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SAMMANFATTNING  
Titel: Byrårotation – stairway to heaven eller highway to hell?  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anneli Krook och Sofie Sundberg  

Handledare: Peter Lindberg  

Datum: 2018 - September  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

byrårotation och konkurs inom onoterade aktiebolag i Sverige.  

Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och 

tillämpar en deduktiv ansats. Syftets tillhörande frågeställningar har undersökts genom 

en kvantitativ metod där studiens hypoteser testats genom deskriptiv statistik samt med 

hjälp av två olika Chi2-tester. Den insamlade datan berör ett årsspann på tio år, mellan 

år 2000 till 2007 av vilka primärdata hämtats från företags årsredovisningar och 

revisionsberättelser. Sekundärdata har hämtats från databasen Retriever. Populationen 

utgörs av 552 onoterade företag från Sverige, varav 174 stycken bolag har gått i konkurs 

och 360 stycken bolag fortfarande är aktiva.  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns signifikant samband mellan 

företag som gått i konkurs och byrårotation. Detta resultat leder till studiens slutsats; 

konkursföretag i Sverige visar en större benägenhet till att byta revisionsbyrå och 

revisor än de som fortfarande är aktiva.  

Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till ökad förståelse för sambandet 

mellan konkurs och byrårotation samt ifrågasätter nyttan i att byta revisionsbyrå och 

belyser viktiga faktorer som exempelvis företagsägare bör ta hänsyn till. Denna studie 

hoppas bidra till ökad diskussion kring företagsägares val att byta revisionsbyrå. Detta 

leder slutligen till att ägare på ett mer genomtänkt sätt kan fatta strategiska beslut 

gällande byte av revisionsbyrå.  

Förslag till fortsatt forskning: En begränsning i denna studie är populationen. Därmed 

föreslås en utökad population av totala observationer, gärna med ett längre tidsspann än 



 

 

i denna studie. Utförligare observationer gällande de finansiella nyckeltalens effekter av 

rotationsbyten är ett ytterligare förslag till fortsatt forskning. Vidare föreslås även 

forskning ur ett annat perspektiv, förslagsvis med fokus på de bakomliggande orsakerna 

till att företagsägare i onoterade aktiebolag väljer att byta revisionsbyrå.  

Nyckelord: Byrårotation, revisorsrotation, konkursbolag, onoterade aktiebolag.  

  



 

 

ABSTRACT  
Title: Audit-firm rotation – stairway to heaven or highway to hell?  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Anneli Krook and Sofie Sundberg 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 2018 – September 

 

Aim: The purpose of the study is to investigate whether there is a correlation between 

audit-firm rotation and bankruptcy within unlisted limited liability companies in 

Sweden. 

Method: The study is based on the positivist research philosophy and applies a 

deductive approach. The related questions of the subject have been investigated 

through a quantitative method in which the study's hypotheses were tested by 

descriptive statistics and by means of two different Chi2 tests. The collected data 

relates to an annual span of ten years, between 2000 and 2007, of which primary data 

were taken from company annual reports and audit reports. Secondary data has been 

retrieved from the Retriever database. The population consists of 552 unlisted 

companies from Sweden, of which 174 companies have gone bankrupt and 360 

companies are still active. 

 

Result & Conclusions: The results of the study show that there is significant 

connection between companies that have gone bankrupt and bureaucracy. This result 

leads to the conclusion of the study; bankruptcy companies in Sweden show a greater 

tendency to exchange audit firms and auditors than those who are still active. 

 

Contribution of the thesis: This study contributes to increased understanding of the 

relationship between bankruptcy and audit-firm rotation and questions the benefit of 

changing the audit firm and highlighting important factors that business owners should 

take into account. This study hopes to contribute to increased discussion about the 

business owners' choice to change the audit firm. This ultimately leads to the fact that 



 

 

owners in a more thoughtful way can make strategic decisions regarding the exchange 

of audit firms. 

 

Suggestions for future research: A limitation in this study is the population. Thus, an 

extended population of total observations is proposed, preferably with a longer span of 

time than in this study. More detailed observations regarding the effects of the financial 

ratios of rotation changes is an additional proposal for further research. Furthermore, 

research is also proposed from a different perspective, suggestively focusing on the 

underlying reasons why business owners in unlisted limited companies choose to 

exchange audit firms. 

 

Key words: Audit-firm rotation, auditor rotation, bankruptcy company, unlisted limited 

liability company 
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1.  INLEDNING  
 

Detta kapitel beskriver studiens bakgrund och dess problemdiskussion. Följaktligen 

beskrivs studiens forskningsfrågor och syfte. Avslutningsvis åtföljs en kortare 

disposition över de kommande kapitlen 

1.1 Bakgrund 

I oktober 2001 uppmärksammades en av USAs största ekonomiska skandaler i modern 

tid, som ledde till konkurs för inte bara ett av landets största företag, utan även ett av 

landets mest respekterade revisionsbyråer. Upplösningen av energibolaget Enron 

Corporation och revisionsfirman Arthur Andersen har enligt Li (2010) inte bara blivit 

känd som den största konkursen i amerikansk historia vid den tidpunkten, utan även 

som det största misslyckandet av revisionsarbete. Konkursen av Enron och Arthur 

Andersen bidrog till att revisorers oberoende ifrågasattes och skakade om marknaden 

för revision och redovisning. Efter de uppmärksammade skandalerna, ändrades de 

finansiella rapporterings-reformerna i den amerikanska lagstiftningen Sarbanes-Oxley 

Act of 2002, enligt Arel, Brody och Pany (2005). Enron i sällskap med flera andra 

bolagsskandaler kan således anses vara skälet till förändringsprocessen och 

implementeringen av nya regelverk samt utvecklingen av ny forskning inom området. 

  

Argumentationen om rotationen av revisionsbyrå har pågått under en längre tid och 

Wilson, McNellis och Latham  (2017) påpekar att diskussionen om den obligatoriska 

byrårotationen varit aktiv redan under 70-talet i USA. Ungefär 30 år senare blev det 

även ett aktuellt ämne i EU i samband med den globala lågkonjunkturen år 2008 och 

enligt Wilson et al. (2017) påbörjades det utförligare granskningar om fördelar med 

obligatorisk byrårotation. År 2014 godkände Europaparlamentet år 2014 en ny 

förordning om rotation för revisionsbyråer som gällde för bolag av allmänt intresse, det 

vill säga noterade aktiebolag samt finansiella institut (Aschauer och Quick, 2018). 

Dattin (2017) anser att rotation har uppfattats som ett bra sätt för att stärka revisorns 

oberoende. Darts (2011) studie visar att investerare uppfattar längre relationer mellan 

revisorer och klienter som ett hot mot revisorns oberoende och menar att det påverkar 

klientens förtroende. Förlusten av förtroende för revisorer och revision anser Aschauer 

och Quick (2018) orsakar allvarliga problem för bland annat kapitalmarknaden. 

Författarna menar då att det är tillsynsmyndigheternas (exempelvis Europeiska 
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kommissionens) ansvar att återställa förtroendet genom att vidta åtgärder för att 

förbättra oberoendet och den uppfattade revisionskvaliteten av bland annat tredje part 

(Aschauer och Quick, 2018). 

  

Som en lösning på detta har Europeiska Unionen (EU) under år 2016 implementerat nya 

regler gällande rotation av revisionsbyråer för börsnoterade aktiebolag samt bolag av 

allmänintresse, detta enligt Aschauer och Quick (2018) samt Europeiska kommissionen 

(2010) med mål om att förbättra revisorers oberoende och kvaliteten på revision. 

Förslaget är komplext men i den svenska regeringens proposition 2015/16:162, som 

sedan röstades igenom och verkställdes i juni 2016, föreslogs flera ändringar i reglerna 

för revision och revisorer. Förslaget som lämnades från regeringen baseras på EUs 

direktiv och förordning, som har kallats för “revisionspaketet”, för att stärka 

allmänhetens förtroende för revisionen, förbättra kvaliteten samt revisorns oberoende. 

1.2 Problemdiskussion 

Frivillig byrårotation sker när ett företag självmant väljer att byta revisionsbyrå av 

diverse anledningar, vilka enligt Nyakuwanika (2014) kan vara exempelvis 

företagsekonomiska eller ledarskapsbaserade. Motsatsen till frivillig rotation är därmed 

obligatorisk byrårotation som i praktiken innebär att ett företag får inneha samma 

revisionsbyrå under en begränsad tid innan företaget tvingas byta till en annan 

revisionsbyrå (Europeiska kommissionen, 2010). Kramer, Georgakopoulos, 

Sotiropoulos och Vasileiou (2011) anser att byrårotation automatiskt innebär rotation av 

revisor och menar att möjligheten att både klient och revisor byter revisionsbyrå är 

mycket liten. Vidare påvisar Kramer et al (2011) att tidigare forskning (som berört 

obligatorisk rotation av revisor) har visat ett missnöje med de tidigare reglerna och att 

dessa även bör inkludera rotation av revisionsbyrå. I det nya”revisionspaketet” från den 

svenska regeringen föreslogs rotation av revisionsbyrå inom tio år. Enligt Dattin (2017) 

hade tidigare ett förslag på en obligatorisk byrårotation vart sjätte år diskuterats men när 

den nya EU förordningen gick i hamn 2016 blev det slutliga intervallet tio år, med 

möjlighet till förlängning i vissa enskilda fall.  

  

Byrårotation har fått utstå mycket negativ kritik och motståndare som exempelvis 

Ghosh och Moon (2004) menar att intressenter uppfattar långvariga revisorsuppdrag 

som en möjlighet till att förbättra revisionskvaliteten. Även Tepalagul och Lin (2014) 
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hävdar att kortare anställningsperioder för en revisor är förenade med en sämre kvalitet 

på arbetet. Detta styrks av Geigher och Raghunandans (2002) som menar att korta 

uppdrag leder till väsentligt fler rapporteringsfel från revisorer i jämförelse med längre 

uppdrag. Dessutom är det bevisat att fel i revisionen är vanligare under det första året 

eftersom revisorn fortfarande inte är bekant med företaget (Johnson, Khurana och 

Reynolds, 2002; Ghosh & Moon, 2004). Dopuch, King och Schwartz (2001) hävdar 

dessutom att revisorer är mindre villiga att utfärda rapporter av fördjupande karaktär 

under en obligatorisk rotationsmiljö.  

 

Byrårotation medför enligt Jackson, Moldrick och Roebuck (2008) ökade kostnader för 

företag och menar att det är det största problemen med byrårotation för företagsägare. 

Dessa kostnader innefattar enligt Jackson et al. (2008) bland annat introduktionen av en 

ny revisor. Cameran, Francis, Marra, och Pettinicchio (2015) och Geiger och 

Raghunadans (2002) studier visade att revisionsbyråerna hade höga uppstartskostnader 

vid ett nytt uppdrag. Författarna menar att de ökade kostnaderna beror på att byrån 

måste avsätta ytterligare tid till att engagera sig i det nya uppdraget, samt komplettera 

de bristande kunskaperna om det specifika företaget från start (Cameran et al., 2015; 

och Geiger & Raghunadans, 2002). Detta medför att uppdraget tar längre tid än normalt 

och därmed skulle en rotation av revisor och/eller byrå innebära fler ökade kostnader. 

Företag som byter revisionsbyrå flertalet gånger med kortare intervall får således fler 

högre kostnader att ta hänsyn till (Jackson et al.,2008; Cameran et al., 2015 och Geiger 

och Raghunadan, 2002). De ökade kostnaderna och den minskade revisionskvaliteten, 

med anledning av otillräcklig kunskap om klientföretaget i början av deras förhållande, 

var enligt Dattin (2017) grunden till att de franska tillsynsmyndigheterna motsatte sig 

EUs nya krav från 2016 om obligatorisk byrårotation. 

  

Trots att obligatorisk byrårotation tillämpas i flera länder är den mängd forskning som 

finns inom rotationsområdet främst från USA, men Kramer et al. (2011) menar att det 

inte är förvånande att området inte har studerats i någon större omfattning i andra 

länder. Detta hävdar Kramer et al. (2011) är eftersom uppgifter om rotation av 

revisionspartner inte är offentliga handlingar i många länder runtom i världen. 

Författarna menar också att som regel är inte revisionsbyråerna villiga att delge denna 

typ av uppgifter, vilket Kramer et al. (2011) hävdar begränsar forskningen och 

möjligheterna att se effekterna som en byrå- eller revisorsrotation kan medföra. En 
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årsredovisning i Sverige blir dock en offentlig handling när denna skickas in till 

Bolagsverket och vem som helst har möjlighet att ta del av uppgifterna, enligt 8 kap. 3 § 

årsredovisningslagen.  

  

Enligt Ball och Shivakumar (2005) finns det begränsat med forskning om revisorns 

delaktighet i just onoterade aktiebolag jämförelsevis med aktiebolag som agerar på en 

reglerad börsmarknad. Den limiterade forskningen som finns på onoterade bolag menar 

Hope och Langli (2010) öppnar för en intressant forskningsmöjlighet. Majoriteten av de 

registrerade bolagen i Sverige är idag onoterade företag och följer således ett annat 

regelverk än de som är noterade på en reglerad marknad. Trots det är största delen av 

den forskning som finns inom området baserad på noterade bolag på en reglerad 

marknad, bland annat studien gjord av Schwartz och Menons (1985) som visar att ju 

närmare ett bolag är konkurs desto större risk finns att företaget väljer att byta revisor. 

 

Schwartz och Menon (1985) konstaterade redan i mitten av 80-talet ett samband mellan 

revisorsrotation och företag som har hamnat i konkurstillstånd.  Företag som har 

mottagit en anmärkning om fortlevnad från sin revisor klassificerar Geiger och 

Raghunandan (2002) som ekonomiskt instabila. De företag som befinner sig i en sådan 

ekonomiskt instabil situation överlever oftast inte på marknaden och har en större 

benägenhet att byta revisor eller revisionsbyrå (Schwartz & Menon; 1985, Geiger & 

Raghunandan; 2002). Detta beteende anser Schwartz och Menon (1985) företagen visar 

som en form av krishantering för att bryta en nedåtgående trend, men i själva verket 

visar det sig ha en omvänd effekt för företagen med en kedja av ökade kostnader, fler 

byrårotationer och i somliga fall fullbordas detta i en konkurs. Enligt Campa och 

Camacho-Miñano (2014) har ett företags konkurs förödande konsekvenser för 

intressenter i företaget som exempelvis ägare, anställda, fordringsägare och långivare. 

Författarna menar att även samhället blir lidande i sin tur som tvingas bära några av de 

sociala kostnaderna och den förlorade skatteinkomsten från den bidragande 

arbetslösheten som en konkurs innebär. Befinner sig företag i en sämre ekonomisk 

situation menar Campa och Camacho-Miñano (2014) att chefer/ägare kan således ha 

incitament att fatta beslut som syftar till att undvika (eller åtminstone skjuta upp) 

företagets konkurs. Ett exempel på detta menar Schwartz och Menon (1985) är beslut 

om rotation av revisor och/eller revisionsbyrå, som kan ses som en nödlösning för att 

undvika konkurs.   
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Vi ställer oss frågande om sambandet som Schwartz och Menon (1985) upptäckte finns 

kvar på dagens företagsmarknad och vi finner det extra intressant att undersöka om 

detta samband även är applicerbart på företag som befinner sig i Sverige och utanför 

den noterade börsmarknaden. Målet med denna studie blir därför att analysera om 

konkursföretag är mer benägna att byta revisionsbyrå jämfört med fortfarande aktiva 

företag på den onoterade marknaden i Sverige.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Vi har formulerat tre forskningsfrågor som utgår från tidigare forskning, behandlar 

rotationspolitik och kommer agera grund i denna studie. 

