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Sammanfattning 

 

Med anledning av ett antal redovisningsskandaler i början av 2000-talet har revisorers 

oberoendeställning gentemot klientföretagen kommit att diskuteras. I USA väcktes därför 

frågan om ett införande av revisorsrotation alternativt byrårotation. På grund av bristande 

erfarenhet inom området ansåg den amerikanska kongressen att beslut om byrårotation inte 

kunde fattas och således infördes endast revisorsrotation. I samband med detta införande fick 

U.S Government Accountability Office (GAO) i uppdrag att, genom en kvantitativ studie i 

form av enkätundersökning, undersöka vilka potentiella effekter ett införande av byrårotation 

skulle få på de amerikanska publika företagen. 

 

Med utgångspunkt i den av GAO genomförda undersökning utformades denna uppsats för att 

på liknande sätt undersöka de potentiella effekterna av ett eventuellt införande av obligatorisk 

byrårotation i Sverige. Uppsatsens syfte bygger på att undersöka hur CFO:n, eller 

motsvarande befattningshavare, på samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm ser 

på förslaget om ett införande av obligatorisk byrårotation, samt vilka för- och nackdelarna 

anses vara.  

 

Resultatet av studien tyder på en övergripande negativ inställning till ett införande av 

byrårotation i Sverige. Majoriteten av respondenterna anser att rådande bestämmelser om 

endast revisorsrotation är tillräckligt för att kunna säkerställa revisorns oberoende ställning 

gentemot klientföretaget. Likväl anser de att ett införande av byrårotation kan komma att 

skada mer än vad det gör nytta då kostnaderna och effektiviteten kan komma att påverkas 

negativt. Detta resultat stämmer också väl överens med det som GAO fann i sin studie.  

 

Nyckelord: byrårotation, attityd, revisorers oberoende, revisionskvalitet, kunskapsspill, 

revisionskostnader, revisorsrotation 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt behandlas problematiken kring revisorers oberoende och den 

föreslagna lösningen byrårotation introduceras. Avsnittet avslutas med syfte och 

frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 
I spåren av de omdiskuterade redovisningsskandalerna som uppdagades i början av 2000-talet 

har revisorernas anseende, och den marknad inom vilken de verkar, kommit att ta stor skada 

(Hjalmarsson, Falk & Egenäs, 2002, s.12). Däribland kan den omtalade Enronskandalen från 

år 2002 nämnas som ett av de mest kontroversiella fallen, vars efterdyningar föranledde 

konkursen av revisionsbyrån Arthur Andersen (Malmqvist, 2011, s.24). Inte långt efter 

Enronskandalen, under hösten 2003, drabbades även Sverige av en stor redovisningsskandal 

vid uppdagandet av den så kallade Skandiaaffären, där ansvariga revisorer fick undergå stark 

kritik för sin passivitet (Rydbeck & Tidström, 2003, s.6). Andra liknande, och mer aktuella 

fall av redovisningsskandaler i Sverige är Carnegie och HQ Bank, vars ansvariga revisorer på 

liknande sätt kritiserades hårt och anklagades för att ha varit alltför slapphänta i sin 

granskning av företagens missvisande redovisningar (Flood, 2010). Avsaknaden av oberoende 

och objektiv ställning gentemot Enron var en av orsakerna till Arthur Andersens fall, och det 

är just oberoende och objektiv ställning hos revisorer i allmänhet som har kommit att 

ifrågasättas alltmer. Det har därför blivit högst angeläget för normgivare att vidta nödvändiga 

åtgärder för att revisionsprofessionen ska kunna återfå allmänhetens tilltro, samt säkerställa 

oberoendet hos revisorerna. 

 

Ett antal lagförändringar har således införts på senare år, där den amerikanska Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) var bland de första. Lagen antogs under sommaren 2002 och åsyftar att återställa 

investerares förtroende för aktiemarknaden samt öka tillförlitligheten och sanningshalten i 

företagens finansiella rapporter (Svernlöv & Blomberg, 2003). Som ett led i att uppnå detta 

medför SOX ett krav på att påskrivande revisorer ska rotera internt inom revisionsbyrån var 

femte år (Alander, 2002, s.17). Samma år som SOX antogs infördes Analysmodellen för 

prövning av revisors opartiskhet och självständighet i svensk lag som syftar till att säkerställa 

oberoendet hos revisorer.  
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Den enskilde revisorn ska inför varje nytt uppdrag, samt kontinuerligt närhelst 

bevekelsegrund finns, utföra en självkontroll för att säkerställa att han eller hon kan anses 

vara oberoende utifrån ett antal preciserade hotbilder mot revisorns oberoende (FAR, 

Analysmodellen, 2005).  

 

Under samma period publicerade EU-kommissionen en ny EU-rekommendation, 

2002/590/EG, som behandlar revisorns oberoende i EU. EU-rekommendationen 

tillhandahåller ett ramverk som behandlar alla de allmänna frågor som berör revisorers 

oberoende samt eftersträvar att inge förtroende för företagens finansiella rapporter. 

(Markland, 2002) Rekommendationen inrymmer därtill en inrådan om intern rotation av 

påskrivande revisorer i företag av allmänt intresse, såsom börsnoterade företag, efter två 

genomförda mandatperioder om högst sju år. Vidare föreskrivs i rekommendationen att den 

påskrivande revisorn inte bör återvända till uppdraget förrän minst två år har fortskridit. 

(ibid.) EU-rekommendationen hade till en början ingen rättsverkan i Sverige men har sedan 1 

juli 2009 kommit att börja gälla samtliga påskrivande revisorer i de börsnoterade företagen i 

Sverige (FAR, Yrkesetiska regler, 2005). Dessa bestämmelser finns reglerade i 

aktiebolagslagen, där det står angivet att en revisors uppdrag ska gälla till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, samt att om samma 

revisor då utses på nytt får uppdraget endast gälla till slutet av den årsstämma som hålls tre 

räkenskapsår därefter (ABL 9:21). Under våren 2006 tillkom därtill en anknytande rättsakt till 

EU-direktivet 2002/590/EG, nämligen "Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG", 

som innebär en ökad fokusering och integrering av det arbete som ska utövas avseende 

revision och intern kontroll. Denna rättsakt syftar till att stärka och harmonisera den 

lagstadgade revisionen bland EU:s medlemsstater, samt klargöra revisorernas uppgifter och 

fastställa etiska principer för att säkerställa deras oberoende (EU:s webbportal, 2007). 

Direktivet innefattar bland annat allmänna krav på en revisionskommitté för företag av 

allmänt intresse, då en sådan kommitté anses utgöra en viktig funktion för höjning av 

kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen. (Deloitte, 2006) 
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1.2 Problemdiskussion 
De lagförändringar, som nämnts ovan, behandlar revisorsrotation, det vill säga att 

klientföretagen stannar inom samma byrå men att den påskrivande, och tillika ansvariga, 

revisorn roteras efter sju år. Det argumenteras dock för att man bör ta det ett steg längre till att 

införa byrårotation i Sverige, det vill säga att hela revisionsbyrån byts ut, då man anser att 

revisorsrotation inte är tillräckligt effektivt (Malmqvist, 2011, s25). Det var främst under 

hösten 2010, då HQ Bank tvingades till likvidation, som frågan om ett införande av 

obligatorisk byrårotation i Sverige väcktes. Malmqvist (2011, s.25) frågade sig i sin 

debattartikel om byrårotation om inte det inte skulle kunna vara ett nödvändigt omen för att 

säkerställa för investerare att revisorers granskning av företag är tillförlitlig. Argumentet är att 

byrårotation kommer att medföra en ytterligare kvalitetssäkring av revisionsarbetet då det 

möjliggör för revisionsbyråer att kontrollera varandras arbeten (Hoyle, 1978, s.74). 

Tidsbegränsade uppdrag, som byrårotation, anses således fungera som periodvist 

återkommande kvalitetskontroller (Malmqvist, 2011, s.25). Motståndare till byrårotation 

menar dock att en sådan rotation inte är önskvärd, utan att gällande bestämmelser om 

revisorsrotation, tillsammans med de övriga förändringar som införts i syfte att förstärka 

revisorers oberoende, tros kunna ge samma förväntade fördelar men utan de stora kostnader 

och effektivitetsförluster som byrårotation anses orsaka (Eklöv Alander, 2011, s.39).  

 

När frågan om ett införande av revisorsrotation alternativt byrårotation väcktes i USA, i 

samband med införandet av SOX i början på 2000-talet, infördes endast intern 

revisorsrotation. Detta då den amerikanska kongressen ansåg att den tidigare forskning som 

fanns inom området gällande byrårotation var allt för begränsad och inte tillräckligt 

omfattande för att kunna förutspå potentiella effekter på den amerikanska marknaden (U.S. 

GAO, 2003, s.2). I samband med införandet av den nya regleringen fick därför U.S. 

Government Accountability Office1, nedan kallad GAO, i uppgift att, genom en kvantitativ 

studie i form av enkätundersökning, undersöka vilka effekter ett eventuellt införande av 

byrårotation skulle få på de amerikanska publika företagen. (GAO, 2003 s.2) Då ingen 

motsvarande undersökning, som den GAO genomförde 2002-2003, finns för svenska 

börsnoterade företag har det kommit att bli av intresse för denna uppsats att genomföra en 

liknande studie. Effekterna av byrårotation har undersökts såväl teoretiskt som empiriskt i 

andra länder, men den svenska marknaden är ännu förhållandevis outforskad.  

                                                
1 Tidigare U.S. General Accouting Office 
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Vidare är det ovisst hurdan inställningen är till obligatorisk byrårotation bland företag i 

Sverige. Av den anledningen ämnar vi att bidra till diskussionen genom att med hjälp av vår 

undersökning, med utgångspunkt i GAO:s undersökning, försöka dra slutsatser om hur ett 

eventuellt införande av obligatorisk byrårotation skulle kunna tänkas bemöta av företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur attityden är till obligatorisk byrårotation 

bland företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och vilka potentiella effekter som kan 

finnas. Frågeställningen lyder därför som följande: Hur är attityden till byrårotation bland 

företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm? 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i agent- och stewardshipteorin för 

att sedan behandla oberoende, GAO:s undersökning samt tidigare forskning inom 

revisionskvalitet och byrårotation. Avsnittet avslutas studiens centrala 

utgångspunkter. 

 

2.1 Agentteorin 
Agentteorin är en grundläggande teori för all företagsverksamhet och fokuserar i sin 

grundmodell på överenskommelser mellan två parter, en principal och en agent. Dessa parters 

inbördes beroendeförhållande grundar sig i att den ena parten, principalen, vill ha något 

verkställt och anlitar en annan part, agenten, för att få arbetet utfört. (Norrman, 2005, s.16). 

Den huvudsakliga relationen i agentteorin är den mellan aktieägare och företagsledning, 

förutsatt att det föreligger är ett åtskiljande av ägande och kontroll (Eisenhardt, 1989, s.58). 

Syftet med relationen är att agenten, det vill säga företagsledningen, ska agera utifrån 

principalens, ägarnas, intressen men en intressekonflikt uppstår när agenten istället agerar 

utifrån sina egna intressen. Intressekonflikter uppstår eftersom såväl agenten som principalen 

är vinst- och nyttomaximerande aktörer och på grund av att informationen parterna emellan är 

asymmetriskt fördelad uppkommer möjligheten att agera på den andras bekostnad (Norrman, 

2005, s.16). Principalens främsta problem består därmed i att han inte, på ett tillfredsställande 

sätt, kan observera agentens arbete samt kontrollera att hans agerande har varit lämpligt 

(Eisenhardt, 1989; Norrman, 2005). 

