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SAMMANFATTNING 

Titel: Byrårotation i Sverige – För eller emot? En studie av intressegruppers ståndpunkter till EU-
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Författare: Mattias Dahlberg, Petra Belin 

Handledare: Arne Fagerström 
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Syfte: Enligt ett nytt förslag från EU så skall börsnoterade bolag tvingas byta revisionsbyrå efter ett 

antal år av sammanhängande uppdrag. Förslaget om den nya förordningen syftar till att 

återupprätta ett förtroende för revisionsbranschen efter de senaste revisionsskandalerna i 

samband med den finansiella krisen. EU-förslaget kommer dock medföra en hel del förändringar 

för de länder som implementerar förordningen. 

Denna studie har haft till syfte att utreda olika intressegruppers ståndpunkt till EU-förslaget om 

byrårotation. Målet är att forskningen skall bidra till en djupare förståelse för debatten i Sverige 

avseende byrårotation och därmed användas som beslutsunderlag i processen att framarbeta en 

enhetlig ståndpunk för Sveriges ställningstagande till EU-förslaget.  Forskningsfrågan som denna 

studie har haft för avsikt att besvara lyder:  

Vilken ståndpunkt antar olika intressegrupper till införandet av byrårotation enligt de 

rekommendationer som föreslås i ”EU-förslaget om revision”? 

Metod: EU-förslaget om byrårotation har behandlats nationellt av Justitiedepartementet. 

Departementet har sänt förslaget på remiss till olika intresseorganisationer i samhället varvid de 

erhållna svaren utgjort den huvudsakliga källan för datainsamling. Remissvaren kategoriserades 

enligt kvoturvalsmetoden. Vidare så tillämpades en kvalitativ textanalys vid både insamlandet och 

analysen av den information som intressenterna presenterat i sina remissyttranden. Resultaten, 

dvs. intressegruppernas ståndpunkt, presenterades för respektive grupp men även individuellt för 

respektive organisation/förening. 

Resultat & slutsats: Resultaten från studien visar att åsikten om lagstadgad byrårotation är 

splittrad mellan olika intressegrupper i det svenska samhället. Företrädare för revisionsbyråer 

(producenter) och företagsledare (näringslivet) intar en negativ inställning gentemot förslaget 

medan banker och brukare (nyttjare av finansiella rapporter) intar en tvivlande och neutral 
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ställning till förslaget. En intressant iakttagelse är att majoriteten av organisationer och föreningar 

är skeptiska till att införa byrårotation baserat på erfarenheter från ett enda land, Italien.  

Förslag till fortsattforskning: EU-kommissionen har i samband med sitt EU-förslag om 

byrårotation genomfört en konsekvensanalys av erfarenheterna från Italien. Denna uppsats har 

endast behandlat konsekvensanalysen utifrån de synpunkter och reflektioner som framkommit 

från remissyttrandena. Det vore intressant att utföra en djupare studie av erfarenheterna i Italien 

med utgångspunkt från EU-kommissionens rapport. Från denna studie har det framkommit att 

både organisationer som är positiva respektive negativa till EU-förslaget har hänvisat till Italien. 

Vidare bör detta jämföras med erfarenheterna från Nederländerna som nyligen infört 

byrårotation. 

Uppsatsens bidrag: Denna studie har sammanställt intresseorganisationers ståndpunkt till 

byrårotation och därmed bidragit till en ökad förståelse för diskursen. Förhoppningsvis kan 

studien användas vid beredande av ärendet på nationell nivå eller till att nyansera debatten 

ytterligare och ge förslag på nya infallsvinklar. 

Nyckelord: Byrårotation, EU-förslag, Grönboken, remissyttrande, revision. 
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ABSTRACT  

Title: Mandatory rotation of audit firms in Sweden – Good or Bad? A study of interest groups' 

positions to the EU Commission's proposal for mandatory rotation of audit firms. 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 

Author: Mattias Dahlberg, Petra Belin 

Supervisor: Arne Fagerström 

Date: 2012/08 

Aim: According to a new proposal from the EU, the listed companies are to be forced to alter their 

accounting firm after several years of continuous assignment. The aim of the new proposal is to 

restore confidence in the accounting profession after the recent audit scandals during the financial 

crisis. The EU proposal would bring a lot of changes for the countries that implement the regulation. 

This study has been carried out to investigate the various interest groups position on the EU proposal 

of mandatory rotation of audit firm. The aim is that the research will contribute to a deeper 

understanding of the debate in Sweden regarding the agency rotation and thus be used as support in 

the decision making.  

Method: The EU-proposal has been treated nationally by the Ministry of Justice. The ministry has 

sent the draft of the proposal to various organizations in the community. The responses that have 

been received are the main source of data in this study. A qualitative text analysis has been applied 

in order to analyze the statement of opinions from the different interest groups in society. 

Result & Conclusions: The results of this study shows that the view of mandatory rotation of audit 

firms in Sweden diverge between the different interests groups. Representatives of the accounting 

firms (“producers”) and the business (“industry”) takes a negative attitude towards the proposal, 

while banks and users of financial statements takes a more skeptical and neutral position towards 

the proposal. An interesting observation is that the majority of organizations and associations are 

skeptical about introducing mandatory rotation of audit firms based on the experience of one 

country, Italy. 

Suggestions for future research: This study has not conducted a deeper analysis of the Italian 

experience of mandatory rotation of audit firms. It would be interesting to perform a deeper study of 

the experiences in Italy, based on the European Commission's report. From this study, it emerged 

that organizations that are either positive or negative to the EU proposal has referred to Italy. 
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Furthermore, this should be compared with the experience of the Netherlands that recently 

introduced mandatory rotation of audit firms. 

Contribution of the thesis: This study has compiled different interest groups position towards the 

EU-proposal and thereby contributed to a greater understanding of the discourse. Hopefully, the 

study will be used in the preparation of the proposal at the national level. 

 

Key words: Mandatory rotation of audit firms, EU-proposal, audit rotation, revision 
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Förord 

Författarna vill framföra ett stort tack till Arne Fagerström för hans handledning, synpunkter och stöd 

under uppsatsprocessen. Till Justitiedepartementet för er hjälp att få tillgång till de remissyttrande 

som inkommit angående förslaget om byrårotation. Författarna vill även tacka de opponenter som 

kritiskt granskat vår studie.  

 

 

Petra Belin Mattias Dahlberg 

Uppsala, Juni 2012 Stockholm, Juni 2012 
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1 Inledning 

Det första kapitlet inleds med att beskriva bakgrunden till denna studie. Läsaren introduceras till 

ämnet byrårotation genom en historisk tillbakablick, därefter följer en problemdiskussion kring 

begreppet och dess innebörd för revisionsprocessen. Kapitlet fortsätter med ett klargörande av 

studiens syfte samt den forskningsfråga som studien har för avsikt att besvara. Kapitlet avslutas med 

undersökningens avgränsningar och en beskrivning av studiens disposition. 

1.1 Revisionens historia i Sverige fram till idag 

Begreppet revision, i dess nutida bemärkelse, är ingen ny företeelse utan etablerades som lag i 

Sverige redan på slutet av 1800-talet. Vid denna tidpunkt omfattades inte alla bolag av lagen och 

vidare reglerade lagen inte heller om revisorerna skulle vara auktoriserade eller oberoende i sin 

ställning gentemot bolaget. I regerings proposition nummer 103 år 1975 föreslogs ett utvidgat krav 

för aktiebolag att anlita en auktoriserad revisor för årlig bokslutsrevision. Kravet innefattade bolag 

med ett bundet eget kapital på 1 miljon kronor eller mer. Det var först 1987 som det fastslogs att 

Sveriges samtliga aktiebolag skulle utnämna en auktoriserad eller godkänd revisor för revisionen. 

(Carrington, 2010) (Sveriges regering, 1975) 

Tidigare var det rikets handelskammare som hade befogenhet att auktorisera revisorer. Uppgiften 

överläts 1973 till Kommerskollegiet. År 1995 bildades Revisorsnämnden som övertog arbetet med att 

auktorisera och övervaka godkända revisorer. Samma år etablerades den nya revisorslagen, lagen 

behandlar flera väsentliga aspekter gällande revisorers arbete. (Revisorsnämnden, 2012) Lagtexten 

beskriver exempelvis att revisorsverksamhet skall bedrivas opartiskt och självständigt, det vill säga 

oberoende. Revisorns oberoende gentemot uppdragsgivaren är ett krav för att verksamheten skall 

kunna bedrivas. Oberoendet gäller för både den enskilda revisorn så väl som revisionsbolag. (Svensk 

författningssamling, 1995) 

I början av det nya millenniet lanserades en ny revisorslag. Jämfört med den tidigare lagtexten finns 

tydligare direktiv avseende revisorns oberoende gentemot uppdragsgivaren. Förutom förtydliganden 

ställdes det även krav på att revisorer aktivt ska pröva sin opartiskhet. Enligt lagen skall en revisor 

inte anta ett uppdrag på förfrågan från en blivande kund om revisorn exempelvis har en nära 

personlig relation till kunden eller på annat sätt har ett ekonomiskt intresse i dess verksamhet 

(Svensk författningssamling, 2001). 

Efter nya revisorslagen fastlogs även en ny aktiebolagslag. Lagen reviderades 2010 genom SFS 

2010:834. Revideringen påverkade behovet av att anlita en auktoriserad revisor i mindre aktiebolag. 
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Ett privat aktiebolag som uppfyllde två av de tre fastställda villkor var enligt lagen inte bunden att ha 

en revisor. Villkoren var att bolaget skulle ha mindre än 3 anställda, en balansomslutning på 

maximalt 1,5 miljoner kr och inte mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning. Lagen initierades i syfte att 

reducera kostnaderna för mindre aktiebolag. Börsnoterade bolag var således opåverkade av den nya 

lagen. (Carrington, 2010) 

 

1.2 Upptakten till revisor- och byrårotation 

I kapitel 1.1 beskrevs att kravet på revisorers oberoende blivit allt tydligare och framhävande i de 

senaste revisorslagarna. Vidare åtgärder har diskuterats och implementerats i syfte att ytterligare 

stärka revisorns oberoende och samhällets förtroende för revisorns verksamhet och arbete. Möjliga 

åtgärdsförslag exempelvis revisorsrotation och senare även byrårotation har diskuterats och bitvis 

tillämpats. I grunden avser begreppen att reglera den period en revisor eller en revisionsbyrå har 

möjlighet att inneha ett uppdrag hos en och samma uppdragsgivare. 