·    Byter konkursbolag revisionsbyrå mer frekvent än bolag som fortfarande är 

aktiva? 

·    Byter konkursbolag revisor mer frekvent än bolag som fortfarande är aktiva? 

·    Finns ett samband mellan tidpunkten för konkurs för ett bolag och tidpunkten 

för byte av byrårotation/revisorsrotation? 

1.4  Syfte 

Syftet är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan byrårotation och konkurs 

inom onoterade aktiebolag i Sverige. 

1.5  Disposition  

Arbetet inleds med en bakgrund till ämnet, problemdiskussion, syfte och 

frågeställningar. Kommande delar av arbetet disponeras enligt följande kapitel: 

 

Kapitel 2: Referensram 

Detta kapitel inleds med en bakgrund samt tidigare forskning om rotationspolitik (där 

inkluderas både byrårotation och revisorsrotation som har ett varsitt avsnitt) och 

konkurs. Därefter följer tidigare forskning inom området samt studiens hypoteser. 

Avslutningsvis följer tre olika teorier som berör dessa områden.   

 

Kapitel 3: Metod 
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Metodkapitlet presenterar den forskningstradition som studien baseras på samt det 

metodval och forskningsdesign som tillämpas. Därefter förklaras studiens 

datainsamling, operationalisering av de olika variablerna samt studiens analysmetod. 

Kapitlet avslutas med att redogöra för den hänsyn till de kvalitetskrav och källkritik som 

studien tagit. 

 

Kapitel 4: Resultat 

Kapitlet inleds med en sammanfattande presentation av den deskriptiva statistiken som 

datainsamlingen genererat för studien. Vidare presenteras studiens resultat i form av 

korrelationstest samt två olika Chi2-test. 

 

Kapitel 5: Analys och diskussion 

I kapitlet presenteras analys gjord av den deskriptiva statistiken och de två Chi2-testen 

med en tillhörande diskussion om resultaten. Vidare presenteras huruvida hypoteserna 

förkastats eller besvarats. 

 

Kapitel 6; Slutsats 

Arbetet avslutas med en slutsats, studiens bidrag samt ytterligare förslag till vidare 

forskning.  
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2.  REFERENSRAM  
 

Detta kapitel består av en teoretisk referensram som behandlar de aktuella teorierna 

för studien. Därefter presenteras en allmän referensram som beskriver de begrepp som 

används genom studiens gång, berör tidigare forskning inom ämnet samt genererar i 

hypotesformuleringar för studien. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning. 

 

2.1   Teoretisk referensram 

I denna del tar vi upp teoretiska forskningsmetoder och presenterar de aktuella teorierna 

agentteorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin. 

2.1.1             Agentteorin 

Agentteorin (på engelska kallad ”agency theory” samt ”principal agent theory”) har 

enligt Eisenhardt (1989) sitt ursprung i informationsekonomin och har använts inom de 

ekonomiska ämnesområdena som exempelvis nationalekonomi, redovisning, finans, och 

marknadsföring. Agentteorin har enligt Jensen och Meckling (1976) uppkommit på 

grund av att det finns brister i informationssystemen mellan ledningen (agenten) och 

ägarna (principals) i samma företag och behovet av någon form av revision uppstår. 

Teorin grundar sig i separationen mellan styrandet och ägandet av företaget. Jensen och 

Meckling (1976) menar att agentens uppgift är att tillfredsställa principalens intressen. 

Problem kan dock uppstå inom teorin när båda parternas incitament är att maximera sin 

egna nytta, vilket kan resultera i misstro mellan parterna enligt Jensen och Meckling 

(1976), där man utgår från att agenten inte alltid agerar för principalens bästa intresse 

och på så vis utgör ett hot mot intresset. Detta kallas för ett ”moral-hazard problem”. 

Ett alternativ på lösning kan enligt Jensen och Meckling (1976) vara att tillgodose 

agenten med ekonomiska bonusar när denne uppfyller principalens uppsatta mål, eller 

att principalen har större kontroll över agentens agerande. Vidare beskriver Jensen och 

Meckling (1976) att det uppstår kostnader i relationen mellan dessa parter, vilket kan 

vara för att kontrollera agentens aktiviteter (monitoring expenses) eller för att säkerställa 

att agenten agerar enligt principalens intresse (bonding cost). 

Ytterligare alternativ på lösning menar Healy och Palepu (2001) kan vara att inkludera 

en tredje part som granskare, exempelvis en revisor. Revisorns åliggande blir alltså att 
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kontrollera att agenten följt sin plikt och ge en kvalitetsstämpel på bolagets finanser, 

samt att stärka bolagets anseende genom att ge ett utlåtande. Detta innebär således att 

revisorn måste inneha en oberoende ställning för att vara i stånd att granska agenten och 

bolaget korrekt. Niskanen, Karjalainen och Niskanen (2010) påvisar att agentteorin 

förutsäger att när problemen i relationen agentur och principal är väsentliga, ökar 

efterfrågan på högkvalitativa revisortjänster. Gregory och Collier (1996) menar att oro 

över personliga konflikter mellan bolagets ledning och påskrivande revisor kan vara en 

bidragande orsak till byte av revisor eller byrå. Dessa konflikter kan enligt Gregory och 

Collier (1996) inkludera uttryck för oenigheter och oro över revisionskvaliteten. 

Williams (1988) menar att agentteorin skildrar ett komplicerat kontrakt mellan klienten 

och revisorn och att ett byte av revisorn kan påverka agentkontraktet. 

 

Agentteorins grundläggande problem är ett mer förekommande problem hos större 

bolag där ägare och ledning är separerade, exempelvis noterade börsbolag. Hos 

onoterade bolag inom småföretagarsektorn är det vanligt att ägare och ledning är samma 

person och då uppstår inte detta problem. Med det sagt, så innebär inte detta att revisorn 

inte behövs som granskare då ägaren till företaget kan agera oetiskt. Treviño och 

Youngblood (1990) behandlade detta ämne med sina teorier om ”bad apples”, som 

baseras på antagandet att specifika individer är mer benägna till oetiskt beteende än 

andra. Detta är i linje med Antle och Nalebuffs (1991) tidigare forskning som visar att 

företag även är mer benägna att byta revisor när denne tillhandahåller företaget 

rapporter som inte är fördelaktiga för företaget.  

 2.1.2             Legitimitetsteorin 

Enligt legitimistetsteorin (på engelska kallad " legitimacy theory") kan företaget inte 

bara ta hänsyn till intressenternas och ägarnas egna intressen, i motsats till agentteorin. 

Deegan och Rankin (1996) menar att företaget även måste respektera samhällets 

intressen och agera inom samhällets ramar. Legitimitetsteorin betonar enligt Wilmshurst 

och Frost (2000) hur företagsledningen kommer att reagera på samhällets förväntningar. 

Bakom denna förväntning menar Wilmshurst och Frost (2000) finns en uppfattning att 

intressenter och företag som medlemmar i samhället förväntas utföra sina aktiviteter 

inom gränserna för vad som anses vara acceptabelt av samhället. Wilmshurst och Frost 

(2000) anser att legitimeringsteorin innebär att företagen ska vidta åtgärder för att 
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säkerställa att verksamheten är acceptabel för samhället, detta med tanke på en ökad 

medvetenhet och oro för samhället.   

Revisorn har en roll som granskare av finansiell information inom bolagen och detta 

kräver att samhälleliga perspektiv tas hänsyn till. Om revisorn inte har en oberoende 

ställning så kan heller inte samhället ha förtroende för de uttalanden som utförs från 

revisorn angående företagets finansiella ställning. Samhället och allmänhetens rätt att ta 

del av information är enligt Arruñada (2013) en del av teorin, vilket innebär att revisorn 

har ett ansvar att se till så den information som når ut till allmänheten är korrekt och ger 

en rättvisande bild av företaget. När redovisningen är godkänd av en revisor så menar 

Carrington (2010) att den uppfattas som mer trovärdig samt legitim och hävdar att det 

kommer medföra att fler aktörer och intressenter kommer acceptera företagets 

redovisning. Vidare menar Carrington (2010) att redovisningen då följer samhällets 

normer och koder och om så inte skulle vara fallet så kräver revisorn en ändring, detta 

för att revisorn ska inge förtroende och inte stämplas med dåligt rykte. Även Mande och 

Son (2013) påpekar att anledning till ett byte av revisor eller byrå kan vara att byrån 

(eller revisorn) varit inblandad i någon form av skandal och då kan företaget vända sig 

till en annan byrå för att inte kopplas samman med dåligt rykte i samhället. Då revisors- 

och byrårotationer påverkar oberoendet har denna aspekt en påverkan i studien. 

2.1.3            Intressentteorin 

Freeman (2010) redogör att intressentteorin (på engelska “stakeholder theory”) baseras 

på åstadkommandet av att ett företags syfte kan påverkas eller bli påverkad av grupper 

eller individer, det vill säga ett företags intressenter. Aktieägare är inte enbart den grupp 

som inkluderas av intressenter utan kan även innefatta banker, leverantörer, kunder, 

anställda, miljöaktivister, regeringar eller andra grupper som kan gynna eller skada 

företaget. Teorin fokuserar på åsikter och förväntningar från intressentgrupper snarare 

än samhället, vilket gör att teorin skiljer sig från legitimitetsteorin. Intressenter med 

större makt, exempelvis aktieägare, ska inte behandlas gynnsammare på något vis, utan 

samtliga intressenters intressen ska tas hänsyn till inom teorin enligt Hasnas (1998). 

Forskning gjord av Carrington et al. (2013) visar dock att intressenternas påtryckningar 

på revisorerna är begränsad i mindre företag (sett till omsättning) och risken för tvister 

mellan intressenter och revisorn är tämligen liten. 
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Ewelt-Knauer, Gold och Pott (2013) redogör för att intressenternas åsikter varierar 

kraftigt i samband med obligatorisk byrårotation, främst gällande synpunkten hos 

revisionsklienter och aktieägare. Ewelt-Knauer et al. (2013) anser att tidigare forskning 

om hur intressenter uppfattar den kvalitet som revisorn levererar visar stöd för en 

positiv effekt av en byrårotation. Författarna menar därför att det är viktigt att skilja på 

revisorns upplevda- och synbara oberoende vid en utvärdering av fördelarna och 

nackdelarna med en rotation. 

  

Carver, Hollingsworth och Stanley (2011) nämner att efter skandalerna i USA så 

använder sig byråer som tillhör Big Four (i USA) de nya rotationsreglerna som en 

anledning till att avbryta arbeten med klientföretag som inte är resultatinbringande för 

byråerna. Carver et al. (2011) hävdar att det ökande antalet revisorsskiften har resulterat 

i att bland annat aktieägare och tillsynsmyndigheter har uttryckt sin ängslan och 

samtidigt ifrågasatt motiven över de avbrutna relationerna mellan revisor och klient. Det 

skulle innebära dessa uppsägningar kan leda till mindre effektiva revisioner och blir 

därmed inte längre intressant för investerare och övriga intressenter. De nya kraven från 

EU ska hjälpa till med att begränsa intressekonflikter liknande dessa (Europeiska 

kommissionen, 2010). 
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2.2  Allmän referensram 

I den allmänna referensramen förklaras begrepp och tidigare forskning som berör 

områdena inom de två olika variationerna på rotation, byrårotation och revisorsrotation. 

I avsnittet behandlas även revisionens bakgrund, aktiebolagsformer samt 

revisionskvalitet för att ge en större förståelse för området. Studiens hypoteser genereras 

ur tidigare forskning och berör sambandet mellan konkurs och byte av revisionsbyrå, 

byte av revisor samt tidpunkten för dem båda. 

 

2.2.1  Revisionens bakgrund 

“The auditor is a watchdog and not a bloodhound” 

- Domare Lopes (1896) 

 

Ordet revision kommer enligt Moberg, Valentin och Åkersten (2014) från det latinska 

ordet revidere och betyder “att se tillbaka”. Diamant (2004) menar att det finns bevis på 

att revisionens uppkomst går att följa så långt bak som till 1200-talets Italien och i 

Sverige finns spår av granskning från 1600-talet. I Sverige kom den första lagen om 

revision år 1895 och som en effekt av Kreugerkraschen uppmanade Börsstyrelsen alla 

börsbolag år 1932 att utse minst en auktoriserad revisor för företaget (Wallerstedt, 

2009). Men det var först 1987, 103 år senare, som alla aktiebolag i landet var tvungna 

att utse en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2010). Numera behöver inte 

alla aktiebolag ha revisor om man inte uppfyller två av de tre kriterier som uppges i 9 

kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Detta för att enligt Carrington (2010) minska 

kostnaderna för små aktiebolag samt öka det upplevda värdet hos de företag som 

använder revisor och samtidigt fungera som en kvalitetsförsäkring på revisionen. 

 

2.2.2  Aktiebolagsformer 

Aktiebolag är enligt Moberg et al. (2014) Sveriges vanligaste samt populäraste 

bolagsform. Alla aktiebolag ska även lämna årsredovisning enligt 6 kap. 1 § 

bokföringslagen (1999:1078) och enligt 9 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ska alla 

aktiebolag ha minst en revisor om bolaget uppfyller fler än ett av följande krav: 
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•   Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

  

•   Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

  

•   Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

 

I Sverige så skiljs aktiebolagen åt genom det faktum att det antingen är ett publikt eller 

ett privat aktiebolag (1 kap. 2 § aktiebolagslagen, 2005:551). Den största skillnaden 

mellan ett publikt och privat aktiebolag är att ett publikt bolag har rätten att erbjuda 

allmänheten aktier samt noteras på en börs eller marknadsplats. Definitionen av vad 

som klassas som allmänheten är enligt 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) fler än 

200 personer, eller personer som får information via någon form av annonsering. 

Majoriteten av världens alla företag är ej börsnoterade bolag enligt Hope och Langli 

(2010). Ett publikt aktiebolag behöver däremot inte alltid vara marknadsnoterat 

(Aktieskolan, 2009). 

 

Ett privat aktiebolag (eller en aktieägare) är enligt 1 kap. 7 § aktiebolagslagen 

(2005:551) inte tillåten att sprida sina aktier eller teckningsrätter i bolaget till fler än 200 

personer genom annonsering. Vidare får sådana exempel på värdepapper inte bli 

föremål för handel på en reglerad marknad, så länge som bolaget är privat. Detta gäller 

även en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 

någon annan organiserad marknadsplats (1 kap. 8 § aktiebolagslagen, 2005:551). 

  

De företag i Sverige som berörs av EUs nya direktiv gällande obligatorisk byrårotation 

är som tidigare nämnt börsnoterade (publika) företag samt företag av allmänt intresse. 

Enligt 9§ revisorslagen så definieras företag av allmänt intresse som har överlåtbara 

värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det innebär med andra 

ord börsnoterade bolag. Vidare enligt 9§ revisorslagen redovisas definitioner av 

bankrörelse, finansiell rörelse, försäkringsrörelse samt övriga definitioner. Om företaget 

passar in på någon av dessa definitioner så klassas det som företag av allmänt intresse 

och ska således anpassa sig efter de regler som är riktade mot denna typ av företag. 
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2.3 Byrårotation 

2.3.1   Obligatorisk rotation                    

Obligatorisk byrårotation innebär enligt Europeiska kommissionen (2010) att ett företag 

får inneha en revisionsbyrå under en begränsad tid innan företaget tvingas byta till en 

annan revisionsbyrå. 