 

En stor del av forskningen kring agentteorin har således handlat om att generera lösningar på 

denna agentproblematik, där två av dessa förslag är resultatbaserade kontrakt samt 

informationssystem, som båda anses kunna tygla den opportunism som annars uppstår hos 

agenter (Eisenhardt, 1989, s.60). Resultatbaserade kontrakt kan exempelvis utgöras av 

bonusprogram för ledningen, som baseras på redovisat resultat och som åsyftar att 

sammanpassa agentens preferenser med principalens, eftersom båda parters belöning då 

grundar sig i samma resultat (Jensen & Meckling, 1976; Davis, Schoorman, & Donaldson, 

1997). Detta anses kunna reducera konflikter styrda av egenintresse parterna emellan, samt 

reducera risken för opportunistiskt beteende hos agenten (Eisenhardt, 1989; Svanström, 

2008).  
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Gällande informationssystem är argumentet att det reducerar den informationsasymmetri som 

annars uppstår mellan principalen och agenten, och att principalen därigenom kan observera 

agentens arbete och agerande. Vidare anses det vara sannolikt att agenten då kommer att agera 

i principalens intresse när agenten inser att principalen inte går att vilseleda i och med det 

övervakningssystem som informationssystemet utgör (Eisenhardt, 1989, s.60). Principalen 

kan alltså se till att hans intressen tillvaratas genom att skapa lämpliga incitament för agenten 

och genom att ådra sig övervakningskostnader i syfte att reducera avvikande aktiviteter från 

agentens sida (Jensen & Meckling, 1976, s.308). Den främsta övervakningskostnaden uppstår 

vid anskaffande av information. Inom agentteorin ses information som en handelsvara; det har 

en kostnad och kan köpas, vilket ger olika former av informations- och övervakningssystem 

en avgörande roll. (Eisenhardt, 1989, s.64) En av dessa övervakningsmekanismer utgörs av 

tillsättning av revisorer, där revisorn bidrar till att reducera konflikter mellan principalen och 

agenten och ser till att agenten agerar i principalens intresse. Tanken är att detta ska uppnås 

genom att revisorn genomför oberoende kontroller av det arbete som agenten utför och den 

information denne tillhandahåller, i syfte minska utrymmet för informationsasymmetri och 

opportunistiskt beteende hos agenten (The Audit Quality Forum, 2005; Shapiro, 2005; Tosi, 

Brownlee, Silva & Katz, 2003). Det bör dock belysas att dessa reglerande åtgärder, i form av 

revisorer, som sätts in för att övervaka agentrelationer själva utgörs av agentrelationer 

(Shapiro, 2005, s. 280). Revisorerna agerar ju också på uppdrag av principaler och utlovar 

därmed själva någon form av agentproblematik. Som Shapiro (2005, s.280) skriver: ”I en 

eskalerande cykel av agenter som övervakar agenter måste vi fråga oss: vem övervakar 

övervakarna?”2 

 

Denna problemtik belyses även av Antle (1982, s.504), som menar att även revisorn ska ses 

som en nyttomaximerande agent, vars intressen kan kollidera med principalens. Detta leder 

till en situation med två agenter, vilket innebär att principalen därmed även måste ta hänsyn 

till revisorns incitament, och att en intressekonflikt även kan uppstå dem emellan (Antle, 

1982, s.506). Risken för detta är särskilt stor då de båda agenterna, det vill säga ledningen och 

revisorn, arbetar nära varandra och då revisorn ofta styrs mot att gynna ledningen snarare än 

ägarna (Hoyle, 1978, s.70). Genom att arbeta så pass nära ledningen under flera års tid anses 

det finnas en överhängande risk för att revisorn med tiden börjar identifiera sig med ledningen 

och dess intressen, och därmed överger ägarnas och allmänhetens intressen.  
                                                
2 Egen översättning 
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Förespråkare för byrårotation menar att denna oberoendeproblematik skulle kunna avhjälpas 

genom ett införande av obligatorisk byrårotation, då en begränsad mandatperiod skulle leda 

till att riskfyllda relationer, ledning och revisor emellan, skulle avslutas innan medveten och 

undermedveten påverkan uppstår. (Hoyle, 1978, s.71) En obligatorisk byrårotation skulle 

alltså innebära att revisorn inte kommer hinna bygga nära relationer med ledningen, som kan 

riskera den oberoende och objektiva ställningen gentemot klientföretaget, samtidigt som 

principalens intressen tillvaratas. 

 

2.2 Stewardshipteorin 
Agentteorins synsätt på organisationer har starkt kritiserats av försvarare av stewardshipteorin 

som menar på att agentteorin inte enkelspårigt kan användas på grund av komplexiteten hos 

dagens organisationer (Davis et al, 1997, s.20). Författarna menar att agentteorin begränsas av 

dess individualistiska syn på människan och förordar istället stewardshipteorin där ett 

kollektivistiskt beteende ställs över stewardens egen nyttomaximering. En steward anses ha 

ett handlingssätt som styrs av organisationens och principalens bästa. Ställt inför valet mellan 

egen vinning och organisationens, prioriterar en steward därför alltid organisationen (Davis et 

al, 1997, s.24). Detta grundar sig i att stewarden anses kunna inse kompromissen mellan 

personliga behov och organisationens mål, och finner att denne genom att arbeta mot 

organisationens kollektiva mål möter sina egna personliga behov. Genom att agera med 

organisationens och dess ägares bästa i åtanke för att maximera stewardens egen nytta, gör att 

agenten (stewarden) enligt denna teori förklaras som kollektivistisk, pro-organisatorisk och 

pålitlig (Tosi et al, 2003, s.2054). 

 

Stewardshipteorin står därmed i kontrast mot den syn på människans beteende som hålls 

under agentteorin, och förutsätter att ledningens intressen faktiskt är i linje med ägarnas på så 

sätt att stewarden finner att kollektivistiskt beteende har högre nytta än individualistiskt 

beteende. Stewardshipteoretiker menar därför på att stewardens autonomi medvetet bör utökas 

i syfte att maximera nyttan av stewarden i sig, då dessa faktiskt anses vara tillförlitliga och är 

motiverade att agera för organisationens bästa. Detta skulle i sin tur innebära att den mängd 

resurser som krävs för att garantera pro-organisatoriskt agerande från en individualistisk 

agent, det vill säga kostnader för övervakningsmekanismer av olika slag, skulle reduceras. 

(Davis et al, 1997, s.26).  
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Vidare fastställer teorin att de övervakningsmekanismer som agentteorin deklarerar inte 

uppfyller sitt syfte, utan att de snarare kan vara kontraproduktiva då det finns en 

överhängande risk för att dessa istället ska underminera stewardens pro-organisatoriska 

beteende genom att sänka dess motivation (ibid.). Graden av pålitlighet bör därför vara en 

nyckelfaktor vid beslut om utsträckningen av övervakningsmekanismer som bör införas (The 

Audit Quality Forum, 2005, s.7). 

 

Stewardshipteorin hävdar således att det inte finns något inneboende motivationsproblem 

bland verkställande chefer, utan att eventuella resultatskillnader istället uppstår beroende på 

om den strukturella situation inom vilket chefen verkar underlättar dennes arbete. Frågan blir 

alltså huruvida organisationsstrukturen hjälper verkställande chefer att effektivt utarbeta och 

genomföra planer för goda resultat (Donaldson & Davis, 1991, s.51). Enligt stewardshipteorin 

bör arbetsmiljön vara utformad på sådant sätt att det skapar stort engagemang bland ledning 

och övrig personal. (Tosi et al, 2003, s.2056) Med detta synsätt minimeras alltså behovet av 

övervakningsmekanismer eftersom förvaltaren av verksamheten, det vill säga stewarden, 

enligt denna teori anses agera helt i ägarens intresse. En av de övervakningsmekanismer som 

förespråkas inom agentteorin är, som nämndes i föregående avsnitt, tillsättning av revisorer. 

Givet att företagsledningens intressen är i linje med ägarnas kommer behovet av en revisor, 

teoretiskt sett, att försvinna eftersom ledningens arbete då inte behöver kontrolleras. Vidare 

rasar därmed även de grundläggande teserna gällande agentteorin och i och med det även 

behovet av en obligatorisk byrårotation. Behovet av obligatorisk byrårotation försvinner dock 

även om behovet av revisor inte utesluts. Väljer man att istället se på den tillsatta revisorn 

som stewarden försvinner behovet av en obligatorisk revisorsrotation. Detta då även revisorn, 

som då också har en steward-principal relation, anses prioritera organisationens och ägarnas 

mål över sina egna och kommer därmed inte att riskera sin oberoende och objektiva ställning 

gentemot ledningen. 

 

2.3 Oberoende 
Att definiera vad som avses med en oberoende revisor kan i många avseenden vara svårt då 

flertalet formuleringar finns i den juridiska doktrinen. En definition av revisorns oberoende 

kan vara den gemensamma sannolikheten att revisorn kommer att upptäcka och rapportera ett 

brott i de finansiella rapporterna (DeAngelo, 1981, s.186).  



 9 

 

I Diamants avhandling från 2004 hänvisas definitionen bland annat till Vårdal (1987, s.90), 

som menar att en oberoende revisor är en person som innehar förmågan och viljan att utifrån 

sina egna bedömningar fatta beslut som inte har kommit att påverkas av utomstående 

personers åsikter eller önskningar. Vidare nämns även Berlins artikel i Balans (1978) där 

oberoendet framställs som en karaktärsfråga. En revisors attityd och professionell skepticism 

anses spela en viktig roll vid dennes bedömning och ställningstagande till den av revisorn 

inhämtade informationen. En revisor ska således kunna ta en objektiv ställning och, när så 

behövs, ifrågasätta och framföra kritik avseende den av revisorn inhämtade informationen. 

(Diamant, 2004, s.162) Dock menar Diamant (2004, s.163) att dessa definitioner är för 

allmänna i sitt utförande för att fungera som en bärande beskrivning av oberoende.  

 

Diamant menar vidare att för en väl fungerade revisorsverksamhet krävs att en revisors attityd 

är av en oberoende karaktär, denne ska således vara faktiskt oberoende, independence in fact. 

Detta faktiska oberoende beskrivs således som en handlingsnorm där revisorns egen 

uppfattning om hans eller hennes attityd, gentemot sin verksamhet, sätts på prov (Diamant, 

2004, s. 164). Det faktiska oberoendet indikerar att revisorn, med en oberoende inställning,, 

planerar och utför revisionen. Svårigheten med det faktiska oberoendet är att det inte är 

möjligt att observera över tid och därmed svårt att reglera (Dopouch, King, & Schwartz, 2003, 

s.84).  Dock ger detta faktiska oberoende inte någon säkerställning för revisorns intressenter 

att han eller hon är oberoende. Således krävs att revisorn även är synligt oberoende, han eller 

hon måste upplevas som oberoende av sin omgivning för att dennes verksamhet ska vara 

meningsfull. (Diamant, 2004, s.164; Dopuch et al, 2003, s. 84) Det synliga oberoendet, 

independence in appearence, ska i motsats till det faktiska spegla intressenternas perspektiv 

samt utgöra ett hjälpmedel vid deras bedömning om föreligger ett oberoendehot eller inte 

(Diamant, 2004, s.166). Det ligger vidare i intressenternas intresse att endast se till detta 

synliga oberoende som inte kan påverkas av revisorn (ibid.). Skulle det synliga oberoendet 

skadas är det ett första tecken på ett försämrat oberoende även om revisorn faktiskt är 

oberoende (Dupouch et al, 2003, s.84). Det är således i kombination med ett väl utfört 

regelsystem, övervakningssystem samt sanktionssystem som den fulla nyttan av revisionen 

kan åstadkommas. (Diamant, 2004, s.166-167) 
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2.4 U.S. Government Accountability Offices studie 
U.S. Government Accountability Office (GAO) är en politiskt oberoende myndighet som 

arbetar på uppdrag av den amerikanska kongressen. GAO har bland annat i uppgift att 

kontrollera hur den amerikanska regeringen använder skattemedel, undersöka anklagelser om 

illegala verksamheter, rapportera och analysera hur väl regeringens program faller ut samt 

utfärda rättsliga beslut och opinioner. Myndigheten fungerar även som stöd för kongressen i 

sitt arbete för den amerikanska befolkningen genom att ta fram relevant information som är 

objektiv, faktabaserad, politiskt neutral och rättvis. GAO arbetar även på uppdrag av offentlig 

rätt, utskottsbetänkanden och bedriver till viss del även egen forskning. (U.S. Government 

Accountability Office, 2011) 

 

SOX infördes, som tidigare nämnts, år 2002 i USA som en direkt följd av Enronskandalen 

och ett flertal andra redovisningsskandaler vid slutet av 1990-talet och framåt. Syftet med 

införandet av SOX, var att den skulle skydda investerare genom att ställa högre krav än 

tidigare på de finansiella rapporterna gällande sanningshalt och tillförlitlighet. Vidare 

innehåller SOX reformer som syftar till att öka revisorers oberoende och förbättra 

revisionskvaliteten, där obligatorisk byrårotation lades fram som ett förslag för att uppnå 

detta. Dock beslutades att inte inkludera obligatoriet i SOX. Kongressen beslutade att 

obligatorisk byrårotation kräver vidare studier och GAO fick därför i uppdrag att studera de 

potentiella effekterna av byrårotation bland publika bolag (GAO, 2003). Vid utformningen av 

undersökningen studerades först tidigare forskning som behandlar revisorers oberoende och 

revisionens kvalitet i förhållande till den tidsperiod som revisorn sitter som ansvarig 

granskare, samt de fördelar och nackdelar som ett införande av byrårotation skulle kunna 

innebära. Utifrån den tidigare forskningen utvecklades sedan detaljerade frågeformulär som 

tilldelades personer med titeln Chief Financial Officer, CFO, i börsnoterade bolag i USA, 

deras revisionskommittéer samt representanter från de fyra stora revisionsbyråerna3. Utöver 

detta intervjuade GAO representanter för andra stora intressenter, däribland Securities and 

Exchange Commission (SEC) och Public Company Accouting Oversight Board (PCAOB) 

(GAO, 2003, s. 54). 

 

                                                
3 Deloitte, Ernst & Young, KPGM, PwC 
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Resultatet av studien Required Study on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm 

Rotation, som presenterades 2003, visade att obligatorisk byrårotation förmodligen inte är den 

mest effektiva metoden för att öka revisorers oberoende och förbättra revisionskvaliteten. 