Upptakten till nya regler kring revisorrotation och senare även debatten om byrårotation startade i 

samband med revisionsskandalerna i USA under början av 2000-talet. De två världskända företagen 

Enron och WorldCom’s konkurser blev startskottet för den debatt vilken kom att förändra 

revisionsbranschen i grunden. Otaliga artiklar, uppsatser, avhandlingar och böcker har studerat och 

analyserat de bakomliggande faktorer som bidrog till de två företagens fall. Enron, på sin tid ett 

världsledande energiföretag, begärdes i konkurs 2001 till följd av en rad ekonomiska oegentligheter. 

Ett omfattande och invecklat bokföringsbedrägeri hade under flera år bidragit till att ett positivt 

resultat trots att företaget i verkligheten var på väg mot konkurs. Drygt ett år efter det att Enron 

likviderades var det WorldCom’s tur. Telekombolaget WorldCom hade likt Enron brutit mot gällande 

redovisningsregler och presenterat en förskönad bild av företagets ekonomiska ställning. Konkurs var 

ett faktum och långa fängelsestraff väntade de inblandade företagsledarna. (Deegan och Unerman, 

2008)  

Gemensamt för både WorldCom och Enron var att båda organisationerna grovt försummat gällande 

bokföringsregler. En ytterligare gemensam nämnare var att de anlitat samma revisionsbyrå, Arthur 

Andersen. Revisionsbyrån grävde sin egen grav när företaget godkände och skrev under de 

redovisningsdokument som möjliggjorde Enron’s och WorldCom’s bokföringsbluff. Efterspelet av 

händelserna blev utdragna och långa rättegångar följde. Arthur Andersen fälldes bland annat för ha 

försökt försvåra den efterföljande juridiska utredningen genom att förstöra redovisningsdokument. 

(Deegan och Unerman, 2008)  
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Efterspelet till Worldcom och Enron blev att kraven i USA gällande företagsledningens ansvar och 

tillsyn av redovisning stärktes. 2002 infördes Sarbanes-Oxley Act (SOX) som även kom att få följder 

för landets revisionsbyråer. Implementeringen av SOX ledde till skapandet av den statliga 

myndigheten Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) vars uppgift är att övervaka 

revisionsbyråer och branschen i helhet. Syftet med SOX och PCAOB var främst att minimera risken för 

framtida ekonomiska skandaler. Andra ändamål med förändringen var att ge skydd till investerare 

genom att säkerhetsställa tillförlitligheten av den finansiella rapporteringen. Ett led i denna 

utveckling var att kravet på revisorrotation var femte år implementerades. (SOX sektion 203). 

Nedan följer ett utdrag/citat från den nämnda sektionen i SOX (Senate and House of Representatives 

of the United States of America, 2002, p. 29): 

“SEC. 203. AUDIT PARTNER ROTATION. 

Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.78j–1), as amended by this Act, is 

amended by adding at the end the following: 

‘‘(j) AUDIT PARTNER ROTATION. – It shall be unlawful for a registered public accounting firm to provide 

audit services to an issuer if the lead (or coordinating) audit partner (having primary 

responsibility for the audit), or the audit partner responsible for reviewing the audit, has 

performed audit services for that issuer in each of the 5 previous fiscal years of that issuer.’’ 

SOX påverkade inte bara de amerikanska bolagen utan även svenska bolag noterade på den 

amerikanska börsen. Exempelvis Volvo blev tvungen att anpassa sig till de nya reglerna. Redan 

samma år som SOX introducerades presenterade EU-kommissionen sina rekommendationer gällande 

revisorers oberoende inom EU. Rekommendationerna belyser betydelsen av revisorernas oberoende 

och föreslår att efter sju år av sammanhängande revisionsuppdrag åt en och samma klient ska den 

huvudansvarige revisorn frånsäga sig uppdraget. Dock kan andra revisorer inom revisionsbyrån 

fortsätta arbetet åt klienten förutsatt att en oberoende ställning kan säkerhetsställas (EU-

kommisionen, 2002). 

 

1.2.1 Händelseutvecklingen i Sverige 

Under senaste finanskrisen inträffade i synnerhet två händelser i Sverige som skulle blåsa liv i 

diskussionen kring kravet på byrårotation. Den 24e maj 2007 publicerade investmentbanken 

Carnegie ett pressmeddelande där banken tillkännagav att deras tradingportfölj varit kraftigt 

övervärderad under perioden 2005-2007. Konsekvensen av Carnegies interna utredning blir att 

tradingportföljen omvärderas och skrivs ned med 630 miljoner kronor. Carnergie bekräftar misstanke 

om brott och polisanmäler tre medarbetare på företaget. Ekobrottsmyndigheten inleder en 

förundersökning och drygt ett år senare, i början av november 2008, återkallar Finansinspektionen 
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det tillstånd som krävdes för att Carnegie skulle kunna bedriva bankverksamhet. Svenska Riksgälden 

blir ny ägare. (Carnegie Investment Bank, 2008) 

Inom något år skulle ytterligare en investmentbank bli föremål för granskning. Denna gång riktades 

även kritik mot den revisor som godkänt bankens redovisning. Startskottet för utredningen var även i 

detta fall en övervärderad tradingportfölj och slutade med HQ Banks fall. Finansinspektionen fastlog i 

sin utredning att portföljens värde var kraftigt övervärderad. En skönmålad bild av företagets 

finansiella ställning hade konstruerats under en längre tid men höll nu på att falla sönder fullständigt. 

HQ Bank försattes i likvidation sedan dess tillstånd att bedriva bankverksamhet dragits in av 

Finansinspektionen.  

Det var inte bara HQ Bank som fick ta emot stark kritik för dess agerande och övervärderingar utan 

även bankens revisor fick stå till svars. Under perioden 2008-2009 var revisorn Johan Dyrefors, 

verksam på revisionsbyrån KPMG, ansvarig för revisionen av HQ Bank. Efter en anmälan av 

Finansinspektion till Revisorsnämnden blev Johan Dyrefors revisionsarbete föremål för granskning. 

Finansinspektionen hade tidigare konstaterat att HQ Bank brustit i rutinerna när det gällde den egna 

interna kontrollen. Revisorsnämnden fastslog i sin prövning att Dyrefors inte kunde kritiseras för sin 

goda tro till HQ Banks interna kontroll. Han skulle heller inte klandras för HQ Banks tolkningar av 

”aktiv marknad” eller dess användande av ”marknadsdata” i samband med värderandet av 

tradingportföljen. I Revisorsnämndens beslut framgår det även att Dyrefors inte kunde beskyllas för 

HQ Banks val av redovisningsmetod för det så kallade ”dag 1-resultatet”. Detta trots att 

redovisningsmetoden inte överensstämmer med de bestämmelser om redovisningsstandarder för 

finansiella instrument som föreskrivs i IAS 39. Revisorn Dyrefors förklarade den inträffade händelsen 

med att han noterat felaktigheten med tillämpningen av redovisningsmetod. Han ansåg dock att det 

inte skulle innebära några väsentliga skillnader för redovisningen som sådan. Redovisningsnämnden 

valde att acceptera Dyrefors förklaring. (Revisorsnämnden, 2011) 

Redovisningsnämnden sammanfattar sitt beslut med att Dyrefors emellertid har försummat god 

revisionssed eftersom han i sitt arbete med revisionen inte dokumenterat sina resonemang och 

överväganden i tillräckligt hög omfattning. För dessa brister erhåller Dyrefors en disciplinär åtgärd i 

form av en erinran. (Revisorsnämnden, 2011) 

 

1.2.2 EU-förslag till krav på byrårotation 

Bankkrascher och redovisningsskandaler hade satt sina spår och det ställdes nu krav på förslag till 

åtgärder för att öka förtroende för banker såväl som revisorer. Redan efter finanskrisen, med kulmen 

under år 2008, hade Europeiska Unionen (EU) påbörjat ett omfattande arbete med att se över 
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regelverken. Syftet var att arbete fram ett förslag till åtgärder som skulle stävja den kritik som riktats 

mot revisorers granskning av bankers finansiella redovisning. Arbetet resulterade i en publikation av 

EU-kommissionen med titeln ”GRÖNBOK – Revisionspolitik: Lärdomare av krisen”. Nedan följer ett 

citat från det inledande kapitlet i Grönboken (EU-kommissionen, 2010, p. 3): 

”Att flera banker under åren 2007–2009 uppvisade enorma förluster på sina placeringar i och 

utanför balansräkningen föranleder inte bara frågan hur revisorerna kunde godkänna sina 

kunders revisionsberättelser för dessa perioder, utan även om hur passande och lämplig den 

nuvarande lagstiftningen egentligen är.” 

