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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  Revision, kvalitet och oberoende 

- Har uppdragstid och icke-revisionstjänster påverkat revisionen i Sverige? 

 

Ämne/kurs: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning redovisning. 

      

Författare: Mia Lindh och Cissi Norrbelius. 

 

Handledare: Gustav Johansson och Bengt Lindström. 

 

Nyckelord: Revision, revisionskvalitet, oberoende, icke-revisionstjänster. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om revision av svenska bolag har haft ett 

äventyrat oberoende eller en försämrad revisionskvalitet på grund av 

förekomsten av icke-revisionstjänster samt revisionsuppdragens längd. 

 

Teoretiska   

perspektiv: Tidigare forskning saknar enad front om huruvida revisionens  

oberoende eller dess kvalitet påverkas av förekomsten av icke-revisionstjänster 

eller revisionsuppdragets längd. Merparten av befintliga teorier kan inte bevisa 

samband mellan dessa faktorer och ett antingen äventyrat oberoende eller en 

försämrad revisionskvalitet. 

      

Metod/empiri: Kvantitativa korrelationsanalyser som testar styrkan och riktningen på fyra olika 

samband som enligt tidigare forskning kan anses indikera på hot mot oberoendet 

eller försämrad revisionskvalitet. 

      

Slutsatser: Denna studie kan likt tidigare forskning inte finna bevis för att 

revisionskvaliteten har varit försämrad eller att oberoendet har varit äventyrat 

under perioden 2000-2015. Ett svagt samband har indikerats mellan hög andel 

av icke-revisionstjänster i förhållande till totalt revisionsarvode och låg frekvens 

av byråbyten. 



Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate whether Swedish auditing have had reduced auditor 

independence and impaired audit quality due to the presence of non-audit services and the length of 

audit assignments. Previous research lacks a unified position about whether the audit independence 

or its quality is affected by the presence of non-audit services or audit tenure. The majority of 

existing theories cannot prove the correlation between these factors of threatened independent or 

impaired audit quality. By using quantitative correlation analyzes that test the strength and direction 

of four different relationships, this study examine if there has been indication of threats to 

independence or impaired audit quality. Like previous research, this study cannot find evidence that 

audit quality has been threatened or independence has been compromised for Swedish auditing over 

the period 2000-2015. Although, a weak correlation has been indicated between high proportion of 

non-audit services in relation to total audit fees and low frequency of agency rotations. This would 

be of high value and interesting to investigate further. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förklaring av begrepp 

 
Oberoende inom revision 

Oberoende inom revision är en förutsättning för förtroende för revisorer och revision. Utan 

oberoende finns ingen styrka i de utlåtande som revisorer lämnar och med det skulle utlåtanden och 

revidering av bolag inte fylla någon funktion. 

 

Byrårotation 

Byrårotation innebär att ett bolag inte ska ha samma revisionsbyrå år efter år. Istället ska 

revisionsbyrån efter en tid bytas ut. Enligt proposition (2015/16:162) får en revisionsbyrå i 

utgångsläget som längst revidera samma bolag i tio år. Efter detta finns det möjlighet till 

förlängning till som längst 24 år. Innan revision får göras på nytt av samma revisionsbyrå följer en 

karenstid på fyra år. 

 

Rotation av huvudvald revisor 

Även för den huvudvalda revisorn finns en begränsning i hur länge samma person får revidera ett 

bolag. Ett bolag får inte ha samma huvudvalda revisor längre än sju år. Efter detta följer en 

karenstid på tre år. 

 

Icke-revisionstjänster 

Icke-revisionstjänster är ett begrepp som för samman de typer av tjänster som en revisionsbyrå kan 

erbjuda sina klienter utöver revisionstjänster. I denna kategori hamnar bland annat löpande 

bokföring, tullrelaterade tjänster och löneadministration. 

 

Quasi rent  

Quasi rent är en benämning på en opportunistisk avkastning av en investering eller skillnaden 

mellan faktisk kostnad och mottagen ersättning. I teorier som ligger till grund för denna studie samt 

inom denna studie används begreppet för att fånga differensen mellan förväntat revisionsarvode och 

faktiskt revisionsarvode. 
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1. Inledning 

 

I inledningen presenteras bakgrunden till studiens problemformulering och syfte som tillsammans 

blir riktlinjerna för studiens fortsatta gång. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Försök att föreställa dig ett modernt näringsliv där alla företag och organisationer är fria att själva 

utföra kontroll av sin verksamhet. De flesta kan nog enas om att det inte skulle vara en hållbar 

situation och varken gynna samhället, investerare eller företagsledning. Under industrialismens 

framfart i väst växte företagandet och dess förehavanden blev allt mer komplexa (Messier, Glover & 

Prawitt 2008). För att motverka godtycklighet och för att kontrollera både intressenternas och 

företagens intressen blev det i Storbritannien redan år 1900 krav på att alla aktiebolags finansiella 

rapporter skulle genomgå revision. I Sverige kom inte en liknande lag förrän 1987 då alla svenska 

aktiebolag blev tvingade till revision. Många företag hade vid denna tidpunkt dock redan infört 

revision på eget initiativ (Carrington 2014). 

 

Revisionen har därmed uppstått ur intressekonflikter mellan parter och med det ett behov av att 

minska informationsasymmetrin dem emellan (Messier, Glover & Prawitt 2008). Dessa parter består 

oftast av företagsägare och företagsledning och revisionen är således viktig för att skapa och 

upprätthålla förtroende för företagandet som form (Carrington 2014). Bland annat kan revision 

användas som en försäkran där företagsägare genom revisorns utlåtande kan förlita sig på att företaget 

sköts utifrån ägarnas främsta intressen och inte ledningens främsta intressen. Carrington (2014) 

förklarar att revisionen även bidrar med förbättring genom att fokusera på kvaliteten i den finansiella 

rapporteringen. Dessa två teorier går i linje med vad normgivare i Sverige har för avsikt med 

revisionen, men samtidigt är det tydligt att det inte enbart är ägarnas intressen som ska uppfyllas. Den 

finansiella rapporten riktar sig till fler intressenter, som till exempel kreditgivare, leverantörer, 

anställda och samhället som helhet (Proposition 2015/16:162). 

 

För att revisorns bestyrkande av ett bolag ska vara av värde krävs att revisorn är oberoende, det finns 

ingen vits med en försäkran om inte revisorn är trovärdig. För att undgå konflikter med oberoende 
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finns det i revisionslagen (SFS 1999:1079) regler kring jäv samt beskrivningar av typsituationer som 

bör undvikas för att som revisor inte hamna i en beroendesituation. En revisor som äger aktier i det 

reviderade bolaget eller en revisor som är vän med ekonomichefen är exempel på situationer som kan 

göra revisorn partisk och därmed äventyra oberoendet (SFS 1999:1079). Oberoendet inom revision 

kan delas in i två former - det faktiska oberoendet (independence in fact) och det synbara oberoendet 

(independence in appearance). Det som skiljer dessa former åt är att den första behandlar om revisorn 

verkligen rapporterar sanningsenligt och undviker att vara partisk (Church, Jenkins, Mccracken, 

Roush & Stanley 2015), medan den andra utgår ifrån hur en tredje part uppfattar revisionen (Pott, 

Mock & Watrin 2009). 

 

En lång relation mellan börsbolag och revisionsbyrå uppfattas som ett orosmoment för revisionens 

oberoende. Det ifrågasätts huruvida en revisionsbyrå kan upprätthålla sitt oberoende vid långa 

relationer med bolag, eftersom vänskap mellan parterna kan uppstå (Ewelt-Knauer, Gold & Pott 

2013). Det diskuteras även i vilken utsträckning förekomsten av icke-revisionstjänster, det vill säga 

tjänster utöver revision, påverkar eller inte påverkar oberoendet (Campa & Donnelly 2015). 

Finanskrisen 2008 samt tidigare finansiella skandaler öppnade upp för diskussioner om behovet av 

en ny reform för att öka självständigheten och opartiskheten hos revisorer (Ewelt-Knauer, Gold & 

Pott 2013). Detta har mynnat ut i att EU sedan juni 2016 har antagit en förordning under namnet 

“revisionspaketet” med förhoppningar om att eliminera risk för äventyrat oberoende samt minska 

informationsasymmetrin (Proposition 2015/16:162). Revisionspaketet innehåller bland annat krav på 

att bolag med jämna mellanrum byter revisionsbyrå samt en begränsning av vilka tjänster en 

revisionsbyrå får erbjuda utöver revision (Proposition 2015/16:162). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Om mått som arbetslöshet och statsskulder tillämpas så var Sverige ett av de EU-länder som klarade 

sig relativt bra ur finanskrisen år 2008 (Bergman 2011). Trots att Sverige klarade sig bättre ur krisen 

än många andra länder så blev finansmarknaden och samhället påverkat och med det även förtroendet 

för revision. Denna typ av kriser gör i sin tur att nya lagar skapas och principer skärps, vilket kan 

skapa merarbete och högre administrativa kostnader även för de bolag som skött sig bra (Balans 

2015). Det kan tänkas naturligt att det tillkommer nya lagar och regler för att öka förtroendet när 

kriser uppstår. Problemet kan dock vara att regler och lagar skapas på ett rutinmässigt sätt utan att se 

över om det finns alternativa metoder som kan lösa det som ska regleras (Pott, Mock & Watrin 2009). 
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Det finns en svårighet i att skapa homogena lagar och följaktligen skapas det ofta minimikrav som 

länder ska anpassa sig till, men där varje land sedan kan skapa egna regleringar efter tycke. Detta gör 

att effekterna av ett eventuellt hotat oberoende och minskad revisionskvalitet skiljer sig åt beroende 

på de lokala krav som existerar (Pott, Mock & Watrin 2009). 

 

Branscher utvecklas ständigt och för att överleva behöver de anpassa sig till framtidens utmaningar 

och krav, så även revisions- och redovisningsbranschen. De senaste decennierna har revisionens 

utveckling gått från att erbjuda ren revision till att erbjuda rådgivningstjänster i allt högre grad och 

branschorganisationen FAR (2016a) spår en framtid för revision där rådgivning kommer att ta en än 

större plats. Tillägg av andra tjänster, så kallade icke-revisionstjänster, har dock ifrågasatts och 

kommit att bli ett av orosmomenten för oberoendet inom revision. Efter Enronkrisen i början på 2000-

talet så minskade de svenska inköpen av icke-revisionstjänster från revisionsbyråer under en period, 

då rädslan för att hamna i en redovisningsskandal var påtaglig. Rådgivningsverksamheten sjönk 

drastiskt under denna period, vilket tidigare hade varit den snabbast växande lönsamheten för 

revisionsbyråer (SvD Näringsliv 2003). Det finns en mängd studier som har försökt pröva om 

oberoendet och kvaliteten försämras vid en hög andel av icke-revisionstjänster, med resultaten är 

tvetydiga. Likaså har en mängd studier undersökt om oberoendet inom revision skulle öka med 

obligatorisk byrårotation, men för de flesta har det varit problematiskt att bevisa vare sig positiva 

eller negativa samband. Bland annat indikerar vissa studier att kvaliteten och oberoendet ser ut att 

minska vid en byrårotation (Myers, Myers & Omer 2003). 