Detta då obligatorisk byrårotation ansågs medföra merkostnader och att företagsspecifik 

kunskap hos revisorerna kan gå förlorad (GAO, 2003, s.2). Det framkommer även att 

merparten av respondenterna ställer sig tveksamma till byrårotation då de är av uppfattningen 

att revisorsrotation i sitt fulla utförande uppfyller syftet att stärka revisorns oberoende och 

revisionskvaliteten (GAO, 2003, s.5). GAO (2003, s.5) menar dock att det är för tidigt att 

avgöra huruvida endast revisorsrotation är tillräckligt eller inte för att stärka oberoendet och 

förbättra kvaliteten på revisionen. Det krävs flera års erfarenhet av SOX, menar GAO (2003, 

s.49), innan det är möjligt att se dess fulla effekt. Av den anledningen anses de mest 

aktsamma och lämpliga åtgärderna från SEC och PCAOB vara att övervaka och utvärdera 

effektiviteten av de befintliga kraven för ett ökat oberoende och förbättrad revisionskvalitet 

(GAO, 2003, s.8). GAO (2003) anser att revisionskommittéer, med sitt ökade ansvar genom 

SOX, kan komma att spela en viktig roll i oberoendefrågan.  Enligt undersökningen innehas 

revisionsuppdraget av samma revisionsbyrå i genomsnitt i 22 år och hela 79 procent av 

respondenterna påpekar den ökade risken för misstag vid byrårotation under de inledande åren 

av uppdraget med anledning av bristande kunskap från den nytillträdda revisionsbyråns sida 

(GAO, 2003, s.6). Merparten av respondenterna tror inte att byrårotation påverkar 

intressenternas förväntningar på revisionskvaliteten men tror istället att det finns risk att 

revisionsbyråer i slutet av en mandatperiod väljer att flytta sina mest erfarna revisorer till 

andra uppdrag vilket i sin tur medför en ökad risk för misstag i revisionen (ibid.). När det 

gäller kostnaderna som är förenliga med byrårotation visar undersökningen att nästan samtliga 

respondenter uppskattar en initial ökad revisionskostnad på omkring 20 procent med 

anledning av det kunskapsspill som uppstår vid rotationen (ibid.). 

 

2.5 Tidigare forskning kring byrårotation 
Enligt den tidigare forskningen, är en av de huvudsakliga fördelarna med byrårotation att 

begränsade mandatperioder utgör hinder för utveckling av djupa och långsiktiga relationer, 

revisorer och klientföretag emellan, som luckrar upp såväl objektiviteten som den oberoende 

ställningen gentemot klienten (Hoyle, 1978; Catanach Jr & Walker, 1999; Brody & Moscove, 

1998; Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar, & Carrera, 2009).  
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Såväl Hoyle (1978, s.72) som Catanach Jr och Walker (1999, s.45) menar att det finns en 

överhängande risk för att revisorn ska börja identifiera sig med ledningen i klientföretaget och 

dess intressen i takt med uppdragets längd. Revisorns oberoende anses då kunna minska över 

tidsperioden för revisionsuppdraget där tidslängden utgör själva hotet (Eklöv, 1998, s.44). 

Därutöver anses tidsbegränsade revisionsuppdrag innebära starkare incitament för revisorerna 

att stå emot press från företagsledningen, då revisorerna inte behöver behaga klienten för att 

försäkra sig om att få behålla uppdraget (Catanach Jr & Walker, 1999; Brody & Moscove, 

1998). Detta då det finns tidigare forskning (Ruiz-Barbadillo et al, 2009) som visar att det är 

mer troligt att ett företag väljer att behålla sin revisor om denne lämnar väntade utlåtanden till 

skillnad från när det uppstår en oenighet parterna emellan. Alltså upplever revisorn i ett sådant 

fall ett hot om uppsägning av uppdraget om de strävar efter att ge en kvalificerad åsikt. 

Genom obligatorisk byrårotation är det meningen att detta problem inte ska kunna uppstå. 

(ibid.)  

 

Andra undersökningar har dock visat att sammansvärjningar mellan revisor och klient även 

kan uppstå under korta mandatperioder och att ett rotationskrav därmed nödvändigtvis inte 

kommer att minimera den risken. Vidare anses inte begränsade mandattider stärka oberoendet, 

eftersom det inte ökar kostnaderna för hemliga överenskommelser mellan revisor och klient. 

(Arruñada & Paz-Arez, 1997, s.32).  Tvärtom hävdar motståndarna till revisorsrotation att 

långvariga relationer ger revisorn bättre kännedom om klientföretaget och ökar till följd därav 

revisionens effektivitet (ibid.).  

 

Ett annat grundläggande argument för byrårotation är att det anses leda till förbättrad 

revisionskvalitet. Ett flertal studier har visat att det finns ett negativt samband mellan 

mandattid och revisionskvalitet, det vill säga revisionskvaliteten avtar ju längre 

mandatperioden är (Catanach Jr & Walker, 1999, s.48). Enligt en studie som Knapp (1991) lät 

göra gällande bland annat mandattidens påverkan på revisionskvaliteten fann han att 

revisionskvaliteten ansågs bättre i början av en mandatperiod än efter ett längre uppdrag 

(Knapp, 1991, s.47). Dock påvisar studien även den inlärningseffekt som uppstår i början av 

uppdraget vilket leder till att optimal revisionskvalitet gradvis uppnås under mandatperiodens 

tidiga år (ibid.)  
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En orsak till varför revisionskvaliteten anses avta är att revisorerna tros bli hemmablinda med 

åren, vilket främjar tendensen att förutse klientföretagens resultat snarare än att behålla 

uppmärksamheten och därigenom upptäcka subtila men väsentliga förändringar i klientens 

verksamhet (Brody & Moscove, 1998; Hoyle, 1978). Byrårotation anses därför medföra 

ytterligare kvalitetssäkring av revisionsarbetet då det gör det möjligt för revisionsbyråer att 

kontrollera varandras arbeten, eftersom nyutsedda revisorer snabbare upptäcker tidigare 

revisionsfel (Hoyle, 1978, s.74). Vidare menar Hoyle (1978, s.74) att vetskapen om att en 

annan, konkurrerande, revisionsbyrå inom kort kommer att granska ens arbete sporrar varje 

byrå till att utföra revisionsarbetet på bästa möjliga sätt, vilket medför att revisionsfelen 

reduceras med begränsade mandattider. 

 

Catanach Jr och Walker (1999, s.45) anger dock att det finns studier som har visat att 

revisionsfelen förekommer mer frekvent under de första åren av revisionsuppdraget, eftersom 

det tar tid att arbeta upp den erforderliga kunskap om klientföretagets specifika situation som 

en effektiv revision kräver. Detta resonemang stöds även av Alander (2002), som menar att 

komplexiteten hos dagens företag drastiskt har ökat under senare år, vilket gör att det krävs 

stora tidsinsatser för revisorerna att sätta sig in i system och struktur avseende intern kontroll 

hos nya klienter. Catanach Jr och Walker (1999, s.46) uttrycker därtill att byrårotation kan 

leda till att klientföretagen måste nöja sig med lägre revisionskvalitet eftersom allt färre 

revisorer kommer att investera i att lära sig branschspecifika kunskaper. Detta då de ständigt 

måste rotera, och att investeringen i så fall skulle anses vara förgäves eftersom den kunskapen 

inte alltid går att överföra till nästa klient (ibid.). 

 

Opponenter till byrårotation brukar generellt acceptera att en påtvingad rotationsplikt 

förefaller ha vissa fördelar men att de ökade kostnader som detta medför, för såväl 

revisionsbyråerna som för klientföretagen, överstiger dess fördelar (Catanach Jr & Walker, 

1999, s.44) Kontinuerliga byrårotationer tros fördyra revisionen (Malmqvist, 2011, s.24), då 

båda parter investerar mycket tid och arbetskraft för att bygga upp nya revisor-klient 

relationer, vilket anses gå förlorat när det är dags för ny rotation (Alander, 2002, s.18). 

Kostnadsökningarna anses utgöras av dels direkta kostnader, i form av explicita och implicita 

uppstartskostnader, som uppkommer mer frekvent vid byrårotation, och dels indirekt i form 

av försämrat konkurrensläge på marknaden för revisorer (Arruñada & Paz-Arez, 1997, s.34). 
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Klientföretagens uppstartskostnader består i att ledningen måste ägna mer tid åt eftersökning 

av lämpliga revisionsbyråer samt att bistå de nya revisorerna och förse dem med information 

för att göra dem insatta med verksamheten. Denna inledande fas vid varje nytt uppdrag 

medför även större uppstartskostnader för revisionsbyråerna, som måste lägga ner fler 

arbetstimmar på uppdragen. Vidare antas att revisionsbyråerna får ökade 

marknadsföringskostnader, som i sin tur förmodas dra upp arvodena. (ibid.) 

 

Andra argument som talar emot byrårotation är att revisionsmarknaden i sig har en stark 

ekonomisk och institutionell drivkraft när det gäller revisorns oberoende vilket gör den 

obligatoriska byrårotationen verkningslös (Ruiz-Barbadillo et al, 2009, s.117). Författarna 

uppger därtill att tidigare forskning har visat att revisorers vilja att skydda och upprätthålla 

byråns rykte har stor betydelse för oberoendet och kvaliteten på revisionen. Däremot har 

författarnas studie (ibid.) visat att obligatorisk rotation minskar revisorns intentioner att 

skydda byråns rykte, alltså blir marknadens egen funktion mindre effektiv under obligatorisk 

rotation enligt Ruiz-Barbadillo et al (2009). 

 

Därutöver finns det de som menar på att byrårotationskravet endast är ett spel för gallerierna 

då den enda positiva effekten är att det stärker allmänhetens förtroende för 

revisionsprofessionen och att det inte har någon effekt på revisionskvaliteten i sig (Arruñada 

& Paz-Arez, 1997, s.37). Detta har kunnat styrkas empiriskt då man i Italien har kunnat visa 

att investerare får ett ökat förtroende för finansiella rapporter i och med byrårotation, det vill 

säga att byrårotation har visat sig ha en positiv effekt på revisorers ”independence in 

appearance” (Cameran, Livatino, Pecchiari & Viganò, 2003). 

 

2.5.1 Andra länders erfarenhet av byrårotation 
Italien 

Sedan 1975 har det enligt lag varit obligatoriskt för börsnoterade bolag i Italien att byta 

revisionsbyrå vart nionde år. Vidare gäller att minst tre år måste fortskrida innan en 

föregående revisor får återvända till ett tidigare uppdrag. Kravet om byrårotation infördes i 

syfte att säkerställa oberoendet hos revisorerna samt garantera tilliten för de finansiella 

rapporterna. Efter nästan tre decennier efter införandet av ett rotationskrav, år 2003, 

genomfördes en enkätundersökning för att utreda effekterna av byrårotation på den italienska 

marknaden.  
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Studien genomfördes av SDA Università Bocconi i Milano och respondenterna utgjordes 

bland annat av internrevisorer i olika stora bolag, finansdirektörer och finansanalytiker. 

Författarna, Cameran et al (2003), valde i sin studie att fokusera på byrårotationens effekter 

på konkurrensen på revisionsmarknaden, prissättning av revision samt kvalitet och oberoende 

i revisionen. 

 

Den slutsats författarna kunde dra var att obligatorisk byrårotation utgör ett betydande hot mot 

revisionskvaliteten, främst på grund av konkurrenstrycket. De menar att lagen om 

byrårotation har inverkat på konkurrensen, som genom byrårotation har ökat, då byråerna 

konkurrerar om att kunna erbjuda lägsta möjliga pris för revision. Detta har gett upphov till 

oro över revisionsfirmornas förmåga att upprätthålla lämpliga nivåer på revisionskvaliteten. 

Den ökade konkurrensen om uppdragen visade sig ske samtidigt som marknadsandelarna 

stabiliserades, antalet revisorer som konkurrerar om uppdragen minskar och fler 

revisionsbyråer slås samman. (Cameran et al., 2003; GAO, 2003) 

 

Resultatet av undersökningen visade därtill en koncentration av tillfälligt avstängda partners 

under det första året av revisionsuppdraget och en koncentration av kvalificerade åsikter först 

under det tredje året. Dessa resultat, menar Cameran et al (2003) tyder på negativa effekter av 

begränsade mandattider då frekvensen av revisionsfel visar sig främst förekomma under första 

året för att senare avta med åren. De negativa effekterna visade sig finnas både vad gäller 

processen för informationsinsamling om den aktuella klienten och den årliga revisionens 

oberoende. 

 

Överlag var respondenterna överens om att byrårotation utgör en mekanism för att garantera 

revisorers oberoende. Resultatet visade att byrårotation har en positiv påverkan på såväl 

investerarnas som allmänhetens förtroende för revisorer och deras arbete, då det synliga 

oberoendet, independence in appearance, alltså ökar till följd av byrårotationen (Cameran et 

al, 2003). Det faktum att byrårotation ger intrycket av oberoende, anses mycket viktigt för att 

upprätthålla investerarnas förtroende (ibid.). 
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Kanada 

Det finns för närvarande inget rotationskrav i Kanada, men obligatorisk byrårotation ingick i 

banklagstiftningen mellan åren 1923 – 1991. Lagstiftningen krävde då att samtliga 

auktoriserade banker skulle ha två revisionsbyråer som skötte dess revision, men att samma 

två byråer inte kunde utföra mer än två på varandra följande revisioner för banken. Systemet 

med två revisionsbyråer benämns som joint audit och tillämpas för närvarande i Frankrike 

(Francis, Richard, Vanstraelen, 2009, s. 35). Till följd av detta fick en av dessa två 

revisionsbyråer rotera ifrån banken i minst två år. (GAO, 2003, s.93). En av de främsta 

fördelarna med detta system ansågs vara att användningen av två revisionsbyråer underlättade 

en oberoende granskning av låneportföljen. Det nya perspektivet som byrå nummer två bidrog 

med ansågs generellt vara en värdefull skyddsåtgärd, samtidigt som en ytterligare byrå inte 

ansågs medföra högre revisionskostnader (ibid.) 

