få valuta för pengarna vilket innebär: ”Att jobbet blir bra 

och det blir rätt, men till en rätt peng.” (Intervju företag 3). Till kvalitet hör också enligt 

respondenten att revisorn är tillgänglig och snabbt kan ge återkoppling på frågor, och att 

svaren på dessa frågor hjälper företaget. Det är i linje med vad Butcher, Harrison och Ross 

(2013) identifierat som revisionskvalitet. De hävdar dessutom att tillgängligheten har 

betydelse i valet att behålla den nuvarande revisorn, men respondenten framställer inte 

tillgängligheten som betydande för företaget i de beslut som togs gällande byrårotationen. 

Respondenten förklarar vidare att en revisor kan lämna tre olika svar på en fråga, vilket alla 

säkerligen är helt korrekta svar, men att kvalitet handlar om att revisorn är tillräckligt 

kompetent i att tydligt kunna förklara för respondenten vad som är skillnaderna mellan de 

olika alternativen. Det är inte rådgivning som företaget söker utan en tillfredsställande 

beskrivning av möjligheterna som finns, så att de själva kan ta ett så korrekt beslut som 

möjligt (Intervju företag 3). Revisorns kompetens är alltså en del i vad respondenten anser 

vara revisionskvalitet. Båda dessa faktorer har därmed haft påverkan i valet av revisionsbyrå.  

 

För att få rätt kompetens från revisionsbyrån begärde företaget in offerter från de större 

revisionsbyråerna som har kontor på närmast lokala ort, med kravet att den revisor som skulle 

utses för företaget var placerad på ett kontor på en annan större ort. Respondenten förklarar att 

det beror på att den kompetensen företaget sökte antogs finnas på dessa kontor. Respondenten 

har förstått av sina kollegor att de kunde uppleva att de inte riktigt fick ett adekvat svar på 

komplicerade frågeställningar, rörande till exempel skatter eller nedskrivningsprövningar, 

från revisorn som arbetade på en mindre ort. Företaget ansåg helt enkelt att de kontor som 

geografiskt låg närmst var för små, och att den rätta kompetensen inte fanns där utan på andra 

kontor och hos andra revisorer (Intervju företag 3). Eftersom företaget tidigare hade en 

revisionsbyrå på en mindre ort hade storleken på revisionsbyrån, eller snarare kompetensen på 

den stora revisionsbyråns lokala kontor, därmed betydelse i bytet av revisionsbyrå även fast 

företaget bytte från en större revisionsbyrå till en annan. Storleken på revisionsbyrån hade 

även betydelse i valet med tanke på att mindre revisionsbyråer helt valdes bort. Respondenten 

förklarade beslutet med att hen tror att det är svårt att få samma kompetens hos en mindre 

revisionsbyrå som hos en större motsvarighet. Frågorna blir komplexa i börsnoterade bolag 

och det är svårt att hitta den kompetensen och bredden i en mindre revisionsbyrå (Intervju 
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företag 3). Att företag endast väljer att söka sig till de större revisionsbyråerna är något som 

Beattie och Fearnley (1998b) konstaterar. De uppger att det beror på att företag efterfrågar en 

viss expertis. Det var också kompetensen som spelade in när företaget valde bort kontoren på 

de mindre orterna. Att de söker sig ifrån den lokala orten för att få en annan kompetens 

innebär också att revisorns kompetens och revisionens kvalitet något som var av betydelse för 

företaget i bytet av revisionsbyrå. I valet av ny revisionsbyrå tror inte respondenten att 

branschkunskapen hos revisorn var viktigt eftersom det här företaget ”Har en så pass vanlig 

affärsmodell, utan några komplicerade kundavtal, utan komplicerade ägandeförhållanden eller 

något sådant här mellan.” (Intervju företag 3). Respondenten menar också att det finns en 

kontinuitet och att det är lätt att mäta mot budget i företaget. Hos företag som är lite mer udda 

tror respondenten att det är viktigare med branschkunskap hos revisorn, och ger exempel på 

verksamheter som är projektstyrda och har tre projekt på ett helt år vilket gör att det blir mer 

komplicerat (Intervju företag 3). 

 

Relationen till revisorn var inte av någon större betydelse vid byrårotationen och togs inte 

heller upp av respondenten som en viktig faktor. Både relationen till den gamla och den nya 

revisorn ansågs som bra, och respondenten berättade: ”En bra relation leder till ett bra 

bollplank. […] Och gärna informera om en förändring innan dem behöver läsa om den 

exempelvis då liksom att se till att man vårdar relationen för det är så mycket lättare om man, 

om man får en tuff, något som är utmanande eller, för då får du rätt hjälp och då är man i ett, 

då är man mer i ett team.” (Intervju företag 3). Det gagnar arbetet om det finns en tillit och 

transparens mellan klient och revisor. Relationen till revisorn ska vårdas eftersom klient och 

revisor är ett team, revisorn vill signera något som är bra och: ”[Hen] (revisorn författarnas 

anm.) vill ju inte heller ha en plump i protokollet.” (Intervju företag 3). Respondenten 

upplever angående relationen till en revisor att: ”Man har en dialog som med vilken kollega 

som helst.” (Intervju företag 3). Beattie och Fearnley (1998a) framhåller att kemin till 

personalen på revisionsbyrån är viktigt för företag i valet av ny revisionsbyrå. Respondenten 

anger inte att det var något företaget såg till men berättar dock att valberedningen i andra 

sammanhang hade träffat den revisorn som valdes. Att en ny företagsledning väljer en revisor 

de känner till är något som Williams (1988) tar upp. Hudaib och Cooke (2005) menar att det 

faktum att företagsledningen väljer en revisor som de har en relation till är ett hot mot 

revisorns oberoendeställning. Det framgår av respondenten att flera i valberedningen kände 

till revisorn och att ett gemensamt beslut togs. Respondenten berättar också att: ”Sen så tog 

man lite referenser, man ringde och kollade något annat bolag som hade [hen] som revisor. 
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Men sen, sen kan man ju aldrig, man vet ju aldrig, det är ju personkemi, jag menar det, bara 

för att någon annan tycker att [hen] är fantastisk behöver det inte betyda att man själv 

upplever samma sak.” (Intervju företag 3). Det kan antas att det faktum att valberedningen 

kände till revisorn sedan tidigare hade viss betydelse för beslutet.  

 

Modell 8: Byrårotationsprocessen i företag 3 

 

1. VD:n på företaget gick i pension. 

2. Företaget börsnoterades. 

3. Börsnoteringen innebar att företaget påverkades av lagen om obligatorisk byrårotation. 

4. Företaget ville eliminera den närståendeproblematik som fanns då revisionsbyrån 

reviderade VD:s och styrelseordförandes privata bolag.  

5. Revisorn ansågs inte ha den kompetens som efterfrågades vid börsintroduktionen.  

6. Företaget ansåg att kompetensen som fanns tillgänglig på det mindre kontor som den 

dåvarande revisorn satt vid inte motsvarade vad som söktes. 

7. Att VD:n gick i pension ledde till att företaget börsnoterades, vilket innebar att 

företaget påverkades av lagen om byrårotation. Börsnoteringen medförde även 

att företaget ville eliminera närståendeproblematiken som fanns, samt att 

revisorns kompetens på revisionsbyråns lokala kontor inte längre var tillräcklig. 

8. Företaget ville ha en Big-N byrå från ett kontor på en större ort än den som geografiskt 

låg närmast företaget. 