 

Trots det varierande resultatet i tidigare forskning målas, i den senaste EU-förordningen och i 

regeringens proposition, en bild av att byrårotation och begränsande av icke-revisionstjänster kan 

vara ett verksamt verktyg mot problematiken kring lågt oberoende. Problem som enligt propositionen 

är kopplade till långa relationer mellan revisionsbyrå och bolag samt en hög andel av icke-

revisionstjänster, där resultatet blir en revision utan oberoende (Proposition 2015/16:162).  Det största 

argumentet för införande av revisionspaketet är emellertid att intressenter behöver skyddas och att 

förtroendet för revision behöver stärkas. Det är dock aningen motsägelsefull när tidigare forskning 

som undersökts inför den här studien inte är enig om införandet av byrårotation och begränsning av 

icke-revisionstjänster och vad det skulle innebära för det faktiska och synbara oberoendet. 

 

Det är därför intressant att med grund i tidigare studier undersöka om det finns något samband mellan 

oberoende eller revisionskvalitet och icke-revisionstjänster eller revisionsuppdragets längd. Denna 

studie följer upp tidigare forskning inom området oberoende inom revision och revisionskvalitet 
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genom att studera förhållanden på den svenska marknaden, där djupgående forskning saknas. 

Förändringar inom EU har en direkt påverkan på Sverige samtidigt som Sverige i många avseenden 

skiljer sig från centraleuropeiska länder. Det är därmed intressant att göra likvärdiga undersökningar 

i flertalet länder än de studier som finns idag för att senare kunna urskilja likheter eller skillnader 

inom EU. Denna studies vetenskapliga bidrag är därför främst att bidra till denna kunskapsbas för att 

inom EU kunna jämföra eventuella förekomster av äventyrat oberoende och försämrad 

revisionskvalitet. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om revision av svenska bolag har haft ett äventyrat oberoende 

och en försämrad revisionskvalitet på grund av förekomsten av icke-revisionstjänster samt 

revisionsuppdragens längd. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

o Finns det ett samband mellan andel icke-revisionstjänster och äventyrat oberoende? 

o Finns det ett samband mellan revisionens uppdragstid och äventyrat oberoende? 

o Finns det ett samband mellan andel arvode för icke-revisionstjänster i förhållande till totalt 

arvode och försämrad revisionskvalitet? 

o Finns det ett samband mellan revisionens uppdragstid och försämrad revisionskvalitet? 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att endast undersöka svenska aktiebolag som även är koncernmoderbolag, och 

därmed avger koncernredovisning, samt som är noterade under Large Cap på Nasdaq OMX 

Stockholm (Stockholmsbörsen) med noteringsdatum senast under år 2000. Large Cap innebär att 

samtliga bolag har ett börsvärde om minst en miljard Euro. Genom att koncentrera undersökningen 

till denna grupp ämnar studien fånga upp samma storlek av bolag som dem som tidigare förekommit 

i finansiella skandaler. Undersökningen avgränsas även till att endast använda data från perioden år 

2000 till och med år 2015. Mätperioden är utvald för att bäst fånga hur förhållandena mellan 

börsbolag och revisionsbyrå ser ut i modern tid samt för att den börjar ett antal år innan och sträcker 
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sig ett antal år efter finanskrisen år 2008. Vidare studeras endast revision i fråga om finansiella 

rapporter och således inte exempelvis miljörevision samt att studien inte tar hänsyn till eventuell 

inflation under mätperioden. 
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2. Revisionspaketet – Det nya regelverket 

 

Sedan 17 juni 2016 gäller förändrade regler för revision av företag med allmänt intresse, bland annat 

börsnoterade bolag (FAR 2016b). Det är en förordning inom EU som ligger till grund för denna 

förändring och bestämmelserna inom densamma är direkt gällande i Sverige (Proposition 

2015/16:162). Förordningen går under namnet “revisionspaketet” och är det senaste steget i EU:s 

vidareutveckling av samordning av revision inom EU. Ur intressenternas perspektiv, framför allt med 

utgångspunkt hos investerare, är det viktigt att alla företag som verkar på den europeiska marknaden 

håller en jämn kvalitet inom revision (Proposition 2015/16:162). Revisionspaketet innehåller diverse 

förändringar varav två av de mest omtalade förändringarna är kravet på byrårotation samt de 

begränsningar som satts upp om vilka icke-revisionstjänster som revisorn eller revisionsbyrån får 

erbjuda samma företag som de även reviderar. Enligt regeringens proposition (2015/16:162) är 

främsta anledningen till det nya förslaget att revisorns oberoende blir förstärkt i och med införandet 

av revisionspaketet. Propositionen (2015/16:162) håller fram att flera olika intressenter, både 

samhället, ägare och investerare, måste kunna utgå ifrån att granskningen av bolagens finansiella 

rapporter blir korrekt utförd. Revisionspaketet har även sin bakgrund i den finansiella kris som ägde 

rum år 2008 (Proposition 2015/16:162). 

 

Med byrårotation menas att ett bolag tvingas att byta revisionsbyrå efter ett reglerat tidsintervall. 

Parallellt med det nya regelverket finns sedan 2009 krav på att den personvalda huvudrevisorn ska 

bytas ut efter sju år, men nu utökas kravet till att både gälla huvudrevisor och revisionsbyrå 

(Proposition 2015/16:162). Med detta hoppas EU begränsa allmänhetens uppfattning om att 

oberoendet i en revision skulle vara försvagat på grund av att relationen mellan revisionsbyrå och 

börsbolag blir väldigt lång (Proposition 2015/16:162). Ett revisionsuppdrag får numera inte fastställas 

till längre än tio år. Om bolaget efter tio år gör ett så kallat nytt urvalsförfarande kan tiden med hänsyn 

till vissa villkor förlängas till max 20 eller 24 år. När tidsbegränsningen passerat får revisionsbyrån 

och dess revisorer inte utföra revision för samma bolag inom en period av fyra år, så kallad karenstid 

(Proposition 2015/16:162).  Utöver detta så får inte samma person vara huvudrevisor längre än sju år 

samt att det även efter detta följer en karenstid på tre år där samma person inte alls får vara delaktig i 

revisionen av samma bolag. Värt att notera är dock att ett bolag inte nödvändigtvis avtalar med en 

revisionsbyrå om att ett så pass långt samarbete ska försiggå. Mer vanligt är till exempel att val av 

revisionsbyrå samt huvudrevisor görs på årsbasis i samband med bolagets årsstämma. Detta kan dock 

innebära att samma huvudrevisor och revisionsbyrå blir omvald på nytt. 
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Utöver begränsningen i uppdragstid är målet med revisionspaketet att minska risken för att en 

revisionsbyrå blir alltför beroende av sina klienter genom att en stor del av deras erbjudande består 

av kringtjänster runt revision, så kallade icke-revisionstjänster. De förändrade och begränsande 

reglerna om vad revisionsbyråer får erbjuda i form av icke-revisionstjänster är till för att skärpa 

kraven så att revisorn är självständig och opartisk (Proposition 2015/16:162). Detta innebär bland 

annat att vissa skattetjänster som exempelvis tullrelaterade tjänster, bokföring, löneadministration och 

liknande tjänster är förbjudna att utföra till samma bolag som även köper en revisionstjänst. 

Revisionspaketet presenterar dock även vilka typer av icke-revisionstjänster som får tillhandahållas. 

Dessa kan sammanfattas som vissa typer av skattetjänster och värderingstjänster som till exempel 

upprättande av skattedeklarationer. Om tjänster utöver revisionen tillhandahålls så ska tjänsternas 

påverkan på bolagets årsredovisning inte överstiga en obetydlig effekt (Proposition 2015/16:162). 

 

I tillägg till detta är målsättningen att olämpliga strukturer på revisionsarvodet ska motverkas genom 

att arvodet för icke-revisionstjänster sammanfattningsvis inte får överstiga 70 % av det totala arvodet. 

Anledningen till detta har sin grund i att när en revisionsbyrå får en betydande del av inkomsterna 

från en och samma klient så finns risk för att ett beroendeförhållande kan uppstå (proposition 

2015/16:162). Detta antagande inkluderar även andra tjänster som revisorn kan erbjuda utöver 

revisionen. Tillsammans skulle detta kunna orsaka att misstankar uppstår om att revisionen inte står 

helt självständigt eftersom revisionsbyrån har ett intresse i den merförsäljning som sker via icke-

revisionstjänster. Om arvodet dessutom är en stor del av revisionsbyråns totala inkomster från 

klienten så förmodas detta var en än starkare grund för oro (proposition 2015/16:162). Skulle dessa 

icke-revisionstjänster ha inverkan på delar som ingår i revisionen uppstår en risk med att revisorn 

granskar sig själv, så kallad självgranskning, vilket inte är tillåtet. Revisionsarvodet ska inte påverkas 

av att andra tjänster utöver revision erbjuds till en och samma kund. 

 

Sammantaget innebär revisionspaketet att revisionsbyråer (och revisorer) kommer att behöva ändra 

sina interna rutiner samt lägga mer resurser på att se till att nivån av oberoende uppfylls (proposition 

2015/16:162). Detta gäller framför allt de stora revisionsbyråerna som till exempel PwC, KPMG, 

Deloitte och Ernst & Young, även kände under namnet “the big 4”. Regeringens proposition 

(2015/16:162) redogör även för en diskussion om de kostnader som kan komma att uppstå både för 

revisionsbyrå och bolag i samband med införandet av det nya revisionspaketet. Summerat anses dock 

förändringen endast bidra med måttliga merkostnader samtidigt som den påverkar konkurrensen 

positivt och därmed håller ned revisionskostnaderna för bolagen. 
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3. Teoretisk referensram 

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan förekomsten av icke-

revisionstjänster samt revisionsuppdragets längd och oberoende samt revisionskvalitet. Följande 

avsnitt presenterar först tidigare forskning som är relevant för studien och som har studerats med 

mål om att bygga en bas för att senare kunna svara på studiens syftet. Därefter följer ett avsnitt om 

de teorier som ligger till grund för studiens formulerade hypoteser samt dess kvantitativa 

undersökningar. 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Oberoende inom revision 

 

Oberoende inom revision är reglerat i svensk lagstiftning. Sveriges revisionslag (SFS 1999:1079) 

reglerar i 17 § om jäv inom revision. Jäv innebär att det föreligger en partiskhet hos ena parten i en 

relation, samarbete eller partnerskap (Nationalencyklopedin 2017). Lagen föreskriver därför vilka 

specifika förhållanden då en revisor är förbjuden att åta sig ett revisionsuppdrag på grund av att risk 

för jäv uppstår. Detta inkluderar bland annat att revisorn inte får vara anställd av företaget som 

revideras eller på annat sätt vara underordnad eller i beroendeställning till företaget. Även i 

revisorslagen (SFS 2001:883) förtydligas att en revisor ska ”[…] utföra sina uppdrag med opartiskhet 

och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.” (SFS 2001:883, 20 §). 

 

Revisorn ska inför varje uppdrag pröva om det finns faktorer som hindrar revisorns förmåga att utföra 

uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet. Det är fastställt i en lag som tillkom för 

att tydliggöra kraven på revisorns oberoende (FAR u.å.). Hur prövningen ska gå till behandlas i 

revisorslagen 21 § (SFS 2001:883) som trädde i kraft 2002. I stora drag innebär arbetet att revisorn 

ska analysera sitt oberoende genom att kunna svara nej på om det föreligger jäv enligt jävsregler och 

vidare nej på om det föreligger hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Dessa hot är 

specificerade som hot mot egenintresse, hot mot självgranskning, hot mot partsställning, hot om 

vänskap, hot om skrämsel samt övriga hot. Enligt SFS 2001:883, 24 § i revisorslagen, ska detta 

dokumenteras så att revisorns oberoende ska kunna granskas i efterhand (Revisorsnämnden 2003). 
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Om en revisor inte upprätthåller oberoende är tillstyrkandet av ett företags finansiella rapport, det vill 

säga företagsledningens påståenden, inte av något värde (Tepalagul & Lin 2015). Oberoendet inom 

revision är dessutom utgångspunkten när revisionen anses vara till som försäkran för ägarna gentemot 

företagsledningen. Under historiens globala finansiella kriser är det oftast just revisorernas oberoende 

som kommit i fokus. Både Kreugerkoncernens revisor och revisorn till det amerikanska bolaget Enron 

fick utstå hård kritik eftersom både myndigheter, samhället och finansmarknaden starkt ifrågasatte 

om revisionerna varit helt fria från påverkan av företagen (Carrington 2014). Vid en verkligt 

oberoende och objektiv revision torde kriserna ha kunnat mildras alternativt att riskerna som förelåg 

skulle ha upptäckts tidigare. 