 

Systemet var i kraft i ungefär 60 år innan det år 1985, främst i syfte att harmonisera 

övervakningen av banker med övriga världen, då Kanada tycktes vara det enda landet som 

föreskrev ett sådant krav. Det fanns ett fåtal starka förespråkare för systemet, men frågor hade 

uppkommit om huruvida krav på dubbla revisorer i själva verket var ett värdefullt inslag i 

skyddet av banksystemet. (ibid.) 

 

Spanien 

Mellan åren 1988 och 1995 var byrårotation obligatorisk i Spanien som ett försök att ta reda 

på om en sådan reglering skulle kunna påverka revisorernas oberoende. Enligt lag skulle 

samtliga börsnoterade bolag byta revisionsbyrå vart nionde år, inklusive omval av revisor vart 

tredje år. Syftet var som sagt att stärka revisorernas oberoende, men även att främja ett mer 

rättvist konkurrensläge. (GAO, 2003, s.91) 

 

År 1995 ändrades emellertid den spanska bolagsrätten och revisionslagen, vilket effektivt 

avskaffade rotationskravet genom att tillåta revisorer att inneha samma uppdrag på årsbasis. 

Enligt det ansvariga organet för övervakning och kontroll över den spanska aktiemarknaden, 

Comision Nacional del Mercaso de Valores (CNMV), övergavs kravet på byrårotation dels 

för att ett av de främsta målen, som var ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna, hade 

uppnåtts, och dels på grund av de ökade kostnader som kravet medförde för klientföretagen 

för att utbilda varje ny revisionsbyrå i företagets verksamhet. (ibid.) 
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I november 2002 ändrades den spanska revisionslagen på nytt, till att inkludera krav på intern 

rotation av hela revisorteamet vart sjunde år. Kravet gäller företag av allmänt intresse, såsom 

samtliga börsnoterade bolag, företag som är föremål för offentlig tillsyn, samt företag med en 

årsomsättning på över 30 miljoner euro. (ibid.) 

 

2.6 Studiens utgångspunkter 
Litteraturgenomgången utmynnar för denna studie i en teoretisk modell, som tar avstamp i 

den pågående diskussionen om oberoendeproblematiken inom revisorsprofessionen. Det har 

reflekterats över övervakningsmekanismernas vara eller icke vara, som diskuteras inom ramen 

för agent- och stewarshiptoerin, där byrårotation är ett av förslagen på hur revisorer kan 

övervakas och dess oberoende säkerställas. För att kunna undersöka attityden till ett eventuellt 

införande av obligatorisk byrårotation är utgångspunkten.  Från U.S. GAO:s undersökning 

används delen avseende enkätfrågorna ställda till CFO’s samt fyra, för byrårotation, centrala 

begrepp: oberoende, kostnader, kunskapspill, och kvalitet.  Det är kring dessa fyra begrepp 

som enkäten utformats och svaren tolkats. Det som skiljer denna studie från U.S. GAO:s 

undersökning är studiens omfattning. Denna studie är anpassad till de avsedda 

respondenterna, CFO’s i svenska börsnoterade bolag, då dessa antas ha begränsad tid att delta. 

Studiens omfattning begränsas även av tid för genomförande vilket också motiverar att antalet 

frågor i enkäten är väsentligt färre än i U.S. GAO:s undersökning. 
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3. Metod 
I följande avsnitt behandlas hur studien utformats och genomförts. Nedan finns även 
en diskussion kring urval och bortfall samt en presentation av den statistiska 
bearbetningen. 
 

3.1 Forskningsmetod 
Uppsatsen är en explorativ studie där syftet är att genomföra en attitydundersökning för att 

utreda hur ett eventuellt införande av obligatorisk byrårotation kan komma att tas emot i 

Sverige. I syfte att försöka undvika en alltför subjektiv bild av de potentiella effekterna av 

obligatorisk byrårotation har ett kvantitativt angreppssätt använts. Denna metod lämpar sig 

bäst när forskare ämnar generalisera utifrån en mindre svarsgrupp för att därigenom utröna en 

helhetsbild (Eliasson, 2010, s.30). Studien har genomförts med en enkätundersökning vars 

utformning tar sin utgångspunkt i den undersökning som amerikanska GAO genomförde 

under åren 2002 och 2003. Med anledning av uppsatsens begränsade omfattning samt 

limiterad tid för genomförandet har endast en liten del av studien återskapats. 

 

Att använda frågor som tidigare använts i likartade enkätundersökningar har den fördelen att 

frågorna kan ses som redan kvalitetstestade samt att erhållet resultat kan utvärderas och 

jämföras med tidigare forskning (Ejlertsson, 1996, s.15). Vid analys av insamlad data för 

uppsatsen måste dock hänsyn tas till det faktum att det kan finnas signifikanta skillnader 

mellan amerikanska och svenska företag, så som storlek och omsättning. Det kan emellertid 

argumenteras för att samtliga företag, såväl amerikanska som svenska, kommer att påverkas 

på likartade sätt vid ett införande av byrårotation. Med detta resonemang kan det hävdas att 

liknande frågor likväl kan användas för denna studie.  

 

Fördelar med enkätundersökningar i allmänhet är att de tillåter insamling av stor mängd data 

från en betydande population, till en låg kostnad, samt att de underlättar jämförelser tack vare 

dess standardiserade form och struktur. Dessutom kan generella slutsatser dras då det 

statistiska urvalet anses representera hela populationen, givet att urvalet är tillräckligt stort. 

(Ejlertsson, 1996, s.12) En stor nackdel är dock att respondentens inte går att identifiera och 

att det därmed är svårt att säkerställa att rätt person besvarar frågorna (ibid.). Frågeformuläret 

inleds därför med tre företagsspecifika frågor, där en av dem berör respondentens roll i 

verksamheten.  
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Detta säkerställer inte att avsedd person nödvändigtvis kommer att besvara frågorna i samtliga 

fall, men förhoppningen har varit att det ska öka chanserna för att tilltänkta personer svarar. 

De tilltänkta respondenterna för denna studie innehar titeln CFO, eller motsvarande, för 

samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, det vill säga företag från Small-, Mid- 

och Large Cap. Yrkesgruppen har valts då dessa anses vara den grupp som är ansvariga för 

den löpande ekonomiska hanteringen, som resulterar i årlig redovisning och tros därför vara 

de som mest är i kontakt med revisorer. I de fall där företaget saknar CFO, då CFO inte har 

varit kontaktbar eller om VD:n även agerar CFO, har företagens VD fått besvara frågorna. 

 

3.2 Urval och bortfall 
Nasdaq OMX Stockholm består av 251 företag, där fördelningen på de olika börslistorna är 

som sådan att 53 av företagen är noterade på Large Cap, 79 på Mid Cap och 119 på Small 

Cap (Affärsvärlden, 2011). Anledningen till att samtliga 251 företag tas med i 

undersökningen är att bortfallsfrekvensen ter sig vara tämligen stor, vilket innebär att så 

många företag som möjligt måste kontaktas för att slutligen få ett urval som kan ge ett 

statistiskt säkerställt resultat på minst 30 respondenter (Sallis, 2011). Den föreliggande risken 

för en stor bortfallsfrekvens som medförs av enkätundersökningar är givetvis en klar nackdel, 

i jämförelse med kvalitativa intervjuundersökningar. Bortfallet kan utgöras av såväl externt 

som internt bortfall, där ett externt bortfall är när individer i urvalet vägrar, eller inte har 

möjlighet att delta i undersökningen överhuvudtaget. Internt bortfall är däremot när 

respondenterna deltar, men inte svarar på alla frågor. (Ejlertsson, 1996, s.11-12). Ju större 

bortfall, oavsett om det är externt eller internt, desto större är risken för felaktiga 

generaliseringar. Av den anledningen bör bortfallet aldrig negligeras, utan man bör 

åtminstone erkänna det faktum att ett bortfall föreligger. Det främsta steget att vidta för att 

reducera bortfallet, förutom ett väl utformat frågeformulär med tillhörande följebrev, är att 

skicka ut två påminnelser (Ejlertsson, 1996, s.23). Den färdigställda enkäten4 för denna studie, 

med tillhörande följebrev5, skickades via e-post i en första omgång ut till samtliga 251 

företag. I följebrevet angavs att svar önskas inom en vecka från att e-posten skickats ut.  

                                                
4 Se bilaga 1 
5 Se bilaga 2 
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En vecka senare e-postades därför de företag som då inte hade givit någon respons till det 

första e-posten. Dessa påmindes om undersökningen och tillvädjades på nytt att avvara tid till 

att besvara frågorna, och anmodades att göra detta inom en vecka.   

 

En andra och slutlig påminnelse skickades därefter ut till den kvarvarande bortfallsgruppen, 

som på liknande sätt gavs en veckas varsel. Därefter, drygt tre veckor efter den första 

omgången av e-postutskick, sammanställdes resultatet utifrån de dittills inkomna svaren. 

Sammanlagt svarade 96 företag, varav 79 deltog i undersökningen och 17 meddelade att de, 

av antingen tidsbrist eller företagspolicy, avböjer att delta i studien. Studiens bortfall utgörs 

därmed av dem 155 företag, som trots tre omgångar av e-postutskick inte gav någon respons 

alls. Ett antagande görs här att orsaken till bortfallet, i likhet med de som meddelat att de inte 

tänker delta i studien, är tidsbrist eller någon företagspolicy som hindrar dem ifrån att svara. 

 

Då kvantitativa undersökningar syftar till att uppskatta hur utbredda olika förhållanden och 

attityder är bland den undersökta gruppen, så är den som deltar i undersökningen inte 

intressant i sig, utan bara som en representant som den grupp som undersökningen gäller 

(Eliasson, 2010, s.42).  Av den anledningen blir de svarandes identitet helt ointressant, vilket 

gör att respondenterna kan tillförsäkras anonymitet i framställning av studiens resultat. 

(Eliasson, 2010, s.42). Som inledande fråga i enkäten frågas vilket företag respondenten 

representerar, men detta är endast i syfte att kunna särskilja de företag som svarat från 

bortfallsgruppen och att de därmed inte påminns om undersökningen i onödan. Trots 

tillförsäkrad anonymitet bedöms det finnas en risk för att vissa respondenter ändå svarar 

anonymt. Detta påverkar dock inte utfallet av studien. Konsekvensen av detta är att dessa 

påminns i onödan då de inte kan isoleras från de icke-svarande företagen. 

 

Att även tillfråga revisionsbyråer och revisionskommittéer, i likhet med GAO, har ansetts 

vara för omfattande för denna uppsats storlek och fördjupning. Anledningen till varför just 

börsbolagen har valts är att det tidigare gjorts otaligt många undersökningar i Sverige där 

revisorer och ledamöter i revisionskommittéer har tillfrågats om de potentiella effekterna av 

byrårotation, men företagens syn på frågan är ännu relativt outforskat. 



 21 

3.3 Tillvägagångssätt 
I likhet med utformningen av GAO:s undersökning har tidigare forskning studerats vid 

utformningen av föreliggande undersökning, där de vetenskapliga artiklar som har studerats 

har haft det genomgående temat att belysa fördelar och nackdelar med byrårotation. De 

främsta för- och nackdelar som belysts är stärkt oberoende och förhöjd revisionskvalitet, 

respektive ökade revisionskostnader och förlorad företagsspecifik kunskap. Det är därför just 

dessa effekter som har varit premissen för utformningen av frågeformuläret, när frågor har 

utformats eller valts ut ur GAO:s frågebatteri (se GAO, 2004, s. 48ff). Enkäten berör således 

frågor om byrårotationens potentiella effekter på revisorers oberoende, revisionskvaliteten, 

och revisionskostnader samt risken för förekomst av kunskapsspill. Det är med dessa frågor 

som den övergripande inställningen till ett eventuellt införande av byrårotation har tänkt 

mätas, vilket gör dessa frågor till oberoende variabler, medan inställningen blir den beroende 

variabeln i operationaliseringen av studien. Andra oberoende variabler, som också tros bidra 

till att förklara attityden till byrårotation, är vilken börslista företaget i fråga är noterat på, 

antal år som företaget anlitat sin nuvarande revisionsbyrå och den enligt respondenterna 

lämpliga mandattiden för revisionsbyråer. 

 

Då en kongruent utformad enkät skickades ut till samtliga är detta ett sätt att försäkra enkätens 

tillförlitlighet (Trost & Hultåker, 2007, s.64). Vid utformningen av enkäten har hänsyn tagits 

till de avsedda respondenternas situation där tid för att besvara en enkät är begränsad. Av 

samma anledning är enkätfrågorna skrivna på ett enkelt och begripligt sätt för att på sätt ge 

utrymme för chans till mer korrekta svar. Då svarstiden för enkäten endast löpte över tre 

veckor är det inte av betydelse för tolkningen av svaren när enkäten besvarades då några 

väsentliga förändringar inom området inte kunnat konstateras. 

 

Svarsalternativen till frågorna är till stor del utformade till Likert-skalor i sjugradiga skalor. 