9. Kompetens rörande skattefrågor, transfer pricing och IFRS söktes av revisorn  

10.  Kompetensen hos revisorn i kombination med att företaget ville ha en Big-N 

byrå var de avgörande faktorerna i valet av revisionsbyrå. 
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 Faktorer från tidigare litteratur 

6.2.1 Tillväxt i företaget 

Genom litteraturgenomgången framkommer ökning av försäljning, förvärv av företag och 

börsnotering som kännetecken för att företag haft tillväxt (Beattie & Fearnley 1998b; Haskins 

& Williams 1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001). Vid en jämförelse av tillväxtens 

betydelse på byrårotationen mellan de privata och publika företagen som förekommer i 

studien är det tydligt att tillväxten har en större betydelse hos de nu publika företagen. Företag 

3 hade tillväxt i form av en börsnotering sett till det Beattie och Fearnley (1998b) kommer 

fram till. En börsnotering skulle dock kunna vara en konsekvens av tillväxt i ett företag, vilket 

inte var fallet för företag 3. Hos de privata företagen har tillväxten inte varit en betydande 

faktor i något fall. Det skulle kunna förklaras av att de här privata företagen är små vilket gör 

att de inte når en sådan avancerad nivå, trots tillväxt, att företaget eller redovisningen blir så 

komplext att de behöver en annan revisionsbyrå med högre kompetens. McConnell (1984) 

redogör för möjligheten att klienter till mindre revisionsbyråer har en mindre komplex 

redovisning, medan klienter till större revisionsbyråer kan ha en mer komplex sådan.  

 

Det går att ifrågasätta huruvida enbart omsättningen verkligen är rätt sätt att mäta tillväxt när 

det handlar om ifall det är en faktor som påverkar att företag byter revisionsbyrå. Ett företag 

kan ha hög omsättning utan att det är komplext, till exempel om de handlar med varor med 

högt värde per styck som i fallet för företag B. Det skulle istället kunna vara det regelverk 

som företaget redovisar enligt som avgör hur komplext företaget är, och därmed vilken 

kompetens de efterfrågar hos revisorn. Regelverket baseras delvis på ett företags omsättning 

och regelverket kan tvinga in företag i ett högre regelverk, men ett företag kan också frivilligt 

välja ett högre regelverk. Det borde därmed vara när företag frivilligt eller tvingat byter 

regelverk som komplexiteten ökar, vilket skedde i företag 3. De privata företag som 

förekommer i den här studien redovisar alla enligt K2, vilket kan betyda att de inte uppnått 

någon komplexitet ännu och därför inte heller efterfrågar något mer från revisionsbyrån så 

som ytterligare kompetenser eller kvalitet. De publika företagen i studien tillämpar IFRS-

regelverket, vilket är lagstiftat att de ska följa, och samtliga respondenter på de publika 

företagen uppger att det är ett komplext regelverk som ställer stora krav på revisorns 

kompetens.  
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Tillväxt i form av börsnotering och företagsförvärv har påverkat de publika företagen i deras 

byrårotationer och dessa företag bekräftar den tidigare forskningen inom ämnet där tillväxt 

identifierats som en faktor som påverkar byrårotationer (Beattie & Fearnley 1998b; Williams 

1988). Det framkommer inte alltid av den tidigare forskningen vilken typ av företag som 

studeras men i flera fall har urvalet bestått av publika företag. Det är möjligt att det är urvalet i 

tidigare forskning som gör att den stämmer bättre överens med de publika företagen än de 

privata i den här studien. Ingen av den litteratur som förekommer i litteraturgenomgången är 

baserad endast på privata företag, vilket kan förklara varför det som framkommer av analysen 

av tillväxtens påverkan på privata företag inte är förenlig med den tidigare forskningen. 

 

I företag 2 och 3 har tillväxten varit en avgörande faktor till att en byrårotation genomförts. I 

företag 2 i form av förvärv av dotterbolag och i företag 3 i form av en börsnotering. Det går 

att utläsa att båda dessa företag i valet av ny revisor efterfrågade Big-N byråer och hög 

kompetens kring IFRS hos revisorn. I företag 3 är det tydligt att tillväxten medfört att kraven 

på revisorns kompetens ökat, vilket även Beattie och Fearnley (1995, 1998b) och Magri och 

Baldacchino (2004) konstaterat. Kraven på högre kompetens uppstår främst på grund av bytet 

till IFRS-regelverket. Att tillväxt påverkar företag som byter mellan de större 

revisionsbyråerna menar Haskins och Williams (1990), och det visas även i den här studien. 

Företag B har också haft tillväxt, men det var inget som påverkade byrårotationen. Däremot 

efterfrågade även de kompetens hos revisorn i valet av revisionsbyrå. Det kan konstateras att 

företagen i studien som haft tillväxt också har efterfrågat kompetens hos revisorn. I företag 2 

och 3 där tillväxten påverkade byrårotationen har det dock inte varit den enda orsaken till att 

en byrårotation genomförts, utan har i kombination med andra faktorer haft betydelse för 

bytet av revisionsbyrå. 

 

6.2.2 Förändringar i företagsledningen och ägarstruktur 

Två av de privata företagen har haft förändringar i ägarstrukturen men det är inget som kan 

hänföras till deras beslut att byta revisionsbyrå. Tidigare forskning har i flera fall konstaterat 

att sådana förändringar skulle ha påverkan på att byta revisionsbyrå, därmed är dessa 

fallföretag inte förenliga med den tidigare forskningen (Beattie & Fearnley 1995, 1998b; Woo 

& Koh 2001). Även här förekommer tydliga skillnader mellan resultatet från tidigare 

forskning som ofta gällt publika företag, och privata företag. I de privata företag som 

studerats har beslutet av att byta revisionsbyrå främst tagits av en person, vilken också varit 

ägare. Att andra ägare bytts ut har därför inte påverkat beslutet.  
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Förändringar i företagsledning och ägarstrukturen har en större betydelse på valet att byta 

revisionsbyrå hos de publika företagen i studien. Alla publika företag har haft förändringar i 

ledning eller ägarstruktur men det är i två av företagen som förändringarna kan kopplas till 

byrårotationen. Att förändringar i ägarstrukturen påverkar valet att byta revisionsbyrå 

stämmer överens med vad som identifierats i tidigare forskning (Beattie & Fearnley 1995, 

1998b; Woo & Koh 2001). Beattie och Fearnley (1998b) redogör för att en ny upphandling av 

revisionstjänsten görs när en ny företagsledning tillsätts för att de vill säkerställa att de får 

värde för pengarna, vilket inte har skett i något utav fallen i den här studien. Det är istället en 

kombination av att det skett förändringar i ledning eller ägarstruktur tillsammans med andra 

faktorer som resulterat i att en byrårotation genomförts. I företag 2 har tillväxten gjort att 

företaget fått en ny ägarstruktur, vilket i sin tur gjorde att de var tvungna att välja en ny 

revisionsbyrå. Företag 3 gjorde en förändring i ledningen vilket gjorde att de sedan 

börsnoterades och därför behövde byta revisionsbyrå. I båda fall där förändringarna i 

företagsledningen haft betydelse för bytet av revisionsbyrå har de skett i samband med 

tillväxt. I företag 2 ledde tillväxten till en förändring i företagsledning och ägarstruktur medan 

förändringen i företagsledningen ledde till tillväxt i form av en börsnotering i företag 3. I de 

här två fallen kan det därmed konstateras att faktorerna tillväxt och förändringar i 

företagsledning och ägarstruktur har betydelse för varandra gällande varför företag byter 

revisionsbyrå.  