Den inledande texten i Grönboken riktar således kritik mot revisorernas granskningsarbete men EU-

kommissionen påpekar även att den bakomliggande lagstiftningen antagligen är otillräcklig. Med 

anledning av detta presenterades ett reformpaket för revision i slutet av november 2011. Det 

revisionspaket som introducerades innehöll dels förslag till ändring av rådande revisionsdirektiv men 

även ett förslag till en ny förordning. Inom ramen för förordning (benämns hädanefter som ”EU-

förslag”) föreslås bland annat krav på byrårotation efter 6 år av sammanhängande uppdrag åt en och 

samma klient. Därefter skall det enligt EU-förslaget vara krav på en avhållsamhetsperiod av 4 år 

innan revisionsbyrån skall ges möjlighet att återuppta det specifika uppdraget (FAR, 2011). Som ett 

led i utvecklingen publicerade Sveriges Regering en faktapromemoria i januari 2012 där ett 

preliminärt svar om landets ståndpunkt presenterades. I ett initialt skede ställer sig Regeringen 

positiv till förslaget men avvaktande och viss mening även skeptisk till delar av förordningen (Sveriges 

Riksdag, 2012).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Byrårotation är ett högst aktuellt och debatterat ämne som både kritiseras och hyllas av olika 

instanser i samhället. Somliga organisationer anser att tvingande krav på byrårotation är den rätta 

vägen till en lösning på ett problem medan andra är mer skeptiskt avvaktande. Vissa bedömer till och 

med att ett problem avseende revisioners oberoende inte existerar utan att de missöden som 

uppkommit är enskilda företeelser och inte systematiska. Andra länder som exempelvis 

Nederländerna har nyligen infört byrårotation vilket från och med i år innebär att en revisionsbyrå 

efter 8 år av sammanhängande uppdrag åt en klient måste avsluta samarbetet. Landet införde även 

nya restriktioner gällande rådgivningsuppdrag för börsnoterade bolag och finansiella företag. 

Förutom Nederländerna är Italien det enda land i Europa som har implementerat byrårotation (FAR, 

2012).  

Bör Sverige följa efter länder som Italien och Nederländerna, och i med detta införa byrårotation? 

Skulle en lag om byrårotation ha kunnat förhindra att redovisningsskandalen med revisionsbyrån 
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KPMG och HQ Bank uppstod? Den sistnämnda frågan kommer vi med all säkerhet aldrig kunna få ett 

svar på. Problemet är väldigt komplext och även om ett land inför byrårotation så är det säkerligen 

extremt svårt och tidsödande att utreda eventuella effekter av åtgärden. I fallet med Nederländerna 

skulle de första effekterna av den nya lagen i teorin bli aktuella först efter 8 år då de första byråerna 

tvingas att rotera. Det skulle med all sannolikhet dröja ytterligare några år innan lagen i praktiken 

skulle kunna påvisa någon skillnad gentemot tidigare. Kan man då särskilja eventuella resultat som 

uppkommit till följd av just byrårotation från andra insatser? 

Diskussionen kring eventuella effekter av införandet av byrårotation går isär som det beskrivs 

inledningsvis. FAR (Branschorganisationen för revisorer och rådgivare) har i flera avseende yttrat sin 

negativa inställning till byrårotation enligt EU-förslaget. I ett remissyttrande till 

Justitiedepartementet (EU-förslag om revision; JU2011/8676/L1) ratar FAR förslaget på flera punkter. 

Exempelvis ifrågasätter organisationen förnuftet i att implementera en omfattande reglering så som 

byrårotation på internationell nivå utan att undersöka dess konsekvenser tillräckligt. De hänvisar till 

Italien som det enda land i Europa med lagstiftning om byrårotation och där erfarenheterna (enligt 

FAR) varit negativa. Vidare belyser de även kostnadsaspekten (FAR, 2012). 

Vid sidan av kritiken till förslaget hörs även mer positiva tongångar. Peter Malmqvist, Ordförande och 

VD för Sveriges Finansanalytikers Förening, uttrycker i flera debattartiklar sin positiva inställning till 

ett lagförslag om byrårotation (dock i rollen som oberoende finansanalytiker och inte ordförande för 

Sveriges Finansanalytikers Förening). Inställningen till byrårotation är således inte enhetlig utan går 

isär mellan olika intressegrupper i samhället (Svenska Dagbladet, 2011). 

 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka olika intressegruppers ståndpunkt till införandet av 

byrårotation som föreslås i EU-förslaget om revision.  

Målet med studien är att uppsatsen skall kunna användas som underlag i en beslutsprocess gällande 

förslaget och därmed bidra till en opartisk utredning av olika intressegruppers ståndpunkt i 

samhället.  

 

1.5 Forskningsfråga 

 
Med utgångspunkt från problemdiskussionen och syftet med denna studie, så har forskningsfrågor 

formulerats som denna uppsats har för avsikt att besvara. Huvudfrågeställningen som denna uppsats 

har för avsikt att besvara lyder: 
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1. Vilken ståndpunkt antar olika intressegrupper till införandet av byrårotation enligt de 

rekommendationer som föreslås i ”EU-förslaget om revision”? 

 

1.6 Avgränsningar 

För att studien skall vara möjlig att genomföra under den tidsperiod som är avsatt för uppsatsen, så 

är det väsenligt att genomföra visa avgränsningar. Med studien har vi valt att fokusera på 

intressegrupper inom Sverige. Studien är därmed geografiskt begränsad till att innefatta Sverige och 

diskursen inom landet med undantag för erfarenheter om byrårotation från andra länder inom 

Europa så som Italien. Detta då det är oundvikligt att diskutera byrårotation utan att överhuvudtaget 

hänvisa till erfarenheterna från det enda land i Europa som bedrivit byrårotation under en längre tid. 

Vidare är uppsatsen avgränsad till att huvudsakligen studera ståndpunkten bland intressegrupper, 

avseende byrårotation, i det senaste EU-förslaget. Tidigare EU-förslag, exempelvis det om 

Grönboken, kommer inte behandlas. Vidare kommer uppsatsen huvudsakligen fokusera på 

redovisningsrelaterade frågor kopplade till byrårotation och endast kortfattat redogöra för andra 

åtgärdsförslag enligt EU-förslaget om dess visar sig vara väsentliga för sammanhanget. 

Avslutningsvis har uppsatsen avgränsats till att innefatta ett visst antal intressegrupper. Mer om 

denna indelning avseende intressegrupperna i kapitel 2, som beskriver val av metod och utförandet 

för att uppfylla syftet med studien. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen introduceras med ett inledande kapitel som beskriver bakgrunden till byrårotation ur ett 

historiskt perspektiv fram tills idag. Därmed avslutas bakgrundsdelen med att beskriva aktuella 

händelser samt en diskussion kring problematiken och det EU-förslag som relativt nyligen 

publicerats. Vidare så fortsätter uppsatsen med att beskriva syftet med studien och de 

frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att besvara. 

Därpå följer ett kapitel som beskriver metoden som används för att svara på de ställda 

frågeställningarna. Inom denna del presteras metodsynsätt, val av forskningsmetod samt givetvis 

själva tillvägagångssättet vid framarbetande av empiri. 

Efter metod-kapitlet följer kapitel 3 - Teoretiska referensramar. Inom detta kapitel beskrivs först 

tidigare forskning inom området för byrårotation följt av de teorier som är intressanta för 

bearbetningen och analysen av empirin.  
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Avsnittet ”Empiri” redogör för de fakta/resultat vi har erhållit med vår forskningsmetod. Därefter 

följer en analys av empirin och en diskussion kring resultaten.  

Studien avslutas med slutsatser som besvarar de frågeställningar som inledningsvis presenterades i 

uppsatsen. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras metoden som används för att uppfylla syftet med uppsatsen. Kapitlet 

inleds med att beskriva uppsatsens metodsynsätt, det vill säga studiens synsätt i syfte att försöka 

förklara och förstå den empiri som framarbetats. Synsättet påverkar även de antaganden som görs 

för att förenkla förståelsen av verkligheten. Vidare följs kapitlet av ett avsnitt som beskriver den 

forskningsmetod uppsatsen använder sig utav samt varför denna forskningsmetod valts. 

Avslutningsvis beskrivs själva utförandet vid insamlandet av empiri. 

2.1 Vetenskapssynsätt 

Begreppet ”vetenskapssynsätt” syftar till att beskriva vilken vetenskaplig inriktning som uppsatsen 

har tillämpat i syfte att angripa problemfrågeställningen. Vanligen nämns två huvudinriktningar av 

vetenskapssynsätt, nämligen det positivistiska synsättet respektive det hermeneutiska synsättet. Det 

positivistiska synsättet har sin utgångspunkt i naturvetenskapen. Inom denna inriktning har de 

kvantitativa metoderna att starkt fotfäste. Synsättet karakteriseras av ett objektivt tankesätt varvid 

teorier skall vara underbyggda av empiriska observationer. De teorier som presenteras skall kunna 

prövas och verifieras. Det hermeneutiska synsättet intar en mer samhällsvetenskaplig inriktning med 

en subjektiv inställning till vetenskapen. Synsättet karakteriseras av ett subjektivt tänkande och 

sökandet efter en förståelse för det som studeras. Inom ramen för denna vetenskapssyn är de 

kvalitativa metoderna starkt dominerande. (Holme och Solvang, 1997)  

Med anledning av uppsatsens samhällsvetenskapliga karaktär så har ett hermeneutiskt synsätt 

tillämpats. Därmed syftar uppsatsen till att förklara och försöka förstå verkligheten snarare än 

presentera teorier utifrån objektiv data. Som det beskrivits ovan så är en uppsats vetenskapliga 

synsättet sammankopplat med dess metodsynsätt. Det är därmed även väsentligt att klargöra 

uppsatsens metodsynsätt. 

 

2.2 Metodsynsätt 

Det finns olika metodsynsätt som kan förklara de vägval som görs i en uppsats eller rapport. Det är 

därför viktigt att klargöra uppsatsens metodsynsätt tidigt i studien så att läsaren ges en möjlighet att 

förstå och följa med i de resonemang och förklaringar som följer. Inom den företagsekonomiska 

grenen finns det huvudsakligen tre metodsynsätt. Det förekommer även andra synsätt men dessa tre 

är de vanligast förekommande inom företagsekonomi.  

Det analytiska synsättet har sitt ursprung i positivismen och vill förklara verkligheten utifrån objektiv 

fakta. Synsättet är oberoende av individuella tolkningar samt värderingar och motsätter sig därmed 
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subjektiva tankegångar om verkligheten. Resultatet av en utvärdering skall, enligt det analytiska 

synsättet, vara oberoende av individen som utför studien. Det analytiska synsätter betonar även att 

”helheten är summan av dess delar” och det ges inget utrymma för att diskutera eventuella 

relationer mellan delarna i ett system. (Ingeman och Björk, 2008)  

Sättet att se på världens utifrån ett system har många likheter med det analytiska synsättet men 

skiljer sig även på flera punkter. Systemsynsättet försöker, likt det analytiska synsättet, beskriva 

verkligheten utifrån objektiv fakta men har en annan syn på helheten och de delarna som utgör den. 