  

I Sverige tillämpas inte obligatorisk rotationspolitik för företag som är onoterade men 

för företag som är noterade på en reglerad marknad gäller andra regler. Dessa får 

tillämpa sig av samma revisionsbyrå i tio års tid enligt 9 kap. 21a § aktiebolagslagen, 

detta tidsintervall får dock förlängas med ytterligare tio år till än vad som redan 

föreskrivs i huvudregeln. Förutsättningen till förlängning som möjliggör 

revisionsuppdraget för en tid på 20 år totalt är enligt FAR (2016) att klientföretaget 

genomför ett anbudsförfarande efter den inledande tioårsperioden. Ett ytterligare 

undantag till 14 års förlängning som ger möjlighet till ett revisionsuppdrag på totalt 24 

år är om klientföretaget tillämpar sig utav två revisionsföretag som uträttar revisionen, 

det vill säga en gemensam revisionsberättelse, FAR (2016). 

    

 Ett 

revisionsbolag är 

vald revisor 

Gemensamt uppdrag 

(två revisionsbolag) 

Kombination 

(initialt eget uppdrag 

därefter gemensam 

revision) 

Initial 

uppdragstid 

10 år 24 år 10 år med ett 

revisionsbolag 

Åtgärder för 

förlängning 

Anbudsförfarande Inget anbudsförfarande 

nödvändigt 

Anlitande av ytterligare ett 

revisionsbolag  

(gemensam revision) med 

anbudsförfarande för det 

nya revisionsbolaget 

Tilläggstid + 10 år  14 år med gemensamt 

uppdrag 

Total tid Totalt 20 år Totalt 24 år Totalt 24 år 

Tabell 1. Maximal tid innan byrårotation måste ske. Källa :(EtikU 2013) FAR (2018). 
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2.3.2   Fördelar och nackdelar med obligatoriskrotationsplikt 

Tidigare studier som behandlar fördelar med obligatorisk byrårotation argumenterar att 

det bidrar till ökad revisionskvalitet på grund av revisorns oberoende. Exempelvis 

Ewelt-Knauer et al. (2013) beskriver att EUs största oro för revisionsbyråns uppdrag är 

en potentiell minskning i revisorns oberoende och uttrycker därigenom oro för 

revisionskvaliteten som ett resultat av en alltför familjär relation mellan revisor och 

klient. Europeiska kommissionen (2010) klargör att revisorernas oberoende bör utgöra 

hörnstenen i revisionsarbetet. Ytterligare studie gjord av Dao, Mishra och Raghunandan 

(2008) ger resultat för att intressenterna uppfattar att revisionskvaliteten ökar på grund 

av kortare tjänstgöring. Daniels och Booker (2011) fann även att en byrårotation 

upplevs öka revisorns oberoende hos bland annat långivare på bankinstitut, dock fann 

de inget som gav bevis för att den egentliga revisionskvaliteten skulle förbättras på 

grund av rotationen. 

  

Chasan (2014) menar att riskerna med överdriven förtrogenhet skulle minska mellan 

företag och deras lagstadgade revisorer med hjälp av EUs nya krav på obligatorisk 

byrårotation. Kraven hjälper enligt Europeiska kommissionen (2010) även till med att 

begränsa intressekonflikter samt uppmuntrar till nytänkande. En fördel med 

argumentation om obligatorisk byrårotation, nämner Evelt- Knauer, Gold och Pott 

(2012) i sin rapport är bland annat att det ger de mindre revisionsföretagen en chans till 

ökat deltagande på grund av att rotationen leder till ökad marknadskonkurrens. 

  

Flertalet studier argumenterar emot rotationskravet och det finns många motståndare till 

den obligatoriska rotationen av revisionsbyrå. Wilson et al. (2018) och Aschauer och 

Quick (2018) påpekar att den forskning som berört diskussioner om nackdelarna för 

obligatorisk byrårotation menar att det leder till ökade problem under de första åren av 

revision, bland annat på grund av förlust av kundspecifik kunskap. I enlighet med detta 

ger Geiger och Raghunandan (2002) bevis för att kort tjänstgöring under de tidigare 

åren av ett revisionsuppdrag ger upphov till en ökning av fel i revisionen. I jämförelse 

med de revisionsbyråerna som innehar en måttlig befattning hos ett klientföretag, 

bevisar Johnson et al (2002) att man som ett nytt revisionsföretag redovisar lägre 

resultatkvalitet.                 
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2.3.3   Erfarenheter från länder med obligatorisk byrårotation 

I dagsläget finns det ett flertal länder med tidigare och betydande erfarenhet från 

obligatorisk byrårotation. Här sammanfattas tidigare studier för att bringa klarhet kring 

vilka konsekvenser som obligatorisk byrårotation har haft runtom i Europa. 

  

Olika länder har tidigare tillämpat sig av obligatorisk byrårotation långt före EUs nya 

regelverk infördes. Det finns även länder som valt att införa obligatorisk rotation för att 

sedan avveckla på grund av bedömningen att det leder till fler nackdelar än fördelar. 

Spanien är bland annat det land som Carrera, Gómez-Aguilar, Humphrey och Ruiz-

Barbadillo (2007) menar är ett praktiskt exempel på varför just obligatorisk byrårotation 

inte fungerade. Rotationskravet infördes i landet med anledning till att öka 

konkurrensen i hopp om att underlätta för de lokala revisionsbyråerna enligt Catanach 

och Walker (1999). År 1988 införde Spanien rotationskravet på revisionsbyrå för 

publika bolag med ett tidsintervall för ett skifte på nio år, dock så avskaffades kravet år 

1995, det vill säga redan innan perioden på nio år var slut. Carrera et al. (2007) menar 

att Spanien gav bevis för att viljan till att öka revisionskvaliteten och antal revisioner 

minskades, samt att det enbart bidrog till ökad förlust av ackumulerad revisionskunskap. 

  

Även Italien är ett land som införde obligatorisk rotation redan år 1975 gällande för 

publika bolag men har till skillnad från Spanien valt att behålla regelverket enligt 

Catanach och Walker (1999). Även i detta fall var orsaken till införandet av det nya 

lagkravet i landet att öka marknadskonkurrensen (Cameran et al., 

2015).  Rotationskravet i Italien har ett tvingande tidsintervall med skifte vart nionde år, 

därefter måste den föregående revisorn fortskrida och får återvända som tidigast efter tre 

år. Byrårotationen har medfört att investerare i landet har fått ett ökat förtroende för 

revisioner och har således genererat i en positiv effekt för revisorns oberoende enligt 

Cameran, Livatino, Pecchiari och Viganò (2003). 

  

I en rapport av Ewelt-Knauer et al. (2012) konstateras att det har varit blandade 

erfarenheter och tillvägagångssätt gällande obligatorisk byrårotation. Av EUs 28 

medlemsländer (2018) är det enbart sju som tillämpar obligatorisk byrårotation innan 

kraven infördes. Ytterligare fyra har tillämpat rotationspolitik men valt att avsluta detta. 
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2.3.4   Kostnadseffekter vid obligatorisk byrårotation 

Bamber och Bamber (2009) påvisar att rotationen av hela revisionsföretaget eller enbart 

revisionspartner medför olika kostnader och fördelar. Enligt Arruñada och Paz-Ares 

(1997) studie visar det sig att det obligatoriska rotationskravet i Italien har medfört 

ökade revisionskostnader, med ca 15 procent i nominella termer (8,8 procent i reell 

köpkraft). Detta beror enligt Arruñada och Paz-Ares (1997) på höga uppstartskostnader 

eftersom studien visade att antalet fakturerade arbetstimmar från revisionsbyråerna 

ökade med 8,2 procent. Ökningen i fakturerade timmar var högre än kostnaden per 

fakturerad timme och forskare som Arruñda och Paz-Ares (1997), Cameran et al (2015) 

och Geiger och Raghunadan (2002) har därmed konstaterat att det tar längre tid att 

engagera sig i ett nytt uppdrag, vilket medför den största kostnaden för ett företag.    

Arruñada och Paz-Ares (1997) delar upp kostnaderna för företagen i två kategorier, 

explicita- och implicita kostnader. De explicita (direkta) kostnaderna härleds till 

revisorn och består bland annat av uppstartskostnader för att denne ska sätta sig in i 

företaget och dess redovisning. För företagen innebär detta att kostnader uppkommer då 

de bland annat tvingas avsätta interna resurser för att bistå revisorn samt ytterligare 

resurser och tid för att finna en ny revisor som är passande för uppdraget. 

De implicita (indirekta) kostnaderna menar Arruñada och Paz-Ares (1997) innebär 

tidigare uppstartkostnader som tappat i värde, ny tillit för en ny revisor, tid som behövs 

för att lära känna klienten, identifiera risker samt bolagets aktievärde som kan påverkas 

av ett byråbyte. Arruñada och Paz-Ares (1997) hävdar att summan av de explicita och 

implicita kostnaderna är något tvetydliga att fastställa men menar att den totala 

uppstartkostaden, som en effekt av obligatorisk byrårotation, innebär en ökning mellan 

15-25 procent.    

 

2.3.5   Erfarenheter från den svenska marknaden 

Denna studie behandlar den svenska bolagsmarknaden i form av onoterade aktiebolag. 

Det finns obegränsat med forskning att ta del av inom området byrårotation men det 

finns limiterad forskning som berör just Sverige. Den forskning som vi har tagit del av 

har därtill berört publika aktiebolag i Sverige. 
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I denna studie studeras huvudsakligen byrårotationers samband med onoterade 

aktiebolag. Som nämnts i föregående avsnitt så visar tidigare forskning både positiva- 

och negativa effekter för byrårotation.  Detta gör att vår huvudsakliga hypotes blir som 

följande: 

  

H01: Det finns inget samband mellan byrårotation och företag som gått i konkurs i 

Sverige. 

H1: Det finns ett samband mellan byrårotation och onoterade konkursbolag i 

Sverige. 

 
 
 
 
2.4 Revisorsrotation 

Kramer et al. (2011) menar att en rotation kan ske av antingen revisorspartner eller av 

hela revisionsbyrån. Begreppet revisorspartner är översatt från engelskans “audit 

partner”, där ordet partner syftar till den påskrivande revisorn. Anledningen till detta är 

enligt Carrington (2010) för att den påskrivande revisorn ofta är partner eller delägare i 

revisionsbyrån. Begreppet revisorsrotation innebär i praktiken en rotation av 

påskrivande revisor, men inom samma revisionsbyrå som företaget använt sedan 

tidigare. Obligatorisk revisorsrotation innebär att företaget tvingas till en rotation genom 

lag, vilket är inom EU efter sju år. Frivillig revisorsrotation innebär en rotation innan 

tidsfristen för perioden har löpt ut. Revisorsrotation kommer från diskussionen kring 

revisorns oberoende (precis som byrårotation) och har funnits lagstiftad inom EU längre 

än byrårotationen.                               

  

Efter bland annat Enron-skandalen startade arbetet med nya förändringar inom 

revisionsbranschen och lagändringar var starkt motiverade för att öka oberoendet. 2006 

kom första förändringarna med ett nytt EU-direktiv som skulle genomföras bland 

medlemsstaterna (Regeringskansliet, 2006). För Sveriges del resulterade detta i 

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

Numera enligt 9 kap. 21a § aktiebolagslagen (2005:551) får en revisor tjänstgöra för ett 

bolag som är noterat på en reglerad marknad i högst sju år och därefter måste revisorn 

vara ifrån sitt uppdrag i minst två år från det att denne har lämnat uppdraget. Kravet om 

revisorsrotation gäller enligt FAR (2013) för de revisorer som är huvudansvariga för 
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revisionen, kvalitetsgranskare samt de revisorer som fattar beslut eller gör bedömningar 

av avgörande förhållanden. För onoterade bolag finns ingen sådan regel. Den 

obligatoriska rotationen fungerar enligt Europeiska Kommissionen (2010) som både en 

katalysator för att skapa mer dynamik på revisionsmarknaden, samt för att säkra 

revisorns oberoende. 

 

2.4.1   Fördelar och nackdelar med en obligatorisk rotationsplikt 

Precis som med argumentationen om byrårotation så finns både förespråkare och 

motsägare till revisorsrotation. Författare som exempelvis Hoyle (1978) menar att både 

kvaliteten och oberoendet hos en revisor kraftigt minskar över tid och hävdar således att 

en av de främsta fördelarna med rotation är att revisorn anses som oberoende av 

utomstående part. Vidare menar Hoyle (1978) som en effekt av detta så behåller 

revisorn sin objektivitet och allmänheten får fortsatt förtroende både för revisorn som 

yrkesutförare samt professionen som helhet. 

Mihaela, Aurelia och Eugeniu (2011) och Daugherty, Dickins, Hatfield och Higgs 

(2012) hävdar att revisorer själva anser att obligatorisk rotation förbättrar 

självständigheten och oberoendet samt genererar i en positiv effekt på 

revisionskvaliteten. En obligatorisk rotation av revisor skulle således förebygga 

problemområden som exempelvis revisorns bristande yrkesmässiga skepticism, 

överdrivet förtroende från klienten eller rent utav vanligt hederligt slarv från revisorns 

sida. 

Detta innebär även att en djupare kunskap och förståelse om företagen försvinner i 

samband med obligatorisk rotation. Hoyle (1978) påpekar vidare att med en rotation 

hinner inte revisorn få den insyn som krävs för att göra en grundlig revision. 

Kompetensen som revisorn har om företaget speglar kvaliteten på revisionen och 

därmed kan inte en revisor prestera tillräckligt bra de initiala åren av det nya uppdraget. 

Mihaela et al., (2011) hävdar att revisorn skapar sig erfarenheter ju längre denne stannar 

med klientföretaget och att detta kan göra det enklare att upptäcka problem med 

redovisningen. George (2004) beskriver att det finns en ökad risk för misstag i 

revisionen på grund av den kunskap som går förlorad i samband med varje byte. 
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Arruñada och Paz-Ares (1997) presenterar ytterligare argument i form av de ökade 

kostnaderna som en rotation av revisor innebär för klientföretaget. Dessutom menar 

Arruñada och Paz-Ares (1997) att kostnaderna ökar avsevärt även för revisionsföretaget 

på grund av de uppstartskostnader som uppkommer med kortare tidsintervall jämfört 

med tidigare. Detta hävdar författarna leder till ökade priser på tjänsterna från 

revisionsföretagen som i slutändan kan drabba klientföretaget hårt. Slutligen menar 

Arruñada och Paz-Ares (1997) att obligatoriska revisorsrotationer bidrar med ökad 

konkurrens på marknaden och ger bränsle till ett priskrig, vilket kan skada de mindre 

ekonomiskt stabila företagen.  

Som ovan nämnt finns det varierande resultat i den tidigare forskningen, där det dock 

visats att majoriteten av forskningen ställer sig negativa till revisorsrotation, inte helt 

olikt forskningen om byrårotation som behandlades i tidigare avsnitt. Tidigare forskning 

behandlar revisorsrotation som en separat del från byrårotation men baserat på 

ovanstående avsnitt är även revisorsrotation inkluderad som en del i denna studie och 

genererar således följande hypotes: 

   

H02 : Det finns inget samband mellan revisorsrotation och företag som gått i konkurs. 

H2: Det finns ett samband mellan revisorsrotation och onoterade konkursbolag i 

Sverige.   

 

 2.5 Konkurs 

 En konkurs är ett begrepp som innebär att exempelvis ett aktiebolag som befinner sig i 

obestånd ska avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala bolagets 

skulder (Bolagsverket, 2013). Att ett bolag befinner sig i obestånd (även kallat 

insolvens) innebär att bolaget inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte 

endast är av tillfällig karaktär (1 kap. 2 § konkurslag, 1987:672).   
Ett bolag kan sättas i konkurs på grund av flera faktorer (exempelvis Carter och Van 

Auken, 2006) där ekonomisk instabilitet ofta anses vara den överhängande orsaken. 