 

I de företag där förändringar i företagsledning och ägarstruktur påverkat byrårotationen har, 

på samma sätt som vid tillväxt, Big-N byråer och kompetens hos revisorn sökts. Det är svårt 

att särskilja huruvida det är tillväxten eller förändringar som leder till vad företaget efterfrågar 

hos den nya revisionsbyrån. Beattie och Fearnley (1995) anger att de inte kan se några 

kopplingar till vad företag som bytt revisor på grund av förändringar i företagsledningen söker 

hos en revisor. Det är i de två fallen i denna studien mer troligt att det är tillväxten som 

påverkat vad som eftersöks hos den nya revisionsbyrån snarare än förändringarna i 

företagsledningen och ägarstruktur. Att högre kompetens hos revisorn efterfrågas kan 

hänföras mer till att tillväxten gjort att komplexiteten i företaget ökar än att förändringarna i 

företagsledningen och ägarstrukturen skulle påverka hur komplex redovisningen är.  

 

Att förändringar i företagsledningar och ägarstruktur har större betydelse i de publika 

företagens byrårotation än för de privata företagen kan bero på att ägare och företagsledning 
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ofta är samma personer i privata företag. I de privata företagen i studien finns en uppdelning 

av ansvarsområden mellan ägarna och det har då varit en person som ansvarat för 

redovisningen. För att en förändring i företagsledning eller ägarstruktur skulle leda till ett byte 

av revisionsbyrå i ett privat företag, kan det möjligtvis påverkas främst då det är en ny person 

som ansvarar för redovisningen. I de privata företagen i studien har inte de förändringar som 

skett i ledning eller ägarstruktur lett till någon annan händelse eller förändring i företaget. För 

de publika företagen har däremot en förändring i företagsledningen lett till andra förändringar, 

som en börsnotering, eller haft kopplingar till en annan faktor, som tillväxt. Därmed framstår 

de förändringar som skett i företagsledningen och ägarstrukturen hos de publika företagen 

som mer omfattande än för de privata företagen. Det kan alltså vara skillnaden i omfattningen 

av förändringen som gör att en ny företagsledning eller ägarstruktur påverkat de publika 

företagen mer än de privata företagen.  

 

6.2.3 Företagets finansiella ställning 

I den tidigare forskningen lyfts att en sämre finansiell ställning hos företaget eller hög 

skuldsättning har kopplingar till byten av revisor (Schwartz & Menon 1985; Haskins & 

Williams 1990; Woo & Koh 2001; Williams 1988). Av de privata företagen är det bara ett av 

dem där det är tydligt att företaget haft en ansträngd ekonomisk situation, företag A. Det går 

dock inte att se att den ekonomiska situationen påverkade företaget att byta revisionsbyrå. Ett 

av de publika företagen har haft en sämre finansiell ställning i samband med byrårotationen, 

företag 2, men inte heller här finns något som tyder på att det var den finansiella ställningen 

som påverkade byrårotationen då det var revisionsbyrån som valde att avbryta 

revisionsuppdraget till följd av andra faktorer än företagets ekonomi. Det är dock möjligt att 

det skulle kunna finnas en annan anledning till att revisionsbyrån avsade sig uppdraget än den 

som respondenten uppgett, men då hade revisionsbyrån behövts kontaktas för att vidare kunna 

klarlägga deras anledning. Eftersom det inte är något företag som påverkats av den finansiella 

ställningen i valet att byta revisionsbyrå är det svårt att se kopplingar till den tidigare 

forskningen. Haskins och Williams (1990) finner till exempel att en ansträngd ekonomisk 

situation hos företagen är den mest betydande faktorn när företag byter mellan större 

revisionsbyråer, vilket inte alls visas i den här studien där alla de publika företagen bytt 

mellan Big-N byråer men ingen bytt på grund av den finansiella ställningen.  

 

Gällande den finansiella ställningens påverkan på byrårotationen framkommer ingen skillnad 

mellan de privata och publika företagen i studien. Det som visas i studien är i linje med de 
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resultat Williams (1988) fann om att den finansiella ställningen inte har betydelse för företag 

vid byte av revisor. Det finns inte heller några samband mellan vad företagen med ansträngd 

ekonomi sökte i valet av ny revisionsbyrå.  

 

6.2.4 Revisionsarvode 

I tidigare forskning lyfts högt arvode fram som en vanlig anledning till att företag beslutar att 

byta revisionsbyrå. Till exempel finner Beattie och Fearnley (1995) genom en enkätstudie att 

revisionsarvodet är den främsta anledningen till att företag byter revisionsbyrå. Tvärtom 

framkommer revisionsarvodet i denna studie inte alls som särskilt betydelsefullt i beslutet att 

byta revisionsbyrå. Inget av de byten som fallföretagen gjort kan hänföras till att 

revisionsarvodet ansågs vara för högt, vilket inte är linje med vad som framförts i tidigare 

forskning. Eichenseher och Shields (1983) argumenterar för att nivån på revisionsarvodet är 

en faktor som spelar in på ett revisorsbyte oberoende av storleken på både klienten och 

revisionsbyrån. Inget av de publika företagen hade gjort byten på grund av arvodet, vilket är 

förvånansvärt med tanke på att större delen av den tidigare forskning är baserad på publika 

företag. I beslutet att byta revisionsbyrå framkommer inte några skillnader mellan de publika 

och privata företagen sett till revisionsarvodet. Magri & Baldacchino (2004) har dock 

konstaterat att det förekommer skillnader mellan små och medelstora företag respektive stora 

företag. De mindre företagen kunde påverkas av att revisionsarvodet höjdes eller att 

revisionsbyrån inte ville omförhandla arvodet till en lägre nivå, något som de stora företagen 

inte la någon större vikt vid.  

 

Sett till valet av ny revisionsbyrå anger Beattie och Fearnley (1995) att revisionsarvodet 

skulle vara viktigare för mindre företag. Företag A och C hade revisionsarvodet i åtanke när 

de valde ny revisionsbyrå. På grund av den rekommendation respondent A fick och att 

respondent C kände revisorn på den nya revisionsbyrån kontaktade företagen enbart en 

revisionsbyrå i valet. Därefter kontrollerades vad arvodet skulle bli för att försäkra sig om att 

det inte var för högt. Företag B kontrollerade inte alls arvodet innan den nya revisionsbyrån 

valdes. Eftersom de privata företagen inte jämförde mellan flera revisionsbyråer i valet av ny 

byrå, vilket kan tänkas rimligt om ett lågt arvode vore det viktigaste, framkommer därför inte 

arvodet som särskilt betydande för de privata företagen. Det bekräftar därmed inte vad Beattie 

och Fearnley (1995) funnit.  
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Med de publika företagens mer omfattande urvalsprocess kan tänkas att de såg mer till 

arvodet än de privata företagen då de hade möjligheten att jämföra arvodet mellan de olika 

revisionsbyråerna. Företag 1, vid deras första byte, och företag 2 uppger att de hade 

revisionsarvodet i åtanke vid valet av ny revisionsbyrå. Arvodet var dock inte det avgörande 

utan båda företagen såg till flera faktorer för att kunna göra en sammanvägning av dessa. 

Fontaine, Letaifa och Herda (2013) menar att ett högt arvode kan vägas upp av andra faktorer, 

vilket kan hänföras till de publika fallföretagen i valet av ny revisionsbyrå. I denna studie 

framkommer att revisionsarvodet var av större vikt vid valet av ny revisionsbyrå än i beslutet 

att byta, vilket gäller både de publika och privata företagen. Det står i direkt motsats till vad 

Beattie och Fearnley (1998b) kommit fram till, att arvodet har större betydelse då ett företag 

byter revisionsbyrå än när de väljer en ny. 

 

Det framkommer skillnader gällande revisionsarvodets betydelse för företagen vid en 

byrårotation gentemot tidigare forskning (Beattie & Fearnley 1995, 1998b). Att den här 

studien motsäger tidigare forskning kan bero på att intervjuer genomförts. Tidigare studier 

bygger främst på enkätundersökningar och dataanalyser. Det kan antas vara lätt för företag att 

i en enkät ange att revisionsarvodet var anledningen till att företaget bytt revisionsbyrå, och 

svårare att kunna förklara de olika faktorer som i samspel med varandra var den egentliga 

anledningen. Genom att intervjua representanter för företagen var det möjligt för dem att 

återge hur företaget såg till arvodet i relation till andra faktorer i valet av ny revisionsbyrå, 

och det framkommer då tydligt att flera faktorer spelade roll och var viktigare än arvodet.  