En Likert-skala är en skala som tillåter respondenten att visa hur starkt denne instämmer eller 

ej med ett visst påstående (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s.594). Dessa skalor graderas 

vanligen i fyra, fem, sex eller sju alternativ där respondenten anger hur väl påståendet 

instämmer med åsikten (Saunders et. al., 2009, s. 378). Anledningen till att sjugradiga skalor 

använts vid utformningen av enkätfrågorna är för att ge respondenterna möjlighet att svara 

mer nyanserat, än vid exempelvis den ofta förekommande femgradiga skalan.  
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Variablerna med denna utformning är så kallade diskreta variabler då de endast kan anta 

fördefinierade diskreta värden (Edling & Hedström, 2003, s.16). 

 

Frågorna som berör antal år med samma revisionsbyrå och lämplig mandattid är öppna frågor, 

vilket ger respondenten möjligheten att själva ange årtal. Dessa variabler blir därför 

kontinuerliga variabler, som i princip kan anta alla värden i ett visst intervall (Ejlertsson, 

1996, s.96). Genom att använda öppna frågor närmar sig undersökningen djupet av en 

kvalitativ studie (Eliasson, 2010, s.37). Svårigheten med öppna frågor är däremot att det 

försvårar bearbetningsprocessen, vilket har avhjälpts genom kategorisering av svaren.  

 

Genom att schematiskt kategorisera de svar som lämnas på de öppna frågorna kan även dessa 

kvantifieras och därmed analyseras som övriga, stängda, frågor i undersökningen (ibid.). 

Denna analys genomförs med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. 

 

Vid kategorisering av svaren på frågan om antal år med samma byrå kunde värdena matas in 

rakt av, medan frågan på förslag på lämplig mandattid fick justeras då sju av respondenterna 

angav att mandattiden bör vara obegränsad. För att kunna mata in detta i SPSS kodades 

”obegränsat” om till det maximalt angivna årtalet, som var 20 år, detta för att påvisa 

spridningen i svaren. Alternativet hade varit att inte ta med dessa svar alls, vilket skulle bli 

missvisande för utfallet. Svarsalternativen till den avslutande frågan i frågeformuläret som 

berör den övergripande inställningen till förslaget om byrårotation består däremot av fyra 

påståenden som på olika sätt mäter hur pass respondenten stöder förslaget om byrårotation 

eller ej. I syfte att underlätta analysen av svaren kodades dessa svarsalternativ numeriskt 1-4 

enligt tabell 1 nedan. 
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”Stöder ej förslaget på obligatorisk byrårotation” 1 

”Nöjd med nuvarande bestämmelser, dvs. endast rotation av ansvarig revisor efter sju 

år” 
2 

”Stöder konceptet obligatorisk byrårotation, men anser att det behövs mer tid för att 

kunna utvärdera effektiviteten av förslaget” 
3 

”Stöder förslaget om byrårotation” 4 

Tabell 1. Kodning av fråga 10 

 

Frågeformuläret har konstruerats i Google docs, som har en Internetbaserad plattform för 

enkätundersökningar. Frågorna sattes in i mallen för formuläret, varefter länken till formuläret 

tillsammans med medföljande följebrev, e-postades ut till undersökningsgruppen. Plattformen 

registrerar svaren allteftersom och generar en sammanställning av all inkommen data, som 

sedan exporteras till Excel för utformning av deskriptiva diagram för redovisning och analys. 

 

Resultatet från frågorna som berör potentiella effekter på revisorers oberoende, 

revisionskvalitet, revisionskostnad och förekomsten av kunskapsspill, samt den övergripande 

inställningen till byrårotation, redovisas med olika stapeldiagram.  

 

Detta i syfte att redovisa hur många svar varje svarsalternativ har fått och därmed påvisa 

trenderna. De öppna frågorna om tid med nuvarande revisionsbyrå och lämplig mandattid 

kommer däremot att redovisas genom framställning av medelvärdet och variabelns utbredning 

(range), det vill säga skillnaden mellan det största och det minsta angivna värdet. Ytterligare 

ett spridningsmått, standardavvikelsen, kommer att användas för att påvisa hur stor en 

variabels spridning är runt medelvärdet. Standardavvikelsen anger alltså hur stor en typisk 

avvikelse från medelvärdet är (Edling & Hedström, 2003, s.30). 

3.3.1 Statistisk bearbetning 
För att se om det dessutom föreligger något samband mellan de oberoende variablerna och 

den beroende variabeln, genomfördes en regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS. Syftet 

med en regressionsanalys är att finna en linje som på bästa sätt sammanfattar sambandet 

mellan variablerna.  
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Av den anledningen blir lutningen på denna linje intressant, och därmed även koefficienten b, 

som anger linjens lutning. Det vill säga att den anger den förändring i Y (beroende variabel) 

som orsakas av enhets förändring i X (oberoende variabel)6 (Edling & Hedström, 2003, s.87). 

När man, som i föreliggande studie, har flera oberoende variabler som tros påverka den 

beroende variabel måste en så kallad multipel regressionsmodell skattas. Koefficienten b 

tolkas på samma sätt som vid enkel regression, men med skillnaden att övriga variabler hålls 

konstanta när X1 ändras en enhet (Edling & Hedström, 2003, s.96). Det en multipel regression 

talar om är hur stor del av variansen hos den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Vidare ger det en indikation på det relativa bidrag som varje 

oberoende variabel ger till modellen. (Pallant, 2010, s.153) Genom att jämföra de Beta-värden 

som SPSS framställer kan dessutom en jämförelse mellan de olika bidragen göras. Den eller 

dem variabler med störst Beta är de som ger de starkast unika bidragen till att förklara 

variationen i den beroende variabeln. (Pallant, 2010, s.161) För varje Beta-värde ges också 

dess signifikansnivå, som talar om den bidraget som variabeln ger är statistiskt signifikant, 

vilket är fallet om signifikansnivån är lägre än 0,05 (p<0,05). (ibid.) 

 

Det är dock väsentligt att korrelationen mellan de olika oberoende variablerna inte är för 

stark, det vill säga att det inte uppstår multikollinearitet. Multikollinearitet syftar på en 

situation då två eller flera oberoende variablerna är korrelerade med varandra i så pass hög 

utsträckning att effekterna av dem på den beroende variabeln inte kan hållas isär. (Pallant, 

2010; Edling & Hedström, 2003).  

 

För att testa om det föreligger multikollinearitet utförs ”collinearity diagnostics” i SPSS i 

samband med regressionsanalysen. De två värden som denna diagnos ger är Tolerance och 

VIF, där Tolerance är en indikator på hur stor del av variationen hos den specificerade 

oberoende variabeln som inte förklaras av de övriga oberoende variablerna. VIF är inversen 

av Tolerance-värdet. Tolerance bör överstiga 0,10 och VIF bör således överstiga 10 för att 

säkerställa att multikollinearitet inte föreligger. (Pallant, 2010,s.158) 

För att ytterligare visa på ett samband mellan variabler kommer de variabler som är mest 

signifikanta att redovisas i en scatterplot, som ger indikationer på styrkan av sambandet samt 

om variablerna är positivt eller negativt korrelerade (Pallant, 2010, s.74).  

                                                
6 Y = a+b•X 
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När den bästa linjen väl är funnen blir det då intressant att utreda hur bra linjen sammanfattar 

datamaterialet. Ett övergripande mått på linjens grad av anpassning ges av den så kallade 

determinationskoefficienten, R2. Värdet på R2 kan variera mellan 0 och 1, och ju högre värdet 

är desto bättre beskriver regressionslinjen sambandet mellan variablerna. R2 tolkas således 

ofta som den andel av den totala variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

modellen. (Edling & Hedström, 2003, s.93). 

 

3.3.2 Pilotstudie 
I syfte att säkerställa att respondenterna uppfattar frågorna och dess svarsalternativ på rätt sätt, 

har frågorna testats i en pilotstudie. Detta för att en huvudregel är att andra personer inte alltid 

uppfattar frågorna i en undersökning på samma sätt som frågekonstruktören, och kan därför 

eventuellt lägga en annan innebörd i frågorna. Det är alltså frågornas validitet, det vill säga i 

vad mån frågorna verkligen mäter det de är avsedda att mäta, som studeras i en pilotstudie. 

(Ejlertsson, 1996; Eliasson, 2010). En grupp personer, som anses ligga så nära den blivande 

undersökningsgruppen som möjligt, har därför låtits besvara och ge synpunkter på enkäten 

(Ejlertsson, 1996, s.33). Gruppen har bestått av nio bekanta CFO och/eller VD för små och 

medelstora företag, som inte är börsnoterade. Då den blivande undersökningsgruppen utgörs 

av CFO, eller motsvarande, för börsnoterade bolag, ansågs personer med samma yrkestitel 

men i icke börsnoterade bolag utgöra en lämplig pilotgrupp. Pilotgruppen fick ta del av det 

första utkastet av frågeformuläret och en diskussion fördes, där dessa fick framföra hur 

frågorna och dess svarsalternativ tolkades, samt vilka de eventuella bristerna var. Därefter 

omkonstruerades enkäten i enlighet med den förda diskussionen, och ett ytterligare 

åsiktsutbyte skedde med pilotgruppen, innan den slutliga versionen av enkäten sändes ut till 

den faktiska undersökningsgruppen. 

 

Med hjälp av denna pilotstudie testades således också frågornas validitet vilken kan ses som 

förhållandesvis hög med tanke på utfallet av pilotstudien (Trost & Hultåker, 2007, s.64). Vid 

utformningen av svarsalternativen är det av yttersta vikt att dessa är korrekt ställda (Trost & 

Hultåker, 2007, s.65) då enkätens svarsalternativ är utformade för att fånga respondentens 

attityd. För att mäta attityden gentemot den ställda frågan används i frågorna 6-97 likertskalan 

vilket resulterar i en subjektiv bedömning från respondentens sida och således förfaller det att 

frågan ämnar undersöka det den avser att undersöka.  
                                                
7 Se Bilaga 1 
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3.4 Datainsamling 
Insamlad data kan bestå av såväl primär- som sekundärdata, där våra primärdata utgörs av de 

svar vi får in från vår enkätundersökning.  Sekundärdata i uppsatsen utgörs främst av GAO:s 

studie och andra vetenskapliga artiklar, hämtade från databaser från Uppsala 

universitetsbibliotek.  De vetenskapliga tidskrifter som har använts är bland annat Journal of 

Accounting Research, Academy of Management Review, Journal of Accountancy. Även 

branschtidningen Balans och avhandlingar har använts för inhämtning av material för den 

teoretiska referensramen. Ett antal Internetsidor har därutöver använts, såsom webbplatsen 

Affärsdata för information om börslistorna och EU:s webbportal för information om EU-

lagstiftningar. Slutligen har ett antal metodböcker använts. 
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4. Tolkning av studiens enkätsvar 
Följande avsnitt presenterar och tolkar svaren från den genomförda 
enkätundersökningen. Den inledande delen består av deskriptiv statisk och efterföljs 
av sambandstolkning av enkätsvaren. För fullständiga svar se bilaga 3. 
 
Studiens respondenter utgörs av dem sammanlagt 79 företag som har besvarat 

undersökningens frågor. Som cirkeldiagrammet nedan visar är fördelningen som sådan att 

drygt 58 procent (46/79), är från Small Cap, cirka 30 procent (24/79) från Mid Cap och 

ungefär 12 procent (9/79) är från Large Cap. (Se figur 1.) 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Den första omgången av e-postutskick gav en svarsfrekvens på 18,3 procent då 46 av 

företagen besvarade frågorna. Ytterligare 6 företag svarade på utskicket men meddelande att 

de avböjer att delta i studien. Den första påminnelsen, som skickades ut en vecka senare gav 

ytterligare 14 respondenter, vilket då gav en sammanlagd svarsfrekvens på ungefär 23,9 

procent (60/251). Även efter påminnelsen meddelade 5 företag att de inte kan delta i studien. 

Efter den tredje och slutliga omgången av e-postutskick hade sammanlagt 79 företag besvarat 

frågorna, och sammanlagt 17 företag hade meddelat att de av antingen tidsbrist eller 

företagspolicy avböjer att delta i studien. Den sammanlagda svarsfrekvensen hamnade på 31,5 

procent (79/251), vilket kan jämföras med GAO:s studie som hade en svarsfrekvens på 60,9 

procent (201/330) (GAO, 2004, s.3). 

 

Målet var att respondenterna främst ska utgöras av personer med titeln CFO, eller 

motsvarande, och att företagens VD får besvara frågorna om någon CFO inte varit tillgänglig. 