Forskare som Carter och Van Auken (2006) och Timmons och Spinelli (2004) beskriver 

att de mest allvarliga problemen för konkursbolag kan delas in i kategorier som; 

ekonomisk instabilitet, brist på kunskap, brist på planering och det ekonomiska 

klimatet.  Även om Craig, Jackson och Thomson (2003) menar att småföretagarsektorn 

(som behandlas i denna studie) ses som en inkubator för sysselsättning, tillväxt och 
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innovation och ger ett viktigt bidrag till den ekonomiska livskraften, så anser Carter och 

Van Auken (2006) att konkurs fortfarande är ett stort fenomen bland småföretagarna. 

Författare som Timmons och Spinelli (2004) hävdar istället att konkurs bland 

småföretagare bidrar till dynamiken i innovation och till den ekonomiska förnyelsen på 

bolagsmarknaden, vilket gör det nödvändigt för vissa småföretagare att gå i konkurs. 

Vidare menar Timmons och Spinelli (2004) att det är en oundviklig del av processen för 

företagande att småföretag föds, växer, skadas och slutligen dör.  

  

Tidigare forskning visar att sannolikheten för konkurs hos ett företag ökar om företaget 

har mottagit ett anspråk om fortlevnad (Vanstraelen, 2003). Detta är i enighet med 

forskning gjord av McKeown, Mutchler och Hopwood (1991) som fann att sambandet 

mellan revisorernas anspråk om fortlevnad är signifikant korrelerat med sannolikheten 

för konkurs. Vidare menar Vanstraelen (2003) att klienterna är upp till fyra gånger mer 

benägna att rotera bort sin revisor vid slutet av den obligatoriska tidsramen om de 

tillhandahålls med ett fortlevnadsanspråk. Detta är i linje med Schwartz och Menons 

(1985) studie som påvisar att företag som är på väg att gå i konkurs, har en större 

benägenhet att byta revisor eller revisionsbyrå. 

 

2.5.1  Uppdragstidens påverkan på kvaliteten 

DeAngelos (1981) definition av revisionskvalitet lyder enligt följande; sannolikheten att 

en revisor upptäcker ett brott mot klientens redovisningssystem samt att revisorn även 

rapporterar överträdelsen. FARs beskrivning av god revisionssed; ”god revisionssed är 

detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt 

omdöme”. 

  

 
 

Figur 1. Revisionskvalitet Källa: Egen figur utifrån DeAngelo (1981). 
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Chow och Rice (1982) klargjorde i sin studie att företag är mer villiga att byta revisor 

om denne har delgett företaget en kvalificerad åsikt om fortlevnad (så kallade ”going-

concern” på engelska). Detta styrker forskning gjord av Vanstraelen (2003) som fann 

att klienter är upp till fyra gånger mer benägna att byta revisor om de får ett anspråk om 

fortlevnad. Vidare visade Vanstraelens (2003) forskning att fortlevnadsanspråk från en 

revisor väsentligt ökar sannolikheten för konkurs. Geiger och Raghunandan (2002) 

konstaterade i sin studie att revisorer är mindre benägna att utfärda anmärkningar om 

fortlevnad under uppdragets inledande år, vilket kan tolkas som att revisionskvaliteten 

är lägre i början av ett uppdrag. Andra forskare som Ewelt-Knauer et al. (2013), 

Johnson et al. (2002), Wilson et al. (2018) och Aschauer och Quick (2018) anser att 

sannolikheten för fel i revisionen är större i den inledande perioden av tjänsteuppdraget 

på grund av bristande kunskap om klienten. Detta är i linje med Tepalagul och Lin 

(2014) som hävdar att forskning visar att en revisor som granskar samma företag under 

en längre period förbättrar kvaliteten på arbetet. Författare som Dao, et al. (2008) menar 

däremot att det finns resultat som tyder på att arbete med kortare intervall förbättrar 

revisionskvaliteten. 

  

Inom tidigare studier är uppdragstiden för en revisor och en klient det huvudsakliga 

återkommande hotet, eftersom detta äventyrar revisorns oberoende och på så vis även 

kvaliteten. Tidigare forskning om tidens påverkan på kvaliteten på revisionen är 

tvetydig och åsikterna är tudelade. I USA har författare som Myers, Myers och Omer 

(2003) studerat förändringar i revisionskvaliteten under pågående tjänsteuppdrag och 

fann inga incitament i sin studie på att en längre uppdragstid skulle påverka 

revisionskvaliteten negativt, resultaten visade istället att revisionskvaliteten förbättrades 

med tiden. Studien är gjord på en marknad som inte tillämpar obligatorisk byrårotation 

men Myers et al. (2003) menar att studien ändå är användbar som bevis för att 

obligatorisk byrårotation ökar kvaliteten på utförd revision. Ewelt-Knauer, Gold och 

Pott (2013) anser däremot att det inte finns tillräckligt med tidigare forskning som tyder 

på att en lång tjänstgöringstid skulle leda till en minskad revisionskvalitet, vilket 

författarna menar ger en begränsad bevisning för att byrårotation skulle få några 

fördelaktiga effekter. 

  

 Det finns ett tydligt mönster inom tidigare forskning som visar på att företag som 

närmar sig en konkurs är mer villiga att byta revisor och revisionsbyrå (exempelvis 
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Vanstraelen, 2003, Schwartz & Menon, 1985). Tendensen hos dessa företag är enligt 

Schwartz och Menon (1985) att byta revisor för att välja en efterträdare med en annan 

infallsvinkel för att rädda företaget ur krisen. Forskning visar även att denna typ av 

byten medför ökade kostnader för företaget vilket kan vara en bidragande orsak till 

konkursen (Jackson et al., 2008, Cameran et al., 2015, Geiger & Raghunadan, 2002). 

  

Som tidigare nämnt så visar forskning gjord av Schwartz och Menon (1985) och 

Vanstraelen (2003) att det finns en högre frekvens och större benägenhet till rotation 

bland företag som närmar sig en konkurs. Tidsaspekten är denna studies sista 

hypotesområde och detta genererar i studiens tredje och fjärde hypotes: 

  

H03: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisionsbyrå hos bolag 

som slutligen gått i konkurs. 

H3: Konkursbolag byter revisionsbyrå under de tre sista verksamma åren. 

  

H04: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisor hos bolag 

slutligen gått i konkurs. 

H4: Konkursbolag byter revisor under de tre sista verksamma åren. 

 
2.6  Sammanfattning av referensramen 

Studiens referensram är uppdelad i två delar; allmän referensram och teoretisk 

referensram. 

I den teoretiska referensramen presenteras agentteori, legitimitetsteorin samt 

intressentteorin. Agentteorin innebär intressekonflikter mellan principal och agent, 

legitimitetsteorin behandlar samhällets syn på företaget och intressentteorin berör 

intressentgruppers förväntningar på företaget. 

I den allmänna referensramen beskrivs bland annat revisorns roll, revisionens bakgrund, 

revisionskvalitet, rotationsformerna och tidigare forskning inom ämnet. Baserat på den 

tidigare forskningen avslutas varje del i den allmänna referensramen med 

hypotesutveckling inom området, sammanlagt fyra hypoteser. Med utgångspunkt i den 

tidigare forskningen som presenterats anser vi att behovet finns för vidare forskning där 

dessa fyra hypoteser får utrymme att besvaras. De två första hypoteserna behandlar 

sambandet mellan konkurs och byrårotation samt revisorsrotation. De två sista 
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hypoteserna behandlar sambandet mellan konkurs och tidpunkten för byte av byrå samt 

revisor.  

2.7.1   Hypoteser 

Byrårotation: 
• 1. H01: Det finns inget samband mellan byrårotation och företag som gått i konkurs i 

Sverige. 

  

Revisorsrotation: 

• 2. H02: Det finns inget samband mellan revisorsrotation och företag som gått i 

konkurs. 

  

Tidpunkt: 

• 3. H03: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisionsbyrå hos bolag 

som slutligen gått i konkurs. 

  

• 4. H04: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisor hos bolag 

slutligen gått i konkurs.  
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3.  METOD  
 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att besvara studiens syfte. Här 

presenteras studiens forskningsdesign, forskningsansats samt hur primär- och 

sekundärdata samlats in. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Grunden till denna studie kommer att utgå från ett deduktivt synsätt där tyngden ligger 

vid teoriprövning med objektivism som ontologisk inriktning. Detta menar Bryman och 

Bell (2017) förespråkar den vetenskapliga traditionen positivismen. Forskare som 

Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att det är önskvärt inom positivismen att nå 

objektiv och entydig kunskap om lagbundenheter på grundval av noggranna 

observationer. Denna studie ska besvara sitt syfte genom noggranna observationer som 

undersöker huruvida byrårotation har ett potentiellt samband med onoterade aktiebolag i 

Sverige. Syftet ska besvaras med ett objektivt och värderingsfritt synsätt, något som 

Eriksson och Hultman (2016) anser ska tillämpas i enlighet med en positivistisk 

forskningstradition. 

Vanligtvis menar Bryman och Bell (2017) att forskare med en positivistisk 

utgångspunkt tillämpar sig av kvantitativa forskningsmetoder samt att det är den mest 

dominerande metoden inom ämnen som berör företagsekonomi. Tidigare forskning 

inom det specifika området “obligatorisk byrårotation” (Ruiz-Barbadillo et al.,2009; 

Aschauer & Quick, 2018; Kramer et al. 2011; Wilson et al, 2018) har använt sig av 

denna typ av forskningsmetod, vilket gjorde att det även föll sig naturligt att tillämpa i 

denna studie. Enligt Bryman och Bell (2017) så fungerar kvantitativ forskning många 

gånger som en kvalitetssäkring och att analysering av tidigare forskning är därför inte 

en ovanlig del av metoden. 

3.2 Kvantitativ metod 

Enligt Tolmie, Mujis och McAteer (2011) är siffror datainformation som kan 

kvantifieras och det som inte kan uttryckas i kvantitet är kvalitativ datainformation, 

exempelvis känslor. Den information som är användbar för denna studie ska inhämtas 

från svenska företags årsredovisningar, vilket berör byten av revisionsbyråer samt byten 

av revisor. Den information och de begrepp som ej ursprungligen består av siffror 
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operationaliseras för att sedan omvandlas till numeriska värden. Thomassen (2007) 

menar att den kvantitativa metoden handlar om att söka och hitta generaliserbara och 

kvantifierbara resultat samt att finna orsakssamband mellan dessa. 

3.3 Forskningsdesign 

Yin och Nilsson (2007) definierar forskningsdesign som en logisk sekvens som kopplar 

samman empirisk data med studiens forskningsfrågor och dess slutsatser. Den valda 

forskningsdesignen i denna studie tar fäste i en liknande design som Swartz och Menon 

(1985) utförde i sin studie, en så kallad ”matched-pairs design”. Detta är något som 

Bryman och Bell (2017) kallar för komparativ design, som innebär att forskaren med 

hjälp av identiska metoder gör ett studium av två kontrasterande fall.  Swartz och 

Menon (1985) jämförde i sin studie två grupper som bestod av företag som gått i 

konkurs med en grupp som inte har det. I denna studie kommer även en jämförelse 

mellan konkursföretag och icke konkursföretag att göras med hjälp av denna metod. 

När en komparativ design tillämpas menar Bryman och Bell (2017) att forskaren i 

respektive fall ursprungligen använder sig av en tvärsnittsdesign för att samla in data för 

varje enhet. Målet med denna studie är att upptäcka befintliga sambandsmönster mellan 

rotation av revisionsbyrå och konkursbolag med hjälp av kvantitativ data från 

revisionsberättelser i svenska företags årsredovisningar. Upptäckten av ett befintligt 

samband förväntas denna studie att besvara genom skiftande variabler. Tvärsnittsdesign 

utgör enligt Bryman och Bell (2017) en insamling av data (från fler än ett fall vid en 

viss tidpunkt för att samla en uppsättning kvantifierbar data med skiftande variabler) 

med syftet att granska och upptäcka sambandsmönster.   

3.4 Forskningsansats 

För att besvara frågeställningarna i denna studie ska en deduktiv metod användas. 

Definitionen av deduktivism är enligt Bryman och Bell (2017) syftet från teorin att 

generera hypoteser som kan prövas och på så vis möjliggöra ställningstagandet av 

lagbundna förklaringar. Den kommande teoretiska referensramen i denna studie 

genererar således i fyra stycken hypoteser som avses att testas. 

Bryman och Bell (2017) beskriver att teorier och hypoteser är det som forskaren bildar 

en uppfattning om först och att detta styr därför datainsamlingsprocessen. Bryman och 

Bell (2017) beskriver att den deduktiva processen uppfattas som linjär med en tydlig 
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och logisk ordning, men menar att detta inte alltid stämmer och att deduktiv forskning 

ibland stöter på problem som kastar om i ordningen. 

              

Figur 2. Beskrivning av den deduktiva processen. Källa: Egen figur utifrån Bryman och 

Bell (2017).   

3.5 Datainsamling 

Empiriskt material i form av revisionsberättelser från svenska företags årsredovisningar 

kommer att inhämtas från databasen Retriever Business som är tillgänglig via 

Högskolan i Gävle. Databasen är en företagsbas som innehåller information från 

svenska företag och koncerner med bland annat uppgifter från bokslut och rapporter. 

Valet av den specifika databasen grundar sig på innehållet av nödvändig information 

samt att den ej kräver extra ekonomiska resurser. 

I Sverige ska alla aktiebolag upprätta en årsredovisning efter avslutat räkenskapsår och 

vidarebefordra till Bolagsverket enligt 8 kap 3 § årsredovisningslagen. När handlingarna 

inkommit till Bolagsverket är de offentliga handlingar för allmänheten att beskåda och 

ta del av (Bolagsverket, 2018). Denna information finns därmed tillgänglig på Retriever 

Business databas. 

Anskaffningen av användbar information kommer att ske i två omgångar. I första 

omgången hämtas information om svenska aktiebolag som har gått i konkurs under år 

2017. Den andra delen behandlar svenska aktiebolag som inte har det. Urvalskriterierna 

för de två omgångarna berörs i avsnitt 3.5.2 samt 3.5.3. 

1.  Teori

2.  Hypotes/Hypoteser

3.  Datainsamling

4.  Resultat

5.  Hypoteser  bekräftas  eller  förkastas

6.  Omformulering  av  teorin
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Information som behandlar byte av revisionsbyrå samt om byte av revisor kan ej 

sammanställas i ett komplett exceldokument med hjälp av databasen Retriver, vilket 

innebär en manuell insamling för varje bokslutsår per aktiebolag till denna studie. Vi 

har valt att spara informationen om företaget har bytt revisorsbyrå/revisor, vilken 

tidpunkt bytet har skett och hur många byten som skett. Hox och Boeije (2005) redogör 

att ursprungliga uppgifter som har samlats in av forskaren manuellt inom ett särskilt 

forskningsämne kallas för primärdata. En av de vanligaste strategierna för insamlandet 

av primärdata menar Hox och Boeije (2005) är det så kallade “experimentet” som 

innebär att forskaren observerar och designar effekten av en eller flera oberoende 

variabler som ställs mot den beroende variabeln. Detta resulterar i en resultatvariabel.  

Primärdata kan användas som sekundärdata, men detta menar Hox och Boeije (2005) 

endast gäller om den är arkiverad och tillgänglig för andra att använda. Sekundärdata 

menar författarna är data som insamlats från tidigare forskning samt även andra register 

och statistik som tillhandahålls av organisationer regelbundet. I detta fall används 

årsredovisningar som är offentliga handlingar och arkiverade med flera års historik. 