 

3.1.2 Olika typer av oberoende 

 

Den typ av oberoende som främst är i fokus utgår från hur en tredje part, det vill säga varken revisor 

eller reviderat företag, uppfattar revisionsprocessen och dess resultat (Pott, Mock & Watrin 2009). 

Detta kallas i internationella studier ofta för “independence in appearance”, på svenska översatt till 

“synbart oberoende”. Det förekommer även en annan form av oberoende som kallas det “faktiska 

oberoendet”. Det faktiska oberoendet kan, till skillnad från det synbara oberoendet, mer utläsas ur 

revisorns arbete och omfattar huruvida revisorn faktiskt är villig att rapportera sanningsenligt och har 

förmågan att undvika att vara partisk i sina ställningstaganden (Church et al. 2015). 

 

För att tillfredsställa det synbara oberoendet är det viktigt för revisorn att inte försätta sig i situationer 

där en utomstående part kan få en uppfattning om att revisorns objektivitet och oberoende kan vara 

äventyrat (Pott, Mock & Watrin 2009). Om det finns en uppfattning om att revisionsprocessen inte 

går rätt till, oavsett om det stämmer i verkligheten eller inte, skadas förtroendet för revision och 

därmed även finansiella rapporters tillförlitlighet (Pott, Mock & Watrin 2009). 

 

Fearnley och Beattie (2004) menar att brist i synbart oberoende är tillräckligt för att rubba förtroendet 

för revision och finansiell rapportering, vilket därmed skulle göra hela den finansiella marknaden 

instabil. Ewelt-Knauer, Gold och Pott (2013) lägger även fram att samhällsorgan håller samma linje 

och menar att byrårotation som medel att motverka nära relationer skulle påverka hela 

finansmarknaden positivt och med det även förbättra marknadens uppfattning om revisionens 

oberoende. Byrårotation presenteras därför i Ewelt-Knauer, Gold och Potts (2013) 
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litteraturgenomgång kunna ha en positiv effekt på just det synbara oberoendet. Deras 

sammanställning presenterar dessutom att flertalet studier som anser att det synbara oberoendet skulle 

stärkas mer av byrårotation än den rotation av huvudvald revisor som sedan tidigare är införd, alltså 

att revisionspaketet skulle ha en positiv effekt på oberoende. Medan andra hävdar att de olika typerna 

av rotation skulle ha likvärdig påverkan på det synbara oberoendet (Ewelt-Knauer, Gold & Pott 

2013). 

 

I Campa och Donnellys studie från 2015 presenteras vissa belägg för att det synbara oberoendet 

skadas av att en revisionsbyrå utför fler tjänster än enbart revision, så kallade icke-revisionstjänster, 

till en och samma klient. Dessa typer av tjänster kan till exempel innefatta rådgivning och löpande 

bokföring. Samma studie redogör för att det faktiska oberoendet inte påverkas av förekomsten av 

icke-revisionstjänster. Campa och Donnelly (2015) påstår dock att denna skillnad inte nödvändigtvis 

beror på verkliga och sanna resultat utan kan härstamma ur otillräckliga forskningsmetoder eller att 

forskare använder olika urval för att testa olika typer av oberoende. Tidigare forskning om hur 

längden på ett revisionsuppdrag eller förekomsten av icke-revisionstjänster påverkar revisorns 

oberoende saknar med andra ord enad front.  

 

3.1.3 Tidigare forskning om byrårotation 

 
Tidigare forskning om hur längden på ett revisionsuppdrag påverkar revisorns oberoende och 

revisionens kvalitet har olika utfall. Beroende på forskningsmetod och infallsvinkel finns begränsade 

bevis som pekar både mot att långa relationer innebär sämre kvalitet och att långa relationer inte 

innebär sämre kvalitetet. Det finns till och med studier som lägger fram att långa relationer innebär 

en bättre revisionskvalitet. Ewelt-Knauer, Gold och Pott (2013) presenterar i sin litteraturgenomgång 

att vissa studier lyckats bevisa att en byrårotation kan ha en positiv effekt på faktiskt oberoende men 

att det är få som lyckas sammankoppla det med revisionens kvalitet.  

 

Tepalagul och Lin (2015) lägger fram att det finns två läger när det kommer till hur längden på ett 

uppdrag påverkar revisionskvaliteten. Den ena sidan hävdar att revisionskvaliteten blir sämre med en 

längre uppdragstid eftersom parterna utvecklar en nära relation och därmed tappar revisorn sitt 

oberoende och sin kritiska inställning (Tepalagul & Lin 2015). Den andra sidan menar att med en 

längre uppdragstid kommer en fördjupad förståelse och insikt för revisorn i företagsspecifika aspekter 

och därmed ökar revisionskvaliteten (Tepalagul & Lin 2015). De forskare som motsätter sig 
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byrårotation menar att det finns tillräckligt med lagar och regler för att upprätthålla oberoende. Detta 

framhålls bland annat i en kanadensisk studie som lägger fram att obligatorisk rotation av huvudvald 

revisor är tillräckligt för att upprätthålla ett högt oberoende (Fontaine, Khemakhem & Herda 2016). 

Fontaine, Khemakhem och Herda (2016) tar upp en teori om självbestämmande som ett belägg för 

att inte införa byrårotation eftersom självbestämmande är viktigt för revisorer i deras arbete med att 

upprätthålla motivation och oberoende. 

 

Chen, Lin och Lin (2008) pekar i sin studie på att revisionskvaliteten sjunker den närmaste tiden efter 

ett byråbyte. Myers, Myers och Omers (2003) visade istället på att en familjär relation kan göra så 

att  revisorn stödjer mer aggressiv redovisning. Aggressiv redovisning kan till exempel innebära att 

intäkter redovisas till fel period för att på så sätt blåsa upp företagets ekonomiska ställning. Detta kan 

enligt Myers, Myers och Omer (2003) i förlängningen leda till att upptäckten av felaktigheter som 

senare leder till bedrägeri går förlorad. Carey och Simnett (2006) visar belägg för detta i sin studie 

från Australien då de kom fram till att långa relationer innebär en lägre sannolikhet för att revisorn 

lämnar ett yttrande om att det reviderade företagets fortsatta drift är ifrågasatt, vilket alltså resulterar 

i en sämre revisionskvalitet. 

3.1.4 Tidigare forskning om icke-revisionstjänster 

 
Den oro som ligger till grund för tidigare forskning inom icke-revisionstjänster, på engelska kallat 

non-audit services, är precis den oro som har varit upphovet till revisionspaketet. Den grundar sig i 

att en ekonomisk beroendeställning skulle uppstå när inkomsten från icke-revisionstjänster ökar 

(Duh, Lee & Hua 2009). Ett vanligt sätt att försöka mäta revisionskvaliteten och om den sjunker när 

icke-revisionstjänster ökar har varit sambandet med onormala periodiseringar. Duh, Lee och Hua 

(2009) framhäver dock att ett problem med att mäta onormala periodiseringar är att det finns många 

olika mätmetoder och att resultaten därmed blir skiftande. Pott, Mock och Watrin (2009) visar i sin 

litteraturstudie att resultaten är tvetydiga inom forskning och att det saknas en enighet i om icke-

revisionstjänster innebär ett minskat oberoende och en försämrad revisionskvalitet. De skiftande 

resultaten beror, precis som vid studier av byrårotation, ofta på skillnader i forskningsmetod samt 

olika infallsvinklar. 

 

Det finns studier som anser sig ha tillräckligt med underlag för att ge stöd till att icke-revisionstjänster 

inte skulle påverka oberoendet, medan andra menar att sambandet är relevant och skulle kunna vara 

en faktor för minskat oberoende (Pott, Mock & Watrin 2009). Reynolds, Deis och Francis (2004) 
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fann bevis för att mängden av onormala periodiseringar ökar vid stigande icke-revisionsarvoden. 

Precis som Ferguson, Seow och Young (2004) som kom fram till att tre olika typer av icke-

revisionstjänster har en positiv korrelation till onormala periodiseringar. Deras slutsats var därmed 

att en ökning av icke-revisionsarvoden innebär sämre revisionskvalitet. DeFond, Raghunandan och 

Subramanyam (2002) prövade att mäta om det fanns ett positivt samband mellan icke-

revisionsarvoden och revisorns benägenhet att rapportera oegentligheter. De fann inte något samband 

och drog därmed slutsatsen att icke-revisionsarvoden inte är ett hot mot oberoende.  

 

3.2 Teorier 

 

I tidigare forskning uppenbarar sig en uppsjö av olika variabler som försöker mäta oberoende inom 

revision. Det faktiska oberoendet mäts ofta genom fysiska parametrar i bolagens finansiella rapporter 

som till exempel hur ofta en revisor lämnar ett utlåtande om oro för bolagets fortlevnad. Det synbara 

oberoendet mätt i kvantitativa mått mäts till exempel genom i vilken utsträckning det förekommer 

icke-revisionstjänster i relationen mellan revisionsbyrå och bolag samt hur dessa förhåller sig till 

längden på ett revisionsuppdrag. Det finns med andra ord inget givet mått för hur oberoende ska 

mätas. Nedan följer de tre teoretiska samband som ligger till grund för denna studie. 

3.2.1 Sambandet mellan revisionsarvode och arvode för icke-revisionstjänster 

 

Zhang, Hay och Holm (2016) har i en nygjord studie med norska börsbolag testat hur förekomsten av 

icke-revisionstjänster påverkar revisionens oberoende. De presenterar fyra olika möjliga samband 

varav två dels berör om det finns ett samband mellan revisionsarvode och arvode för icke-

revisionstjänster samt dels om det finns ett samband mellan andel icke-revisionsarvode och 

revisionsbyråns uppdragstid. De bygger sina hypoteser kring att ett högre arvode på icke-

revisionstjänster innebär att bolaget med lägre sannolikhet kommer att byta revisionsbyrå.  

 

Det första av dessa två möjliga samband kopplas samman med två teoretiska argument som antyder 

att det finns ett negativt samband mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode. Det första 

argumentet kallas ”loss leader” och innebär att en revisionsbyrå håller sina revisionsarvoden låga för 

att få bolag (kunder) att antingen stanna kvar eller byta till deras revisionsbyrå (Zhang, Hay & Holm 

2016). Detta görs för att istället kunna sälja in icke-revisionstjänster och på så sätt totalt sett få ett 

högre arvode. Det andra teoretiska argumentet är enligt Zhang, Hay och Holm (2016) inte 
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nödvändigtvis en faktor som försvagar revisionens oberoende, men som även det ger ett negativt 

samband. Argumentet innebär att en revisionsbyrå som både tillhandahåller revision och icke-

revisionstjänster får en spridningseffekt av kunskap mellan de olika tjänsterna och kan därmed sänka 

sina revisionsarvoden. Detta kan göras på grund av att den kunskap om bolaget som hade krävt 

mycket tid inom revisionsuppdraget för att samlas in, redan finns tillgänglig. Detta argument är känt 

som “knowledge spillover”. Sammantaget kan dessa samband innebära ett hot mot revisorns 

oberoende (Zhang, Hay & Holm 2016). Zhang, Hay och Holm (2016) håller fram att även om 

merparten av tidigare studier inom området inte lyckats bevisa en koppling mellan dessa variabler 

och oberoende så finns det nygjorda studier som faktiskt indikerar på ett samband med lägre 

revisionskvalitet. 