 

6.2.5 Revisionskvalitet 

I litteraturgenomgången definieras revisionskvalitet bland annat som förmågan hos en revisor 

att upptäcka felaktigheter eller brister i redovisningen, och att denna kan motstå påtryckningar 

från klienten även om klienten önskar att revisorn är selektiv i sitt uppdagande av 

oegentligheter (DeAngelo 1981a). Andra faktorer som kopplats till revisionskvalitet är 

oberoende hos revisorn, branschkunskap samt storlek på och typ av revisionsbyrå (DeFond 

1992). Periodiseringar som avviker från det normala är en tredje proxy för revisionskvalitet 

(AbuGhazaleh, O'Connell & Princen 2015) och Big-N byråer en fjärde (Woo och Koh 2001). 

I den här studien är det enbart respondent 1 och respondent 3 som självmant tar upp begreppet 

revisionskvalitet. Respondent 1 anser att revisionskvalitet innefattas av att revisorn har 

tidigare erfarenhet av att revidera börsbolag och att hen är insatt i nya regelverk. Den här 

kvaliteten finns enligt respondenten främst hos revisorer på Big-N byråer. Enligt respondent 2 
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är revisionskvalitet att det finns en bra arbetsuppdelning mellan revisorerna, att revisorn har 

relevanta synpunkter, att revisorn ser till väsentlighet och risk samt att hen har den 

spetskompetens som krävs för att revidera publika bolag. Respondent 3 menar att begreppet 

innebär att det jobb som utförs av revisorerna är korrekt och väl utfört, till rätt pris. Dessutom 

hör det till kvalitet att revisorn kan hjälpa företaget i olika frågor, och att den är lätt att nå om 

frågor uppstår. Respondent C tar upp revisorns rykte som revisionskvalitet. Respondent A och 

B anger inte vad de anser innefattas av revisionskvalitet. Respondenterna ger uttryck för att 

kvalitet handlar om revisorns kompetens kring börsbolag, något som inte tagits upp av 

tidigare forskning. Inte heller att revisorn ska vara insatt i regelverk eller att det ska finnas en 

bra arbetsuppdelning mellan revisorerna nämns i tidigare forskning. 

 

Revisionskvaliteten har större betydelse för de publika företagen i studien än de privata, både 

i beslutet att byta och valet av ny revisionsbyrå. Därför är det som respondent B nämner 

gällande revisionskvalitet värt att lyfta: ”Jag tror det (revisionskvalitet författarnas anm.) är 

betydligt mycket mer viktigare om du hade haft ett mycket större bolag där du lägger kanske 

hundratusen, tvåhundratusen i revisions alltså eller mer än det liksom. Då har du nog 

jättemycket mer förväntningar.” (Intervju företag B). Det respondent B tar upp kan möjligen 

ge en viss förklaring till skillnaden mellan de publika och privata företagens syn på 

revisionskvalitet. De publika företagen har högre krav på sig gällande redovisning och 

rapportering och använder redovisningsprinciper som respondenterna från de publika 

företagen i studien anser är komplexa. På grund av komplexiteten förväntar de sig och vill att 

revisorerna ska kunna hjälpa dem och kunna ge tillbaka till företaget. Samma höga 

komplexitet i redovisningen finns inte hos de privata företagen i studien och det framkommer 

att de inte söker mer än en revisor som är bra på sitt jobb och gör det den ska. Francis och 

Wilson (1988) menar att efterfrågan på hög kvalitet i revisionen beror på hur separerade ägare 

och ledning är. De publika företagen som har en hög separation mellan ägare och ledning 

skulle efterfråga högre kvalitet på revisionen än privata företag, där ägare och ledning är 

närmare varandra. Det bekräftas genom den här studien. Det framstår däremot inte att det är 

ägarnas behov av att kontrollera ledningen som påverkar att de publika företagen i studien 

efterfrågar hög revisionskvalitet. Beslutet att byta revisionsbyrå kom i fallet för företag 1 från 

ledningen och för företag 3 av styrelsen. I valet av ny revisionsbyrå har ledningen i de publika 

företagen haft ansvaret att ta fram offerter och hålla intervjuer med revisorerna. Den 

revisionsbyrå som därefter har lagts fram som förslag på årsstämman har valts i samförstånd 
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av ledning och styrelse. Undantaget är då företag 1 valde ny revisionsbyrå i första bytet och 

styrelseordförande valde en annan revisor än den som ledningen lagt fram som förslag.  

 

6.2.6 Oren revisionsberättelse 

Att en oren revisionsberättelse har påverkan på företag i beslutet att byta revisionsbyrå 

konstateras av Chow och Rice (1982). I den här studien har endast företag A fått en oren 

revisionsberättelse i samband med byrårotationen, men det är i det fallet tydligt att den orena 

revisionsberättelsen hade stor betydelse när beslutet om att byta revisionsbyrå togs. Det 

faktum att företaget skulle kunna erhålla en oren revisionsberättelse har påverkat företag 1 i 

deras andra byrårotation. Det kan kopplas till det Schwartz och Menon (1985) konstaterat, att 

företag byter revisor för att få en revisor vars åsikt kring rapporteringen är linje med 

företagets, så kallad opinion shopping. Att den orena revisionsberättelse har haft inverkan i de 

två fall i den här studien där den på något sätt förekommer visar på att en oren 

revisionsberättelse har betydelse för företagen i beslutet att byta revisionsbyrå.  

 

Den orena revisionsberättelsen hade betydelse hos både ett privat och ett publikt företag i 

studien i valet att byta revisionsbyrå. Däremot så påverkade den företagen på olika sätt. Det 

privata företaget påverkades av en erhållen oren revisionsberättelse medan det publika 

företaget påverkades av farhågan om att få en oren revisionsberättelse. Det är möjligt att 

publika företag gör vad de kan för att undvika en oren revisionsberättelse, eftersom att det 

skulle kunna påverka värdet på företagets aktier (Chow & Rice 1982). Det kan medföra att 

publika företag byter revisionsbyrå om de tror att de skulle kunna få en oren 

revisionsberättelse och därför lyckas undvika orena revisionsberättelser. Publika företag kan 

därför tänkas påverkas av farhågan om en oren revisionsberättelse som företag 1 gjorde. För 

ett privat företag kan det tänkas att en oren revisionsberättelse inte får samma konsekvenser. 