Sekundärdata i form av studentlitteratur samt vetenskapliga artiklar har använts som 

underlag för studien. De vetenskapliga artiklarna har hittats bland annat genom 

databaserna Discovery och Google Scholar och är tillgängliga via Högskolan i 

Gävle.  De vetenskapliga artiklarna som tillämpats i studien är både peer-reviewed och 

publicerade i journals, majoriteten av de vetenskapliga artiklarna har högt antal 

citeringar från andra forskare, vilket gör att de uppfyller de kvalitetskrav som vi 

eftersträvar i detta arbete. 

3.5.1  Population 

Denna studie kommer enbart att behandla information om svenska företag. I Sverige 

finns idag närmare 580 083 stycken aktiebolag, vilket inkluderar både noterade och 

onoterade företag (Retriever, 2018). Antal bolag på den svenska börsen beräknas enligt 

Retriver (2018) vara 166 stycken, vilket innebär 579 916 stycken onoterade. I denna 

studie kommer onoterade företag granskas, både konkursbolag och icke-konkursbolag 

(idag aktiva företag). För att ha möjlighet till att uppfylla syftet bör ett antal 

avgränsningar fastställas på grund av den aktuella tidsperioden för studien. En allmän 

iakttagelse för samtlig data är att det ej existerar en begränsning på en demografisk 

länsnivå, all data berör företag från hela landet. Schwartz och Menon (1985) menar att 
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tidigare vetenskapliga studier inte har tagit hänsyn till företagens ekonomiska situation 

och menar då att tidigare studier blivit något snedvridna på grund av detta. Med detta i 

åtanke kommer därför två grupper att studeras i denna studie där en grupp består av 

konkursbolag och den andra består av ännu aktiva bolag. 

3.5.2  Konkursbolag 

Detta dataunderlag riktar fokus mot aktiebolag som har avslutad konkurs år 2017. Bolag 

som har inlett en konkurs år 2017 kommer att uteslutas eftersom information om dessa 

bolag ännu inte är komplett. Data som är aktuellt för studien hämtas ur årsredovisningar 

från företag som bildats mellan åren 2000-01-01 och 2007-12-31 och har en avslutad 

konkurs mellan 2017-01-01 och 2017-12-31. Med motiveringen av att EUs regelverk 

angående obligatorisk byrårotation som innefattar en period på tio års tid, inkluderas 

enbart aktiebolag som varit verksamma i minst tio år. Det aktuella regelverket ger även 

möjlighet till förlängning av tidsintervallet under vissa förutsättningar och 

omständigheter, detta kommer ej att tas hänsyn till i denna studie. 

Företag som är revisorspliktiga samt företag som är ej revisorspliktiga men ändå har 

revisor kommer agera som underlag i denna studie. Enligt 9:1 ABL (Aktiebolagslagen 

2005:551) är företag som har krav på revisor företag de som uppfyller två av följande 

tre värden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren: 

•   fler än tre stycken anställda (i medeltal), 

•   mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, eller 

•   mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Företagen som inte når upp till dessa värden och väljer att inte ha en revisor är inte 

aktuella för datainsamlingen. 

  

Enligt databasen Retriever (2018) är antalet aktiebolag med avslutad konkurs år 2017, 

4477 stycken. Av dessa företag har enbart 758 stycken registrerats som aktiebolag 

mellan 2000-01-01 och 2007-12-31. En ytterligare avgränsning fördelat på företag som 

är revisorspliktiga samt de som ej är revisorspliktiga men ändå tillämpat revisor, 

resulterar till ett urval på 447 stycken bolag. Enligt Bryman och Bell (2017) består en 

population av samtliga enheter som forskaren väljer att göra sitt urval från. Endast 174 
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stycken företag redovisar minst tio års historik i form av årsredovisningar vilket 

genererar i den slutliga populationen för konkursbolag i studien. 

  

Population konkursgrupp Antal företag (st) 

Bruttopopulation 4477 

Nettopopulation 447 

Företag med mindre än 10 årsredovisningar 273 

Undersökningspopulation 174 

Tabell 2. Population konkursföretag. 

I tabellen ovan innebär ”bruttopopulation” de företag som gått i konkurs år 2017, 

”nettopopulation” de företag som är registrerade mellan 2000-01-01 och 2007-12-31 

och haft revisor, som gått i konkurs 2017. Det som beskrivs som 

”undersökningspopulation” är nettopopulationen minus bortfall i form av företag som 

inte har redovisat tio årsredovisningar. 

Information gällande tidpunkten för bytet, kommer att kategoriseras enligt “tidigt”, 

“mitten”, “slutet”. Motiveringen till den specifika kategoriseringen beror på att somliga 

bolag eventuellt har bytt revisionsbyrå flera gånger vilket gör det möjligt för oss att 

sammanställa antalet faktiska byten. Kategorin “tidigt” innebär att ett bolag har bytt 

antingen byrå eller revisor under sina tre första verksamma år. ”Slutet” innebär att ett 

bolag har bytt någon gång under de tre sista verksamma åren. Kategorin ”mitten” är 

således åren mellan början och slutet. 

 

Den manuella bearbetningen som innehåller den aktuella informationen om byte av 

revisionsbyrå samt revisorsbyte innebär en manuell genomgång av ungefärligt 1 750 

årsredovisningar (174 stycken företag genom 10 år). 

3.5.3   Aktiva bolag 

Urvalskriterierna bör ha liknande kvalifikationer som ovan givits vad gällande 

konkursbolag, dock avhandlar detta komparativa data företag som varken har en inledd 

eller avslutad konkurs år 2017. Vidare i studien benämns dessa bolag som ”aktiva 

bolag”. Enligt Retriever (2018) existerar 91 613 stycken företag år 2017 som 

registrerats till aktiebolag mellan 2000-01-01 och 2007-12-31. En ytterligare 
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avgränsning som klassificerar bolag som är revisorspliktiga samt ej revisorspliktiga med 

revisor, sänker urvalet till 55 850 stycken. 

På grund av den befintliga tidsaspekten krävs en ytterligare avgränsning för att datat ska 

bli hanterbart för studien, vilket resulterar till en begränsning gällande 

nettoomsättningen för år 2017. En sortering med en nettoomsättning mellan en till tio 

miljoner svenska kronor av dessa aktiva aktiebolag, ger en populationsstorlek på 22 034 

stycken företag. Detta antalet är grunden till studiens stickprovstorlek för det 

slumpmässiga urvalet, detta är något som bör göras för att kunna generalisera hela 

populationen för de aktiva bolagen på grund av en begränsad tidsresurs av studien. 

Ett urval som sker på slumpmässig grund, kallar Bryman och Bell (2017) för 

sannolikhetsurval. Vanligtvis används detta urval för att kunna minimera urvals- och 

samplingsfel i sina studier enligt Bryman och Bell (2017).  Med hjälp av en uträkning 

via Raosoft (2018) Sample Size Calculator blir studiens population som ska 

representera de aktiva aktiebolagen, 378 stycken. 

 

Tabell 3. Population aktiva bolag. Källa: Raosoft (2018) 

 

Den procentuella mängden av felmarginal som stickprovet kan innehålla fastställts till 

fem procent i denna studie, vilket genererar ett 95 procentigt konfidensintervall. Enligt 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) och Raosoft (2018) är det inte ovanligt att 

använda sig av ett intervall på 90, 95 eller 99 procentenheter. Detta intervall menar 



 

31 
 

Jacobsen et al. (2002) föreställer att forskaren för varje hundratal räknar med att få fem 

enheter fel, det vill säga en felmarginal på fem procent. 

Ur listan på de 22 034 företagen och med hjälp av kalkylprogrammet Excel och dess 

verktyg som slumpmässigt genererar ut de 378, resulterar det i en slutlig aktuell lista 

som ska bearbetas manuellt. Den manuella bearbetningen som innehåller den aktuella 

informationen om byte av revisionsbyrå samt revisorsbyte innebär en genomgång av 

ungefär 3 780 årsredovisningar (378 stycken företag genom 10 år). 

Informationen gällande tidpunkten för bytet har exakt samma förutsättningar som för 

insamlandet för konkursbolagen. Även i denna population kategoriseras tidpunkterna 

efter ”tidigt”, ”mitten” och ”slutet”. Kategorin ”slutet” innebär de tre senaste redovisade 

åren, ”mitten” blir således mitten av det tio-åriga intervallet. ”Tidigt” är de tre första 

åren av intervallet på tio år som ska undersökas. 

Sammanfattningsvis inkluderar studien totalt 552 stycken onoterade aktiebolag på den 

svenska marknaden. Årsredovisningar och revisionsberättelser från dessa 552 bolag ska 

studeras över en period på tio år, vilket resulterar i en manuell genomgång av nära 5 500 

årsrapporter. Slutligen sammanställs denna information i ett Excel dokument som agerar 

som studiens egna databas. Där finns information om företagens namn, 

organisationsnummer, aktiva status, senaste registrerade revisionsbyrå, om byte har 

skett av antingen revisor eller byrå, vilket år de respektive bytena skedde samt hur 

många gånger byte har skett. 
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 Figur 3. Population. Källa: Egen figur 

 

3.6   Operationalisering 

Innebörden med denna process är enligt Bryman och Bell (2017) en process där 

forskaren utformar de begrepp som är av intresse för studien. Operationalisering menar 

Dahmström (2011) är att man översätter de aktuella teoretiska begreppen till mätbara 

variabler och att det även har stor betydelse för validiteten för studien. I denna studie 

operationaliseras de betydelsefulla begreppen konkurs, byrårotation och 

revisorsrotation. 

 

Variabeln ”konkurs” är en dikotom variabel, något som Bryman och Bell (2017) 

förklarar är en variabel som endast kan anta två olika värden. Företag med avslutad 

konkurs kodas med 1 och företag som fortfarande är aktiva kodas med 0 i denna studie.   

 

 
Figur 4. Kodning av variabeln ”konkurs” Källa: Egen figur. 

 

 

Årsredovisningar  

Bolag  som  har  bytt  
revisionsbyrå

Bolag  som  inte  har  
bytt  revisionsbyrå

Bolag  som  har  bytt  
revisor

Vår  population

Bolag  som  inte  har  
bytt  revisor

Vår  Population

Bolag  som  inte  
redovisat  minst  10  
årsredovisningar

Uteslutna  ur    
studien

1 Konkursföretag

0 Aktivt  företag
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Samma principer som ovan givits är även gällande för variabeln ”byrårotation”. 

Företag som har tillämpat sig av byte av revisionsbyrå kodas med 1. Företag som ej 

tillämpat byrårotation kodas med 0. 

 

 
Figur 5. Kodning av variabeln ”byrårotation”  Källa: egen figur 

Slutligen är variabeln ”revsorsrotation” även dikotom. Denna kodas samma 

förutsättningar. Kodningen 1 innebär att företag tillämpat sig av byte av revisor, 

kodningen 0 är de företag som ej bytt revisor. 

 

 

Figur 6. Kodning av variabeln ”revisorsrotation” Källa: egen figur 

 

3.6.4  Sammanfattning av operationalisering 

 
Variabler Beskrivning 

Konkurs Dikotom variabel, 1= Konkursföretag, 0= Aktivt företag 

Byrårotation Dikotom variabel, 1= Har bytt revisionsbyrå, 0= Har ej bytt revisionsbyrå 

Revisorrotation Dikotom variabel, 1= Har bytt revisor, 0= Har ej bytt revisor 

Tabell 4.  Sammanfattning av operationaliseringen och dess variabler. 

 

 3.7   Analysmetod 

Studien har med hjälp av tidigare forskning ställt hypoteser för att besvara syftet. När 

hypoteserna testas kommer de antingen att förkastas eller inte förkastas och för att 

avgöra detta så bestäms en signifikansnivå innan hypotesprövning. Dahmström (2011) 

beskriver att signifikansnivån är det som förklarar hur troligt det är att hypotesen 

förkastas, trots att den är sann. Vidare menar Dahmström (2011) att en låg 

1 Företag  som  bytt  revisorsbyrå

0 Företag  som  inte  bytt  revisorsbyrå

1 Företag  som  bytt  revisor

0 Företag  som  inte  bytt  revisor
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signifikansnivå är önskvärd, eftersom studiens sannolikhet då ökar. Studiens valda 

signifikansnivå på 5% innebär att studiens sannolikhet är 95%. I denna studie väljs 

därför en låg signifikansnivå för att minska risken för felaktig förkastning av hypotes.  

För att besvara eller förkasta hypoteserna kommer aktuell data att analyseras via 

programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Programmet har funnits 

tillgängligt sedan 1968 (SPSS, 2018) och anses därför vara ett pålitligt program att 

använda i studien. Med hjälp av SPSS ska två varianter av Chi2-test genomföras och 

tillsammans med den deskriptiva statistiken besvara (eller förkasta) studiens fyra 

hypoteser. 

3.7.1   Chi2-test  

I enighet med studien gjord av Schwartz och Menon (1985) kommer denna studie att 

tillämpa sig av Chi2-tester för att analysera det samband som kan förekomma av 

insamlat data. Denna studie kommer att genomföra två varianter av Chi2-tester, 

”goodness of fit” och ett ”test of independence”. Enligt Bryman och Bell (2018) kan 

man med säkerhet av Chi2-tester säkerställa om det föreligger ett samband mellan två 

variabler eller inte, detta med hjälp av sambandstabeller. Den huvudsakliga hypotesen 

som avser att testas och som föreligger grunden för studien, är huruvida konkursföretag 

tillämpar sig mer av byrårotation än aktiva bolag och om slutsatsen då kan dras att det 

finns ett samband mellan dessa. Revisorsrotation berör studiens andra hypotes och 

kommer även att undersökas med hjälp av dessa test. 

 

3.7.2  Goodness of fit 

Enligt Pallant (2016)  är Chi2 goodness of fit -test baserat på statistik med kategoriska 

data där allt som krävs är en kategorisk variabel och ett värde som testas gentemot 

denna variabel. Den kategoriska variabeln för denna studie blir därmed ”byrårotation ” 

där populationen av konkursen avses att testas, det vill säga antalet av 174 stycken 

företag. Vidare kommer sambandet om konkurs och variabeln ”revisorsrotation” att 

kontrolleras med hjälp av konkursbolagens populationsstorlek. 

 

Det värde som avses att testas gentemot den kategoriska variabeln menar Pallant (2016) 

är ett hypotetiskt värde som forskare själva bestämmer eller så används värden som 
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tidigare forskning är baserad på. Schwartz och Menon (1985) fann att konkursbolag har 

visat en större benägenhet att byta revisor än de bolag som har en fortsatt fortlevnad. Av 

de bolag som gick i konkurs hade ca 26% bytt revisor och ca 10% av de som inte gått i 

konkurs hade bytt i Schwartz och Menons (1985) studie. Författarnas studie är gjord på 

börsnoterade bolag och genomfört med Chi2-test. Schwartz och Menon (1985) har 

använt sig av en liknande metodologi som i denna studie och det är därför motiverat att 

använda Schwartz och Menons resultat som bas även i denna studie.  Därför blir 

”hypothesized value” som Pallant (2016) uttrycker det, för de konkursbolag som har 

bytt revisionsbyrå och revisor i denna studie 26%. 

 

Den hypotetiska utgångspunkten för Chi2-testet gällande variabeln ”byrårotation” och 

konkursbolag blir således att ”det ska testas om andelen konkursbolag i Sverige som har 

bytt revisionsbyrå skiljer sig från vad som rapporterats från tidigare studie gjord i USA 

(dvs. 26%)”. 

  

Samma förutsättningar är gällande för variabeln ”revisorsrotation”. Det vill säga att vår 

hypotetiska utgångpunkt inför Chi2-testet blir därmed att ”det ska testas om andelen 

konkursbolag i Sverige som har bytt revisor skiljer sig från vad som rapporterats från 

tidigare studie gjord i USA (dvs. 26%)”.  