 

För att sambandet ska vara gällande krävs att det finns ett negativt samband mellan de två variablerna. 

Revisionsarvodet ska sjunka samtidigt som arvodet för icke-revisionstjänster stiger. Zhang, Hay och 

Holm (2016) ställer upp en motsatshypotes om att det finns ett positivt samband mellan 

revisionsarvode och arvode för icke-revisionstjänster för att utföra sitt test. Hypotesen lyder: “There 

is a positive relationship between audit and non-audit fees.” (Zhang, Hay & Holm 2016, p. 5). De 

testar detta genom att använda en regressionsmodell med flera kontrollvariabler, bland andra “Big 4” 

för de största revisionsbyråerna, för att utesluta andra samband. Resultatet ger en 

korrelationskoefficient på 0,72 som påvisar att det finns ett statistiskt säkerställt positivt samband 

mellan icke-revisionsarvoden och revisionsarvoden. Det studien eftersökte för att kunna bekräfta ett 

äventyrat oberoende var ett negativt samband. Detta resultat är i linje med den tidigare forskning som 

Zhang, Hay och Holm (2016) presenterat. Zhang, Hay och Holm (2016) drar därmed slutsatsen att 

nivån på arvoden för icke-revisionstjänster inte påverkar förekomsten av oberoende på den norska 

marknaden eftersom de anser att inget av de två teoretiska argument som presenterats, “loss-leader” 

eller “knowledge spillover”, kan bekräftas av deras bevis. 

 

3.2.2 Sambandet mellan arvode för icke-revisionstjänster och revisionens uppdragstid 

 

Det andra sambandet som testas är relationen mellan andel arvode för icke-revisionstjänster i 

förhållande till totalt arvode och revisionens uppdragstid. Zhang, Hay och Holm (2016) framför att 

ett högt arvode för icke-revisionstjänster innebär ett sämre oberoende genom att bolagen mer sällan 

hamnar i konflikter med eller byter revisionsbyrå. För att detta argument ska stämma med 

verkligheten så borde det finnas ett positivt samband mellan andel icke-revisionsarvoden och lång 
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uppdragstid (Zhang, Hay & Holm 2016). Zhang, Hay och Holm (2016) presenterar en handfull studier 

som inte kunnat bevisa att det finns ett signifikant samband mellan icke-revisionsarvoden och 

revisionsuppdragets längd, men anser att det möjliga sambandet är värt att undersöka vidare. 

 

Hypotesen som formuleras baseras på att en förlust av oberoende uppenbaras genom lång uppdragstid 

när icke-revisionstjänster förekommer. Hypotesen som presenteras är därför: “There is a positive 

relationship between the level of non-audit services and auditor tenure” (Zhang, Hay & Holm 2016, 

s. 6). Den utgår ifrån att det finns ett positivt samband mellan nivån av arvode för icke-

revisionstjänster i förhållande till totalt arvode och revisionens uppdragstid. För att sambandet med 

oberoende ska vara giltigt krävs ett signifikant positivt samband. Gränsen för lång respektive kort 

uppdragstid sätts vid tre år, där kort uppdragstid innebär en period på tre år eller kortare. Mätningen 

sker mellan år 2008-2010. Testet som utförs ger ett resultat som bekräftar att det inte finns något 

positivt samband mellan icke-revisionsarvoden och uppdragstid och därmed kan inte deras hypotes 

bekräftas. I studien framkommer dock att det finns ett signifikant positivt samband mellan icke-

revisionsarvoden och revisionsarvoden. Detta antyder att bolag som betalar högre revisionsarvoden 

även betalar högre icke-revisionsarvoden. 

 

3.2.3 Sambandet mellan avvikande revisionsarvode och sämre revisionskvalitet  

 

En revisionsbyrå som har ett alltför stort ekonomiskt intresse och en beroendeställning till en kund är 

som bekant utpekat som en av riskerna för att oberoendet blir hotat. En ekonomisk teori om revisorers 

oberoende skriven av DeAngelo (1981) har varit en av grunderna hos en mängd studier gällande 

revisionsarvode och dess påverkan på oberoende. DeAngelos teori låg till grund för Barkess, Simnett 

och Urquharts (2002) studie som utgick ifrån att en ekonomisk beroendeställning uppstår om 

revisionsarvodet är en stor del av den totala omsättningen hos en revisionsbyrå. Studien baseras på 

den australiensiska marknaden där 25 av de största revisionsbyråerna undersöktes för att se om det 

fanns ett samband mellan högt revisionsarvode i förhållande till total omsättning och revisorns 

benägenhet att rapportera korrekt enligt fortlevnadsprincipen, på engelska kallat “going-concern”. 

För att det ska finnas en risk för ekonomiskt beroende mot en klient så bör revisionsarvodet hos en 

klient uppgå till över 15% av totala omsättningen för revisionsbyrån. Det problem som uppdagades 

av Barkess, Simnett och Urquhart (2002) var dock att de stora revisionsbyråerna normalt sett har en 

väldigt  hög omsättning vilket gör att det inte kommer finnas revisionsarvoden som överstiger 15% 

av total omsättning, även om vissa kunder innehar väldigt höga revisionsarvoden. Därmed kunde inte 
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studien visa på ett samband mellan revisionsarvode och oberoende. Slutsatsen blev därför att dessa 

variabler inte passar att använda vid studier av de största revisionsbyråerna (Barkess, Simnett & 

Urquhart 2002). 

 

Vidare har studier använt sig av revisionsarvoden på flera sätt för att pröva DeAngelos (1981) 

ekonomiska teori om revisorers oberoende och kvalitet. Krauß, Pronobis och Zülch (2015) använde 

sig av avvikande revisionsarvoden som en parameter för att undersöka om onormala periodiseringar 

har en korrelation till revisionsarvoden. De menade att ett positivt samband mellan dessa två skulle 

innebära en revision med lägre kvalitet. Med avvikande revisionsarvoden menar Krauß, Pronobis och 

Zülch (2015) revisionsarvoden som är högre än vad det förväntade arvodet beräknas vara. Det 

förväntade arvodet är den faktiska kostnaden för uppdraget baserat på faktorer som bland annat 

uppdragets art och omfattning, klientens storlek och liknande faktorer. DeAngelo (1981) kallade 

skillnaden mellan avvikande arvode och förväntat arvode för “quasi rent”. Det är när ett bolag betalar 

en “quasi rent” utöver det normala som det kan finnas en risk att revisionsbyrån och revisorn befinner 

sig i en beroendeställning.  

 

För att testa sambandet tar Krauß, Pronobis och Zülch (2015) fram sin beroende variabel, Z-score, 

för avvikande revisionsarvode genom att beräkna det förväntade arvodet med hjälp av följande 

faktorer: 

 

• Klientens storlek 

• Hur komplex klienten är och hur komplext uppdraget är 

• Hur stor risk föreligger hos klienten 

 

Det resulterar i ett antal positiva och negativa Z-score tal som visar på hur mycket revisionsarvodet 

avviker från normalfördelningen, både över det normala (positiv Z-score) samt under det normala 

(negativ Z-score). För att testa om det föreligger ett samband mellan sämre revisionskvalitet och 

avvikande revisionsarvoden så formulerades följande hypoteser:  

 

“Hypothesis 1: Positive abnormal audit fees are not associated with audit quality. 

Hypothesis 2: Negative abnormal audit fees are not associated with audit quality.” (Krauß, Pronobis 

och Zülch 2015, s. 55) 
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Studien undersökte 2 334 stycken årsredovisningar mellan år 2005-2010. Resultatet för den första 

hypotesen visade på en positiv korrelation mellan positivt avvikande revisionsarvoden och onormala 

periodiseringar vilket resulterade i att hypotes 1 förkastades. Den andra hypotesen kunde Krauß, 

Pronobis och Zülch (2015) däremot inte förkasta eftersom studien inte fann bevis för ett samband 

mellan negativt avvikande revisionsarvoden och sämre kvalitet. Krauß, Pronobis och Zülch (2015) 

slutsats var därmed att studien bidrar med bevis för att positivt avvikande revisionsarvoden är 

kopplade till sämre revisionskvalitet och att de kontrollvariabler som testas mot avvikande 

revisionsarvoden styrker deras resultat.  
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4. Metod 

 

Studiens metod är noga utvald utifrån studiens syfte och problemformulering. Metodologiska val 

och hur genomförandet av undersökningen gått till presenteras och motiveras i detta kapitel. 

 

 

4.1 Val av forskningsstrategi, -design och metod 

 

All forskning kräver avvägningar och bedömningar för att kunna fullföljas. Strävan och vägen mot 

det efterlängtade målet om att svara på syftet behöver riktning (Denscombe 2016). Som hjälp i 

processen har därför en handlingsplan i form av en forskningsstrategi, en forskningsdesign och en 

forskningsmetod ställts upp. Dessa tre element har satt ramarna för studiens framskridande och hjälpt 

forskningsprocessen att nå målet. Studien har utgått från en kvantitativ ansats. Denna ansats är till 

stor hjälp om målet med undersökningen är att kunna utläsa mönster eller samband (Eliasson 2013). 

Motivet bakom valet av ansats är därmed kopplat till att denna studie har haft som målsättning att 

kunna urskilja eventuella samband ur den insamlade datan. Studien är deduktiv vilket innebär att den 

har utgått från den teoretiska referensramen och sedan genom analys av insamlad data försökt hitta 

en koppling till befintliga teorier (Bryman 2011).  

 

Den forskningsdesign som legat till grund för studien är en tvärsnittsdesign med vissa longitudinella 

inslag. Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från fler än ett fall med målsättningen om att få 

tillräckligt med data för att kunna se samband eller mönster (Bryman & Bell 2013). Det longitudinella 

inslaget fanns i och med att den data som samlats in bygger på historiska dokument i form av 

information från tidigare års finansiella rapporter.  

 

Enligt Denscombe (2016) finns det inom samhällsvetenskapliga studier fyra dominerande 

forskningsmetoder för insamling av data. Dessa metoder kan användas som redskap vid mätning och 

ge underlag för att kunna dra slutsatser om innehållet (Denscombe 2016). En av dessa metoder 

innebär insamling av data från skriftliga källor, så kallad dokumentär forskning. Till denna studie 

ansågs denna metod vara mest användbar i fråga om att leda forskningen mot dess mål om att svara 

på studiens syfte och problemformulering. Inom dokumentär forskning finns det två kännetecken för 

de skriftliga dokumenten som ligger till grund för forskningen. Dessa är dels att dokumenten 
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inrymmer information som senare kan användas för att styrka något och dels att innehållet i 

dokumenten kan anses vara permanent, det vill säga att informationen är bestående i lång tid framöver 

(Denscombe 2016).  