Respondent A uttrycker till exempel inget om att den orena revisionsberättelsen påverkade 

företaget. Det privata företaget bytte inte revisionsbyrå till följd av den orena 

revisionsberättelsen för att få en revisor med andra åsikter, utan det var den personliga 

relationen till revisorn som spelade in. I den här studien förekommer alltså opinion shopping 

endast hos ett publikt företag, vilket troligtvis också beror på att det publika företaget är mer 

måna om att undvika en oren revisionsberättelse än det privata. Det visar på att företag som 

väljer revisor efter dennes åsikter faktiskt förekommer, vilket Schwartz och Menon (1985) 

tidigare tagit upp.  
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6.2.7 Revisorns kompetens 

Revisorns kompetens har framkommit som en vanlig anledning till en byrårotation hos 

företagen i den här studien. Även Beattie och Fearnley (1998b) kommer i en intervjustudie 

fram till att revisorns kompetens och professionalism är en av de främsta faktorerna när 

företag väljer att byta revisionsbyrå. Kompentens har större betydelse för de publika företagen 

i beslutet att byta revisionsbyrå, då de har upplevt att revisorn inte haft den erfarenhet eller 

kompetens som krävts. I företag 3 var det tillväxten i och med börsnoteringen som ledde till 

att revisorn inte hade den kompetens som nu önskades. Företag 1 har bytt revisionsbyrå två 

gånger till följd av att revisorn inte hade den kompetens som företaget krävde. Företag B bytte 

revisionsbyrå för att deras revisor, som de ansåg ha den kompetens företaget sökte, skulle 

byta till en annan revisionsbyrå. De var också det enda privata företaget som bytte på grund 

av revisorns kompetens. De publika företagen har alltså bytt för att de saknar kompetens och 

det privata för att det fanns kompetens, vilket visar på att de publika företagen har högre krav 

på revisorns kompetens. De högre kraven på kompetens kan troligtvis hänföras till de 

komplexare redovisningsprinciper och högre krav på redovisningen som de publika företagen 

har från lagstiftningen. Eichenseher och Shields (1983) finner inget som tyder på att byten 

mellan de stora revisionsbyråerna skulle ske på grund av att revisionsteamet inte har den 

erfarenhet som krävs, vilket i den här studien framkommer som betydande både i bytena och 

valen av ny revisionsbyrå för företagen som bytt mellan Big-N byråerna.  

 

Revisorns kompetens har haft stor betydelse för de val av ny revisionsbyrå som de publika 

företagen gjort. Samtliga ville att revisorn skulle ha erfarenhet från andra publika företag och 

IFRS. Alla de publika företagen kollade upp vad olika revisionsbyråer kunde erbjuda för 

kompetens och sammanvägt med andra faktorer valdes sedan ny byrå. För företag 1 i deras 

andra byte var kompetensen avgörande i valet av ny revisionsbyrå. Det var enbart företag B 

som såg till kompetensen i valet av ny revisionsbyrå av de privata bolagen, och för de andra 

företagen hade kompetensen inte lika stor påverkan. Det finns därmed en tydlig skillnad i vad 

publika och privata företag söker hos sin revisor när det gäller kompetensen och vilka krav 

som ställs. Ett samband mellan att kompetensen var en anledning till bytet och att kompetens 

också söktes i valet av ny revisionsbyrå går att utläsa ur studien. Att kompetens hos revisorns 

söks av företagen leder också till att de publika företagen endast vänder sig till Big-N 

byråerna, eftersom de anser att det är hos dem kompetensen finns.  
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Branschkunskapen hos revisorn som Fontaine, Letaifa och Herda (2013) och Williams (1988) 

lyfter fram som betydande har visats sig ha begränsad betydelse för samtliga företag i studien. 

Företag 2 angav att branschkunskap hos revisorn var ett plus och företag B ville att revisorn 

skulle revidera liknande företag men de andra respondenterna berättar att det inte är något de 

söker hos revisorn.  

 

6.2.8 Storlek på revisionsbyrå 

Storleken på revisionsbyrån visar sig i den här studien inte ha särskilt stor påverkan på varför 

företag byter revisionsbyrå. I flera tidigare studier lyfts att Big-N byråer är ett mått på 

revisionskvalitet och att företag byter revisionsbyrån för att de efterfrågar en Big-N byrå 

(AbuGhazaleh, O'Connell & Princen 2015; DeAngelo 1981b; Woo & Koh 2001). Alla de 

publika företagen i studien efterfrågade en Big-N byrå då de ansåg de kunde få bäst 

kompetens och därmed kvalitet från dessa byråer, därför hade storleken på revisionsbyrån 

betydelse i valet av ny revisionsbyrå för de publika företagen. Eftersom de hade Big-N byråer 

innan bytet var det inte storleken på revisionsbyrån som påverkade att de valde att byta byrå. 

För företag 3 hade kompetensen som fanns på den större revisionsbyråns lokala kontor dock 

betydelse i beslutet att byta revisionsbyrå. Här uppstår ett fenomen som kan antas drabba 

företag beroende på dess geografiska placering. Genom intervjuerna har det framkommit att 

två av de publika företagen har uppfattningen om att revisorer på lokala kontor som tillhör de 

stora revisionsbyråerna inte har samma kompetens som revisorer med placering på andra 

större geografiska orter. Både företag 1 vid det andra bytet och företag 3 har vid sina 

urvalsprocesser valt att inte ha någon revisor från de lokala kontoren där revisionsbyrån finns, 

utan från en större stads kontor då de hade en uppfattning om att den revisorn har större 

kompetens. Det visar på att varken mindre revisionsbyråer eller mindre kontor som tillhör 

Big-N byråerna kan möta den efterfrågan på kompetens som vissa publika företag har. 

Företag 2 var inte av samma uppfattning här utan var istället angeläget om att ha revisorer 

med lokal förankring, då de avböjde revisionsbyrån som erbjöd revisorer från ett kontor på en 

större ort. Revisorerna på både den förra och nuvarande revisionsbyrån har haft sin placering 

på lokala kontor. Företag 2 uppger inte att de saknade kompetens hos revisorn på den 

revisionsbyrå de blev tvungna att byta ifrån. Därav skulle deras agerande att tacka nej till 

revisorer från en större ort kunna bero på att de upplevde att de lokala kontoren hade den 

kompetens som krävdes.  
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Ingen av de privata företagen i studien ansåg att de var i behov av de kompetenser som Big-N 

byråerna kunde erbjuda och därför hade inte storleken på revisionsbyrån någon betydelse för 

dem. Både företag A och B bytte från Big-N byråer till mindre revisionsbyråer vilket tyder på 

att de inte såg fördelar med de större byråerna. Respondent A anger till och med att hen 

upplevt att revisorn från den mindre byrån hade bättre kompetens än revisorn på den större 

revisionsbyrån. Det var andra faktorer än storleken på byrån som ledde till bytet och varför 

den mindre byrån valdes för både företag A och B. Det framgår inte heller något samband 

kring varför de mindre byråerna valdes. Företag C ansåg att det skulle kosta för mycket med 

en större revisionsbyrå och att det inte skulle tillföra något för dem. De valde därför bort de 

större revisionsbyråerna och storleken på byrån hade därmed betydelse i valet av ny 

revisionsbyrå för dem.  

 

Det finns en tydlig skillnad i valet av ny revisionsbyrå mellan de publika och de privata 

företagen i studien gällande storleken på revisionsbyrån. De publika fallföretagen efterfrågar 

endast Big-N byråer och de privata företagen efterfrågar antingen endast mindre 

revisionsbyråer eller ser inte alls till storleken på byrån i valet. Det skulle kunna förklaras av 

att de publika företagen har högre krav på kompetensen hos revisorn. Det faktum att Big-N 

byråerna är välkända för företagen kan göra att de har en uppfattning om att det finns högre 

kompetens hos revisorerna där. Det framgår av de publika fallföretagen att de främst söker 

börserfarenhet hos revisorn och de menar att det inte finns hos de mindre byråerna. Det finns 

därmed, hos de publika företagen i studien, en koppling mellan att kompetens efterfrågas och 

att en Big-N byrå väljs. Uppfattningen om att revisorn inte skulle ha rätt kompetens, oavsett 

om denne arbetar på en större eller mindre revisionsbyrå, finns inte hos de privata företagen i 

studien. I studien finns en tydlig uppdelning då de publika företagen både före och efter bytet 

av revisionsbyrå revideras av Big-N byråer medan de privata företagen efter bytena revideras 

av mindre revisionsbyråer. Beattie och Fearnley (1998a) menar att mindre företag efterfrågar 

mindre revisionsbyråer, vilket framgår av den här studien. I en annan studie av Beattie & 

Fearnley (1998b) konstaterar de att vissa företag anser det viktigt att anlita en Big-N byrå då 

de har en viss expertis, något som också går att konstatera för de publika företagen i den här 

studien. 