Av dessa 79 respondenter har 49 av dem titeln CFO och 10 av dem har titeln ekonomichef, 

vilket motsvarar CFO. Två har titeln VD och två har titeln ”VD och CFO”.  
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Av övriga 16 utgörs sju av redovisningschefer och återstående nio har titlar såsom controller 

(3/79), interrevisor (2/79), vice president (2/79) och accounting manager (1/79). Som angavs i 

metoddelen är en stor nackdel med enkätundersökningar att det inte går att säkerställa att rätt 

person besvarar frågorna, vilket ämnades avhjälpas med en fråga om respondentens roll i 

företaget, det vill säga dennes yrkestitel. Samtliga respondenter har besvarat frågan, men som 

sammanställningen ovan visar har inte de tilltänkta personerna svarat i samtliga fall. Detta 

tros emellertid inte påverka utfallet negativt, då exempelvis controllers och internrevisor antas 

ha motsvarande kunskaper om företagets redovisningsförfaranden och relation till revisorer 

som en CFO. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Installning 2,27 1,017 73 

Lista ,53 ,695 79 

Antal_ar 4,26 4,108 77 

Mandattid 8,77 4,170 64 

Oberoende 4,65 ,978 78 

Kostnad 5,29 1,469 78 

Kvalitet 5,57 1,117 77 

Kunskapsspill 3,97 1,432 78 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och svarsfrekvens 
 
Svarsfrekvensen har för övrigt varierat en del, vilket har en givit en del interna bortfall på 

vissa frågor. Som tabell 2 ovan visar har frågan om den enligt respondenterna lämpliga 

mandattiden för revisionsbyråer, flest bortfall då endast 64 av 79 har besvarat frågan. Sex av 

dem 15 som inte har angivit något årtal har, på olika sätt, deklarerat att de inte kan ta ställning 

till frågan. Ett antagande kan göras utifrån detta att även de övriga nio som inte har besvarat 

frågan inte anser sig kunna ta ställning till frågan. 
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Descriptive Statistics 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance  
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Antal_ar 77 20 0 20 4,26 ,468 4,108 16,879 

Mandattid 64 16 4 20 8,77 ,521 4,170 17,389 

Valid N (listwise) 62        
 

Tabell 3. Range och standardavvikelse för fråga 4 och 5 
 
Av de 64 som besvarade frågan angav sju av dem att mandattiden bör vara obegränsad, vilket 

kodades om till det maximalt angivna årtalet på 20 år för att påvisa spridningen i svaren. Detta 

gav ett medelvärde på 8,77 år med en standardavvikelse på 4,17 år. Variabelns utbredning, det 

vill säga avståndet mellan det lägsta (4) och det högsta (20) angivna årtalet är 16. Det var en 

relativt liten andel, på 29,7 procent (19/64), som angav att mandattiden bör begränsas till sju 

år, i enlighet med förslaget om byrårotation. En majoritet på ungefär 42,2 procent (27/64) 

anser att mandattiden bör vara mer än sju år, medan bara 17,2 procent (11/64) anger att 

mandattiden bör understiga sju år. (Se tabell 3) 

 

För att få en bättre förståelse för företagens ställningstagande till revisorers mandattid ställdes 

en inledande fråga om antal år som nuvarande revisionsbyrå innehaft uppdraget för företaget i 

fråga. 77 personer besvarade frågan där resultatet gav ett medelvärde på 4,26 år, med en 

standardavvikelse på cirka 4,1 år. En klar majoritet på 83,1 procent (64/77) har anlitat samma 

byrå i mindre än sju år, medan det var relativt få företag, cirka 15,6 procent (12/77) som 

angav att de anlitat samma byrå i sju år eller. Det högsta angivna värdet, som angavs av två 

företag, var 20 år. Variabelns utbredning är 20, då det lägsta värdet är 0 och det högsta är 20. 

De som angivit 0 år med samma byrå är de som haft ett byte vid den senaste årsstämman. 

Efter dessa inledande frågor följer i enkätundersökning frågor som berör revisorers 

oberoende, revisionskostnader och revisionskvalitet, och hur respondenterna anser att dessa 

kan komma att påverkas av ett eventuellt införande av obligatorisk byrårotation. 
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4.1 Potentiell påverkan på oberoende 
 

 

 

 

 

 

 

På frågan om byrårotationens potentiella påverkan på revisorers oberoende ställning gentemot 

klientföretagen svarade 78 av 79 respondenter. Av dessa har en majoritet på 44,9 procent 

(35/78) valt det mittersta svarsalternativet som tolkas som det neutrala alternativet, det vill 

säga att oberoendet inte anses påverkas av ett eventuellt införande av obligatorisk 

byrårotation. En liten andel på 5,2 procent (4/78) har valt två av de tre lägre svarsalternativen 

som antyder på att oberoendet tros minska i och med byrårotation, medan sammanlagt 49,9 

procent (39/78) istället anger att byrårotation tros öka. (se figur 2) 

 

4.2 Potentiell påverkan på revisionskostnaderna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om byrårotationens potentiella påverkan på revisionskostnaderna besvarades av 78 

personer, varav 69,2 procent (54/78) anger att de tror att obligatorisk byrårotation kommer att 

innebära ökade kostnader i någon grad.  

oberoende 
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Det vill säga att 54 respondenter valt något av de tre högre svarsalternativen. 15,4 procent 

(12/78) anger att de inte tror att kostnaderna kommer att påverkas av ett eventuellt införande 

av obligatorisk byrårotation, medan lika många, sammanlagt 15,4 procent, tror att kostnaderna 

istället kommer att minska. (se figur 3) 

 

Till denna fråga ställdes en följdfråga där respondenterna själva fick ange vad de anser 

kommer att leda till en eventuell kostnadsökning eller -sänkning. Följdfrågan besvarades av 

63 respondenter, varav 81 procent (51/63) anger inlärningsprocessen som den främsta 

anledningen till ökade kostnader för revisionen. De som anser att kostnaderna kommer att 

minska, vilka är 15,9 procent (10/63), anger ökad konkurrens och prispress som skälet till 

minskade kostnader. Citaten nedan ger en mer målande bild av respondenternas inställning till 

de kostnadsändringar som eventuellt kan medföras i och med ett eventuellt införande av 

obligatorisk byrårotation. 

 

”[Kostnaderna ökar] för att vi måste sätta in nya revisorer i våra rutiner gång på gång. Det 

skapar merarbete, fler revisorstimmar och eventuellt behov av mer personal hos oss – ingen 

bra kombination.” – CFO, Large Cap 

 

”Vid byrårotation sker säkert en prispress för att öka marknadsandelen, vilket ger en ny 

konkurrenssituation.” – Ekonomichef, Mid Cap 

 

”[Kostnaderna] minskar ev. pga. ökad konkurrens och tätare upphandlingar. Ökar ev. pga. 

att inkörningen tar tid, dvs. ny byrå och nytt folk behöver mer tid för att lära sig företaget och 

det tar även mer tid av den interna personalen att sätta in revisorerna i arbetet.” – CFO, 

Small Cap 

4.3 Påstående om kunskapsspill 
I syfte att belysa de två motpoler som förespråkarna och motståndarna för byrårotation utgör 

med sina respektive argument, framställdes två påståenden som respondenterna fick ta 

ställning till. Det första påståendet belyser ett av de främsta argumenten som motståndare till 

byrårotation ofta framställer, vilket är att byrårotation anses leda till ett stort kunskapsspill. 

Det andra påståendet belyser istället förespråkarnas syn på effekten på revisionskvaliteten, 

som är att byrårotation utgör återkommande kvalitetskontroller.  
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Dessa besvarades genom att respondenterna fick ange hur väl påstående stämmer in på deras 

uppfattning om byrårotationens potentiella effekter på revisionskvalitet och eventuellt 

kunskapsspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första påståendet om ett eventuellt kunskapsspill i och med ett införande av obligatorisk 

byrårotation besvarades av 77 personer. Sammanlagt 80,5 procent (62/77) har angivit att de 

instämmer med påståendet, medan endast 5,2 procent (4/77) anger att de inte instämmer med 

påståendet och 14,3 procent ställer sig neutrala. Ett så pass relativt starkt instämmande med 

påståendet kan tolkas som att respondenterna, i likhet med motståndarna som belyser risken 

för kunskapsspill, anser att ett införande av obligatorisk byrårotation kan komma att försämra 

revisionskvaliteten när företagsspecifik kunskap går förlorad. Flest av dem har dock angivit 

det näst högsta svarsalternativet, som kan tolkas som ”Stämmer väl” då det sista alternativet 

är ”Stämmer mycket väl”. Att respondenterna inte med säkerhet kan instämma med 

påståendet kan bero på bristande erfarenhet och kunskap om kunskapsspill. (se figur 4) 
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4.4 Påstående om kvalitetskontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra påståendet om att byrårotation förbättrar revisionskvaliteten i och med de 

återkommande kvalitetskontroller som det utgör besvarades av 78 personer, och har en större 

spridning bland svaren. De två extrema åt varsitt håll, ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer 

mycket väl”, har valts av 1,3 procent (1/78) vardera. För övrigt är det relativt jämnt fördelat 

då sammanlagt 37,1 procent (29/78) anser att påståendet inte stämmer överrens med deras 

uppfattning om byrårotationens potentiella effekter på revisionskvaliteten, medan 38,5 

procent (30/78) anger att påståendet stämmer överrens med deras uppfattning. 21,8 procent 

(17/78) ställer sig neutrala till påståendet. (se figur 5) 
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4.5 Övergripande inställning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis ställdes en fråga om respondenternas övergripande åsikter om förslaget 

på ett införande av obligatorisk byrårotation. 78 av 79 respondenter besvarade frågan, varav 

6,4 procent (5/78) har inte velat ta ställning till frågan. Resultatet visar att en klar majoritet, 

44,9 procent (35/78) anser sig vara nöjda med nuvarande bestämmelser, det vill säga att 

endast påskrivande och tillika ansvarig revisor ska rotera efter sju år. Detta kan tolkas som 

dessa inte anser att byrårotation behöver införas för närvarande. Bland övriga respondenter 

finns en tillsynes relativ jämn fördelning mellan stödjande och icke stödjande av förslaget, då 

17,9 procent (14/78) anger att de stöder förslaget och 20,5 procent (16/78) anger att de inte 

stöder förslaget. 10,3 procent av respondenterna anger att stöder konceptet men att de anser 

att det behövs mer tid för att kunna utvärdera dess effektivitet. (se figur 6) 

 

4.5.1 Multipel regressionsanalys av övergripande inställning 
I operationaliseringen av studien har den övergripande inställningen till ett eventuellt 

införande av obligatorisk byrårotation varit den beroende variabeln, som de övriga, oberoende 

variablerna har tänkts förklara. För att undersöka hurdan sambandet mellan dessa variablerna 

är, och hur pass väl de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln, genomfördes 

en multipel regression. 



 35 

 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,099 ,902  2,326 ,024 

Lista -,079 ,150 -, 054 -, 525 ,602 

Antal_ar ,004 ,026 ,015 ,146 ,884 

Mandattid -,050 ,027 -, 203 -1,819 ,075 

Oberoende ,294 ,109 ,282 2,688 ,010 

Kostnad -,011 ,076 -, 015 -, 139 ,890 

Kvalitet -,259 ,103 -, 285 -2,528 ,014 

1 

Kunskapsspill ,193 ,084 ,272 2,289 ,026 

a Dependent Variable: Inställning 

Tabell 4. Multipel regression 
 
Som tabellen ovan visar är de variabler med störst Beta-värden, det vill säga de oberoende 

variabler som främst förklarar inställningen till byrårotation är mandattid (det vill säga den 

enligt respondenterna lämpliga mandattiden), oberoende (byrårotationens potentiella påverkan 

på revisorers oberoende), kvalitet (byrårotationens potentiella påverkan på 

revisionskvaliteten) och kunskapsspill (risken för förekomst av kunskapsspill vid 

byrårotation). Variablerna mandattid och kvalitet har ett negativt samband till den 

övergripande inställningen till byrårotation (Beta = -0,203 respektive -0,285), medan 

oberoende och kunskapsspill har ett positivt samband (Beta = 0,282 respektive 0,272). Det 

negativa sambandet innebär att dessa variabler rör sig i motsatt riktning jämfört med den 

beroende variabeln, medan variablerna med positivt samband rör sig i samma riktning som 

den beroende variabeln. I kolumnen längst till höger kan dock avläsas att variabeln mandattid 

inte är statistiskt signifikant då p=0,075, vilket överstiger 0,05. Därför är det övriga tre 

variablerna, kvalitet, oberoende och kunskapsspill, som ger de starkast unika bidragen till att 

förklara variationen i inställningen till byrårotation. Dessa tre variabler har p-värden som 

understiger 0,05 (p<0,05). (se tabell 4) 
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För att få en ytterligare indikator på styrka och riktning av sambandet mellan var och en av 

dessa tre oberoende variabler och den beroende variabeln, har värdena för dessa markerats ut i 

en scatterplot. Eftersom flera respondenter har valt samma svarsalternativ, motsvarar en punkt 

flera skattningar. Det vill säga att flera företag gömmer sig under samma punkt. För att påvisa 

denna koncentration, är punkterna illustrerade i olika skalor, där de största punkterna som 

mest motsvarar svar från 20 olika företag. 

 

Det negativa Beta-värdet på -0,285 för variabeln kvalitet tolkas som att för varje enhets 

ökning av instämmande med påståendet om förbättring av revisionskvaliteten i och med 

byrårotation, försvagas inställningen till byrårotation med 0,285 enheter, givet att övriga 

variabler hålls konstanta. Detta skulle i så fall innebära att ju mer respondenterna håller med 

om att revisionskvaliteten ökar av ett införande byrårotation, desto mindre anser de att 

byrårotation bör införas. (se figur 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7. Scatterplot över variablerna Inställning och kvalitet 

Omvänt skulle detta kunna förklaras utifrån det resonemang som har förts om svängningarna i 

revisionens kvalitet. Det vill säga att revisionskvaliteten är dålig under uppdragets inledande 

år, men att det sedan förbättras, för att återigen försämras efter långa mandattider.  
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Att förklara sambandet utifrån detta resonemang skulle innebära att respondenterna är positiva 

till byrårotation, men håller inte med om att revisionskvaliteten kan förbättras helt och hållet 

då det ändå avtar så småningom. Om man istället ser till de mest frekvent valda 

svarsalternativen, som i grafen motsvaras av den största punkten, tolkas sambandet som att 

respondenterna anser att revisionskvaliteten skulle kunna förbättras i och med ett införande av 

obligatorisk byrårotation, men att de likväl är negativt inställda till byrårotation. En förklaring 

till detta kan vara det resonemang som framförs av Catanach Jr & Walker (1999), att 

opponenter till byrårotation generellt brukar acceptera att byrårotation förefaller ha vissa 

fördelar, såsom förbättring av revisionskvaliteten, men att nackdelarna som det även medför 

överstiger dessa fördelar. 