 

4.2 Insamling av tidigare forskning 

 

Befintlig forskning och tidigare litteratur från vetenskapliga artiklar inom revision, oberoende, 

byrårotation och icke-revisionstjänster har samlats in. Litteratursökningen har gjorts i enlighet med 

det förslag som Bryman och Bell (2013) presenterar. Instruktionerna från densamma låg som grund 

till insamlandet av underlaget till denna studie eftersom det skapade ramar i sökandet efter fördjupad 

information. Litteratursökningen har utgått från studiens problemformulering och sedan sökt 

information utifrån dess sammansättning. I den litteratur som påträffats och som varit relevant har en 

genomgång av  artiklarnas källförteckningen gjorts för att om möjligt hitta fler relevanta studier. 

Genom denna sökning har ett antal engelska nyckelord dykt upp som använts för att söka efter 

ytterligare underlag. Dess sökord har exempelvis behandlat: auditor tenure (revisorns uppdragstid), 

mandatory audit firm rotation (obligatorisk byrårotation), auditor independence in fact/appearance 

(revisorns faktiska/synbara oberoende), non-auditor services (icke-revisionstjänster) och liknande. 

Baserat på litteratursökningen har noggranna val om vilken tidigare forskning som ska presenteras i 

denna studie gjorts med syfte att den teoretiska referensramen ska ge läsaren en god förståelse om 

undersökningens ämne och problemområde samt lägga en grund för undersökningen. 

 

4.3 Genomförande 

 

För att genomföra denna studie valdes en population ut. Populationen består av alla de enheter som 

ligger till grund för de slutsatser som presenteras (Bryman 2011). Den population som valdes ut till 

denna undersökning är alla svenska aktiebolag som även är koncernmoderbolag och noterade under 

large cap på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Stockholm samt som har börsnoterats senast under år 

2000. Studien baseras på en totalundersökning vilket innebär att alla bolag kommer att undersökas. 

Totalt 52 stycken bolag. 

 

Det tidsintervall som ligger till grund för studien är från och med år 2000 till och med år 2015. Det 

innebär att varje företag hade 16 stycken årsredovisningar som behövde kontrolleras baserat på det 
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valda tidsintervallet. Detta resulterade i totalt 832 årsredovisningar. Årsredovisningarna hämtades i 

första hand från bolagens hemsidor och den elektroniska databasen Business Retriever. Den data som 

samlats in från varje årsredovisning är; omsättning, revisionsbyrå, revisionsarvode och arvode på 

icke-revisionstjänster. Den insamlade datan har sedan sammanställts i excel där tabeller skapats för 

att kunna utläsa eventuella mönster mellan de olika variablerna. Inget bortfall har registrerats 

eftersom årsredovisningar med rätt information har funnits tillgängliga för samtliga bolag och årtal. 

 

4.4 Tillvägagångssätt för empiri och analys 

 

Sammanställning samt analys av den insamlade datan följde Denscombes (2016) fem steg för analys 

av data. Dessa steg innebär (1) kategorisering och kontroll av data. I denna studie innebar det att data 

samlades in och sedan sammanställdes i ett exceldokument. Efter det skedde (2) en sökning efter 

tydliga mönster i den kategoriserade datan genom att använda korrelationsanalyser. Vidare (3) 

kopplades datan till den teoretiska bakgrunden genom att tidigare studiers presenterade resultat 

ställdes mot denna studies resultat för att antingen se likheter eller skillnader. Den insamlade datan 

(4) presenterades sedan i tabeller och löptext för att skapa en god förståelse för läsaren. Som ett sista 

steg (5) validerades datan. Detta gjordes genom att utvalda metodologiska punkter som är känsliga i 

förhållande till studiens tillförlitlighet och trovärdighet behandlas under avsnittet “metodkritik”. 

 

4.5 Korrelationsanalys 

 

Korrelation är ett mått på hur väl en variation i den oberoende variabeln kan förklara en variation i 

den beroende variabeln (Lind, Marchal & Wathen 2015). Kort kan korrelationen benämnas som den 

oberoende variabelns förklaringskraft. Korrelationsanalysen visar via koefficienten “R” om det 

föreligger ett positivt eller negativt samband mellan variablerna genom att beräkna ett värde från -1 

till +1 (Lind, Marchal & Wathen 2015). Framräkningen av “R” talar om hur nära vårt stickprov ligger 

ett linjärt samband. Sambandet är starkare ju närmare “R” befinner sig +/- 1 (Lind, Marchal & Wathen 

2015). För ett perfekt positivt linjärt samband är R = +1 och för ett perfekt negativt samband är “R” 

= -1. Koefficienten bör ligga över/under +/- 0,7 för att en trovärdig slutsats ska kunna dras om 

resultatet (Lind, Marchal & Wathen 2015). I denna studie testas endast två variabler mot varandra 

vilket innebär skapande av en enkel linjär regression. Vid test av flera variabler används en multipel 

linjär regression.  
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Den uträknade korrelationskoefficienten kan betraktas som en hypotes där hypotesen är att det vi 

räknat fram liknar verkligheten. För att kontrollera detta görs ett signifikanstest som innebär 

sannolikheten för att de observerade mätvärden som vi har sett inte stämmer överens med 

verkligheten. För att göra detta formuleras vad som kallas en noll- och en mothypotes (Ho och H1) 

(Lind, Marchal & Wathen 2015). Nollhypotesen är det som antas vara sant och innebär att det 

samband som eftersöks är noll, det vill säga att det inte finns något samband mellan variablerna. 

Mothypotesen är det som ska testas, det vill säga det samband som eftersökts är inte noll. Det är 

vanligt att den mothypotes som formuleras motsvarar det antagande om forskningsområdet som finns 

i en undersökning. Det statistiska testet presenterar ett värde som kallas p-värde och det är detta värde 

som ligger till grund för om nollhypotesen förkastas eller inte (Lind, Marchal & Wathen 2015). Om 

nollhypotesen förkastas så innebär det att mothypotesen är mest trolig. 

 

En vanlig nivå för signifikanstestet är ett p-värde på större än 0,05 (p>0,05). Om p är exakt 0,05 så 

innebär det att det är 5% chans att få det resultatet som vi fått (vårt rapporterade “R” till exempel) 

givet att det inte stämmer överens med verkligheten, det vill säga att det är nollhypotesen som är sann 

och inte vår formulerade mothypotes med ett antagande om verkligheten (Lind, Marchal & Wathen 

2015). Det är med andra ord osannolikt att det samband som påvisats inte finns på riktigt. Ett lågt p-

värde innebär alltså att det är osannolikt att få det resultatet som presenterats om verkligheten innebär 

att nollhypotesen är sann (inget samband finns). Det motsatta, ett högt p-värde, innebär att det är 

sannolikt att få det resultat som presenterats trots att nollhypotesen är sann (Lind, Marchal & Wathen 

2015). Ett högt p-värde innebär således att inga slutsatser kan dras om ett eventuellt samband, även 

om ett samband påträffas i den insamlade datan. I denna studie kommer resultatet presenteras och 

analyseras mot en signifikansnivån på 0,05. 

 

4.5.1 Beräkning av samband mellan revisionsarvode och arvode för icke-

revisionstjänster 

 

Denna studie undersöker, likt Zhang, Hay och Holm (2016) gjorde i sin studie på den norska 

marknaden, sambandet mellan revisionsarvode och arvode för icke-revisionstjänster. Studien testar 

dels samma tidsperiod som tidigare nämnd studie, det vill säga 2008-2010, samt hela den tidsperiod 

som ligger till grund för övriga tester i denna studie, det vill säga 2000-2015. Testet utgår likt tidigare 
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nämnda studie ifrån en hypotes om att det finns ett positivt samband mellan de två variablerna och 

följande hypotes har därför formulerats: 

 

H0: Det finns inget samband mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode  

H1: Det finns ett positivt samband mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode 

 

För att undersöka om det på den svenska marknaden föreligger ett samband mellan revisionsarvode 

och icke-revisionsarvode har först ett punktdiagram ställts upp för att visuellt avgöra om det till synes 

föreligger något linjärt samband mellan de två variablerna. Som nästa steg har en linjär 

korrelationsanalys upprättats med hjälp av programmet StatPlus. Ett perfekt positivt samband (+1) 

innebär att när arvodet för icke-revisionstjänster ökar så ökar även revisionsarvodet. Ett perfekt 

negativt samband (-1) innebär att när arvodet för icke-revisionstjänster ökar så minskar istället 

revisionsarvodet. 

4.5.2 Beräkning av samband mellan icke-revisionstjänster och revisionens uppdragstid 

 

Det andra sambandet som testas är nivån av arvoden för icke-revisionstjänster i förhållande till totalt 

arvode och hur länge samma revisionsbyrå reviderat ett bolag. I Zhang, Hay och Holms (2016) studie 

av den norska marknaden anses uppdragstiden för en revisionsbyrå vara lång om de reviderat samma 

bolag i mer än tre år. Samma studie använder följande hypotes: “Hypothesis 3 predicts that there is a 

positive relationship between the level of non-audit services and auditor tenure if auditors lose 

independence.“ (Zhang, Hay & Holm 2016, p. 19). Till denna studie har därför följande hypotes 

formulerats: 

 

H0: Det finns inget samband mellan andel icke-revisionsarvoden och lång uppdragstid 

H1: Det finns ett positivt samband mellan andel icke-revisionsarvoden och lång uppdragstid 

 

Lång uppdragstid innebär att uppdraget har pågått i fyra år eller mer. Detta har till testet kodats i form 

av en dummyvariabel som fått värdet 1. Uppdragstid på tre år eller kortare har fått värdet 0. 

Sambandet mellan variablerna testas genom att beräkna korrelationskoefficienten r med hjälp av 

StatPlus. Beräkningen baseras på alla observationer mellan år 2003-2015. Åren 2000-2002 bortfaller 

eftersom det i den insamlade datan inte med säkerhet går att uttala sig om hur länge revisionsbyrån 

innehaft sitt uppdrag under dessa år. För att kunna bevisa ett eventuellt samband mellan variablerna 
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och ett äventyrat oberoende krävs en signifikant positiv koefficient. För att utesluta eventuella andra 

variabler som kan påverka resultatet så ingår även revisionsarvode och icke-revisionsarvode i testet. 

 

Även samma samband fast med förändrade förutsättningar, som bättre stämmer överens med den 

svenska marknaden, testas. Justeringen görs med koppling till det nyligen införda regelverket om att 

en relation mellan börsbolag och revisionsbyrå i normalfallet som längst får vara tio år och ett 

förespråkande för byrårotation i proposition 2015/16:162. Med den utgångspunkten vill detta test 

fånga relationer som är längre än så och undersöker därför förhållandet mellan andel  icke-

revisionsarvoden år 2015 och hur många byten av revisionsbyrå som skett mellan år 2000-2015. En 

lång relation anses därmed föreligga när ett bolag inte har gjort några byråbyten under hela 

mätperioden. Om resultatet visar att inga byten, d.v.s. en lång relation, hänger samman med en hög 

nivå av icke-revisionsarvoden i förhållande till totala arvoden kan det med koppling till Zhang, Hay 

och Holms (2016) studie antyda att revisorns oberoende är äventyrat. För detta test formuleras därför 

följande hypotes: 

 

H0: Det finns inget samband mellan andel icke-revisionsarvoden och antal byråbyten 

H1: Det finns ett negativt samband mellan andel icke-revisionsarvoden och antal byråbyten 

 

4.5.3 Beräkning av samband mellan avvikande revisionsarvode och icke-

revisionstjänster 

 

Krauß, Pronobis och Zülch (2015) fann att avvikande revisionsarvoden innebär sämre 

revisionskvalitet genom ett positivt samband till onormala periodiseringar. Genom att använda 

Krauß, Pronobis och Zülchs (2015) beroende variabel för avvikande revisionsarvode (Z-score) testar 

denna studie  samband med icke-revisionstjänster och om sambandet innebär sämre revisionskvalitet. 