 

6.2.9 Relationen mellan klient och revisor 

Efter att ha analyserat hur relationen mellan klient och revisor har påverkat de olika 

fallföretagen kan det konstateras att de privata företagen i större grad har tagit hänsyn till 
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relationen till revisorn vid byrårotationen. Företag A hade en personlig relation till revisorn på 

den revisionsbyrå som företaget valde bort, medan företag C valde en ny revisionsbyrå 

baserat på att respondenten kände revisorn. Företagen skiljer sig på det sätt att företag A har 

erhållit en oren revisionsberättelse, och den i kombination med den personliga relationen till 

revisorn resulterade i att företaget bytte revisionsbyrå. Respondenten i företag C såg däremot 

inga problem i att känna revisorn, men med anledning av situationen i företag A kan tänkas att 

det är fördelaktigt att inte ha någon personlig relation till revisorn. Relationen till revisorn 

hade också betydelse för företag 1 vid det andra bytet i eftersom det uppstått en konflikt med 

revisorn.    

 

Magri och Baldacchino (2004) anger att mindre bolag ser relationen till revisorn som 

viktigare än större bolag, vilka mer ser till relationen till revisionsbyrån. Det visas i den här 

studien att de privata företagen ser mer till relationen till revisorn i valen kring byrårotationen 

än vad de publika gör, men det går inte att utläsa om de publika tycker att relationen till 

revisionsbyrån snarare än revisorn är viktigare. De publika företagen anger att relationen till 

revisorn bland annat handlar om tillgänglighet, vilket både Fontaine, Letaifa och Herda 

(2013) och Magri och Baldacchino (2004) argumenterar för att företag ser som viktigt. Två av 

de privata företagen såg det som positivt att revisorn var tillgänglig, men det hade ingen 

betydelse i valet av ny revisionsbyrå. Det var bara företag 2 av de publika företagen som såg 

till tillgängligheten i valet av ny byrå. 

 

Skillnaden som går att utläsa mellan de privata och publika företagen i studien visas främst 

genom att det funnits eller finns personliga relationer mellan företagen och revisorn i två fall 

hos de privata företagen. Tidigare studier som avhandlat relationen mellan revisor och klient 

har inte tagit upp aspekten av att det finns en privat relation mellan parterna (Beattie & 

Fearnley 1998a, 1998b; Fontaine, Letaifa & Herda 2013; Magri & Baldacchino 2004; 

McConnell 1984). Personliga relationer förekommer inte på samma sätt hos de publika 

företagen. Respondent 1 har dock varit kollega med personal på revisionsbyråerna som 

företaget haft, men uttrycker inte själv något om att det funnits en nära relation mellan hen 

och revisorn eller revisionsbyrån. Det framkommer också från de publika företagens sida att 

de anser att revisorn bör vara oberoende sett till företaget, vilket inte framkommer på samma 

sätt av respondenterna på de privata företagen.  
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 Faktorer som expanderar tidigare kunskap 

Kvantitativa studiers möjlighet att studera vad som är av betydelse för företag vid en 

byrårotation har problematiserats i studiens inledning. Genom denna kvalitativa intervjustudie 

har faktorer som haft betydelse för företagen i studien vid byrårotationen, som inte tagits upp i 

tidigare forskning och därmed inte ingått i studiens modell, kunnat konstateras.   

 

6.3.1 Obligatorisk byrårotation 

I de publika företagen 1 och 2 har revisionsbyrån innehaft sitt uppdrag i mer än 10 år 

(Årsredovisning företag 1, Årsredovisning företag 2). Det överstiger antalet år som numera 

begränsar hur länge en revisionsbyrå kan revidera samma bolag enligt Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551). Respondent 1 såg fördelar med att byta ut en revisionsbyrå de haft länge eftersom 

revisionsbyrån annars kan bli för beroende och gå med på allting som klienten vill, vilket 

respondenten ser som en risk. Om en lång relation till revisionsbyrån resonerade respondent 2 

som följande: ”Ja det är lite tudelat, det är ju smidigt att ha den långa relationen men det är 

väldigt nyttigt och byta då för du får du ju liksom nya frågor som, som hjälper oss så det ska 

nog inte vara samma revisor för länge.” (Intervju företag 2). En form av paradox uppstår då 

företagen ger uttryck för att det nya regelverket är positivt, bland annat i form av ett ökat 

oberoende mellan revisor och klient, samtidigt som de innan lagen trädde i kraft inte har gjort 

något byte på över 10 år.  

 

Företag 3 hade haft samma revisionsbyrå i 19 år vid tidpunkten för deras byrårotation, men 

hade inte varit publikt mer än ett par år och därmed inte heller påverkats av lagen kring 

byrårotation tidigare. Om företaget hade bytt VD men inte blivit börsnoterade tror inte 

respondenten att företaget hade bytt revisionsbyrå. Under intervjun berättar respondenten att 

företaget hade haft samma revisionsbyrå i nio år (19 år författarnas anm.) och var nära den 

första tidsgränsen för byrårotation, samtidigt som samma revisor hade innehaft uppdraget i sju 

år. Företag 3 resonerade då att det inte fanns någon anledning att byta revisor inom samma 

revisionsbyrå och ha denna i ett år, om de ändå var tvungna att byta revisor och revisionsbyrå 

ett år senare. Vidare ansåg de att de hellre följde lagstiftningens grundregel om att byta vart 

tionde år istället för att nyttja de undantagsregler som finns. Företag 1 var inte nöjda med den 

revisor som roterades in ett par år innan företaget genomförde sin första byrårotation. Hade de 

kunnat haft kvar den tidigare revisorn hade de gärna fortsatt med den tidigare revisionsbyrån. 
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Respondenten anger att om företaget fortsatt med den tidigare revisionsbyrån hade de blivit 

tvungna att byta revisionsbyrå till följd av lagen om obligatorisk byrårotation.  

 

Med tanke på att företag 3 bytte revisionsbyrå till följd av den obligatoriska byrårotationen är 

det en faktor som numera kan ha betydelse för publika företag vid beslutet att byta 

revisionsbyrå. Då företaget inte hade nått antalet tillåtna år med samma revisionsbyrå vid 

bytet gjordes det frivilligt men med lagstiftningen i åtanke. Det har av tidigare forskning inte 

framgått att lagstiftningen är en anledning till företag frivilligt byter revisionsbyrå, vilket kan 

bero på att liknande lagstiftning inte existerat i det landet vid den tiden som studien gjordes. 

En annan förklaring kan vara att studiernas urval medfört att företag som bytt på grund av 

lagstiftning inte inkluderats.  

 

6.3.2 Beslutsfattarnas roll och erfarenhet 

De respondenter som intervjuats i de privata företagen är alla ägare eller delägare av 

respektive företag. Dessa respondenter var också de som i sin roll som ägare tog beslutet om 

att byta revisionsbyrå, och i företag B och C var inte de andra delägarna lika delaktiga. Av de 

tre respondenterna jobbade samtliga aktivt i bolaget, men det var enbart respondent B som 

jobbade med ekonomi. Respondent B var också den enda av respondenterna som hade 

erfarenhet av revision, och hade tidigare arbetat som redovisningskonsult på en revisionsbyrå 

men även som ekonomichef på ett annat företag. Respondent C hade inte särskilt mycket 

kunskap kring ekonomi och revision, vilket framkommer av att hen hade svårt att särskilja på 

redovisnings- och revisionstjänsten. Respondenterna i de publika företagen hade roller som 

koncernredovisningschef (företag 1), koncerncontroller (företag 2) och ekonomichef (företag 

3). Alla respondenter hade gedigen erfarenhet av revision. Respondent 1 hade arbetat på 

revisionsbyrå i flera år, liksom respondent 2 som också varit påskrivande revisor. I roller som 

ekonomichef på flera andra företag hade respondent 3 många gånger varit med och blivit 

utsatt för revision, enligt respondentens egna utsago. Faktum är att fyra av de sex 

respondenterna själva arbetar med ekonomi och har erfarenhet av revision, medan två av 

respondenterna saknar denna erfarenhet.  