 

Det positiva Beta-värdet 0,272 för kunskapsspill förklaras som att för varje enhets ökning av 

instämmande med påståendet om risken för förekomst av förlorad företagsspecifik kunskap i 

och med byrårotation, blir inställningen till byrårotation 0,272 enheter mer positiv, givet att 

övriga variabler hålls konstanta. Sambandet innebär alltså att ju mer respondenten håller med 

om att det föreligger en risk för förlust av företagsspecifik kunskap vid byrårotation, desto 

mer positiv är denne till ett införande av byrårotation. (se figur 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Scatterplot över variablerna Inställning och Kunskapsspill 
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Detta tillsynes (se figur 8 ovan) skeva samband skulle kunna tolkas som att byrårotation anses 

behöva införas, kunskapsspillet till trots, eventuellt för att byrårotation anses ha så pass stora 

fördela för övrigt . Genom att se till grafens största punkt går det dock att utläsa att det 

svarsalternativspar som har valts mest frekvent är en neutral inställning till påståendet om 

kunskapsspill (X=4) samt påståendet att dagens bestämmelser om revisorsrotation är 

tillräcklig för närvarande (Y=2), det vill säga att byrårotation inte behövs. Att respondenterna 

ställer sig neutrala till påstående om risken för förlust av företagsspecifik kunskap skulle 

kunna bero på att de anser sig sakna grund för att kunna ta ställning, då dessa inte har någon 

erfarenhet av det. Att de anser att byrårotation inte behövs kan förklaras på samma sätt, det 

vill säga att grund och erfarenhet saknas för att antingen stöda eller förkasta förslaget. 

 

Det positiva sambandet på 0,282 mellan variablerna oberoende och inställning verkar däremot 

mer meningsfullt, då ett samband innebär att för varje enhets ökning av instämmande med 

påståendet om byrårotationens potentiella påverkan på revisorers oberoende, påverkas 

inställningen till byrårotation positivt med 0,282 enheter, givet att övriga variabler hålls 

konstanta. Det vill säga att ju mer respondenten instämmer med att byrårotation leder till 

förstärkt oberoende hos revisorer, desto mer positiv inställd är denne till ett införande av 

obligatorisk byrårotation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Scatterplot över variablerna Inställning och Oberoende 
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Av grafen ovan kan utläsas att de mest frekvent valda svarsalternativen punkt 4 och 2 på X- 

respektive Y-axeln. Detta motsvaras av det mittersta, och tillika neutrala svarsalternativet till 

frågan om de potentiella effekterna på revisorers oberoende, samt det alternativ som anger att 

respondenten är nöjd med nuvarande bestämmelser med endast revisorsrotation. Detta tolkas 

som att obligatorisk byrårotation inte anses påverka revisorers oberoendeställning gentemot 

klientföretagen, och att byrårotation således inte behöver införas då revisorsrotation anses 

vara tillräcklig. (se figur 9) 

 

4.5.2 Multikollinearitet 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

Model Tolerance VIF 

(Constant)   

Lista ,928 1,078 

Antal_ar ,887 1,128 

Mandattid ,780 1,282 

Oberoende ,882 1,134 

Kostnad ,819 1,222 

Kvalitet ,769 1,301 

1 

Kunskapsspill ,690 1,449 

Tabell 5. Multikollinearitet 
 

Ett nästa steg i den statistiska bearbetning var att testa sambandet mellan de olika oberoende 

variablerna, vilket visade att multikollinearitet inte föreligger i modellen då samtliga 

Tolerance-värden överstiger 0,10 och VIF-värdena understiger 10. Detta innebär att det inte 

föreligger så pass starka korrelationer mellan de oberoende variablerna och att deras 

respektive effekter på den beroende variabeln inte går att särskilja. Samtliga variabler 

förklarar olika delar av variationen i den oberoende variabeln. 

 

Slutligen testades modellen för hur stor del av variationen i inställningen till byrårotationen 

den förklarar, genom framställning av Model Summary och värdet R2. Detta ger ett mått på i 

hur stor utsträckning de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,695a ,483 ,415 ,778 
Tabell 6 Determinationskoefficienten 

R2-värdet för studiens modell är 48,3 procent, det vill säga att de oberoende variablerna 

förklarar nästan hälften av variationen i den beroende variabeln. 
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5. Diskussion och slutsats 
I detta avslutande stycke diskuteras innehållet i föregående avsnitt och återkopplas 

till den teoretiska referensramen samt besvarar syfte och frågeställning. 

 

Även om det ständigt har förts diskussioner kring revisorernas oberoende, växer sig denna 

diskussion starkare varje gång en ny redovisningsskandal uppdagas. Detta ter sig dock 

tämligen naturligt då revisorns oberoende är en förutsättning för att revisionsyrket ska kunna 

existera överhuvudtaget. Att se till att bevara oberoendet inom revisorsprofessionen kan 

därmed ses som ett självklart mål. Problemet består dock här i att komma överens om hur 

detta ska gå till, vilket har visats vara en svår uppgift. Många förslag har lagts fram på hur 

oberoendeproblematiken kan tänkas kunna lösas, och ett flertal av dem har lett till ändrade 

regleringar och nya lagar. Däribland kan analysmodellen och revisorsrotation nämnas som 

tydliga exempel. Trots detta är vissa fortfarande skeptiska till revisorernas oberoende ställning 

och menar på att oberoendeproblematiken bäst kan avhjälpas genom ett införande av 

obligatorisk byrårotation. Fenomenet byrårotation är, som tidigare nämnts, ännu relativt 

outforskat, vilket innebär att det är svårt att på förhand veta hur pass väl det skulle fungera i 

Sverige.  

 

Denna studie genomfördes därmed i syfte att undersöka huruvida ett införande av obligatorisk 

byrårotation kan tänkas vara ett lämpligt alternativ för den svenska marknaden. Studier från 

andra länder har visat att den främsta effekten av byrårotation är att såväl investerare som 

allmänheten får en ökad tilltro till företagens finansiella rapporter, det vill säga att 

byrårotation därmed har en positiv effekt på revisorers ”independence in appearance”, även 

kallat dess synbara oberoende.  Det faktum att drygt 49 procent av respondenterna för 

föreliggande studie tror att revisorernas oberoende kommer att öka, kan vara ett ytterligare 

tecken på byrårotationens positiva effekt på det synbara oberoendet. Å andra sidan tror nästan 

45 procent av respondenterna att oberoendet kommer att förbli oförändrat trots ett införande 

av obligatorisk byrårotation. Detta kan tolkas som att respondenterna anser sig sakna 

erfarenhet och/eller information att grunda sitt svar på, och att effekten på det synbara 

oberoendet går att ifrågasätta.  
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Arruñada & Paz-Arez menar dock att byrårotation endast har en positiv effekt på 

allmänhetens förtroende och att det inte har någon effekt på revisionskvaliteten i sig. Detta 

tolkar de som att ett rotationskrav är ett verkningslöst spel för gallerierna. Det kan dock 

argumenteras för att denna effekt på allmänhetens förtroende inte är att förringa, då det 

främsta syftet med tillsättning av revisorer är att säkerställa den erfordrade tillförlitligheten i 

företagens rapporter, vilket är en positiv effekt av byrårotation. 

 

Förvisso är det synbara oberoendet avgörande för en väl fungerande revisorsverksamhet, men 

Diamant menar att det även krävs att revisorn faktiskt är oberoende. Han menar att det således 

krävs såväl synbar som faktiskt oberoende, i kombination med ett väl utfört regelsystem och 

även övervakningssystem för att få den fulla nyttan av en revision. Behovet av 

övervakningsmekanismer belyses även inom ramen för agentteorin, där övervakningssystem 

av olika slag anses reducera den informationsasymmetri som annars kan uppstå mellan 

principal och agent. Stewardshipteoretiker fasställer dock att de övervakningsmekanismer 

som agentteorin deklarerar inte uppfyller sitt syfte, utan att de snarare kan vara 

kontraproduktiva då det finns en överhängande risk för att dessa istället ska underminera 

stewardens pro-organisatoriska beteende genom att sänka dess motivation till att agera i 

principalens intresse. Förespråkare för byrårotation hävdar att ett rotationskrav utgör en 

fullgod form av övervakningssystem i och med den kvalitetskontroll som uppstår vid skifte av 

revisionsbyrå. Den nytillsatta byrån får därmed insyn i den föregående byråns arbete, vilket 

anses förbättra revisionskvaliteten. Resultatet av denna studie visar dock ingen större 

övertygelse om detta, då respondenternas svar inte visar någon enighet i frågan. 

 

En sammanställning av svaren visar en övergripande negativ inställning till ett införande av 

obligatorisk byrårotation. Den främsta anledningen till den tillsynes negativa inställningen 

bland respondenterna är att majoriteten av respondenterna anser att dagens bestämmelser om 

revisorsrotation är tillräcklig för att säkerställa revisorers oberoende ställning. Detta utfall 

stämmer i så fall väl överens med resultatet av GAO:s studie, som visade att revisorsrotation i 

sitt fulla utförande, tillsammans med de övriga förändringar som införts i syfte att förstärka 

revisorers oberoende, anses väl uppfylla syftet att stärka revisorns oberoende men utan de 

stora kostnader och effektivitetsförluster som byrårotation anses orsaka. 
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I likhet med respondenterna för GAO:s studie, anser även en majoritet på två tredjedelar av 

respondenterna för denna studie att de kostnader som byrårotation anses medföra tros vara så 

pass höga att de överstiger dess potentiella fördelar. Vidare instämmer en klar majoritet på 

drygt 80 procent av respondenterna med påståendet om att byrårotation lär leda till förlust av 

företagsspecifik kunskap vid varje rotation, även detta i likhet med respondenterna för GAO:s 

studie. 

 

Med facit från denna attitydundersökning i hand, och det faktum att byrårotation har 

övergivits i de flesta länder där det har prövats samt att det har avvisats av GAO, finns det för 

närvarande inte mycket som talar för att ett införande av obligatorisk byrårotation är ett 

alternativ för Sverige. Det är dessutom än för tidigt i utvecklingsskedet för att uttala sig om 

effekterna av den nyligen införda revisorsrotationen i Sverige, varför det inte anses vara tid 

för att införa nya regleringar. I likhet med GAO, dras därför efter genomförd studie slutsatsen 

att dagens bestämmelser om revisorsrotation räcker för närvarande. 
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6. Förslag till vidare forskning 
Baserat på slutsatserna i föregående avsnitt presenteras här ett förslag till vidare 
forskning inom området. 
 
Då genomförandet av denna studie är ytterst begränsad och endast en liten del av GAOs 

undersökning har legat till grund för denna uppsats, kan det komma att vara av intresse att 

göra en mer utförlig studie. På grund av uppsatsens begränsningar är det därför också svårt att 

kartlägga hurdan den generella inställningen till byrårotation är bland berörda parter. Att 

förslagsvis då replikera hela den undersökning som GAO gjorde för att få en så grundlig bild 

hur ett införande av byrårotation skulle tänkas komma att tas emot i Sverige.  
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Bilaga 2 
Enkätundersökning: 
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dHVBaWpsSU0x
WTEtRlRWN0k1aFBRclE6MQ#gid=0 
 
Uppsala universitet, 2011‐04‐18 
Handledare: Gunilla Eklöv‐Alander 
 
Till vederbörande. 
Hej, 
 
Vi är tre studenter vid Uppsala universitet som för närvarande skriver vår kandidatuppsats inom 
företagsekonomi, med inriktning på redovisning och revision. Det ämne som vi har valt att behandla 
är företagens syn på revisorn och dennes roll, med fokus på byrårotation. 
 
Bestämmelserna kring revisorsrotation är baserade på EU‐kommissionens rekommendation om 
revisorers oberoende i EU.  Denna innefattar bland annat en inrådan om intern rotation av 
påskrivande revisorer i börsnoterade företag, efter två genomförda mandatperioder om högst sju år. 
Byrårotation, det vill säga en extern revisorsrotation där hela revisionsbyrån byts ut efter sju år, finns 
i dagsläget endast lagreglerat i Italien, men flera förespråkare för revisorsrotation hävdar att det 
även bör införas i Sverige.  
 
Med er hjälp som respondent hoppas vi på att uppnå vårt uppsatssyfte vilket formas ur vår ambition 
att undersöka hurdan inställningen är till ett eventuellt införande av obligatorisk byrårotation. Vi 
avser även försöka kartlägga vilka effekter som byrårotation anses generera bland svenska 
börsnoterade företag. 
 
Detta har vi för avsikt att genomföra med hjälp av en enkätundersökning där våra respondenter får 
besvara ett antal frågor via den bifogade länken nedan. Frågorna har till syfte att spegla 
respondentens inställning till förslaget om obligatorisk byrårotation. Undersökningen kommer inte ta 
mer än fem minuter att genomföra och vi hoppas på just Ert deltagande.  
 