 

3.7.3  Test of independence 

I jämförelse med goodness of fit-testet som ovan nämnts studeras sambandet mellan två 

kategoriska variabler. Ett lämpligt test som undersöker detta samband menar Pallant 

(2016) är ett Chi2 test of independence. Även i denna del kommer två tester att 

genomföras, ett gällande byrårotation samt ett för revisorsrotation. Den kategoriska 

variabeln ”konkurs” kommer att ställas mot den andra kategoriska variabeln 

”byrårotation” för att besvara eller förkasta studiens första hypotes genom att 

undersöka om det föreligger något samband mellan dessa. I det andra testet kommer 

dock variabeln ”byrårotation” att bytas ut mot ”revisorsrotation” för att kunna besvara 

eller förkasta studiens andra hypotes.  
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3.8   Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvalitén på företagsekonomiska studier så tillämpas ofta begreppen 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Nedan följer en begreppsbeskrivning samt en 

reflektion över huruvida denna studie inbegriper kriterierna.   

  

3.8.1  Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet är ett mått på huruvida ett begrepp är pålitligt eller inte. Enligt Bryman och 

Bell (2017) så handlar reliabilitet om stabilitet och konsekvens, det vill säga att studiens 

resultat är pålitligt och att resultatet skulle bli likadant om studien genomfördes på nytt. 

Bedömning av en studies reliabilitet avgörs bland annat av replikerbarheten av studien, 

(Bryman och Bell, 2017). I denna studie ska årsredovisningar och revisionsberättelser 

användas som underlag och utgångspunkt till det aktuella syftet. Informationen från 

årsredovisningarna är offentliga handlingar vilket innebär att möjligheten till att påverka 

informationen ej existerar, vilket innebär att samma resultat kommer att uppnås om 

studien genomförs ytterligare en gång. 

Alvehus (2013) menar att om en studie skulle generera i ett annat resultat vid en 

replikering så kan detta bero på tillfälliga omständigheter eller slumpmässiga faktorer. 

Djurfeldt och Barmark (2009) hävdar att två undersökningar som utförs efter varandra 

ska ge samma resultat vilket indikerar på att reliabiliteten är hög. För att denna studie 

ska ha en god möjlighet till replikerbarhet presenteras utförliga redogörelser gällande 

datainsamlingens population och urval samt detaljerad information om de variabler som 

ska undersökas. Hela händelseförloppet av studien ska vara tydligt för läsaren för att 

kunna uppfylla möjligheten till att replikera detta arbete med samma resultat. 

Viktigheten med förtydligandet i sin metodbeskrivning menar Bryman och Bell (2017) 

är avgörande för att studien ska kunna stärka sin replikerbarhet vilket i sin tur medför 

till ett styrkande av reliabiliteten. 

3.8.2  Validitet 

Validitet menar Bryman och Bell (2017) är det viktigaste kriteriet inom 

företagsekonomisk forskning. Författarna menar att validiteten är det som mäter 

huruvida slutsatserna och undersökningen hänger ihop och om det som studien syftat till 
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att mäta, verkligen har mätts. Det existerar olika varianter av validitet, denna studie 

behandlar begreppsvaliditet (även kallad teoretisk validitet) och extern validitet. 

I enlighet med Bryman och Bells (2017) kriterier gällande begreppsvaliditet, är de 

inkluderade begreppen som berörs i studien utformade i enlighet med tidigare forskning 

inom områden som berör rotation av revisionsbyrå eller revisor. Detta är något som 

stärker begreppsvaliditeten. 

Kvantitativa forskare menar Bryman och Bell (2017) är noga med att skapa 

representativa urval för att kunna representera en hög extern validitet. För att denna 

studie ska kunna generaliseras utöver den specifika undersökningsprocessen, består 

populationen inte enbart av ett slumpmässigt stickprov, vilket höjer generaliserbarheten 

på arbetet. Aktuell data som representerar studien bestäms i enlighet med noga 

urvalskriterier för konkursbolagen, samt med noga urvalskriterier för de aktiva bolagen 

som slumpmässigt genererats i enlighet med Bryman och Bells (2017) kriterier gällande 

stickprovsurval. Studiens slumpmässiga urval gällande de aktiva bolagen är fördelat 

med ett 95% konfidensintervall, det vill säga med en signifikansnivå på 5%, vilket höjer 

generaliserbarheten. 

3.9 Metod- och källkritik 

Bryman och Bell (2017) hävdar att den kvantitativa forskningen har mottagit kritik för 

att  inte ta hänsyn till att vi människor tolkar den värld vi lever i. Det gör att Bryman 

och Bell (2017) menar att kopplingen mellan forskning och vardag blir otydligare på 

grund av den stora tilliten på forskningens mätinstrument och procedurer. Att enbart 

inkludera data från årsredovisningar och revisionsberättelser blir en begränsning för 

denna studie. Det som går att utläsa från denna typ av information är enbart om någon 

form av byte har skett och i så fall när. De bakomliggande orsakerna till byte av revisor 

eller revisionsbyrå inkluderas ej vid datainsamlingen dock kommer detta att diskuteras 

under avsnittet 5.6.1 diskussion. 

  

Enligt Eriksson och Hultman (2014) är viktiga kriterier för val av metod att man önskar 

att metoden ska ge en korrekt och tillförlitlig bild av ämnet som studeras. I denna studie 

utformas val av metoden noggrant för att den ska vara förenlig med de ämnet som ska 

studeras. 
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Hox och Boeije (2005) lyfter tre karakteristiska problem som de flesta forskare stöter på 

med användning av primärdata som sekundärdata. (1) Att använda sig av sig av rätt 

datakällor i förhållande till sitt forskningsområde, (2) svårigheten med att hitta relevanta 

uppgifter, (3) att data måste uppfylla de kvalitetskrav för den pågående forskningen 

samt att den i sina metodkriterier förevisar god vetenskaplig praxis. Detta kommer att 

tas hänsyn till vid användning av studiens primära studie baseras på tidigare forskning 

och håller därför en deduktiv ansats. Inhämtandet av material från tidigare forskning 

och annan relevant litteratur, ställs med ett källkritiskt fokus. Eriksson och Hultman 

(2014) klargör det viktiga med att vara källkritisk med tanke på kommersialiseringen av 

mediers och utbildningars innehåll i dagens samhälle. 

Tidigare forskning som används i denna studie har publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

mestadels med inriktning på företagsekonomi. Majoriteten av de valda referenserna är 

citerade flertalet gånger, ju äldre artiklarna är desto mer är de citerade. Resultat av nyare 

forskning är även relevant trots att de innehåller lägre antal citeringar, detta för att finna 

ett gap i forskningen som resulterar till studiens syfte. 

 

3.10 Etiska aspekter 

 
 
Figur 7. Olika typer av handlingar. Källa: Egen figur utifrån tryckfrihetsförordningen 

(SFS 1945:105). 

En handling kan antingen vara allmän eller icke allmän, där en allmän handling kan 

vara offentlig eller hemlig (Tryckfrihetsförordningen, SFS 1945:105, 2 kap. 1, 2, 3 §). 

En allmän handling förvaras hos en statlig eller kommunal myndighet. En 

årsredovisning är en allmän handling då den är inskickad och förvaras hos myndighet 

(Tryckfrihetsförordningen, SFS 1945:105, 2 kap. 3§). Den är dessutom offentlig då 

bolagen är skyldiga att skicka in den till Bolagsverket (Årsredovisningslagen, SFS 

1995:1554, 8 kap. 1, 3 §). 

Handling

Allmän  
handling

Offentlig  
handling

Hemlig  
handlingIcke-‐allmän  

handling
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I denna studie ska enbart data från Retriever Business inhämtats som i sin tur skickats 

från Bolagsverket och anses då tillhöra kategorin allmänna offentliga handlingar. 

Eftersom studien enbart innehåller data som är offentlig har inga speciella etiska 

aspekter tagits i åtanke. I studien har heller inte något specifikt bolag namngetts. Inte 

heller har någon information som kan kopplas till specifika bolag berörts, utan studien 

har istället beskrivit generella samband och trender. Datamaterialet i studien består av 

552 bolag, under tio år (eller mer) vilket gör att risken att slutsatsen kan associeras med 

något bolag är låg. 
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4.  RESULTAT  
 
Kapitlet inleds med en presentation av den deskriptiva statistiken för studiens samtliga 

kategoriska variabler. Vidare presenteras studiens resultat av de genomförda Chi2-

testerna, goodness of fit och test of independence. 

  

4.1 Deskriptiv Statistik 

Deskriptiv statistik går ut på att sammanfatta och beskriva en samling data 

(Statistiskordbok, 2018). Inledningsvis presenteras den deskriptiva statistiken för 

variabeln ”konkurs”, i ordningsföljd presenteras sedan variabeln ”byrårotation” och 

därefter ”revisorsrotation”. Slutligen presenteras en sammanfattande modell.  

4.2  Konkurs   

Denna studie innefattar två kontrasterande grupper som består av en grupp med bolag 

som har en avslutad konkurs och en grupp med bolag som fortfarande är aktiva år 2018. 

Detta gör att ”konkurs” blir en dikotom variabel för studien, där konkursbolagen har 

kodats med 1 och de aktiva bolagen har kodats med 0.  

  

  Konkurs Aktiva Totalt 

Antal bolag 174 378 552 

Procent 31,52 % 68,47 % 100 % 

 Tabell 5. Studiens två undersökningsgrupper 

Tabellen ovan visar att studiens totala observationer är 552 stycken fördelade på 

konkurs och aktiva bolag. Tabellen visar att 174 stycken bolag har en avslutad konkurs 

år 2017 vilket motsvarar 31,52 % av studiens totala observationer. Vidare innefattar 

studien 378 stycken bolag som fortfarande är aktiva år 2018, vilket är 68.47% av 

studiens totala observationer. 
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4.3  Byrårotation 

4.3.1  Konkursbolag 

Av 174 stycken konkursbolag så har 122 stycken tillämpat byrårotation någon gång 

under den verksamma perioden, vilket motsvarar 70,11% och detta innebär att 52 

stycken (29,89%) inte bytte revisionsbolag någon gång. 22 stycken av dessa bolag har 

bytt revisionsbyrå men inte bytt revisor någon gång. De 122 bolagen som tillämpat 

byrårotation har sammanlagt roterat revisionsbyrå 212 gånger. Detta ger ett snitt på 1,7 

gång per bolag. 

Antal byrårotationer 0 1 2 3 4 Totalt 

Antal bolag 52 66 38 12 6 174 

Procent 30 % 38 % 22 % 7 % 3 % 100 % 

Tabell 6. Rotation uppdelat på bolag 

  

Av tabellen nedan kan vi se att den största andelen byten skedde under de verksamma 

åren för företagen som inte tillhörde de tre första eller de tre sista åren, även om 

skillnaderna är relativt små mellan de olika kategorierna.   

Antal byrårotationer Tidigt Mitten Slutet Totalt 

Antal byten 51 86 75 212 

Procent 24 % 41 % 35 % 100 % 

 Tabell 7. Rotation uppdelat på tid när rotationen skedde 
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4.3.2  Aktiva bolag 

Av 378 stycken bolag så har 198 stycken tillämpat byrårotation någon gång under den 

verksamma perioden, vilket motsvarar 52,38% och detta innebär att 179 stycken 

(47,62%) inte bytte revisionsbolag någon gång. 24 stycken av dessa bolag har bytt 

revisionsbyrå men inte bytt revisor någon gång. 

  

Antal byrårotationer 0 1 2 3 4 Totalt 

Antal bolag 180 114 66 13 5 378 

Procent 47,5 % 30 % 17,5 % 3,5 % 1,5 % 100 % 

Tabell 8. Rotation uppdelat på bolag 

De 198 bolagen som tillämpat byrårotation har sammanlagt roterat revisionsbyrå 305 

gånger. Detta visar ett snitt på 1,5 byte per företag. Av tabellen nedan kan vi utläsa att 

majoriteten av alla byten även hos de aktiva bolagen skedde i mitten på företagets 

verksamma år, precis som hos de företag som har gått i konkurs. I denna grupp är det 

däremot större skillnader mellan de tre olika tidskategorierna. 

Antal byrårotationer Tidigt Mitten Slutet Totalt 

Antal byten 44 190 71 305 

Procent 14,5 % 62 % 23,5 % 100 % 

Tabell 9. Rotation uppdelat på tid när rotationen skedde 
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Diagram 1. Antal rotationer fördelat på år 

 

4.3.3  Sammanfattande modell - byrårotation 

  Konkurs Aktiva Totalt 

Bytte byrå 122 198 320 

Bytte inte byrå 52 180 232 

Totalt 174 378 552 

Tabell 10. Sammanfattning av variabeln byrårotation. 
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4.4 Revisorsrotation 

4.4.1  Konkursbolag 

 Av 174 stycken bolag så har 121 stycken tillämpat revisorsrotation någon gång under 

den verksamma perioden, vilket motsvarar ca 70 % och detta innebär att 53 stycken (ca 

30 %) inte bytte revisor någon gång. 

  

Antal byrårotationer 0 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal bolag 53 66 37 11 5 2 174 

Procent 30,50 % 37,93 % 21,26 % 6,32 % 2,87 % 1,12 % 100 % 

Tabell 11. Rotation uppdelat på bolag 

De 121 bolagen som tillämpat revisorsrotation har sammanlagt bytt revisor 203 gånger. 

Det ger snittet 1,7 byten per bolag. Det vi ser av tabellen nedan är att skillnaderna 

mellan tidpunkterna då byte skedde är minimala. 

  

Antal revisorsrotationer Tidigt Mitten Slutet Totalt 

Antal byten 66 68 69 203 

Procent 32,5 % 33,5 % 34 % 100 % 

Tabell 12. Rotation uppdelat på tid.  
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4.3.5  Aktiva bolag 

Av 378 stycken bolag så har 239 stycken tillämpat revisorsrotation någon gång under 

den verksamma perioden, vilket motsvarar ca 63 % och detta innebär att 139 stycken 

(ca 37 %) inte bytte revisor någon gång. 

  

Antal revisorsrotationer 0 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal bolag 139 140 77 14 6 2 378 

Procent 36,77 % 37,03 % 20,37 % 3,70 % 1,58 % 0,52 % 100 % 

 Tabell 13. Rotation uppdelat på bolag 

 

De 239 bolagen som tillämpat revisorsrotation har sammanlagt bytt revisor 370 gånger. 

Det ger ett snitt på 1,5 byte per bolag. Av tabellen nedan kan vi utläsa att majoriteten av 

alla byten även här har skett under mittenkategorin. 

Antal revisorsrotationer Tidigt Mitten Slutet Totalt 

Antal byten 61 206 103 370 

Procent 16,5 % 55,5 % 28 % 100 % 

 Tabell 14. Rotation uppdelat på tid när rotationen skedde 

 

Diagram 2. Antal rotationer fördelat på år 
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4.3.6  Sammanfattande modell - revisorsrotation 

  Konkurs Aktiva Totalt 

Bytte revisor 121 239 360 

Bytte inte revisor 53 139 192 

Totalt 174 378 552 

Tabell 15. Sammanfattning av variabeln revisorsrotation. 
  

4.4  Chi2-test 

Nedan presenteras resultaten av studiens två Chi2-tester som genomförts, ”goodness of 

fit” samt ”test of independence”.  

4.5 Goodness of fit 

Som redan nämnts har två stycken Chi2-test genomförts. Första testet berör den 

kategoriska variabeln ”byrårotation”, det andra testet undersöker sambandet av den 

kategoriska variabeln ”revisorsrotation”. Följande delar presenteras i nedanstående 

rubriker med samma förutsättningar, för att undersöka om det föreligger något samband 

med konkurs och dessa variabler. 