 

Vid intervjuerna har respondenterna som arbetar med ekonomi uttryckt att de lägger större 

vikt vid revisorns kompetens än att ha en bra relation till revisorn. Respondenterna utan 

erfarenhet har däremot lagt större vikt vid relationen till revisorn. I denna studie har de privata 

företagen A och C haft en personlig relation till sin revisor. En personlig relation innebär i 
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dessa fall att respondenterna på något sätt kände revisorn privat, utanför de respektive 

yrkesrollerna.  

 

Det finns ett tydligt mönster i vad som är betydande för fallföretagen vid byrårotationerna sett 

till beslutsfattarnas tidigare erfarenhet och kunskap. Att beslutsfattarens erfarenhet har 

påverkan på byrårotationen lyfts inte i den tidigare forskningen. Den forskning som gjorts 

med data från företagsregister kan omöjligt se till detta då information om vilka som tagit 

beslutet och deras erfarenhet inte finns att hämta. Även genom enkäter kan sådan information 

vara problematisk att få eftersom enkäten då måste skickas till en av beslutsfattarna, vilket är 

svårt för forskarna att veta vem det är på för hand. Trots att information om beslutsfattaren är 

lättare att samla vid intervjuer har tidigare intervjustudier på området inte redogjort för 

beslutsfattarnas erfarenhet och kunskap eller hur det påverkar företaget vid byrårotationen.  
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7 Slutsats  

I kapitlet presenteras studiens slutsats i form av att det finns vissa skillnader mellan privata 

och publika aktiebolags process att genomföra en byrårotation, där de publika bolagen i 

större grad fokuserade på revisorns kompetens till skillnad från de privata bolagen som hade 

större fokus på relationen till revisorn. Fortsatt i kapitlet presenteras det bidrag studien kan 

ge teoretiskt och praktiskt. Vidare informeras om de begränsningar studien har och 

författarnas förslag till fortsatt forskning inom ämnet byrårotation.  

 

Syftet med studien var att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter och väljer ny 

revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata aktiebolag. Vår studie visar 

att processen kring en byrårotation är en kombination av flera faktorer som har betydelse för 

varandra. Det går inte att fastställa att någon faktor skulle vara av större betydelse än andra 

vid företagens byrårotationer. Byrårotation har i den här studien setts som en tvåstegsprocess 

innefattande både bytet och valet av ny revisionsbyrå. De publika och privata företagen i 

studien har samtliga tagit beslutet att byta revisionsbyrå till följd av en kombination av flera 

faktorer. Det går inte att fastställa en enskild faktor som anledningen till att en byrårotation 

genomförts i något fall. Som exempel har faktorn tillväxt i företaget haft betydelse för två av 

de publika företagen. Tillväxten i kombination med förändringar i ägarstruktur och 

företagsledning ledde sedermera till att företagen bytte revisionsbyrå. Revisorns kompetens 

framkommer som den främsta anledningen till att de publika företagen bytt revisionsbyrå i de 

fall där en frivillig byrårotation har skett. För de privata företagen visar sig relationen till 

revisorn ha stor betydelse på beslutet att byta revisionsbyrå. Även i valet av ny revisionsbyrå 

vägs många faktorer in. Det går dock att utläsa att de publika företagen ser till fler faktorer i 

valet av ny revisionsbyrå än de privata. För de privata företagen hade relationen till revisorn 

störst betydelse i valet av ny revisionsbyrå, medan revisorns kompetens och att revisionsbyrån 

var en Big-N byrå hade störst betydelse för de publika företagen. Magri och Baldacchino 

(2004) fann skillnader mellan små och stora företags anledningar till en byrårotation, vilket 

den här studien har lyckats utvidga genom att finna skillnader mellan publika och privata 

aktiebolag i både anledningen till byrårotationen och vad företagen söker i valet av ny 

revisionsbyrå.  

 

Stor del av den tidigare forskningen har presenterat olika enskilda faktorer som påverkat 

företag vid ett byte av revisionsbyrå, eller vilka faktorer som är viktiga i valet av en ny sådan 



 

107 

(Beattie & Fearnley 1998a; Haskins & Williams 1990; Williams 1988; Woo & Koh 2001). 

Beattie och Fearnley (1995) har försökt att finna samband mellan varför företag bytt 

revisionsbyrå och vilka egenskaper de uppskattar hos revisionsbyrån. De har dock inte lyckats 

fånga den process som byrårotationen innebär och att flera faktorer kan ha betydelse för 

varandra i bytet respektive valet, vilket har visats hos företagen i den här studien. 

Observationen att det är en kombination av flera olika faktorer som har betydelse för företag 

vid en byrårotation hade inte varit möjlig att upptäcka utan att tillämpa en kvalitativ ansats. 

 

Byrårotationsprocessen som företagen i studien har haft visar att inget fall är identiskt med ett 

annat. Det är flera faktorer som har haft betydelse för företagen, och dessa faktorer har delvis 

haft olika betydelse beroende på om det handlar om orsaken till att de bytte revisionsbyrå eller 

valet av ny revisionsbyrå. I studien har till exempel ett högt revisionsarvode ingen betydelse 

hos något av företaget i varför de bytte revisionsbyrå, men desto fler ser till nivån på arvodet 

när de väljer revisionsbyrå. En faktor har inte alltid haft betydelse på både bytet och valet av 

revisionsbyrå. Det visar på vikten av att inom forskning klargöra för ett företag om det är 

orsakerna till bytet som undersöks, eller om det handlar om vad som är viktigt i valet av ny 

revisionsbyrå.  

 

Det har i den här studien framkommit två faktorer som haft betydelse för företagen i studien 

vid byrårotationen men som inte lyfts av tidigare forskning. En faktor rör den lagstiftning om 

obligatorisk byrårotation som 2014 började gälla för företag av allmänt intresse i EU. I den 

här studien har lagstiftningen visat sig haft betydelse för framförallt ett av de publika 

företagen i beslutet att genomföra en byrårotation. Att lagstiftningen skulle påverka företag att 

frivilligt genomföra en byrårotation har inte framkommit av den tidigare forskningen. Den här 

studien kan därför lyfta fram obligatorisk byrårotation som betydande för ett av studiens 

publika företag och därmed expandera den tidigare forskningen. Studien visar även på att 

revisionsuppdrag som sträcker sig över en längre tid har förekommit hos samtliga publika 

företag i studien. Så länge revisorn har den kompetens som företagen kräver och relationen till 

revisorn är bra väljer ändå inte företagen att byta revisionsbyrå, vilket kan hänföras till 

bekvämlighet hos företagen. Därför kan den obligatoriska byrårotationen anses som nyttig för 

att upprätthålla revisorn oberoende genom att förkorta revisionsuppdragens längd.  

 

Ett syfte med den nya lagstiftningen kring byrårotation var att öka konkurrensen mellan 

revisionsbyråer och skapa möjlighet för fler byråer att revidera företag av allmänt intresse. 
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Det föreligger en anmärkningsvärd skillnad mellan lagstiftarnas syfte och de publika 

företagens resonemang i denna studie. Ingen av de tre respondenterna hos de publika 

företagen ansåg att mindre revisionsbyråer med tillhörande revisorer kunde erbjuda den 

kompetens som företagen krävde. Samtliga företag såg det som ett måste att anlita en Big-N 

byrå. I två av fallen ansåg företagen dessutom att det lokala kontor som tillhörde Big-N byrån 

inte kunde erbjuda revisorer med den kompetens kring börserfarenhet som söktes. Istället 

vände företagen sig till ett kontor på en annan större ort. Baserat på dessa respondenters 

resonemang kan lagens syfte att skapa möjligheter för fler byråer att inneha revisionsuppdrag 

i publika företag vara svåruppnåeligt.  