 
Er deltagande har stor påverkan på utfallet av vår studie, vi skulle därför vara ytterst tacksamma för 
Er medverkan och hoppas på svar snarast möjligt, gärna inom en vecka.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
Vanessa Palm, Sharare Sultani & Maria Söderdahl 
 
Enkätundersökning: 
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dHVBaWpsSU0x
WTEtRlRWN0k1aFBRclE6MQ#gid=0 
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Bilaga 3 – Samtliga enkätsvar 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Large 
Cap 

Vice President 
Internal Audit 
& Assurance 1 8 6 7 

Nya rutiner och 
tid för att 
introducera nya 
revisorer i 
samtliga 
dotterbolag 6 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 12 8 4 7 

Läroperiod om 
företaget 7 2 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap CFO 5 5 5 6 

Mer lärotid. 
Byrån åker 
ändå ut efter ett 
antal år så det 
finns inget 
incitament att 
hålla ett för lågt 
pris.  6 5 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Small 
Cap Ek.chef 11 

obegräns
at 4 6 

Mindre kunskap 
och erfarenhet 
om 
klientföretaget 
ökar risken i 
revisionen med 
följd att 
revisionsinsats
en ökar och 
därmed 
kostnaderna. 6 2 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO  1 7 5 3 

Effektivare 
revision 5 2 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

 

Large 
Cap Vice VD/CFO 6   5 5 

Tid att förstå 
verksamhet
en 6 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap VD 20 5 6 5 

inkörningspe
riod och 
långtidsavtal 3 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Mid 
Cap CFO 5 

Helt 
valfritt 5 6 

Inlärningspr
ocess med 
att lära 
känna bolag 
rutiner och 
folk 6 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap CFO 

1/2 
må
na
d 7 4 5 

Uppstartsko
stnaderna 
för nyvald 
byrå ökar 
kostnaderna 4 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 5 10 4 7 

Mindre 
upphandling
sunderlag 
då det finns 
för få byråer 7 1 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Large 
Cap CFO 2 8 5 7 

Begränsad 
konkurrens i 
upphandling
, tvingande 
byte och 
omställnings
kostnader 6 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 



 6 

 
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Mid 
Cap 

Corporate 
controller 

4 
år 6 år 6 6 

Startkostnad
er/inlärnings
kostnader 
ökar 3 5 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Small 
Cap CFO 2 4 5 7 

Det drar 
alltid 
extrakostna
der att byta 
revisorer 6 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 

6 
år 

Ingen 
åsikt 4 7 

Det finns 
alltid en 
upplärningsti
d. 5 6 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Small 
Cap CFO 3 10 6 2   6 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap CFO 2 7 5 4   7 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 

3 
år 7 år 6 7 

Kunskapsin
hämntning 6 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap cfo 0 7-8 år 4 6   6 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap CFO 10 

3- 4 i 
taget 
fungerar 
väl 4 5 

Kräver 
investering i 
nya 
processer. 6 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 6 7 5 7 

Inkörningsko
stnader 5 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap Ekonomichef 0 10 5 4   6 3 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Small 
Cap Ekonomichef 1 4 + 4 år 6 3 

Man tvingas 
till 
marknadsm
ässig 
prissättning 
och kan inte 
"baka in" 
kostnader 
löpande. Å 
andra sidan 
kommer 
troligen mer 
interntid 
krävas för 
uppdatering 
av ny 
revisor. 4 4 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap CFO 4 8 5 4   6 5 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Small 
Cap CFO 

0å
r 
(N
y 
rev
iso
r f 
r 
om 
i 
år) 7 år 4 4   5 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 6 - 4 6 

Inkörningsp
erioden är 
lång 4 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 

3 
år, 
byr
ån 
12 
år 7 år 4 7 

För att vi 
måste sätta 
in nya 
revisorer i 
våra rutiner 
gång på 
gång. Det 
skapar 
merarbete, 
fler 
revisorstimm
ar och 
eventuellt 
behov av 
mer 
personal 
hos oss - 
ingen bra 
kombination 7 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap CFO 4 10 5 5 

"upplärnings
tiden" för 
nya 
revisorer 
kostar 5 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

redovisningsan
svarig 3 7 4 5 

öka pga av 
nya uppdrag 
tar längre tid 
än 
inarbetade 
och 
välkända 
kunder. 5 4 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Small 
Cap CFO 7 7 4 6 

Processkost
nader på 
respektive 
sida 6 2 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO 1 4 7 7 

Uppstart vid 
byte - analys 5 7 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Mid 
Cap Ekonomichef 

se
x 
år 

obegräns
at 7 7 

upplärningsk
ostnader 7 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 1 5 5 5 

nytt att sätta 
sig in i 5 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap CFO 

8 
år 
inn
an 
ha
n 
byt
tes 
ut i 
ap
ril 
20
11 

Vid val 
av byrå 
kan den 
säkert 
jobba 
dubbelt 
så länge 
som 
dagens 8 
år 3 6 

Framför allt 
pga att den 
nya revisorn 
måste sätta 
sig in i 
bolagets 
verksamhet 
det första 
året 4 6 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap 

Group 
Accounting 
Manager 5 

Ingen 
komment
ar 4 5 

I stora 
koncernen 
tar det tid att 
sätta sig in i 
verksamhet
en och 
förstå de 
risker som 
finns. 4 4 Inget svar 

Small 
Cap CFO 4 4 6 2 

Priskonkurre
nsen 
kommer att 
öka 4 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Small 
Cap CFO 5 5 5 7 

Startup 
arbete, 
nyuppläggni
ng av data 
och rutiner, 
önskan om 
förändringar 
etc 6 6 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 2 8 4 7 

Det tar 
längre tid för 
nya att sätta 
sig in i 
företaget 
och 
affärerena. 7 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap Ekonomichef 

3-
5-
20
15 7 4 6 

Att sätta sig 
in i bolagen, 
upphandling 
med mera 6 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Large 
Cap 

Redovisningsc
hef 3 12 4 6 

Upplärnings
period 6 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO 4 8 4 7 

Företaget 
måste 
ständigt 
"lära upp" 
nya byråns 
alla 
medarbetare
. Tror även 
att det 
uppstår en 
indirekt ökad 
kostnad då 
revisorerna 
inte kan 
vara ett lika 
bra 
"bollplank" 
och stöd till 
företaget 
vad gäller 
verksamhets
- och 
processutve
ckling etc. 7 5 Inget svar 

Large 
Cap 

Director, Risk 
management, 
Security and 
Internal Audit 5 5-8-2015 5 3 Konkurrens 6 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Small 
Cap CFO 4 

Beror på 
hur de 
presterar 4 7 

Det tar tid 
och resurser 
att sätta in 
en ny 
revisor i 
företagets 
verksamhet 6 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 



 12 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap 

CFO och Vice 
VD 

1 
år 

Tycker 
det är 
OK som 
det är 
med 7 år 4 5 

Nya 
revisorer. 
Mer tid för 
förklaringar 
och 
genomgång
ar 6 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 2 8 4 6 

Revisionsbol
agen måste 
lägga in i sin 
kalkyl en 
upplärningsti
d som 
kunden 
måste 
betala i 
slutändan. 
Dessutom 
måste 
bolaget 
lägga 
mycket mer 
interntid. 7 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Large 
Cap 

Senior Vice 
President 
Corporate IT 

ca 
4 
år 

8 år (2 
mandat 
perioder) 5 5 

Kostnader 
för 
omställning 
och 
kompetensu
ppbyggnad 7 6 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap VP Finance 0 8 5 5 

Nytt team 
med 
revisorer har 
en längre 
startsträcka 
att sätta sig 
in i bolaget. 
Det kan 
kanske 
skapa 
mervärde 
som kan 
vara värt en 
extra 
penning. 5 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Large 
Cap cfo 3 

Ingen 
åsikt 4 4   6 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

Head of 
internal audit 1 8 2 3 

Öförändrad 
kostnad eller 
något 
minskande 
pga att det 
är staus för 
revisorerna 
att vara 
"börsrevisor" 
och på sätt 
pressas 
revisionspris
erna men 
istället ökar 
deras 
konsultfaktur
or till 
bolagen 4 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap Ekonomichef 

7 
år 

Ingen 
begränsn
ing 4 7 

Inkörningsko
stnader 
samt att 
byråerna 
inte kommer 
att 
anstränga 
sig att hålla 
ned 
kostnaderna 
då man 
ändå blir av 
med 
uppdraget 
efter en tid 7 4 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO 20   5 6 

inte 
historiken 6 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Mid 
Cap 

Koncernredovi
sningschef 5 8 6 3 

Minskar pga 
Konkurrens 5 5 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Mid 
Cap CFO 3 8 6 4     3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

Group Chief 
Accountant 7 8 5 5 

Revisionsby
råerna får 
större 
kostnader 
för att lära 
sig nya 
bolag och 
kommer att 
vältra över 
dessa på 
klienterna. 6 4 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap CFO 5 år 7 4 5 

Förstagångs
revision  6 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

Group 
Financial 
Controlelr 

14, 
som 
byrå
, 
huv
uda
nsva
rig 
bytt
es 
201
0 5 6 6 

Merarbete 
vid 
förstagångsr
evison, 
mycket att 
dokumenter
a... 4 5 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Mid 
Cap 

Koncernredovi
sningschef 0 10 år 6 3 

Minskat 
arvode pga 
upphandling
ar men 
ökade 
kostnader 
pga 
upplärnings
process av 
nya 
revisorer.  5 6 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap CFO 0 

Handlar 
inte om 
anatal 
år. 4 4 

Det beror 
inte på 
rotation. 7 2 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap 

Redovisningsc
hef 3   5 6 

Tid för nya 
revisorer att 
sätta sig in i 
företaget 6 5 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Large 
Cap CFO 7 7 4 4   4 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

Group 
Accounting 
Manager 

0 
(Nyv
ald 
på 
stä
mm
an 
201
1) 7 år 4 4 

Ingen 
förändring 5 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Mid 
Cap Ek.ch 4 8 4 7 

Revisionste
amet har 
ingen 
kunskap om 
företaget i 
samband 
med byte. 
Kräver mer 
resurser från 
det 
granskade 
bolaget vid 
byte. 6 4 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Mid 
Cap 

Koncernredovi
sningschef 4 7 4 5 

Upplärnings
kostnader 
vid byte av 
revisor 6 3 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Mid 
Cap Ekonomichef 0               

Mid 
Cap Ekonomichef 0 ca 10 4 3 

Vid 
byrårotation 
sker säkert 
en prispress 
för att öka 
marknadsan
delen.  3 4 Inget svar 

Small 
Cap CFO 0 

ingen 
uppfatt
ning 4 3 

Att man som 
kund får 
bättre 
underlag för 
förhandling. 6 4 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO 5 8 6 4 

Nya 
revisorer 
kommer 
behöva 
lägga ner 
med tid, 
vilket ger 
klienterna 
ökade 
kostnader 5 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Mid 
Cap fd CFO 4 år 10 år 6 7 

Nytt team 
skall sätta 
sig in i 
verksamhet
en och 
processerna 
och få 
samarbetet 
att fungera 7 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap CFO 6 

10-16-
2015 4 6 

Tid för 
inlärning av 
bolag och 
processer 7 2 

Stöder ej kravet på 
obligatorisk 
byrårotation 

Small 
Cap CFO 

Nyv
ald 
på 
stä
mm
an 
201
1 10 år 2 7 

Tid för ny 
revisor att 
sätta sig in i 
bolaget, 
samt mer 
intern tid för 
upplärning.  7 5 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 

201
0 5 6 6   6 5 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Small 
Cap CFO 3 år  7 år 4 3 

Minskar pga 
ny 
konkurrens 
situation 7 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 12 

Går 
inte att 
generel
lt svara 5 3   5 4 Inget svar 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap CFO 1 ? 5 4 

Minskar ev 
pga ökad 
konkurrens 
och tätare 
upphandling
ar. ökar ev 
pga att 
inkörning tar 
tid, dvs ny 
byrå och 
nytt folk 
behöver mer 
tid för att 
lära sej 
företaget 
och det tar 
även mer tid 
av den 
interna 
personalen 
att sätta in 
revisorerna i 
arbetet.  6 3 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 5 år 

max 5 - 
7 år 3 7 

Främst är 
det den 
indirekta 
kostnaden 
som 
kommer 
öka, d v s att 
lära upp 
revisorerna 4 5 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

Large 
Cap CFO 5 

obegrä
nsat 5 6 

Tar tid för 
revisorn att 
få förståelse 
för 
företagets 
verksamhet 4 2 

Stöder konceptet 
obligatorisk 
byrårotation, men 
anser att det behövs 
mer tid för att kunna 
utvärdera 
effektiviteten av 
förslaget. 

Small 
Cap 

Redovisningsc
hef   7 4 7   6 2 

Nöjd med 
nuvarande 
bestämmelser, dvs. 
endast rotation av 
ansvarig revisor 
efter sju år. 

Small 
Cap CFO 3 år 12 år 4 4   6 2 Inget svar 
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Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7.1 Q8 Q9 Q10 

Small 
Cap 

Ekonomiansva
rig 1 7 5 6 öka 3 6 

Stöder för 
närvarande förslaget 
om obligatorisk 
byrårotation, givet 
att tidsperioden för 
rotation är rimlig. 

          
 
 

 

 
 