I detta fall är kopplingen mellan helheten och dess beståndsdelar inte så enkel att den utgörs av en 

summa. Istället betonas vikten av relationerna mellan delarna i ett system och de synergieffekter 

som kan uppstå. På så sätt utgörs inte helheten endast utav summan av dess delar. Vidare betonas 

även vikten av att se kunskapen som beroende av ett system, en helhet. (Ingeman och Björk, 2008) 

Aktörssynsättet har till skillnad från de två ovan nämnda synsätten en subjektiv världsuppfattning. 

Det innebär att med detta synsätt förklaras världen som en social konstruktion. Den kunskap som 

erhålls är därmed beroende och påverkad av individen och dess tolkningar samt värderingar. 

(Ingeman och Björk, 2008) 

Denna uppsats har valt att utgå från ett systemsynsätt för att förklara och förstå verkligheten. Syftet 

med uppsatsen är utreda inställningen till byrårotation med utgångspunkt från olika intressegrupper 

i samhället. I detta avseende bilder de olika intressegrupperna delenheter som tillsammans ingår i ett 

system. Den empiri som utgöra grunden för uppsatsen är inte av sådan karaktär att ett analytiskt 

synsätt är möjligt. Summan av resultaten från varje enskild delenhet kommer i sig inte kunna 

summeras till ett entydigt svar utan de olika delgruppernas inbördes relation kommer påverka 

utfallet. Detta har vi redan blivit varse i och med de två intressegrupper som nämndes och 

diskuterades i problemdiskussionen. Relationerna mellan de olika delarna i systemet kommer utgöra 

en avgörande roll för uppsatsens utveckling. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden skall ses som ett arbetsredskap för att uppnå syftet med uppsatsen. Beroende på 

ämneskategorin som en uppsats har för avsikt att avhandla, varierar valet av forskningsmetod. Inom 

ramen för företagsekonomiska studier är de kvalitativa - respektive de kvantitativa metoder vanliga 

forskningsmetoder. En uppsats kan vara utformad med utgångspunkt från en av de två metoderna 

men kan likväl innehålla inslag från de båda. Nedan följer en kort redogörelse för de två metoderna 

samt valet av metod för denna uppsats. (Holme och Solvang, 1997) 
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Kvantitativa metoder har sin utgångspunkt i ett objektivt tillvägagångssätt där kvantifierbar 

information utgör grunden för metoden. En hörsten vid tillämpning av denna metod är att producera 

mätbara resultat som utgör möjligheten till jämförelse, exempelvis statisk data som presenteras i 

diagramform. Oftast används tillvägagångssätt så som enkätstudier i syfte att inhämta objektiv 

information enligt de kvantitativa metoderna. (May, 2001) 

Kvalitativa metoder har som utgångspunkt att försöka förstå och skapa en känsla för det som 

studeras snarare än att erhålla mätbara resultat. Det centrala är inte att producera jämförbara siffror 

utan att erhålla en djupare förståelse för det som studeras. Vanliga tillämpningar av kvalitativa 

metoder är exempelvis intervjuer med personer eller textanalys. I detta avseende är det oftast 

väsentligt att försöka erhålla en känsla för intervjuobjektet och dennes subjektiva tankar om ett 

ämne. (May, 2001) 

Denna uppsats utgår från kvalitativa forskningsmetoder som arbetsverktyg för att uppnå syftet med 

studien. Valet av forskningsmetod är sammankopplat med tillvägagångssättet och den typ av 

information som uppsatsen har för avsikt att behandla. Därav är en beskrivning av utförandet på sin 

plats. Uppsatsen har sin utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om revision som presenterades i 

det inledande kapitlet. I förslaget föreslås tvingande byrårotation efter sex år av sammanhängande 

revisionsuppdrag och därefter en fyraårsperiod då byrån inte kan anta ett uppdrag av den tidigare 

klienten. Ärendet om EU-förslaget bereds nationellt av Justitiedepartementet som vidare har sänt 

ärendet på remiss till olika instanser i samhället enligt en sändlista med det aktuella ärendenumret 

Ju2011/8676/L1. Remissyttrandena skall ha inkommit till Justitiedepartementet per den 20 januari 

2012. Den kvalitativa forskningsmetoden består således i att kategorisera de organisationer som 

givits möjlighet att lämna remissyttranden enligt sändlistan till Justitiedepartementet och därefter 

utreda intressegruppernas svar enligt de remissyttranden som inkommit. 

En mer ingående och detaljerad redogörelse för själva genomförandet presenteras i kapitel 2.4. 

Ovanstående stycke har endast för avsikt att ge läsaren en förståelse för denna uppsats val av metod. 

Eftersom själva syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om olika intressegruppers inställning 

till EU-förslag om byrårotation, är de kvalitativa forskningsmetoderna aktuella. Avsikten är att få en 

djupare förståelse för hur olika grupperingar i samhället resonerar kring frågeställningen och varför, 

snarare än att erhålla mätbara resultat. 

 

2.4 Genomförande 

Utgångspunkten för studien har varit det EU-förslag om revision som EU-kommissionen presenterade 

i december 2011. Förslaget innebär en rad åtgärder med syftet att bland annat stärka förtroende för 
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revisionen. Direkt berörda parter är företag av allmänt intresse, vilket innefattar finansiella företag 

samt börsnoterade bolag. I EU-kommissionen förslag förordas följande avseende byrårotation 

(citerat från Sveriges Riksdags faktapromemoria): 

”Revisorn eller revisionsbyrån i ett företag av allmänt intresse ska bytas ut med jämna 

mellanrum, som huvudregel sedan revisionsuppdraget har pågått i sex år (s.k. byrårotation). 

Mandattiden får bestämmas till nio år, om företaget har valt att låta sig revideras av två 

revisionsbyråer (s.k. gemensam revision). Även de revisorer som är verksamma i den revisionsbyrå 

som deltar i revisionen ska bytas ut sedan en viss tid har förflutit.” (Sveriges Riksdag, 2012, p. 1) 

Som tidigare omnämnts bereds ärendet av Justitiedepartementet. Därmed har Justitiedepartementet 

sänt ärendet på remiss, vilket har inneburit att departementet inbjudit organisationer, föreningar och 

företag att lämna synpunkter till förslaget. Totalt har 38 organisationer erbjudits möjligheten att 

lämna synpunkter. Studiens empiri har insamlats med utgångspunkt från sändlistan och de svar som 

erhållits. 

 

2.4.1 Definiering av intressegrupper  

Med utgångspunkt från sändlistan med 38 organisationer, påbörjades arbetet att kategorisera dessa 

enligt olika intressegrupper. Arbetet med att definiera intressegrupper utgick från de parter som 

direkt, eller indirekt påverkas och berörs av revisionsarbete och därmed förslaget om byrårotation. 

Vidare har processen med att definiera intressegrupper även tagit hänsyn till den aktuella diskussion 

som föranlett EU-förslaget, varvid finansiella företag (”Banker”) och revisionsbyråer (”Producenter”) 

är två givna grupper. Till detta tillkommer företag som exempelvis använder årsredovisningar i sitt 

dagliga arbete vid finansiella bedömningar av andra företag.  Företag inom denna kategori benämns 

som ”Brukare” och innefattar t.ex. aktiebolag eller fondförvaltningsbolag. Vidare finns det företag av 

allmänt intresse som direkt berörs av förslaget. Företagen av detta slag måste anlita en ny 

revisionsbyrå efter mandatperiodens slut. Dessa tillhör intressegruppen Näringslivet”. Slutligen finns 

det de organisationer som har till uppgift att granska företag utifrån information från bland annat 

finansiella rapporter, t.ex. Skatteverket och Finansinspektionen. De bedöms tillhöra kategorin 

”Granskare”. 

 

2.4.2  Urvalsmetod och felkällor 

Populationen bestod ursprungligen av de 38 organisationer som erbjudits möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget, varvid flertalet avböjt inbjudan. Urvalet har sedan fastställts med 

kvoturvalsmetoden (May, 2001). Denna metod innebär att populationen kategoriseras enligt tidigare 

beskrivning. Urvalet till empirin sker sedan utifrån stickprov från respektive kategori/intressegrupp 

som sedan anses representativ för hela kategorin. Antalet stickprov per kategori benämns som kvot, 
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därav kvoturval.  Det finns alltid en risk att stickprovet inte är representativt för kategorin vilket bör 

beaktas. I denna studie har kvoten bestått av 2 organisationer, det vill säga 2 stickprov per kategori. I 

praktiken har stickprovsprocessen för denna uppsats varit relativt enkel då flertalet av 

organisationerna på sändlistan avböjt att lämna synpunkter. Detta har inneburit att populationen 

minskat från det ursprungliga utgångsläget till att innefatta max 3-4 organisationer per kategori. 

Organisationerna och föreningarna har sedan delats in i olika kategorier efter information om deras 

verksamhet så som vilka organisationen/föreningen företräder eller vilket syftet är med 

organisationen. Exempelvis framgår det tydligt att Sveriges Bankförening företräder bankerna i 

Sverige och därmed kategoriseras som ”Bank”. FAR, branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare, kategoriseras som ”Producent” då de företräder Sveriges revisorer.  