 

Ytterligare en faktor som har visat sig ha betydelse för företagen i studien vid 

byrårotationsprocessen är beslutsfattarens erfarenhet. Ett samband har kunnat utrönas mellan 

att beslutsfattaren har tidigare erfarenhet av revision eller lång erfarenhet inom ekonomi och 

att företaget sett revisorns kompetens som betydande vid byrårotationen. De beslutsfattare 

som inte hade tidigare erfarenhet av revision eller ekonomi såg istället mer till relationen till 

revisorn. Liknande samband har inte lyfts i tidigare forskning. De skillnader som förekommer 

mellan de publika och privata företagen i studien skulle därför delvis kunna hänföras till 

beslutsfattarnas olika erfarenheter. 

 

En faktor som har fått en annan förklaring av respondenterna i studien än hur den definierats i 

tidigare forskning är revisionskvalitet. Vår studie visar att risken med att försöka 

operationalisera revisionskvalitet blir att det inte fångar huruvida företaget bytt och valt ny 

revisionsbyrå till följd av vad företaget själva anser är revisionskvalitet. Beattie och Fearnley 

(1995) anger revisionskvalitet som revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter medan 

DeFond (1992) bland annat definierar det som branschkunskap och oberoende hos revisorn. 

Dessa studier kan därmed anses missvisande gällande företagets verkliga anledning till 

byrårotationen. Detta gäller även de studier som använt omsättning som ett mått på tillväxt, 

vilket studien av Haskins och Williams (1990) är ett exempel på. Det är tveksamt att 

omsättningen ökar komplexiteten i bolaget, så länge den inte medför att bolaget behöver 

ändra regelverket de redovisar efter. Det framkommer tydligt i studien att de publika 

företagen som behöver redovisa enligt IFRS i större grad kan välja att byta revisor på grund 

av att de behöver en annan kompetens. Dessa publika bolag har haft tillväxt även i form av en 

ökning av omsättningen, men det är inte det som förändrar vilken kompetens de behöver hos 

revisorn.  
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 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien bidrar med en förståelse för att det är en kombination av olika faktorer som har 

betydelse för publika och privata företag vid en byrårotation. Att lagen om obligatorisk 

byrårotation har påverkat ett av företagen i studien i beslutet att byta revisionsbyrå och att 

beslutsfattarnas erfarenheter haft betydelse för studiens företag i besluten angående en 

byrårotation har breddat kunskapen kring ämnet. Vissa samband mellan faktorerna och dess 

påverkan på varandra har dessutom kunnat utrönas. Studien bidrar med en förståelse kring 

vad som skiljer sig mellan publika och privata aktiebolag gällande de faktorer som har 

betydelse vid en byrårotation, då publika företag ser mer till revisorns kompetens medan de 

privata ser mer till relationen till revisorn. 

  

Studiens praktiska bidrag är att revisionsbyråerna kan få en bättre förståelse för hur deras 

klienter resonerar och vad de söker hos en revisionsbyrå. Företag kan få en djupare förståelse 

för en byrårotation genom att upplysas om hur andra företag har tänkt och agerat kring en 

byrårotation, och därmed även få en tankeställare kring vad som är väsentligt i en 

revisionstjänst. Genom att belysa hur de publika företagen resonerar kring större och mindre 

revisionsbyråer kan lagstiftare få insikt i lagen om obligatorisk byrårotations faktiska 

betydelse och verkan för syftet att öka konkurrensen mellan revisionsbyråer.     

 

 Begränsningar i studien 

En begränsning i studien finns i och med att respondent 3 inte arbetade på företag 3 när de 

genomförde byrårotationen, vilket gör att respondenten inte fullt ut kan återge processen och 

tankegångarna kring byrårotationen. Eftersom studien sökte förståelse för företagens agerande 

kan den djupare förståelsen gå förlorad om respondenten inte kan redogöra för denna. 

Författarna var medvetna om begränsningen som respondent 3 medförde innan intervjun 

genomfördes men då respondenten insisterat på att hen hade den kunskap som studien krävde 

beslutades att inkludera företaget i studien. Då det funnits begränsat med tid för studien har 

antalet företag som studerats och vart företagen varit belägna varit tvunget att begränsas. 

Detta för att möjliggöra tid för det omfattande arbete som analys av kvalitativt material 

kräver. Fler fall möjliggör upptäckten av fler samband eller skillnader och det finns en 

möjlighet att fler fall hade gett ett annat resultat då varje företag är unikt. Att den litteratur 

som använts i studien har forskat i andra länder än Sverige kan innebära en viss begränsning. 
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Med hänsyn till att det finns skillnader i bland annat lagstiftning mellan länder kan det 

innebära att resultaten från tidigare studier inte är helt jämförbara i en svensk kontext.  

 

 Förslag till framtida forskning  

För framtida forskning vore det av intresse att se huruvida komplexiteten i det regelverk ett 

företag redovisar efter har påverkan vid en byrårotation. Att använda ett strategiskt urval och 

intervjua företag som bytt från K2-regelverk till K3-regelverk eller K3-regelverk till IFRS 

skulle möjligtvis kunna visa på om anledningen till att ett företag genomför en byrårotation 

inte handlar så mycket om företagets tillväxt i form av omsättning, som om företagets 

redovisningsprincip. Vidare skulle ett alternativ till framtida forskning vara att intervjua 

företag som genomfört en byrårotation i någon av Sveriges storstadsregioner för att utröna 

vad dessa företag har för tankar kring revisorns kompetens på Big-N byråer, och om även de 

upplever att revisorn blir påverkad av review-team. Det finns också anledning att fortsatt 

studera privata aktiebolags process gällande byrårotation då indikationer har getts på att 

anledningarna till en byrårotation skiljer sig från publika företag, där tidigare forskning haft 

stort fokus.  
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V 

9 Bilagor 

Bilaga A 

 

Hej! 

 

Vi kontaktar Er med anledning av att Ni har bytt revisionsbyrå under de senaste fem 

åren. Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser sista terminen vid 

civilekonomprogrammet. I vårt examensarbete ämnar vi studera varför företag väljer att 

byta revisionsbyrå med syftet att skapa förståelse kring företags agerande. Därför 

kommer vi att genomföra intervjuer med företag. Vi kontaktar Er för möjligheten att 

genomföra en intervju om vad som fick just Er att byta revisionsbyrå. Denna intervju 

beräknas ta cirka en timme.   

 

Genom Ert deltagande i studien hoppas vi kunna väcka Era och andra företags tankar 

kring revisionstjänsten - vad får man egentligen för pengarna och finns det fler saker 

revisionsbyrån kan bidra med som de inte gör idag. 

 

Som deltagare i studien utlovas anonymitet om önskat och att inspelat material hanteras 

med sekretess. Resultatet av studien kommer att delges Er som deltagande företag. 

  



 

VI 

Bilaga B 

 

Företag Datum Tid Respondent 

Privata aktiebolag    

Företag A 2019-03-29 14:00-14:40 Ägare 

Företag B 2019-04-02 11:00-11:50 Ekonomichef och delägare 

Företag C 2019-04-16 10:00-10:30 Majoritetsägare 

Publika aktiebolag    

Företag 1 2019-04-10 11:00-11:40 Koncernredovisningschef 

Företag 2 2019-04-15 10:00-11:10 Koncerncontroller 

Företag 3 2019-04-17 15:00-15:50 Ekonomichef 

 