Det tredje sambandet som testas är därmed sambandet melland avvikande revisionsarvode och arvode 

för icke-revisionstjänster i förhållande till totalt arvode (IRAF). För att testa detta samband 

formulerades följande hypotes: 

 

H0: Det finns inget samband mellan avvikande revisionsarvode och IRAF 

H1: Det finns ett samband mellan avvikande revisionsarvode och IRAF 
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Variabeln IRAF som används kommer från Zhang, Hay och Holms (2016) studie. Samma mått 

återfinns även i Ruddock, Taylor och Taylors (2006) studie om ekonomiska band mellan byrå och 

bolag. För att beräkna och använda den beroende variabeln avvikande revisionsarvoden tog Krauß, 

Pronobis och Zülch (2015) fram parametrar som klientstorlek, hur komplex klienten är och den risk 

som föreligger hos klienten. Den här studien ämnar göra på liknande vis, men använder storlek på 

företag och dess nettoomsättning för att kunna gruppera in företagen. Då nettoomsättning har en 

positiv korrelation till revisionsarvode så delades därför populationen in i tre grupper baserat på 

nettoomsättning. På så vis kan de revisionsarvoden som är avvikande tas fram inom respektive grupp. 

De tre olika grupperna presenteras i tabell 1. Vidare beräknades medelvärdet av revisionsarvodet ut 

för var och en av grupperna samt standardavvikelse för revisionsarvodet för varje bolag och år. På så 

vis togs ett Z-score fram för varje observation. Standardavvikelse är ett mått på hur stor spridning ett 

värde har från medelvärdet (Lind, Marchal & Wathen 2015). Z-score visar på hur många 

standardavvikelser från medelvärdet det undersökta revisionsarvodet befinner sig. 

 

Tabell 1 - Kategorisering av bolagens omsättning i mkr inför beräkning av Z-score. 

 
 

4.5.4 Beräkning av samband mellan avvikande revisionsarvode och revisionens 

uppdragstid 

 
Det fjärde och sista sambandet som testas är mellan avvikande revisionsarvode och längden på 

relationen mellan bolag och byrå. Genom att återigen använda Krauß, Pronobis och Zülchs (2015) 

beroende variabel avvikande revisionsarvode för att testa samband så kan denna studie testa om lång 

uppdragstid, som oberoende variabel, innebär sämre revisionskvalitet.  

 

H0: Det finns inget samband mellan avvikande revisionsarvoden och revisionsbyråns uppdragstid 

H1: Det finns ett samband mellan avvikande revisionsarvoden och revisionsbyråns uppdragstid 
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Ett positivt samband indikerar på sämre revisionskvalitet. Då studien ämnar att testa lång uppdragstid 

upp till 15 år så testades därför sambandet mellan avvikande revisionsarvode och längden på 

byrårelationen endast för år 2015 då studien sträcker sig bakåt till år 2000. 

 

4.6 Metodkritik 

 

För att studien ska upprätthålla en tillräcklig nivå av trovärdighet och  tillförlitlighet innehåller detta 

avsnitt en diskussion om de begränsningar och svagheter som uppdagats i de metodval som föregått 

och förekommit i studien. 

 

Undersökningen baseras på dokumentär forskning och en nackdel med denna forskningsdesign är att 

den insamlade datan endast utgår från sekundära källor vars ursprungliga sammanställning gjorts för 

något annat syfte samt att dokumenten kan innehålla de ursprungliga upprättarnas egna tolkningar 

(Denscombe 2016). Dessa faktorer har visats hänsyn under studiens gång och behandlas i fråga om 

hur det påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet vidare i detta avsnitt. 

 

Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats som ofta ses som en mer objektiv ansats, men 

beslut i analysarbetet av kvantitativ data kan innehålla subjektiva val som påverkar slutresultatet till 

att inte bli så objektivt som kan önskas (Denscombe 2016). 

 

Nackdelen med en kvantitativ ansats och därmed kvantitativa metodval är att studien missar att 

undersöka det eftersökta fenomenet på djupet (Denscombe 2016). Istället blir kvantitativ forskning 

ofta bred i sina resultat (Denscombe 2016). 

 

4.6.1 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

 

I kvantitativa studier är det viktigt att resultatet och den slutsats som presenteras är trovärdig och 

tillförlitlig (Denscombe 2016). I denna studie har därför ställningstaganden gjorts för att i största 

möjligaste mån upprätthålla hög validitet. Med hög validitet menas att studien är trovärdig och 

tillförlitlig. 
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Dels har problematik kring om insamlad data verkligen undersöker det fenomen som studien vill 

fånga fått fokus genom att den data som samlats in utgår från den teoretiska referensramen. Genom 

att undersöka byten av revisionsbyrå samt nivå av revisionsarvoden och icke-revisionsarvoden hos 

en grupp börsbolag i Sverige ämnar studien koppla samman resultatet med vad tidigare forskning har 

kommit fram till angående hur dessa faktorer påverkar oberoende. Enligt Denscombes (2016) 

definition av dokumentär forskning utgår insamlingen av data till denna studie från sekundära källor 

där datan sammanställts för ett annat syfte och att den i och med det kan innehålla tolkningar. På 

grund av denna studies syfte och metoder för insamling anses dock inte datan vara sekundär. Den har 

samlats in från årsredovisningar som förvisso sammanställts av en annan part, men får en helt ny 

sammansättning och innebörd i denna studie och anses därför ändå falla under ramarna för 

primärdata. Vidare kan det dock finnas problem med att de värden som inhämtats kan ha 

sammanställts på olika sätt av olika bolag. Ett exempel på ett sådant värde är omsättning eftersom 

företagen har spridda verksamhetsområden. Detta anses dock inte vara av någon större fara för denna 

studies validitet, det vill säga hur noggrann den insamlade datan är (Denscombe 2016), eftersom 

värdena främst ställts mot varandra inom samma företag och inte mellan företag. 

 

Den metod som blir utvald att användas vid kvantitativ forskning kräver också omsorg vid beaktande 

av studiens tillförlitlighet. Metoden som används ska ge samma resultat även om den används vid en 

senare tidpunkt (Denscombe 2016). Den metod som använts till denna studie är noggrant beskriven 

och har varit till för insamling av data som är beständig och inte förändras över tid. Därmed anses 

denna metod vara tillräckligt tillförlitlig för insamling av den efterfrågade datan även vid ett senare 

tillfälle. 

 

Om en studies resultat kan generaliseras i en vidare kontext och till en annan nivå än undersökningens 

population så innebär det att studien har hög extern validitet (Denscombe 2016). Det kan med enklare 

ord beskrivas som att det studien kommer fram till även gäller utöver de enheter som presenteras i 

undersökningens population. I denna studie har en totalundersökning gjorts för hela den utvalda 

populationen och det är därmed inte troligt att resultatet kan komma att gälla några andra enheter än 

de enheter som ingår i populationen. Eventuellt skulle studiens resultat kunna uttala sig i en kontext 

där alla börsnoterade aktiebolag ingår och inte enbart bolag noterade under large cap. Utöver denna 

tankegång har dock studien inte en hög extern validitet. 
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5. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt presenteras empiriska sammanställningar i löptext, tabeller och diagram. I 

samband med detta har tidigare presenterade teorier knutits an till den insamlade datan. 

 

 

5.1 Beskrivande statistik 

 

Resultatavsnittet inleds med en uppställning för beskrivande statistik för de variabler som varit 

aktuella i denna studies tester samt ett urval av den övriga information som samlats in vid 

datainsamlingen. Tabell 2 och 3 är till för att på ett överskådligt sätt visa på de likheter och skillnader 

som kan finnas mellan de undersökta årtalen. Tabell 2 visar medelvärde, standardavvikelse, median 

samt min och max för tre av de variabler som ligger till grund för denna studie. 

 

Tabell 2 - Beskrivande statistik del 1. 

Beskrivande statistik del 1 
  År Obs. Medel Standard- 

avvikelse 
Median Min Max 

Revisions-
arvode 

2015 52 21,86 25,76 10,00 0,90 105,00 
2014 52 21,17 24,61 9,50 0,60 100,00 
2013 52 19,90 25,17 9,00 0,30 120,00 
2012 52 20,24 24,73 9,50 0,30 102,00 
2011 52 18,72 22,00 9,50 0,30 87,00 
2010 52 18,37 22,30 10,00 0,30 96,00 
2009 52 21,76 26,42 11,00 0,20 112,00 
2008 52 20,29 24,50 10,00 0,10 105,00 
2007 52 18,94 22,67 8,50 0,15 106,00 
2006 52 20,93 29,06 8,50 0,10 130,00 
2005 52 16,49 20,72 8,00 0,10 82,00 
2004 52 14,66 18,97 7,00 0,10 78,00 
2003 52 13,87 20,00 6,50 0,10 119,00 
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 År Obs. Medel Standard- 
avvikelse 

Median Min Max 

Icke-
revisionsarvode 

2015 52 8,06 9,44 3,00 0,00 41,00 
2014 52 7,51 9,81 2,00 0,00 36,00 
2013 52 8,49 11,86 2,80 0,00 53,00 
2012 52 8,65 14,39 2,00 0,00 71,00 
2011 52 7,86 12,37 2,00 0,00 56,00 
2010 52 6,69 9,36 1,70 0,00 33,00 
2009 52 6,67 8,15 3,05 0,00 35,00 
2008 52 7,80 10,34 2,00 0,00 43,00 
2007 52 8,15 14,07 2,45 0,00 89,00 
2006 52 6,66 9,62 2,00 0,01 54,60 
2005 52 6,30 9,26 2,00 0,00 44,60 
2004 52 5,86 11,00 1,80 0,00 62,70 
2003 52 9,36 15,39 2,90 0,00 73,60 

IRAF 2015 52 0,25 0,16 0,25 0,00 0,75 
2014 52 0,24 0,17 0,25 0,00 0,77 
2013 52 0,27 0,16 0,27 0,00 0,61 
2012 52 0,24 0,15 0,22 0,00 0,58 
2011 52 0,26 0,15 0,23 0,00 0,58 
2010 52 0,25 0,13 0,25 0,00 0,55 
2009 52 0,24 0,14 0,21 0,00 0,48 
2008 52 0,26 0,15 0,25 0,00 0,74 
2007 52 0,27 0,15 0,26 0,00 0,82 
2006 52 0,28 0,17 0,26 0,02 0,71 
2005 52 0,31 0,17 0,29 0,00 0,81 
2004 52 0,27 0,16 0,26 0,00 0,60 
2003 52 0,35 0,18 0,35 0,00 0,73 

Z-score 2015 52 -5,85 9,22 -0,44 -21,70 3,67 
2014 52 -6,36 9,70 -0,28 -20,77 3,45 
2013 52 -5,50 8,36 -0,27 -18,30 3,05 
2012 52 -2,76 4,52 -0,43 -9,47 3,11 
2011 52 -2,77 4,49 -0,23 -9,34 3,19 
2010 52 -2,79 4,23 -0,25 -8,86 3,03 
2009 52 -3,76 5,42 -0,33 -11,02 3,12 
2008 52 -3,46 5,33 -0,29 -11,00 3,46 
2007 52 -4,12 5,96 -0,32 -12,50 3,10 
2006 52 -4,53 6,45 -0,33 -13,26 3,58 
2005 52 -2,42 4,00 -0,27 -7,60 4,00 
2004 52 -2,43 3,77 -0,29 -7,14 4,35 
2003 52 -2,37 3,65 -1,92 -6,76 7,22 
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Tabell 2 visar bland annat att medelvärdet för revisionsarvodet har stigit från 7,62 mkr år 2000 till 

21,86 mkr år 2015. En ökning på nära 300 %. Över den senaste tioårsperioden har dock arvodet legat 

relativt stabilt runt ca 20 mkr per år. Icke-revisionsarvodet har till synes i tabell 2 inte haft samma 

tydliga utvecklingskurva utan har fluktuerat över åren och rört sig mellan 6,3 mkr (år 2005) till 10,9 

mkr (år 2001). Andel icke-revisionsarvode av totalt arvode (IRAF) har däremot rört sig i en bana som 

till synes går i motsats till revisionsarvodet. Medelvärdet av IRAF har varit som störst under de första 

åren i mätperioden för att sedan planas ut under den senaste tioårsperioden till ca 25 %. Ungefär en 

fjärdedel av totalt arvode har därmed utgjorts av icke-revisionstjänster. 