4.5.1  Byte av revisionsbyrå 

Testet visar att 122 fall av 174 stycken konkursbolag tillämpat byrårotation, i detta fall 

70%. Det förväntade utfallet beräknad i enlighet med det angivna hypothesized value 

(26%) angav ett utfall på 45.2 stycken. 

 

 
Tabell 16. Chi2-test (goodness of fit)  byrårotation 
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Testet visar även nedanstående värden i Tabell 17. För att tyda Chi2 värdet har vi 

använt oss av en automatisk kalkylator via University of Iowa (2016) som hjälpmedel. 

Chi2 värdet på 176.001, med värdet 1 som df (degrees of freedom) borde gett oss en 

sannolikhet på 31.7 %. Med hjälp av kalkylatorn kan man omvänt räkna ut med ett df-

värde på 1 samt med en angiven sannolikhet på 0.05 som tillämpats genomgående i 

denna studie, vilket enligt denna borde gett oss ett Chi2 på 3.84146. Chi2-värdet 

176.001 är över värdet 3.84186 vilket tyder på att testet inte är en slumpmässig 

händelse. 

 
Tabell 17. Chi2-test (goodness of fit) byrårotation 

 

 

4.5.2      Byte av revisor 

Chi2-testet visar att 121 fall av 174 stycken konkursbolag tillämpat sig av revisorsbyte, 

i detta fall 69.5%. Det förväntade värdet som beräknats i enlighet med hypothesized 

value angav ett utfall på 45.2 stycken. 

 

 
Tabell 18. Chi2-test (goodness of fit) revisorsrotation 

 

Chi2 värdet på 171,445 med värdet 1 som df (degrees of freedom) borde gett oss en 

sannolikhet på 31.7 %. Med hjälp av kalkylatorn kan vi omvänt räkna ut med ett df-
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värde 1 samt med en angiven sannolikhet på 0.05 som tillämpats genomgående i denna 

studie, vilket enligt denna borde gett oss ett Chi2 på 3.84146. Chi2 värdet 171,445 är 

över värdet 3.84186 vilket tyder på att testet inte är en slumpmässig händelse. 

 
Tabell 19. Chi2-test (goodness of fit) revisorsrotation 

4.6  Test of independence 

Två stycken Chi2-test har genomförts i studien, ett som berör sambandet mellan 

variablerna konkurs och byte av revisionsbyrå och ett som berör konkurs och byte av 

revisor. Nedan är de båda testen uppdelade under respektive rubrik. 

 

 4.6.1  Byte av revisionsbyrå 

 
Tabell 20. Chi2-test (test of independence) revisionsbyrå 

 
 
Enligt Pallant (2016) är det viktigt att testet inte bryter mot antagandet om ”minimum 

expected cell frequency” vilket Pallant (2016) menar ska vara fem stycken eller fler. I 

detta test visar fotnot a) att detta test inte har brutit mot antagandet då det indikerar att 
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noll celler (0%) innehar mindre än fem celler. Detta test är signifikant på en 0% nivå. 

Detta innebär att andelen företag som går i konkurs och byter revisionsbyrå är 

signifikant skillnad mot de som inte går i konkurs. Det visar därför på ett samband 

mellan variablerna konkurs och byte av revisionsbyrå. 

  

 
Tabell 21. Chi2-test (test of independence) korstabell byrårotation 
 

Korstabellen ovan bekräftar resultaten från tidigare avsnitt med den deskriptiva 

statistiken. I tabellen ingår variablerna ”konkurs” och ”byte av revisionsbyrå”. När ett 

företag inte har gått i konkurs och inte bytt revisionsbyrå, är de variablerna kodade med 

0. När ett företag har gått i konkurs och har bytt revisionsbyrå, är variablerna kodade 

med 1.  

 
Tabell 22. Chi2-test (test of independence) Phi och Crames’s V för byrårotation 

 
I tabell 22 ovan ser vi värdet Phi som visar en medium effekt enligt Cohen’s (1988) 

kriterier av 0,10 för liten effekt, 0,30 för medium effekt och 0,50 för stor effekt. 

Cramer’s V kan anta värden mellan 0 (inget samband mellan variablerna) till 1 (perfekt 
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samband mellan variablerna). Vi ser nu att värdet är 0,167, vilket tyder på ett samband 

även om det enbart är relativt starkt. 

 

 4.6.2  Byte av revisor 

 
Tabell 23. Chi2-test (test of independence) byte av revisor 

 
 
 Enligt Pallant (2016) är det viktigt att testet inte bryter mot antagandet om ”minimum 

expected cell frequency” vilket Pallant (2016) menar ska vara 5 eller fler. I detta test 

visar fotnot a så har detta test inte brutit mot antagandet då det indikerar att 0 celler 

(0%) har ett expected count på mindre än 5. Eftersom denna studie använt korstabell så 

är värdet som heter ”continuity correction” det som är mest intressant för oss. Detta 

värde är 1,824 vilket gör att detta test inte är signifikant. Detta betyder att andelen 

företag som går i konkurs och byter revisor inte är någon skillnad mot de som inte går i 

konkurs. Det verkar således inte vara något samband mellan konkurs och byte av 

revisor.  
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Tabell 24. Chi2-test (test of independence) korstabell revisorsrotaiton 

 
 

Korstabellen ovan bekräftar resultaten från tidigare avsnitt med den deskriptiva 

statistiken. Variablerna konkurs och byte av revisionsbyrå är kodade med 0 för icke 

konkurs och ej bytt revisionsbyrå, samt med 1 för konkurs och byte av revisionsbyrå.  

 
Tabell 25. Chi2-test (test of independence) Phi och Crames’s V för revisorsrotaion 
 

I tabell 25 ovan ser vi värdet på Cramer’s V. Cramer’s V kan gå mellan 0 (inget 

samband mellan variablerna) till 1 (perfekt samband mellan variablerna). Vi ser nu att 

värdet är 0,062, vilket tyder på att det är ett relativt svagt samband. Phi effekten visar en 

liten effekt enligt Cohen’s (1988) kriterier av 0.10 för liten effekt, 0,30 för medium 

effekt och 0,50 för stor effekt. 
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5.  ANALYS  OCH  DISKUSSION  
I detta kapitel presenteras analysen av den deskriptiva statistiken samt Chi2-testerna  

på ett mer grundligt sätt, samt huruvida hypoteserna kunnat besvarats eller förkastats. 

Nedan presenteras studiens huvudsakliga hypotesområden separat för byrårotation, 

revisorsrotation, samt tidpunkten för byrårotation respektive revisorsrotation. Studiens 

resultat fördjupas i form av en vidare diskussion gällande de den teoretiska 

referensramen samt orsaker till frivilliga byrå- och revisorsrotationer. 

5.1  Hypotes 1. Byrårotation 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om konkursbolag använde sig av 

byrårotation i större utsträckning än aktiva bolag. Vi vill därför poängtera att det i denna 

analys har, som tidigare nämnts, inte tagits någon hänsyn till orsakerna till varför byte 

av varken byrå eller revisor har skett. 5552 årsredovisningar och revisionsberättelser 

studerades och det noterades om byte har skett (om så var fallet, registrerades även 

vilket/vilka år). Samma procedur gjordes om bolaget hade bytt revisor under sina 

verksamma år.  

 

Resultatet från den deskriptiva statistiken visade att majoriteten (70%) av de 

konkursbolag som undersöktes, har bytt revisionsbyrå under sina verksamma år. Detta 

är att jämföra med de aktiva bolagen som visade nära 53% i samma kategori. Redan vid 

detta skede kunde vi konstatera att det föreligger ett samband mellan företag som 

tillämpat sig av rotation av revisionsbyrå och företag med avslutad konkurs. För att 

ytterliga undersöka detta samband utfördes två variationer av Chi2-test. 

 

Resultatet av Chi2-testet (goodness of fit) visade att det observerade utfallet på ett antal 

av 122 stycken företag som tillämpat byrårotation ej var en slumpmässig händelse. Det 

förväntade utfallet med det angivna hypothesized value resulterade i ett antal på 45 

stycken företag som tillämpat byrårotation. Anledningen till varför det observerade 

värdet är större än det förväntade värdet än vad som angivits med hypothesized value i 

enlighet med Schartz och Menons (1985) studie, kan till viss del bero på att deras studie 

utförts på börsnoterade företag. Denna studie är utförd på onoterade företag vilket gör 

att vi i denna studie kan dra slutsatsen till att fler onoterade företag som tillämpar 

byrårotation går i konkurs i jämförelse med noterade företag. 
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Resultatet av Chi2 testet (test of independence) visade även att det finns ett samband 

mellan byrårotation och konkurs. Både Phi-värdet och Cramer’s V indikerade att det 

finns en effekt av ett samband klassificerad med styrkan medium samt att det finns ett 

positivt samband som är relativt starkt.  

 

Den deskriptiva statistiken visar att 70% av konkursbolagen tillämpade byrårotation 

någon gång under sina verksamma år och 30% bytte inte alls under sin verksamma tid. 

Detta innebär att vi förkastar nollhypotesen gällande icke befintligt samband mellan 

konkurs och byrårotation, men med hjälp av de data kan vi besvara H1. Med hjälp av de 

statistisk signifikanta resultaten från båda Chi2-testen kan vi ytterligare styrka att vi 

förkastar studiens nollhypotes och konstatera i denna studie att det finns ett samband 

mellan byte av revisionsbyrå och företag som går i konkurs. 

 

H01: Det finns inget samband mellan byrårotationens samband på konkursföretag. 

H1: Det finns ett samband mellan byrårotationens samband på konkursföretag. 

 

5.2  Hypotes 2. Revisorsrotation 

Motsvarande procedur, som ovan nämnts, genomfördes även i denna del av studie för 

att kunna besvara studiens andra hypotes. Med hjälp av den deskriptiva statistiken och 

Chi2-testerna, analyseras sambandet mellan variabeln konkurs och variabeln byte av 

revisor.  

 

Resultatet av den deskriptiva statistiken visade att 70 % av de företag som gått i konkurs 

har använt sig av revisorsbyte. I Jämförelse med de aktiva företagen var motsvarigheten 

63 %, vilket är 10 procentenheter mer än det som visades i resultatet av byrårotationen.   

 

Chi2-testet (goodness of fit) gav liknande resultat för byte av revisor som för byte av 

revisionsbyrå. Det observerade värdet av företag som tillämpat revisorsbyte urskiljer sig 

med enbart ett företag, det vill säga är det observerade värdet 121 stycken företag. I 

enlighet med hypothesized value, blev det förväntade värdet ett utfall på 45.2 stycken 

företag. Med hjälp av Chi2-värdet kan slutsatsen dras att de observerade värdena inte 

utspelats efter slumpmässig händelse. Orsaken till liknande Chi2-resultat som visades 
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för resultatet för byrårotation beror till största del på att det enbart skiljer sig med ett 

företag mindre som tillämpat revisorsbyte i jämförelse med byrårotation. Därför kan 

man i detta test antyda att det finns ett samband mellan byte av revisor och företag som 

går i konkurs. 

 

Chi2-testet (test of independence) visade i enlighet med ”continuity correction” att testet 

ej var signifikant och antyder i enlighet med resultatet att det inte finns något samband 

mellan företag som byter revisor och de företag som går i konkurs. Phi-effekten visade 

en mediumeffekt och Cramer’s V antyder på ett relativt svagt samband. Trots en 

mediumeffekt samt det relativt svaga sambandet blir slutsatsen således via Chi2-testet 

att det inte föreligger något samband mellan företag som tillämpat revisorsrotation och 

konkursföretag. 

 

Resultaten av den deskriptiva statistiken samt från Chi2-testet (goodness of fit) påvisade 

ett samband mellan revisorsrotation och företag i konkurs. Chi2-testet (test of 

independence) visar dock på att det inte föreligger något samband mellan den beroende 

och oberoende variabeln, dock var detta ett resultat som ej var signifikant och kan 

därför uteslutas inför beslutet att förkasta eller besvara studiens andra hypotes. På grund 

av det ej signifikanta resultatet väljer vi i denna studie att förkasta H0 och istället 

besvarar H2. Resultatet blir i detta sammanhang att det finns ett samband mellan företag 

som bytt revisor och företag med avslutad konkurs. 

 

H02 : Det finns inget samband mellan revisorsrotation och företag som gått i konkurs. 

H2: Det finns ett samband mellan revisorsrotation och onoterade konkursbolag i 

Sverige.   

 

5.3  Hypotes 3. Tidpunkt för byrårotation 

Av den deskriptiva statistiken i tidigare kapitel kunde utläsas att tidpunkterna och åren 

för de byten som har skett, både av revisionsbyrå och revisor. Diagram 1 som beskriver 

variabeln ”byrårotation” för båda populationsgrupperna visar att båda grupperna är 

relativt jämna över tid, sett till år. Majoriteten av alla byrårotationer skedde mellan år 

2005 till 2012, inom kategorin som benämns som ”mitten”, både för konkursbolag och 

aktiva bolag.  
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Det vanligaste antalet byten för konkursbolagen var ett (1) byte under en tioårsperiod. 

30% av konkursbolagen bytte inte alls under sin verksamma tid, men 70% tillämpade 

rotation någon gång. 12,6% av de som bytte revisionsbyrå bytte aldrig bort sin revisor, 

detta tyder på att revisorn har bytt arbetsplats och klienten behöll sin lojalitet gentemot 

revisorn. 41% av alla byrårotationer skedde i studiens ”mitten”-kategori och 35% i 

”slutet”, alltså under de tre sista verksamma åren för bolaget. Skillnaden mellan dessa 

kategorier är relativt liten. 

   

Resultatet i denna studie stöder därmed en förkastning av nollhypotesen H03 och ger 

möjlighet att besvara mothypotesen H3. 

 

H03: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisionsbyrå hos 

konkursbolag. 

H3: Konkursbolag byter revisionsbyrå under de tre sista verksamma åren                 

 

  

5.4  Hypotes 4. Tidpunkt för revisorsrotation 

Av den deskriptiva statistiken i tidigare kapitel kunde utläsas att statistiken gällande 

variabeln ”revisorsrotation” är något mer ojämn. Den aktiva gruppen står för en större 

andel byten än konkursgruppen. Detta kan ha att göra med den aktiva gruppen är en 

större population än konkursgruppen för att resultaten skulle kunna generaliseras.  

  

I konkursgruppen bytte 30,5% aldrig revisor någon gång under sina verksamma år, 

vilket innebär nära 70% bytte revisor. Vanligast antal byten var ett (1) byte och det var 

nära 38% som enbart bytte revisor en (1) gång. Tidpunkten för bytet visar minimala 

skillnader kategorierna emellan. Endast 0,5% skiljde kategorierna ”mitten” och ”slutet” 

och endast 1% skiljde ”tidigt” med ”mellan”. Schwartz och Menon (1985) hävdar i sin 

studie att ju närmare ett företag är konkurs desto villigare är företaget att byta bort sin 

revisor, något som vi kan se inte var fallet i denna studie. Däremot kan vi konstatera att 

författarnas teori om byte de sista verksamma åren stämmer, dock med rotation av 

revisionsbyrå i denna studie.   
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Bland de aktiva bolagen så var även här ett (1) byte det vanligaste antalet byten där 37% 

hade bytt och därefter var noll byten vanligast med 36,7% av gruppen. Här skedde 

majoriteten (55,5%) av alla byten under ”mitten”perioden.   

  

Detta resultat går emot tidigare forskning av Schwartz och Menon (1985) som menar att 

det finns en högre frekvens och större benägenhet till revisorsrotation bland företag som 

närmar sig en konkurs. Vilket innebär att vi därmed besvarar H04 och förkastar H4 

hypotesen. 