 

2.4.3 Textanalys och metodkritik 

En kvalitativ textanalys tillämpas vid både insamlandet och analysen av den information som 

intressenterna presenterat i sina remissyttranden. En kvalitativ textanalys innebär att det väsentliga 

innehållet i remissyttrandena fångas upp genom både en intensiv och noggrann läsning samt en 

översiktlig läsning av den information som presenteras. Läsningen av texterna tar sikte både på 

textens helhet men också på dess olika delar samt den kontext vari dem ingår. Detta görs för att 

kunna ta ut det väsentliga innehållet ur texterna och presentera det som empiri. Därför kan vissa av 

texternas delar komma att anses som viktigare än andra delar. (Esaiasson, et al., 2007) 

De två huvudsakliga textanalytiska frågeställningarna handlar enligt Esaiasson et al. (2007) antingen 

om att systematisera eller om att kritiskt granska innehållet i texterna. Denna studie passar bäst in i 

de systematiserande studierna som har för avsikt att logiskt ordna texternas innehåll. Till denna 

undergrupp hör argumentationsanalytiska undersökningar vilka försöker bilda sig i en övergipande 

uppfattning om den aktuella debatten för att sedan sammanställa de olika 

argumentationsståndpunkterna. Därmed blir studiens uppgift att strukturera tankeinnehållet i 

texterna genom överblickbara kategorier. (Esaiasson, et al., 2007) 

Det första steget vid en kvalitativ textanalys är att göra problemställningen gripbar genom att ringa in 

de frågor som skall ställas till texten. Läsningen sker således aktivt genom att frågor ställs till texterna 

och antingen besvaras av texterna själva eller av de som ställer frågorna. Frågorna bidrar därför inte 

bara till att finna svaren på forskningsfrågorna utan även till resultat av studien. Frågorna skall enligt 

Esaiasson et al. (2007) ta sikte på uppbyggnaden av textens argumentationskedja: ”Vilken är textens 

poäng? Stöds poängen av det som sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar 

slutsatserna?” (Esaiasson, et al., 2007, p. 237). Frågorna utgör därför viktiga analysredskap till 

studien och tillsammans med svaren på frågorna återfinns svaret på den huvudsakliga 
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forskningsfrågan: vilken ståndpunkt olika intressegrupper antar till införandet av byrårotation i 

enlighet med ”EU-förslaget om revision”? (Esaiasson, et al., 2007)  

Vidare har uppsatsen för avsikt att ha ett öppet förhållningssätt. Med detta menas att skribenterna 

inte har några klara föreställningar om tänkbara svar till dessa frågor. När en studie antar ett öppet 

förhållningssätt är det viktigt att inte tappa fokus på studiens problemställning. Vidare anger 

Esaiasson et al. (2007) att risken med detta förhållningssätt är att studiens slutsatser blir alltför 

beroende av innehållet i materialet. Med detta menar de att om tänkbara svar inte på förhand 

diskuterats blir det svårt att anföra vad som inte finns med i texterna utan fokus ligger istället på vad 

finns med i materialet. (Esaiasson, et al., 2007) 

Textanalys som arbetsmetod vid forskning och studier är förenad med fallgropar som bör undvikas i 

den utsträckning det är möjligt. I syfte att bli varse de vanligaste svårigheterna med metoden har 

vetenskapliga artiklar studerats. De behandlade artiklarna har antingen specifikt studerat just 

textanalys som metod eller använt textanalys som arbetsmetod för forskningsstudien. I det 

sistnämnda fallet förekommer därmed en kritisk granskat av metodvalet för forskningsstudien. De 

vetenskapliga artiklar som har behandlat har inte enbart varit koncentrerade till revisionsområdet 

utan även studerat användandet av metoden inom andra områden. Det är specifikt det kritiska 

granskandet av textanalys som metod som har varit aktuellt och inte själva revisionsområdet. I 

artikeln ”Working with words: exploring textual analysis in medical education research” påpekar 

författarna betydelsen av att framarbeta en plan för hur analysen skall genomföras före det att själva 

texten betraktas. Författarna beskriver detta vidare i artikeln (Park, et al., 2012, p. 373): 

“It is important to consider whether your chosen methods align with your theoretical orientation 

and whether the research process is unified by an overall logic; this includes considering how 

textual data will be analysed before the data are collected.” 

Betydelsen av att ha en tydlig plan och strategi för textanalysen beskrivs som en framgångsfaktor i 

flera vetenskapliga artiklar. Vidare belyses även vikten av att förstå innebörden av orden i texten. Ett 

ord kan ha flera olika betydelser beroende på vem som betraktar eller skrivet det. En vanlig fallgrop 

är att läsaren i sin analysprocess av en text redan har en förutbestämd mening eller definition av ett 

ords innebörd. Om läsarens tolkning av ordet inte sammanfaller med skribenten kan texten tolkas 

felaktigt (Wickens, 2009). Att läsa en text med en helt neutral inställning är en svår uppgift, vilket är 

en nackdel vid tillämpandet av textanalys som forskningsmetod för en studie. Flera vetenskapliga 

artiklar påpekar därmed att läsaren vid sin analys måste vara öppensinnad och mottaglig (Jannasch-

Pennell, et al., 2011).  
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2.4.4 Reliabilitet och validitet 

Även om denna studie utgår från en kvalitativ textanalys bör begreppen validitet och reliabilitet 

nämnas. Reliabilitet syftar till noggrannheten i de mätningar som utförs. Eftersom denna studie inte 

utför några mätningar, enligt en objektiv bemärkelse, bör reliabiliteten istället härledas till 

noggrannheten i bearbetningen av informationen, det vill säga textanalysen. Validiteten påverkas av 

om studien mäter det den faktiskt skulle mäta. I denna studie påverkas validiteten av de frågor som 

ställs till texten i och med textanalysen, det vill säga är frågorna relevanta för uppsatsens syfte och 

dess problemfrågeställning. Reliabiliteten blir därmed ett mått på hur väl och noggrant studien 

undersöker de ställda frågorna i textanalysen. I denna uppsats har en hög reliabilitet och validitet 

eftersträvats genom noggrant utstuderade frågor och ett konsekvent arbete med textanalysen (May, 

2001). 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier om revision som uppsatsen har som utgångspunkt vid 

inhämtande och bearbetning av empiri. Kapitlet inleds med tidigare forskning inom området. 

Därefter presenteras de teorier som är väsentliga vid revisionsarbete och som utgör utgångspunkten 

vid analysen av empirin, det vill säga en möjlig koppling mellan teori och förståelsen för olika 

intressegruppers ståndpunkt. 

3.1 Tidigare studier 

De studier vi inledningsvis fann som studerar byrårotation i Sverige var en magisteruppsats av Lilja 

och Sandström (2011) samt en kandidatuppsats av Palm, Sultani och Söderdahl (2011).  

Syftet med Lilja och Sandströms (2011) studie var att studera hur obligatorisk byrårotation påverkar 

revisorns oberoende, vilka konsekvenser införandet av obligatorisk byrårotation skulle innebära och 

byrårotationens effekt på den finansiella stabiliteten. För att ta reda på detta genomförde de en 

kvalitativ studie baserad på intervjuer med respondenter som har stor inblick i revisionsbranschen. 

Studiens resultat visar att en obligatorisk byrårotation skulle få en positiv inverkan på revisorns 

oberoende. Eftersom möjligheten till långvariga uppdrag begränsas förhindrar det att 

revisionsteamet får en alltför nära relation till sin klient vilket leder till att revisorn anses mer 

oberoende.  Det kommer även fram till att byrårotation i förlängningen skulle medföra förbättrad 

revisionskvalitet trots det faktum att ökade revisionskostnader och en kvalitetsnedgång i början av 

varje uppdrag påvisats. Däremot anser det att obligatorisk byrårotation endast marginellt skulle leda 

till att mildra effekterna av eventuella framtida finansiella kriser. (Lilja och Sandströms, 2011)  

Vidare har även Palm, Sultani, Söderdahl (2011) i sin kandidatuppsats utfört en kvantitativ studie i 

form av en enkätunderökning för att utreda dels inställning mot obligatorisk byrårotation bland 

noterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och dels de för- och nackdelar som obligatorisk 

byrårotation kan innebära. Enkätstudien bygger på den studie som U.S. Governemnt Accountability 

Office (GAO) fick i uppdrag att utföra om byrårotation när frågan om revisorsrotation alternativt 

byrårotation väcktes i USA i samband med införandet av SOX. Det kommer i sin undersökning fram 

till att de generellt sätt finns en negativ inställning till byrårotation bland de noterade företagen. De 

flesta respondenterna ansåg nämligen att den nuvarande regleringen om revisorsrotation är 

tillräcklig för att säkerställa revisorns oberoende. Vidare framfördes att kostnaderna antagligen skulle 

överväga nyttan med ett införande eftersom både kostnaderna och effektiviteten kan komma att 

påverkas negativt. Deras resultat av studien visade på samma resultat som GAO kom fram till i sin 

undersökning. (Palm, et al., 2011)   



26 
 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Börsnoterade företag inom EU skall följa de internationella redovisningsstandarderna IAS och IFRS, 

som ges ut av IASB, vid upprättandet av sin redovisning (Carrington, 2010). Enligt IASB är de 

viktigaste redovisningsintressenterna de intressenter som investerar eller kommer att investera 

kapital i företaget. Dessa intressenter använder företagens finansiella information till grund för sin 

investeringsvärdering av företagens framtida kassaflöden. (Deegan och Unerman, 2008) Men det är 

inte bara kapitalmarknadens investerare, analytiker och kreditgivare som har nytta av den 

redovisningsinformation som presenteras utan även andra intressenter såsom kunder, leverantörer, 

stat och kommun. (Carrington, 2010) (FAR, 2006) (Moberg, 2006) De finansiella rapporterna utgör 

således ett viktigt kommunikationsmedel mellan företagen och dess intressenter (Chatterjee, 2007). 

Därför är det av stor vikt att den redovisade informationen på ett korrekt och tillförlitligt sätt 

återspeglar företagets resultat och finansiella ställning (Carrington, 2010).  