 

Propositionen (2015/16:162) hade som målsättning att motverka olämpliga fördelningar av det totala 

revisionsarvodet och angav därför att andel icke-revisionsarvoden inte bör överstiga 70 % av totalt 

arvode. I denna studie var det endast 19 av total 832 iakttagelser som de senaste 16 åren befann sig 

över denna gräns. Det motsvarade endast 2,3% av alla undersökta bolag och år. Huruvida det var en 

tillräcklig stor andel för att begränsningen ska anses relevant framgår inte i propositionen. 
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Tabell 3 - Beskrivande statistik del 2. 

Beskrivande statistik del 2 
    Kort uppdrag 

(3 år eller kortare) 
Big 4 

2015 Antal 10 52 
Procent 19,23% 100,00% 

2014 Antal 10 52 
Procent 19,23% 100,00% 

2013 Antal 10 52 
Procent 19,23% 100,00% 

2012 Antal 6 51 
Procent 11,54% 98,08% 

2011 Antal 5 51 
Procent 9,62% 98,08% 

2010 Antal 3 51 
Procent 5,77% 98,08% 

2009 Antal 6 51 
Procent 11,54% 98,08% 

2008 Antal 6 51 
Procent 11,54% 98,08% 

2007 Antal 7 51 
Procent 13,46% 98,08% 

2006 Antal 9 51 
Procent 17,31% 98,08% 

2005 Antal 11 51 
Procent 21,15% 98,08% 

2004 Antal 14 50 
Procent 26,92% 96,15% 

2003 Antal 9 50 
Procent 17,31% 96,15% 

 

Den andra delen av beskrivande statistik presenteras i tabell 3 och där kan utläsas att för de år där 

kort uppdrag har kategoriserats har andel korta uppdrag varit högre vid mätperiodens start för att 

sedan sjunka innan den slutligen ökade igen år 2013. Det motsatta gällde för lång uppdragstid. Andel 

uppdrag som förekommit under lång tid har ökat mot mitten av mätperioden för att sedan sjunka till 

inledningsvisa nivåer. Det framstår därmed som att trenden under första halvan av perioden har gått 

mot färre byråbyten, medan en senare del från år 2010 och framåt visar på en trend mot fler kortare 

uppdragstider och därmed fler byråbyten. De revisionsbyråer som ingår i “Big 4” är PWC, Ernst & 

Young, Deloitte och KPMG. Dessa fyra revisionsbyråer har konstant haft revisionsuppdrag hos mer 
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än 90 % av de undersökta bolagen. Trots en redan hög marknadsandel har dessa revisionsbolag ökat 

sin andel under mätperioden. 

5.2 Revisionsarvode och arvode för icke-revisionstjänster 

 

För att undersöka om det föreligger ett samband mellan revisionsarvode och arvode för icke-

revisionstjänster så har punktdiagram och korrelationstester utförs för perioderna år 2008-2010 samt 

år 2000-2015. 

 

 
Figur 5.1 - Punktdiagram för förhållandet mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode 

för  mätperioden 2008-2010. 

 

 
Figur 5.2 - Punktdiagram för förhållandet mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode för 

mätperioden 2000-2015. 
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I figur 5.1 och 5.2 presenteras hur relationen mellan revisionsarvode och arvode för icke-

revisionstjänster förhåller sig för respektive period. Varje punkt i diagrammen motsvarar en 

iakttagelse och tillsammans ger alla iakttagelser för den utvalda perioden en föraning om att det inte 

föreligger något tydligt linjärt samband mellan variablerna, oavsett tidsperiod. För att säkerställa 

resultatet har korrelationsanalyser upprättats. Resultatet från dessa tester presenteras nedan i tabell 4 

och 5. 

 

Tabell 4 - Korrelationsanalys för sambandet mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode för 

perioden 2008-2010. 

 
 

Tabell 5 - Korrelationsanalys för sambandet mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode för 

perioden 2000-2015. 

 
 

Korrelationsanalyserna testar sambanden mellan de båda variablerna och kommer fram till 

koefficienten R = 0,6587 för perioden år 2008-2010 (se tabell 4) samt R = 0,6028 för perioden år 

2000-2015 (se tabell 5). Trots att båda periodernas tester faktiskt resulterar i en positiv koefficient så 

är sambandet mellan variablerna inte tillräckligt starkt för att studien ska kunna dra en giltig slutsats 

om resultatet. Det hade krävts en koefficient på åtminstone 0,7 för att något typ av resultat ska kunna 

bekräftas. Det går däremot att skapa en bild av vad detta samband skulle kunna indikera. Trots den 

otillräckliga nivån på koefficienten så kan det samtidigt noteras att p-värdet är lågt och att Ho 

förkastas. Detta innebär att det troligen funnits ett positivt samband mellan de två variablerna. 

Hypotesen för detta test var formulerad som en motsatshypotes till det som studien, baserat på tidigare 

forskning och teorier, antog skulle vara sant. Det positiva sambandet innebär således att det troligtvis 

finns ett samband mellan variablerna som inte innebär att oberoendet varit hotat. 
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Zhang, Hay och Holms (2016) studie fann likt denna studie ett positivt samband mellan 

revisionsarvode och arvode för icke-revisionstjänster. I teorin presenteras argumentet “loss leader” 

som innebär att en revisionsbyrå sänker sitt revisionsarvode för att istället tjäna pengar via icke-

revisionsarvoden. Samt argumentet “knowledge spillover” som innebär att kunskap förs över mellan 

de olika tjänsterna när de erbjuds samtidigt och därmed resulterar i lägre revisionsarvode. Dessa två 

argument innebär att ett negativt samband mellan revisionsarvode och icke-revisionsarvode medför 

att revisionens oberoende blir äventyrat eftersom det ligger i revisorns/revisionsbyråns intresse att 

behålla eller få nya kunder genom att kombinera tjänster och arvoden på olika sätt (Zhang, Hay & 

Holm 2016). För att datan ska bekräfta detta krävs ett negativt samband mellan variablerna. Det vill 

säga att när icke-revisionsarvodet ökar så minskar revisionsarvodet. Zhang, Hay och Holm (2016) 

kunde i sin studie bekräfta ett positivt samband och kunde därmed inte bekräfta förekomsten av 

oberoende på den norska marknaden. 

 

Enligt denna studies test, baserat på den svenska marknaden, förekommer liknande förhållanden i 

Sverige som i Norge. Båda studierna visar på ett positivt samband, om än ett något starkare i Norge 

baserat på dess koefficient om 0,72. Det föreligger inget negativt samband mellan revisionsarvode 

och icke-revisionsarvode enligt mätningen i denna studie. 
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5.3 Andel arvode för icke-revisionstjänster  och revisionens uppdragstid 

 

Relationen mellan andel arvode för icke-revisionstjänster och kort eller lång uppdragstid har 

undersökts genom att beräkna korrelationskoefficienter i två olika tester. 

 
Tabell 6 - Korrelationsanalys för lång uppdragstid för perioden 2003-2015. 

 
 

Det första testet undersöker om det finns ett samband för alla observationer mellan år 2003-2015. En 

signifikant positiv koefficient krävs för att kunna påvisa ett möjligt samband med ett äventyrat 

oberoende. Korrelationskoefficienten presenteras i tabell 6 ovan och visar ett värde av 0,0582. 

Koefficienten är väldigt nära noll vilket innebär att det inte går att påvisa något samband mellan 

variablerna. Även nivån på p-värdet (p = 0,13059) vittnar om att nollhypotesten inte går att förkasta 

och således finns inte något samband. 

 

Koefficienten mellan revisionsarvoden och icke-revisionsarvoden är i detta test som innehåller flera 

testvariabler än starkare än i de tidigare tester som endast undersökt sambandet mellan dessa två. 

Detta kan likt Zhang, Hay och Holm (2016) kommer fram till i sin studie indikera på att de bolag som 

betalar ett högt revisionsarvode även betalar höga icke-revisionsarvoden. 
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Tabell 7 - Korrelationsanalys för sambandet mellan antal byråbyten och andel icke-

revisionsarvoden. 

 
 

Det andra testet som utförts är baserat på hur många byten av revisionsbyrå som skett under hela 

mätperioden fram till 2015 och hur dessa förhåller sig till andel arvode för icke-revisionstjänster. I 

tabell 7 ovan visas resultatet för detta test där korrelationskoefficienten beräknats till -0,3272. Än en 

gång når koefficienten inte den nivå om 0,7 som är önskvärt, men p-värdet på 0,01788 är så pass lågt 

att nollhypotesen förkastas. Detta innebär att det är troligt att mothypotesen om att det finns ett 

negativt samband mellan variablerna är sann. 

 

Med koppling till Zhang, Hay och Holms (2016) studie kan resultatet i denna studie förenas med att 

revisionens oberoende kan vara äventyrat. De presenterar i sin studie att oberoendet kan vara hotat 

när bolag betalar hög andel icke-revisionsarvoden och samtidigt mer sällan byter revisionsbyrå, det 

vill säga mer sällan genomför en så kallad byrårotation. Sammantaget innebär detta att om en hög 

andel icke-revisionsarvoden uppstår i samband med låg frekvens av byrårotationer så hotas 

revisionens oberoende. Hittills har de flesta studierna inte lyckats bevisa något samband, men det är 

ett område som bör undersökas vidare (Zhang, Hay & Holm 2016). Det resultat som presenteras med 

denna studies test av andel icke-revisionsarvoden och byrårotation skiljer sig med andra ord dels från 

tidigare studier, men även från tidigare tester presenterade inom denna studie.  Med dessa mått fås ett 

resultat som indikerar ett troligt, men svagt, samband mellan långa uppdragstider och andel icke-

revisionstjänster i förhållande till totalt arvode som kan innebära att revisionens oberoende har varit 

hotat. 
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5.4 Avvikande revisionsarvode och icke-revisionstjänster 

 

Relationen mellan avvikande revisionsarvode och andel icke-revisionsarvode har undersökts genom 

en korrelationsanalys och hypotesprövning.  

 

Tabell 8 - Korrelationsanalys för sambandet mellan avvikande revisionsarvode och andel icke-

revisionsarvode. 