 

H04: Det finns inget samband mellan tidpunkten för byte av revisor hos konkursbolag. 

H4: Konkursbolag byter revisor under de tre sista verksamma åren. 

  

Resultaten visar att de aktiva bolagen har en mycket högre andel byten de sista 

redovisade åren. Detta är dock inget vi kan analysera mer djupgående i denna studie 

eftersom vi inte vet hur många år dessa kommer att fortsätta vara verksamma bolag.  

5.6  Diskussion  

Den forskning som finns idag inom rotationsområdet är främst baserad på bolag som 

befinner sig på en reglerad marknad i andra länder (exempelvis Knechel och 

Vanstraelen, 2007; Schwartz och Menon, 1985). Den limiterade forskningen som finns 

på onoterade bolag, som dessutom befinner sig på den svenska företagsmarknaden, har 

öppnat för en intressant forskningsmöjlighet för denna studie. I Sverige har 

rotationspolitik gällande revisionsbyrå tidigare inte tillämpats, däremot har det funnits 

rotationskrav av revisorspartner inom börsnoterade bolag med ett årsintervall på sju år 

(Ewelt-Knauer et al. 2012). Obligatorisk rotationspolitik för bolag som är onoterade 

tillämpas inte idag inom Sveriges gränser, men för företag som är noterade på en 

reglerad marknad råder de regler som finns i ”revisionspaketet” och de nya direktiven 

från EU. Direktivet är fortfarande så nytt att långvariga effekter av denna lagändring 

ännu inte varit möjliga att studera på de börsnoterade bolagen. De onoterade bolagen i 

Sverige är istället tillåtna att tillämpa frivillig rotation av revisionsbyrå eller revisor om 

företagen själva önskar. Detta registreras i företagens årsredovisningar och 

revisionsberättelser som i Sverige är offentliga uppgifter för allmänheten att skåda, 

vilket har gett oss unik möjlighet till analys av revisors- och byrårotationens effekter på 

den svenska onoterade marknaden.  
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Den empiriska undersökningen som genomfördes i denna studie visade att det fanns ett 

samband mellan variablerna ”konkurs”, ”byrårotation” och även ”revisorsrotation”. 

Detta innebär att företag som har en avslutad konkurs har varit mer benägna att byta 

revisionsbyrå och revisorer under sina verksamma år, jämfört med fortfarande aktiva 

företag. Studien som genomförts är baserad på svenska marknaden, som i nuläget är en 

frivillig rotationsmarknad och orsaker till byte är för oss okänt. I avsnittet nedan 

presenteras några möjliga faktorer till varför studiens företag valt att byta revisionsbyrå 

eller revisor. 

5.6.1  Orsaker till frivilliga byrå- och revisorsbyten 

Denna studie har inte haft någon möjlighet att ge svar på varför svenska onoterade 

aktiebolag väljer att byta varken revisionsbyrå eller revisor. Vi anser ändå att det är 

viktigt att förstå att det kan finnas flera olika bakomliggande incitament för byten och 

att dessa givetvis kan ha en påverkan även om de inte tas upp i denna studie. 

Anledningarna till att ett företag väljer att byta byrå kan variera och är unikt från fall till 

fall. Här tar vi upp några faktorer som gör det möjligt att förstå varför byte skett. 

  

Schwartz och Menon (1985) konstaterar i sin studie att incitamenten bakom byte av 

revisor kan variera beroende på företagets finansiella ställning och påpekar att 

ekonomiskt instabila företag har andra behov än de företag som befinner sig i en god 

ekonomisk situation. Enligt Schwartz och Menon (1985) behöver således inte faktorerna 

som är avgörande för byten vara samma för konkursbolag som för aktiva bolag.  Vidare 

menar författarna att vissa företag även kan visa mer av en tendens att byta revisorer på 

grund av utomstående påtryckningar som härleds av branschspecifika miljövariabler. 

Schwartz och Menon (1985) nämner kontroversen kring redovisning av olje- och 

gasverksamhet som ett exempel på detta.  

 

En del rotationer har självklart naturliga förklaringar som exempelvis att revisorn 

pensioneras, avlider eller byter karriär och således inte längre kan vara revisor för 

bolaget (Revisorslagen, SFS 2001:883, 4 §). Ytterligare förklaring kan vara att bolaget 

expanderar och revisionsbyrån inte har den kapacitet eller kunskap som krävs för att 

bolaget ska behålla byrån. Schwartz och Menon (1985) menar att detta är byten som 

karakteriseras av bolag som har en finansiellt god ställning. Det kan också vara att det är 

bolagsstämman som tar beslut om att en rotation av revisionsbyrå (eller revisor) ska ske. 
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Vidare kan även ökade kostnader vara en orsak till byte (Jackson et al., 2008; Cameran 

et al., 2015; Geiger & Raghunadan, 2002; Schwartz & Menon,1985), antingen genom 

att byrån ökar sina arvoden eller att företaget tappar finansiell styrka och därför tvingas 

till byte. 

  

Utöver detta så kan oberoendefrågan vara en stor orsak till ett byte (Ewelt-Knauer et al., 

2013).  Grunden till detta kan vara en allt för familjär relation eller att 

revisionsintäkterna har en för stor ekonomisk påverkan på revisionsbyrån (eller 

revisorn) och då uppstår en beroendeställning som inte är tillåten (Revisionslagen, SFS 

1999:1079, 17 §). Gregory och Collier (1996) menar att fruktan över personliga 

konflikter mellan bolagets ledning och ansvarige revisor kan vara en bidragande orsak 

till byte. Dessa konflikter kan enligt författarna inkludera uttryck för oenigheter och oro 

över revisionskvaliteten. Williams (1988) menar att vid omstrukturering i bolagets 

ledarskap så kan en ny chef begära byte av revisionsbyrå om det anses att den tidigare 

revisorn har en allt för nära relation med ledningen. Vidare förklarar Williams (1988) att 

agentteorin beskriver ett komplext kontrakt mellan klienten och revisorn och att ett byte 

av den sistnämnde då kan påverka agentkontraktet. 

  

Det finns även en möjlighet att uppdraget avslutas i förtid på grund av ett minskat 

förtroende för antingen revisorn eller revisionsbyrån. Mande och Son (2013) menar att 

det kan vara så att revisionsbyrån har varit inblandad i någon form av skandal och 

klienten väljer därför ett byte för att inte själv drabbas av ett negativt rykte. Detta är 

något som tas upp inom legitimitetsteorin med anledning att bolaget vill vara samhället 

till lags. 

  

Detta är i linje med Williams (1988) studie som hävdar att ledningen kan vilja byta byrå 

om de upplever att bolagets rykte blivit skadat hos intressenter (exempelvis 

aktieägarna). Om någon i bolagets ledning har varit (eller är) inblandad i någon form av 

olaglig aktivitet så menar Williams (1988) att förtroendet bland intressenter kan sjunka 

snabbt när detta görs offentligt. Författaren menar då att det är ledningens uppgift att 

vända på situationen och agera för att vinna tillbaka intressenternas förtroende genom 

exempelvis en rotation av byrå eller revisor. Enligt Williams (1988) görs detta för att 

öka trovärdigheten i den finansiella rapporteringen och om revisorn utfärdar en ”oren” 

revisionsberättelse erhåller ledningen ofta incitament att byta revisionsbyrå, i hopp om 
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att vinna tillbaka förtroendet hos aktieägarna. Enligt Blau, Brought, Smith och Stephens 

(2013) så kan situationen även vara omvänd, att bolaget har varit inblandad i någon 

form av skandal och revisionsbyrån (eller revisorn) är den part som tar initiativ till att 

avsluta samarbetet. Utöver detta är det även sannolikt att ett bolag skulle ersätta en 

revisor som inte sköter sitt jobb eller är ineffektiv. Williams (1988) menar att 

effektiviteten (eller ineffektiviteten) hos revisorn kan vara präglad av erfarenheten av en 

specifik bransch. Enligt Williams (1988) så är en revisor mer effektiv om denne har en 

stor kännedom inom en specifik bransch och därmed har bättre förståelse för externa 

faktorer som kan påverka bolaget.                                            
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6.  SLUTSATS  
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats, bidrag samt förslag till vidare forskning 
inom området. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan företag som har tillämpat byrårotation och företag som hamnat i 

konkurs. Studiens resultat bekräftar existensen av detta samband, vilket innebär att 

konkursbolag har visat en större benägenhet till att byta revisionsbyrå än företag som 

fortfarande är aktiva. Resultaten visar även att de företag som byter revisionsbyrå, byter 

byrå under sina tre sista verksamma år. Denna studie undersökte även sambandet mellan 

byte av revisor och konkurs som en sidofaktor, vilket resulterade i konstaterandet att det 

föreligger ett samband med konkursföretag. Tidpunkten för revisorsrotation har dock 

inget samband med det ovannämnda, det vill säga företag som tillämpat sig av 

revisorbyte har ej tillämpat ett byte under sina tre verksamma år. 

6.1  Studiens bidrag 

Studiens bidrag är uppdelat i två delar, ett praktiskt och ett teoretiskt. Först presenteras 

det praktiska bidraget som beskriver hur studien kan vara intressant i praktiken. Därefter 

presenteras det teoretiska bidraget som beskriver hur denna studie skiljer sig åt jämfört 

med tidigare forskning. 

 

6.1.2   Praktisk bidrag  

Resultatet av denna studie är betydelsefullt för flera aktörer inom 

småföretagarmarknaden, bland annat för ägare av företag inom den onoterade 

marknaden. Eftersom ägare befinner sig i en beslutsfattande position bör det vara av 

stort intresse att förstå det samband som har lyfts fram i denna studie, speciellt om en 

konkurs är på ingång. Eftersom onoterade bolag i Sverige idag själva kan välja om de 

vill byta revisionsbyrå har vi i denna studie dragit slutsatser som kan fungera som 

beslutsunderlag då bolagen överväger att byta revisionsbyrå. Baserat på studiens 

resultat, nämligen att företag som har gått i konkurs byter revisionsbyrå oftare än 

fortfarande aktiva bolag, menar vi att onoterade företag inte nödvändigtvis behöver 

spendera de extra resurserna som krävs i samband med ett byråbyte. Vi vill poängtera 

att slutsatsen inte är att alla företag som tillämpar byrårotation går i konkurs, men vi ser 
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det inte heller som en lösning att rekommendera för företag som är ekonomiskt instabila 

och söker alternativ för att stärka sitt företag och dess fortlevnad. Därför anser vi att 

resultatet är av yttersta vikt för företagsägare som är osäkra på företagets fortsatta 

framtid. Vidare förhoppningar är att denna studie bidrar till fortsatta intressanta 

diskussioner inom området och att ägare i onoterade bolag förstår att det kan vara klokt 

att överväga andra alternativ än flertalet byten av revisionsbyrå eller revisorer, då det i 

denna studie har visats att byråbyte inte ger några ytterligare fördelar för företagets 

fortsatta överlevnad. Byrårotation fungerar med andra ord inte som en ”stairway to 

heaven” för småföretageare, utan resultaten av denna studie visar att det istället är 

tecken på en ”highway to hell”.  

Dessutom menar vi att resultatet av denna studie bör ses som en tydlig varningssignal 

för samhället. Dels kan frekventa byten av revisionsbyrå ses som en indikation för 

konkurrenter inom samma marknad när ett företag troligtvis är på väg mot konkurs. 

Frekventa byten kan även fungera som varningssignaler hos exempelvis bankinstitut 

och andra myndigheter. Bankinstitut är självklart inte intresserade av att bevilja lån till 

företag som inom en snar framtid får problem med fortlevnad, även om dess 

ekonomiska ställning kan se relativt god ut just för stunden.     

Resultaten av vår studie är alltså inte bara av värde för enskilda företagsägare och dess 

konkurrenter, utan även samhället i stort, eftersom samhället bygger på en finansiell 

marknad. Revisorn har en betydande roll för samhället på grund av sin granskning av 

marknadens tegelstenar, företagen. Det är därmed viktigt att revisorns roll fortsätter att 

vara trovärdig och i en oberoende ställning.   

6.1.3   Teoretiskt bidrag   

Ämnet byrå- och revisorsrotation har tidigare studerats av bland annat Arruñda och Paz-

Ares (1997) Bamber och Bamber (2009),Cameran et al. (2003), Cameran et. al (2015), 

Carrera et al. (2007), DeAngelo (1981), Geiger och Raghunandan (2002), Jackson et al. 

(2008), och Schwarts och Menon (1985).  Dessa studier har undersökt diverse effekter 

av både frivillig och obligatorisk byrårotation. Majoriteten av de studier som har gjorts 

inom området berör publika, börsnoterade aktiebolag. Forskare som Ball och 

Shivakumar (2005) hävdar att det är begränsat med forskning om bland annat revisorns 

roll i onoterade aktiebolag och Hope och Langli (2010) menar att dessa studier är 

annorlunda i utförande, jämförelsevis med börsnoterade aktiebolag. 
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I denna studie har vi därför valt att fokusera på byrå- och revisorsrotation i onoterade 

aktiebolag i Sverige med motiveringen att det idag helt saknas forskning inom detta 

område, trots att informationen om företagen i landet är både offentlig och lättåtkomlig. 

Denna studie har därmed tillfört ny information till forskningsområdet. Detta gör vår 

studie intressant för forskare som önskar studera och vidareutveckla området. Denna 

studie är inte avsedd för att skapa nya teorier eller vara induktiv, utan för att 

vidareutveckla och stärka/ifrågasätta den redan befintliga forskningen inom området. 

Som tidigare nämnts i studien menade Schwarts och Menon (1985) att företag som har 

gått i konkurs har haft en större benägenhet att byta revisor, vilket även konstaterades i 

denna studie med variablerna byrårotation och revisorsrotation.  Studiens syfte har 

därmed besvarats och lämnar både ett praktiskt samt teoretiskt bidrag till forskningen, 

samt vidare förslag på hur forskningsområdet kan utvecklas presenteras nedan.  

6.2  Vidare forskning 

Den forskning som berör sambandet mellan konkurs och rotationspolitik fann vi vara 

mycket begränsad, speciellt forskning som behandlar företag av onoterad karaktär. På 

grund av detta skulle det vara intressant att exempelvis vidareutveckla denna studie 

baserat på data från ett större urval, under en längre tidsperiod eller från andra länder.  

Totalt har 552 bolag undersökts, vilket i sammanhanget kan anses som en mindre 

studie. Vi menar att det hade varit en intressant aspekt att undersöka en större och 

omfattande studie för att jämföra om det hade resulterat i liknande resultat som denna 

studie har påvisat. Studien sträcker sig även under en tio-års period och det finns 

utrymme för vidare forskning under en längre tidsperiod för att eventuellt upptäcka 

tydligare samband. En mer djupgående undersökning som även studerar de finansiella 

nyckeltalens effekt av rotationsbyten menar vi även skulle vara en intressant aspekt då 

vi i denna studie på grund av tidsbrist valt att utesluta denna del i studien.  

 

Ett ytterligare alternativ till vidare forskning skulle vara att tillämpa ett annat val av 

forskningsmetod, exempelvis kvalitativ metod.  Studier av kvalitativ karaktär har en 

större möjlighet att undersöka varför sambandet existerar mellan byrårotation och 

konkurs samt klargöra vad orsakerna till detta sambands förekomst är. En kvalitativ 

studie kan även framställas för att utreda de bakomliggande orsakerna till varför mindre 

onoterade företag väljer att byta revisionsbyrå eller revisor. Detta för att få en djupare 
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förståelse till varför bolag tillämpar rotationer samt för att få insikt i varför byte sker vid 

en specifik tidpunkt. 
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