Det är företagets styrelse och verkställande direktör (VD) som ansvarar för att information som 

presenteras uppfyller det krav som ställs på redovisningen (FAR, 2006). Men behovet av att 

ytterligare säkerställa tillförlitligheten av informationen har lett till att många företag, bland dem 

börsnoterade bolag, är skyldiga genom lag att anlita en oberoende tredje part som uttalar sig om 

deras redovisning. Den oberoende parten tar i denna text sikte på den externrevision som utförs av 

kvalificerade revisorer, det vill säga godkända eller auktoriserade revisorer verksamma på en 

revisionsbyrå. (FAR, 2006) 

 

3.3 Vad är syftet med revision?  

För att få en förståelse för revisions syfte är det av betydelse att ställa sig frågorna: vad 

revision är och varför den behövs?   

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR, 2006, p. 19) 

Revisorn kvalitetssäkrar redovisning genom att bestyrka att de räkenskapspåståenden som styrelse 

och VD presenterar i sina finansiella rapporter överensstämmer med gällande lagar, regler och 

principer och inte innehåller väsentliga felaktigheter. Informationen anses som väsentlig om ett 

utelämnande av den eller en felaktighet i den kan påverka de beslut som fattas av användarna. Det 

är detta oberoende bestyrkande av företagets redovisning och företagsledningens fullgörande av 

sina uppdrag som bidrar till att intressenter vågar lita på att redovisningsinformation håller en 

acceptabel nivå av tillförlitlighet. (FAR, 2006) (Carrington, 2010) (Moberg, 2006) 
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Konsekvensen av att företag inte är tvungna att anlita en revisor, med den funktion revisionen fyller 

idag, är att intressenterna själva måste utföra de olika kontrollåtgärderna för att försäkra sig om 

kvaliteten på företagets redovisning. Mot bakgrund av detta betraktas revision inte bara som 

kvalitetssäkrare och trovärdighetsskapare utan även som en förutsättning för ett väl fungerande och 

effektivt samhälle och näringsliv. (FAR, 2006) (Carrington, 2010) (Moberg, 2006) 

 

3.3.1 Revisorns granskning 

”Revision innebär att först sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet, sedan granska 

och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR, 2006, p. 

27) 

I granskningsarbetet skall revisorn iaktta god revisionssed och god revisorssed. God revisionssed 

nämns uttryckligen i aktiebolagslagen (ABL) och revisionslagen (RevL) där det stadgas att revisorns 

granskningsarbete ”… skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” (ABL 9:3§ 

och RevL 5§). Att revisorns skall följa god revisorssed anges i revisorslagen (RL 19 §).  Mer 

information om vad god revisions- och revisorssed innebär regleras inte i lag utan är något som 

lagstiftaren lämnat över till Revisorsnämnden och revisorsorganisationerna att utarbeta. Däremot 

bör det framhållas att det fortfarande åligger domstolarna att i slutändan bedöma vad som utgör god 

sed i det enskilda fallet. (FAR, 2006) (FAR, 2011) (Moberg, 2006)  

 

3.3.2 Målet med revision 

Målet med revision är således att kvalitetssäkra företagets finansiella information inte innehåller 

väsentliga felaktigheter och överensstämmer med gällande lagar, regler och principer samt öka 

förtroendet till företagsledningens fullgörande av sina uppdrag (FAR, 2006) (Carrington, 2010).  

Det mer centrala målet med revisorns granskning är däremot att möjliggöra de uttalanden som 

revisorn lämnar i sin revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om företagets 

årsredovisning och bokföring samt om styrelse och VDs förvaltning. (FAR, 2006) Ifall det granskade 

företaget är ett moderbolag i en koncern skall revisorn även granska dess koncernredovisning och 

koncernföretagens inbördes förhållanden (FAR, 2011). 

Företagets intressenter använder sedan revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen för 

att fatta olika typer av beslut utifrån företagets resultat och finansiella ställning (FAR, 2006). Mot 

bakgrund av detta och det faktum att revisionsberättelsen många gånger utgör den enda kontakten 

som företagets intressenter har med revisorn blir det lättare att inse vikten av revisionsberättelsens 

betydelse för dess intressenter (Carrington, 2010). 
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3.3.3 Revisionsberättelsen   

”Revisionsberättelsen är … inte en simpel sammanfattning av vad revisorn har gjort och kommit 

fram till, vilken revisorn skriver samman efter eget huvud då revisionen avslutats.” (Carrington, 

2010, p. 58) 

Revisionsberättelsen har en mycket standardiserad utformning vilken dels underlättar användarens 

förståelse för revisionsberättelsen och dels bidrar till ökad uppmärksamhet vid avvikelser från denna 

standardformulering, det vill säga ifall revisorn vill lämna en oren revisionsberättelse eller en 

revisionsberättelse med avvikande mening. Revisorn gör det genom att granska ett urval av belopp 

och annan information. En revisor kan rimligen inte granska all information eftersom revisorn då 

aldrig skulle bli klar med sin granskning samt att företag aldrig skulle vilja betala för en så 

heltäckande revisionstjänst. Därför anses revisionen som klar när revisorn samlat in relevanta, 

övertygande och tillräckliga revisionsbevis. (Carrington, 2010) 

 

3.3.4 Revisorns oberoende  

Två viktiga faktorer för att garantera kvaliteten på revisionen är revisorns oberoende tillsammans 

med dennes yrkeskompetens (Moberg, 2006). Revisorns oberoende, eller som det uttrycks i RL 20 § 

revisorns opartiskhet och självständighet, handlar om att intressenterna skall kunna lita på att 

revisorns uttalanden i revisionsberättelsen inte blivit påverkad av någon annans intressen. Det 

handlar således om att revisorn skall vara objektiv i sina ställningsstaganden (RL 20 §). Detta är av 

vikt både för revisorn och revisionsbranschens då revisorns och revisionsbyråernas främsta tillgång 

och tjänst på marknaden är det värde som tillskrivs oberoendet.  (Carrington, 2010) (FAR, 2006) 

För att säkerställa revisorns oberoende finns det jävsregler i RevL som bland annat stadgar att 

revisorn inte får äga aktier i företaget, sitta med i ledningsgruppen eller biträda företaget med 

bokföring, medelsförvaltning eller kontrollen över detta. Revisorn får inte heller vara anställd eller i 

annan beroende ställning gentemot företaget, företagsledningen eller den som sköter bokföringen. 

Men det finns också jävsregler mot vissa släktskaps- och belåningsförhållanden. Dessa föreskrifter är 

tillämpliga på alla individer i det revisionsteam som utför granskningen. (Carrington, 2010) (FAR, 

2011) (RevL 17§) 

Revisorn har själv ansvaret för att pröva sitt oberoende. I RL 21§ återfinns en analysmodell som 

revisorn skall tillämpa vid för att bedöma huruvida det finns någon faktor som kan rubba förtroendet 

för revisorns oberoende. Detta skall göras inför varje nytt revisionsuppdrag och i korthet går 

analysmodellen ut på att ta ställning till om det föreligger något hot i form av egenintresse, 

självgranskning, partsställning, vänskap eller skrämsel. (Carrington, 2010) (Moberg, 2006)( RL 21 §)  
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3.3.4.1 Risker med revisorns oberoende 

Oberoendet är enligt Carrington (2010) revisorns och revisionsbranschens främsta tillgång. Det finns 

dock omständigheter vilka kan påverka revisorns möjligheter att vara oberoende i sin granskning.  

Exempelvis bestäms revisorns arvode mellan de som granskar och de som blir granskade vilket skulle 

kunna påverka revisorns möjligheter att vara oberoende. (Jenkins och Love, 1999) Att revisorn skapar 

starka eller för starka band till klienter som det skall vara oberoende mot kan utgöra ett hot mot 

revisorns oberoende (Öhman, 2006). Det ekonomiska beroendet av en klient kan även det utgöra ett 

hot mot revisorns oberoende och detta är ett problem är något som revisors själva uttrycker i en 

brittisk studie från 1999 av Beattie, Brandt och Fearnley. (Beattie, et al., 1999) 

 

3.4 Vem har nytta av revision? 

Redan under föregående rubrik behandlas kort vem som har nytta av revision. För det första är 

revision av vikt för företagets ägare, som enligt IASB är en av de vikigaste redovisningsintressenterna. 

Analytiker och kreditgivare nämndes i samma sammanhang och givetvis är revision även av stor 

betydelse för att de skall kunna lita på den redovisningsinformation som företagen presenterar. Men 

det finns fler intressenter som har ett intresse av att revision finns. Några av dessa intressenter 

såsom kunder, leverantörer, staten och kommuner nämndes uttryckligen under föregående rubrik. 

De intressenter som inte nämndes uttryckligen utan mera indirekt är företagets egen styrelse och 

VD. (FAR, 2006) 

Ägarna 

Ägarna och företagsledning är ofta separerade i större företag och det är därför av stor vikt att den 

information som VD och styrelse förser ägarna med är rättvisande. Både gamla som nya ägare 

använder ofta företagsledningens information som beslutsunderlag för sitt ägande. En avgörande 

faktor vid beslutsfattande kan mycket väl vara revisorns oberoende bestyrkande av informationen. 

(FAR, 2006) 

Kreditgivare 

Revisorns granskning utförs inte bara för ägarnas skull utan revision spelar även en viktig roll även för 

banker och andra kreditgivares bedömning av företagets förmåga att antingen betala tillbaka på ett 

lån eller beviljas ett nytt lån. Revisorns uttalanden utgör därför en viktig säkerhet för dessa institut. 