 
 

I tabell 8 ovan presenteras resultatet från de korrelationstest som utförts för att testa sambandet mellan 

avvikande revisionsarvoden och icke-revisionsarvoden i förhållande till totala arvoden. Varje år som 

studerats är representerat (år 2000-2015). Resultatet kan inte visa på något betydande samband under 

något av de år som undersökts, med undantag för år 2000. Samtliga korrelationskoefficienter var lägre 

än +/- 0,7 och därmed för svaga för att visa på ett samband. År 2000 var dock p-värdet så pass lågt 

att H0 kan förkastas och därmed visa på att revisionskvaliteten kan ha varit hotad under år 2000 till 

följd av hög andel IRAF. För resterande år kunde inte nollhypotesen förkastas. Det innebär att testet 

inte kan bevisa att det föreligger något samband mellan avvikande revisionsarvode och andel icke-

revisionsarvode i förhållande till totalt arvode som kan innebära sämre revisionskvalitet, varken för 

positiv eller negativ Z-score.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet på att majoriteten av de negativa Z-score har en  positiv 

korrelationskoefficient och det motsatta gäller för positiv Z-score där majoriteten har en negativ 
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korrelationskoefficienten. Den negativa korrelationen innebär att när revisionsarvodet stiger så 

sjunker arvodet för icke-revisionstjänster och tvärtom när revisionsarvodet sjunker så ökar arvodet 

för icke-revisionstjänster. Det stämmer överens med det som Zhang, Hay och Holm (2016) hänvisade 

till i sin studie om argumenten “loss leader” och “knowledge spillover”. Dessa teorier menar att 

revisionsarvodet är lägre när arvodet för icke-revisionstjänster är högre vilket ligger i linje med 

resultatet i denna studie och ovan presenterade korrelationstester. 

 

5.5 Avvikande revisionsarvode och revisionens uppdragstid 

 

Tabell 9 - Korrelationsanalys för sambandet mellan avvikande revisionsarvode och uppdragstid. 

 
 

Resultatet för korrelationstestet mellan avvikande revisionsarvoden och IRAF kan inte bekräfta något 

signifikant samband. Korrelationskoefficienten R = -0,0417 för positivt avvikande revisionsarvoden 

och P-värdet = 0,8463 är för lågt respektive för högt för att påvisa något samband (se tabell 9). H0 

kan därmed inte förkastas.  

 

Ewelt-Knauer, Gold och Pott (2013) kom i sin litteraturstudie fram till att de olika resultaten för 

samband mellan variabler troligen beror på metod och infallsvinkel i de studier av byrårotation och 

kvalitet som undersökts. I denna studie användes avvikande revisionsarvode som en beroende 

variabel för att testa kvalitet då Krauß, Pronobis och Zülchs (2015) funnit ett samband mellan 

avvikande revisionsarvoden och sämre revisionskvalitet. På det viset kunde DeAngelos (1981) 

ekonomiska teori om “quasi rent” bekräftas. Denna studie kunde inte visa på ett samband som kan 

peka på att lång uppdragstid skulle innebära sämre revisionskvalitet och kan därför inte bekräfta 

DeAngelos (1981) ekonomiska teori om “quasi rent”. Dock visade korrelationskoefficienten R=-

0,0417 på en negativ siffra och indikerar därmed att revisionsarvodet sjunker i takt med längden på 

revisionsuppdraget. Tepalagul och Lin (2015) presenterade en teori om att en längre byrårelation kan 
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innebära en förbättrad revisionskvalitet då insikt och kunskap ökar vid långa relationer och att kort 

uppdragstid generellt innebär en lägre kvalitet i finansiella rapporter. Denna studie kan varken 

fastställa eller avfärda detta mer än den indikation som föreligger. Indikationen om att det finns ett 

negativt samband mellan avvikande revisionsarvoden och revisionsuppdragets längd, vilket antyder 

att revisionskvaliteten kan öka med åren. 
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6. Slutsats 

 

Syftet med studien var att undersöka om revision av svenska bolag har haft ett äventyrat oberoende 

på grund av förekomsten av icke-revisionstjänster samt revisionsuppdragens längd, samt om 

revisionskvaliteten har varit äventyrat på grund av icke-revisionsarvoden och revisionsuppdragets 

längd. Nedan frågeställningar har besvarats för att uppnå syftet. 

 

Finns det ett samband mellan andel icke-revisionstjänster och äventyrat oberoende? 

 

Denna studie har inte kunnat bevisa att det finns något samband mellan revisionsarvode och icke-

revisionsarvode som skulle kunna kopplas till ett äventyrat oberoende. Därmed fann denna studie inte 

något samband mellan andel icke-revisionstjänster och äventyrat oberoende. För att detta samband 

skulle vara gällande hade det krävts en negativ korrelation. Istället har denna studie likt tidigare 

forskning kunnat bevisa ett positivt samband som därmed går emot antagandet om ett samband mellan 

variablerna och ett äventyrat oberoende. 

 

Finns det ett samband mellan revisionens uppdragstid och äventyrat oberoende? 

 

Vid test av samband mellan andel icke-revisionsarvode i förhållande till totalt arvode och lång 

uppdragstid, definierat som fyra år eller längre, kan denna studie inte påvisa några belägg för ett 

äventyrat oberoende. Det föreligger därmed sannolikt inte något samband mellan revisionens 

uppdragstid och äventyrat oberoende enligt resultatet i denna studie. När definitionen av lång 

uppdragstid däremot ändras till att innebära inget byråbyte under mätperioden uppenbaras ett svagt 

samband mellan andel icke-revisionsarvode i förhållande till totalt arvode och färre byråbyten. Detta 

kan indikera på ett äventyrat oberoende och detta samband bör därför studeras vidare. 

 

Finns det ett samband mellan andel arvode för icke-revisionstjänster i förhållande till totalt arvode 

och försämrad revisionskvalitet? 

 

Resultatet i den här studien kan inte bekräfta ett samband mellan avvikande revisionsarvode och andel 

icke-revisionstjänster i förhållande till totalt arvode och kan därför inte bevisa att en hög andel av 

IRAF försämrar revisionskvaliteten. Bortsett från år 2000 där H0 kan förkastas för positivt Z-score. 

Krauß, Pronobis och Zülchs (2015) kunde visa på ett samband för positivt avvikande 
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revisionsarvoden och sämre revisionskvalitet med data insamlad från den tyska marknaden. Denna 

studie kan inte visa på samma samband för revision på den svenska marknaden mer än ett svagt 

samband år 2000.  

 

Finns det ett samband mellan revisionens uppdragstid och försämrad revisionskvalitet? 

 

Vid hypotesprövingen av sambandet mellan avvikande revisionsarvode och uppdragstid så kunde 

inget signifikant samband påvisas och därmed kunde inget bevis för sämre kvalitet med koppling till 

revisionens uppdragstid påvisas. Snarare visar resultatet indikationer på ett negativt samband mellan 

avvikande revisionsarvode och uppdragstid, vilket skulle kunna innebära att kvaliteten förbättras i 

takt med revisionsuppdragets längd. 

 

Sammanfattningsvis så är slutsatsen i denna studie att revisionskvaliteten samt oberoendet inom 

revision inte varit äventyrat i Sverige under de år som studerats.  
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7. Diskussion & förslag till vidare forskning 

 

Utifrån den studie som presenterats har reflektioner om problematik med synbart och faktiskt 

oberoende vuxit fram. Revisionspaketet presenterade nya regelverk för att förbättra 

revisionskvaliteten och oberoendet, men var målet de facto att faktiskt förbättra dessa eller var det 

omgivningens uppfattningen om kvaliteten och oberoendet som var förbättringsmålet? Den här 

studien har använt sig av parametrar och variabler för att mäta oberoende och kvalitet, men dessa 

kvantitativa mått passar normalt bäst till att mäta faktiska företeelser. Att därmed lyckas fånga både 

faktiskt och synbart oberoende är en svår konst. Framför allt när det till synes inte är helt uppenbart 

vilken av dessa två typer som de nya regelverken har för avsikt att förbättra. Kvalitet och oberoende 

är två begrepp som både inom forskning och i samhället generellt innehåller olika definitioner som 

både gör det svårt att mäta och jämföra. 

 

Ytterligare reflektioner som växte fram är vikten av att ta hänsyn till att resultatet har varierat i tidigare 

forskning om oberoende och kvalitet. Allt beroende på infallsvinkel och forskningsmetod. Då denna 

studie funnit indikationer på att teorin om “loss leader” och “knowledge spillover”  är applicerbara 

på icke-revisionsarvode så  kan det vara  problematiskt vid ett test av korrelationen mellan avvikande 

revisionsarvode och IRAF, eftersom det inte kan finnas en positiv korrelation i sådant fall “loss 

leader” och “knowledge spillover” existerar. Sammantaget kan detta innebära att ett test av sambandet 

mellan avvikande revisionsarvoden och IRAF inte är optimalt för att testa revisionskvalitet. Vidare 

kan det vara intressant att istället söka samband mellan avvikande revisionsarvode och onormala 

periodiseringar för att se om det skulle påvisa samma resultat med sämre revisionskvalitet som i 

tidigare studier. 

 

Likt tidigare forskning har denna studie inte i någon större utsträckning kunnat finna bevis för 

samband mellan äventyrat oberoende eller sämre revisionskvalitet och längden på 

revisionsuppdragen eller förekomsten av icke-revisionstjänster. Det som dock har framkommit är 

indikation på ett svagt samband där andel arvode för icke-revisionstjänster i förhållande till totalt 

arvode stiger ju färre byråbyten som sker, det vill säga ju längre uppdragstiden blir. Detta samband 

kan peka på att revisionens oberoende är äventyrat. I tidigare studier definieras uppdragstid oftast 

som kort eller lång uppdragstid där gränsvärden sätts vid olika antal år beroende på forskarnas 

utgångspunkt. Till exempel har ett test inom denna studie använt en definition där lång uppdragstid 

innebär att ett uppdrag varat i fyra år eller längre. Det är därför av intresse att framöver istället, för 
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antal år, använda antal byråbyten som mått på hur länge ett uppdrag pågått för att befästa denna 

studies resultat. Kommande studier bör därför dels utvidga populationen för att ta reda på om 

resultatet håller i en vidare kontext samt fördjupa och skapa diskussioner kring antal byrårotationer 

som mått för revisionens uppdragstid. 
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Bilaga 1 – Lista på undersökta börsbolag 

Nr Företag Nr Företag 
1 ASSA ABLOY AB 43 Svenska Handelsbanken 
2 Atlas Copco AB 44 SWECO AB 
3 Atrium Ljungberg AB 45 Swedbank AB 
4 Avanza Bank Holding AB 46 Swedish Match AB 
5 Axfood AB 47 Tele2 AB 
6 Axis AB 48 Telia Company AB 
7 Betsson AB 49 Trelleborg AB 
8 Castellum AB 50 Volvo, AB 
9 Electrolux, AB 51 Wallenstam AB 
10 Elekta AB 52 ÅF AB 
11 Ericsson, Telefonab. L M   
12 Fabege AB   
13 Fastighets AB Balder   
14 Fingerprint Cards AB   
15 Getinge AB   
16 Hennes & Mauritz AB, H & M   
17 Hexagon AB   
18 Holmen AB   
19 Hufvudstaden AB   
20 Industrivärden, AB   
21 Investor AB   
22 JM AB   
23 Kinnevik AB   
24 Klövern AB   
25 Kungsleden AB   
26 Latour, Investmentab.   
27 Lundbergföretagen AB, L E   
28 Modern Times Group MTGAB    
29 NCC AB   
30 NIBE Industrier AB   
31 Nordea Bank AB   
32 Peab AB   
33 Ratos AB   
34 SAAB AB   
35 Sagax AB   
36 Sandvik AB   
37 Securitas AB   
38 SEB   
39 Skanska AB   
40 SKF, AB   
41 SSAB AB   
42 Svenska Cellulosa AB SCA   

 