(FAR, 2006) (Moberg, 2006) 

Leverantörer och kunder 

För näringslivet spelar kreditupplysningar stor roll dels för att företag skall våga leverera tjänster och 

varor samt ge kredit till kunder. Enligt Far (2006) innehåller dessa kreditupplysningar ofta 

information om den revisor som reviderat företaget samt om revisorn lämnat en anmärkning eller 
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annan upplysning av intresse i sin revisionsberättelse. Kunderna till företaget kan också tänkas vilja 

ha redovisningsinformation för att ta reda på om företaget kommer följfölja sina åtaganden 

gentemot dem. (FAR, 2006) 

Stat och kommun 

Stat och kommun använder sig av företagets redovisning som grund för beskattning och andra 

avgifter. Med tanke på att staten låter företagen själva ansvara för sina skatteinbetalningar är en 

korrekt redovisning grundläggande för att detta system skall fungera. En annan förutsättning är att 

stat och kommun litar på företagens redovisning. En oberoende granskning utförd av en kvalificerad 

revisor ökar trovärdigheten för att de upplysningar som företagen lämnar är riktiga. (FAR, 2006) 

VD och styrelse 

Revisorns granskning är även av intresse för företagets VD och styrelse. Företagsledningen sätter 

vanligtvis värde i revisorns synpunkter och många gånger utgör revisorn en viktig samtalspartner vad 

gäller ekonomiska frågor och andra företeelser i företaget. Revisorn ökar även tilltro till hur 

företagsledningen fullgör sina uppdrag. (FAR, 2006) 

Samhälle och näringsliv 

Med tanke på att aktieägarna inte är personligt ansvariga för de skulder bolaget gör sig skyldig till är 

revisorns granskning av företagets resultat och ekonomiska ställning sammanfattningsvis 

betydelsefull för att samhället och näringslivet i stort skall fungera på ett så bra och effektivt sätt som 

möjligt (Moberg, 2006).  

 

3.4.1 Agentteorin, informationsasymmetri och intressentteorin  

Agentteorin förklarar förhållandet mellan företagsledare och ägare samt hur ägarnas intressen 

skyddas i förhållande till företagsledares förvaltning av verksamheten. Den förklarar dock inte hur 

övriga intressenters intressen skall skyddas. Enligt intressentteorin är det av vikt att företag fullgör 

sina skyldigheter så att inte enbart aktieägares intressen skyddas utan även så att alla intressenters 

intressen skyddas. Intressentteorin fokuserar mer på att definiera olika intressenter. (Culpan och 

Trussel, 2005)  

 

3.4.1.1 Agentteorin 

Agentteorin tar sikte på den problematik som kan uppstå när ägande och ledning i ett företag är 

separerade. Ägarna kontrakterar företagsledare för att leda det dagliga arbetet och utföra vissa 

arbetsuppgifter i företaget för ägarnas räkning. Företagsledare gör detta i utbyte mot en viss 
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ersättning och därför tar ägarna rollen som principaler och företagsledare rollen som agenter. 

(Carrington, 2010) (Jensen och Meckling, 1976) 

Principaler och agenter anses båda vara nyttomaximerande individer som primärt handlar i eget 

intresse. Företagsledares handlande kanske därför inte stämmer överens med ett handlande som 

skulle maximera ägarnas avkastning. Det uppstår därmed en intressekonflikt mellan parterna som 

gör det svårt för dem att sluta ett avtal som gynnar båda parter. De nyttomaximerande principalerna 

och agenterna kan därför inte vara säkra att på att den andra parten håller sin del av avtalet eller 

sluter ett avtal av egenintresse som kan komma att missgynna den andra parten. Det föreligger 

således en risk och osäkerhet mellan parterna. (Carrington, 2010) (Donaldson och Davis, 1991) (Pratt 

och Zeckhauser, 1985)   

Intressekonflikten mellan parterna motverkas delvis av att företag är redovisningsskyldiga och måste 

offentliggöra redovisningsinformation i finansiella rapporter för ekonomiska händelser under en viss 

period. Detta offentliggörande möjliggör att principalerna kan kontrollera huruvida agenterna skött 

sina resursförvaltningsuppgifter. (Spira, 2001) För att ytterligare motverka osäkerheten försöker 

ägarna möjliggöra ett kontrakt som gör att företagsledare vill handla enligt principalernas intentioner 

(Fama, 1980).  

Carrington (2010) anger att principalerna försöker erbjuda en riskpremie i ersättning till 

företagsledarna för att på så vis uppväga risken för att agenterna skor sin egen nytta på ägarnas 

bekostnad. Riskpremien innebär att företagsledare får en lägre ersättning och i praktiken blir 

klandrad för att vara nyttomaximerande även om så inte är fallet. Företagsledares lösning till 

problematiken är att avtala bort riskpremien genom att anlita en oberoende revisor som granskar 

företagets redovisning och försäkrar ägarna om att det skött förvaltningen av bolaget på ett 

tillförlitligt sätt och att redovisningen är korrekt. Då finns det inte längre några incitament hos ägarna 

att inte betala ut ersättningen till företagsledare. Revision fungerar därmed som en kontraktslösning 

genom vilken ägaren kan försäkra sig om att ledningen sköter verksamheten både effektivt och enligt 

ägarnas intressen. Därför anger Carrington (2010) att agentteorin beskriver ”…behovet av revision 

som ett behov av försäkran av företagsledningens uttalanden i dess finansiella rapporter.”. 

(Carrington, 2010, p. 19) 

 

3.4.1.2 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetrin uppstår i och med att företagsledare anses ha ett informationsövertag över 

ägarna. Informationsasymmetrin behöver inte vara dåligt men det finns en risk att den är det om 

parten med informationsövertaget antingen avsiktligt eller oavsiktligt ändrar sitt handlande till 
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nackdel för den andra parten eller på annat vis omöjliggör ett optimalt förhållande dem emellan. När 

den ena parten ändrar sitt beteende avsiktligt eller oavsiktligt rör det sig om ett problem som brukar 

benämnas moral hazard. Problemet med att informationsasymmetri skapar ett icke optimalt 

förhållande mellan parterna och kallas för adverse selection. (Carrington, 2010) 

Moral hazard problemet kan förklaras genom att företagsledare i sin drift av verksamheten tenderar 

att inte vara lika försiktig eftersom risken för att vinsten skall utebli inte ligger på dem utan på 

ägarna. Detta synsätt tar därför för givet att risk har en inverkan på individers beteende. Det för givet 

antagna vid adverse selection är att informationsasymmetri redan föreligger mellan parterna. 

Informationsasymmetri leder därför till att kapitalmarknadsprocessen, det vill säga transaktionerna 

på marknaden, inte kan anses som effektiva eller optimala då ena parten har ett informationsövertag 

över den andra parten. (Carrington, 2010)  

En lösning för att minska problemen med informationsasymmetri är revision. Ägarna kan via revision 

övervaka företagsledare och den information som företagen ger ut. Revision skapar därmed ett mer 

optimalt utbyte mellan parterna samtidigt som revision bidrar till att utjämna informationsövertaget. 

Revisorns bestyrkande av företagsledningens påståenden minskar risken för investerare och gör att 

de kan lita på att den information som presenteras av företaget uppfyller det krav som ställs på 

redovisningen. (Pentland, 2000) (Hendriksen och Van Breda, 1992) Detta leder i sin tur till bättre 

allokering av kapital på kapitalmarknaderna och en mer gynnsam samhällsekonomi. Revision är 

därför en viktig faktor för att reducera problemen med moral hazard och adverse selection eftersom 

revisorns uttalande ökar trovärdigheten till den finansiella informationen. (Carrington, 2010) 

 

3.4.1.3 Intressentteorin 

Enligt intressentteorin är det av vikt att företaget fullgör sina skyldigheter så att alla intressenters 

intressen skyddas. Det centrala inom intressentteorin är att definiera de olika intressenterna. (Culpan 

och Trussel, 2005) Ett företags intressenter är personer eller grupper som har ett legitimt intresse av 

företagets procedurer eller av andra konkreta faktorer som rör företagets verksamhet (Donaldson 

och Preston, 1995). Enligt Culpan och Trussel (2005) är exempelvis anställda, kunder, leverantörer 

och kreditgivare intressenter till företaget men det finns även andra intressenter som har en icke-

ekonomisk relation till företaget. Utöver dessa har intressenter såsom ägare, stat och kommun 

behandlats i den teoretiska referensramen. Företagen har ett ansvar att behandla intressenterna 

rättvist och flagga för vissa orosmoment som kan beröra dem. Culpan och Tussel (2005) anser därför 

att intressentteorin motiveras utifrån de moraliska skyldigheter företag har gentemot intressenter.  
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Företagsledare måste kunna hålla en balans mellan de olika moraliska skyldigheter även då 

intressena är motstridiga mellan olika intressenter. Det betyder att företagsledare är skyldiga att inte 

skada en viss intressent utifrån ett moraliskt perspektiv. (Culpan och Tussel, 2005) 

Culpan och Tussel (2005) anger att viss forskning inriktat sig på att integrera agentteorin och 

intressentteorin. Enligt den forskningsgrenen måste företagsledare även om de har en skyldighet att 

maximera avkastningen för ägarna vid utförandet av sin förvaltning följa lagen och etiska normer 

(Culpan och Tussel, 2005). Hill och Jones (1992) är två forskare som anser att agentteorin lika gärna 

kan ses utifrån ett samband av kontrakt med olika intressenter. 

 

3.4.2 Trepartsmodellen  

  

 

 

 

 

Figur 3-1: Relationen mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorers informationsflöden och 

kvalitetssäkring.  Källa: Öhman (2006:25). 

Öhman (2006) har sammanställt en modell om informationsflöden och kvalitetssäkring mellan 

redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer. Redovisningsberättigade står för de 

intressenter som har rätt att ta del av den redovisningsinformation som de redovisningsskyldiga 

företagsledarna ansvarar för att sammanställa och ge ut. Revisorns kvalitetssäkrande roll av 

redovisningsinformationen grundar sig i att intressenterna inte litar på att de redovisningsskyldiga 

lämnar information som inte är vinklad. För att trepartsmodellen skall kunna fungera på ett optimalt 

sätt måste även företagsledare känna ett förtroende för revisorn. Revisorn måste därmed vinna både 

intressenterna och företagsledarens förtroende. (Öhman, 2006) 

Öhman (2006:27) anger att den svenska revisionsbranschens ur ett samhälls- och affärsperspektiv 

valt att grunda förtroendet på tre aspekter: ”…kompetens, oberoende och tystnadsplikt.” Det 

kompetenskrav som gäller för en kvalificerad revisor är särskild utbildning på universitet eller 

högskola, praktisk utbildning om minst tre eller fem år samt revisorsexamen eller högre 

revisorsexamen. Kraven är hårdare för att bli auktoriserad revisor än godkänd revisor. Revisorns 

oberoende har redan behandlats men däremot inte revisorns tystnadsplikt. Grunden till revisorns 
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Vissa tror att revisorn gör så här mycket.  

Men det är god 

revisionssed att göra 

så här mycket.. 

…genom att god revisionssed på 

sikt utvecklas till att innefatta det 

intressenterna vill ha… … och genom att revisorerna 

upplyser intressenterna om vad 

som ingår i god revisionssed. 

… och då uppstår ett 

FÖRVÄNTNINGSGAP. 

Ett förväntningsgap 

medför missförstånd 

och oklarheter. 

Förväntningsgapet 

måste slutas till… 

förhållande gentemot de redovisningsskyldiga är att revisorn arbetar under tystnadsplikt och inte för 

vidare den information revisorn tar del av. Revisorn måste ta del av en stor mängd information vid 

sin granskning och det får inte finnas någon misstanke om att revisorn kan föra vidare information 

som kan skada företaget. Däremot är revisorn genom lag skyldig att delge information om 

exempelvis ekonomisk brottslighet. (FAR, 2006) (Öhman, 2006)  

 

3.4.3 Kan revisorn i sin granskning tillvarata alla intressenters intressen? 

Revisorns granskning är, som tidigare nämnts, betydelsefull för många intressenter och ett väsentlig 

ifrågasättande är om revisorn kan tillvarata alla intressenters intressen utan att för den skulle hamna 

i en lojalitetskonflikt dem emellan. Mobergs (2006) svar på denna fråga är att det finns lagregleringar 

som revisorn är tvungen att använda för att lösa en eventuell lojalitetskonflikt. Aktiebolagslagen men 

även företagets bolagsordning innehåller sådana anvisningar gällande revisorns åligganden gentemot 

andra intressenter än aktieägarna. Dessa måste revisorn följa för att tillvarata övriga intressenters 

intressen. I de regleringar som innehåller skydd åt övriga intressegrupper brukar det ges en uttrycklig 

fördel åt deras intressen framför aktieägarna intressen. Dessa brukar oftast vara mer begränsade och 

detaljerade än de regleringar som har till syfte skydda aktieägarna. (Moberg, 2006)Trots detta 

uppstår det ibland ett förväntningsgap mellan revisorn och dess olika intressenter. Ett 

förväntningsgap som grundar sig i att intressenternas förväntningar på revision inte stämmer 

överens med vad revisorn kan och får göra. (FAR, 2006) 

 

3.4.4 Förväntningsgapet mellan revision och dess intressenter 

Avsnittet inleds genom en introducerande figur som belyser förväntningsgapet mellan revisorer 

och dess intressenter.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-2: Förväntningsgapet mellan revisorn och olika intressenter. Källa: Far (2006:131). 
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Ett förväntningsgap uppstår oftast till följd av att vissa investerare, media och andra intressenter 

förutsätter att revisorer skall utföra mer än vad revisorn får och kan göra enligt gällande lagar och 

redovisningsstandarder. Enligt FAR (2006) inträffar detta ofta inom områden som behandlar 

”riktigheten” av ett företags årsredovisning när företaget är på obestånd, gått i konkurs eller är 

föremål för granskning på grund av förskingringar eller andra oegentligheter. Förväntningsgapet som 

då råder handlar ofta om vad som utgör företagsledningens ansvar och vad som utgör revisorns 

ansvar. I bästa fall kan detta överbryggas genom ett förtydligande över vad respektive parts ansvar 

omfattar. (Carrington, 2010) (FAR, 2006) 

Problemen med förväntningsgap kan dock minskas från två olika riktningar. Enligt Carrington (2010) 

anser revisorer oftast att förväntningsgapet grundar sig i en utbildningsproblematik mellan 

revisorerna och dess intressenter. Revisionsbranschen tar därmed på sig ansvaret för att det brustit i 

att förmedla vad revisorn kan och får göra samtidigt som de anser att detta kan lösas genom att 

upplysa den intresserade massan om revisorsrollen. Intressenterna blir då informerade om vad som 

ingår i god revisionssed och vad som omfattas av den lagstadgad revision. Den intresserade 

allmänheten försöker däremot ofta övertyga branschen att ”anpassa sina bestyrkandeåtgärder så att 

det ligger mer i linje med de förväntningar som finns på revisionen” Carrington avslutar sitt 

resonemang med att ange att lösningen antagligen oftast ligger någonstans emellan dessa 

ståndpunkter och att förekomsten av förväntningsgap är ett tecken på den betydelse som dagens 

samhälle tillskriver revision. (Carrington, 2010) 

 

3.5 Misslyckad revision leder till mer revision 

Carrington (2010) konstaterar redan i inledningen av hans bok ”Revision” att utvecklingen av 

revisionsbranschen från mitten av 1800-talet grundar sig på reaktioner mot revisionsskandaler. Ett 

belysande exempel för detta är börskraschen i USA som ledde till att en revisionsreglering som i 

princip inte förändrats sedan 1930-talet genomgick stora förändringar i och med att SOX trädde i 

kraft år 2002. Han anser därför att det går att urskilja ”…ett mönster där svaret på misslyckad 

revision är mer revision” (Carrington, 2010, p. 225)Att misslyckad revision kan leda till mer revision 

kommer sig av den inre oklarhet om vad en revision egentligen är. Denna oklarhet ser dock 

Carrington (2010) inte som något negativt utan som revisionens styrka eftersom den möjliggör 

förändringar och spridningen av revision i samhället.  Vidare anger Carrington (2010) att revisionens 

historia av vissa beskrivs som en rad av skandaler. (Carrington, 2010)  
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3.6 Revisionsteoriernas svar på vad revision är och varför revision 

behövs?  

Carrington (2010) anger att en revisionsteori inte bör ses som den slutgiltiga sanningen utan snarare 

som den bästa förklaring av det som forskningen hitintills klarlagt. I hans bok ”Revision” lyfter han 

fram två perspektiv som illustrerar vad revision är och varför företag anlitar revisorer. De två 

perspektiven grundar sig i sociologiska antaganden och beskriver hur revision går till när den skapar 

komfort och legitimering. (Carrington, 2010) 

Det sociologiska forskningsfältet handlar om maktfrågor och revisorers förhållanden till och sampel 

med samhället, företag och övriga aktörer samt. Sociologin fokuserar även på de förlopp och 

mönster som karakteriserar revisorns utförande av revision. (Carrington, 2010) Nedan kommer en 

genomgång att göras med utifrån boken ”Revision”. (Carrington, 2010) 

 

3.6.1 Revision som komfort 

Revision som förmedlare av komfort beskriver den fundamentala tryggheten som behövs för att 

exempelvis användare av den finansiella redovisningen skall känna sig komfortabla med att placera 

kapital i företaget. Revisionen ses därmed som en förutsättning för att skapa en trovärdig 

redovisning men tar samtidigt en bakgrundsroll. Med detta menas att revisionen bara finns där utan 

att egentligen gör något väsen av sig. I det fallet revisorn tvingas att lämna en oren 

revisionsberättelse misslyckas hon med att generera maximal komfort eftersom användarna inte 

längre är komfortabla med företagets redovisning. (Carrington, 2010) (Carrington och Catasús, 2007) 

 

3.6.2 Revision som legitimering  

Legitimitet används för att klargöra huruvida företagets finansiella redovisning är i harmoni med 

samhällets normer, värderingar och etiska koder. Revisorns granskning skapar denna legitimitet till 

den finansiella eftersom granskningen leder till att informationen anses som tillförlitlig och 

accepteras av samhället. Perspektiven legitimitet och komfort överensstämmer på många punkter 

men det går att urskilja en perspektivskillnad när nya redovisningsprinciper blir debatterade. I det fall 

ett förslag om en ny redovisningsprincip accepteras av revisorskåren och ett företag använder sig av 

den nya principen i sin redovisning skänker det legitimitet till företaget.  (Carrington, 2010) 

Enligt Carrington (2010) finns det fyra olika strategier som beskriver hur ett företag eller en handling 

kan bli legitima: 

1. Legitimitet skapad genom utbildning/information för att visa på att legitimitetsobjektet är i 

harmoni med samhällets normer, värderingar och etiska koder. Detta gör revisorn genom att 
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revisionsberättelsen där denne uttalar sig om att redovisning uppfyller de krav som 

samhället stipulerat. Ett annat belysande exempel är när revisorn försöker reducera det 

förväntningsgap som finns mellan revisorn och intressenter genom att utbilda dem om vad 

revisorn faktiskt gör vid en granskning.  

2. Legitimitet skapad genom manipulation av informationsströmningar för att avleda 

uppmärksamheten från faktorer som inte är i harmoni med samhällets normer, värderingar 

och etiska koder till faktorer som är det för att på så vis påverka uppfattningen av 

legitimitetsobjektet.  

3. Legitimitet skapad genom att aktivt påvisa att de förväntningar som finns på 

legitimitetsobjektet inte är rimliga.  

4. Legitimitet skapad genom att förändra legitimitetsobjektet så att det kommer i harmoni med 

samhällets normer, värderingar och etiska koder. Revisorn gör detta genom att tillrättavisa 

företag som inte följer samhällets förväntningar och krav på redovisningen som presenteras i 

de finansiella rapporterna. Vidare var IASB tvungna att ändra reglerna för värdering till 

marknadsmässiga värden i redovisningen efter 2008 år finanskris. Detta för att ha kvar de 

stöd som fanns i kampen mellan att redovisa till marknadsmässiga värden och 

anskaffningsvärden.  

I de fallet där en ny redovisningsprincip debatteras, det vill säga när utvecklingen av redovisningen 

går framåt, kan revision anta en viktig roll vid legitimitetsskapandet enligt alla fyra strategier. Det 

vanligaste är dock att revisorns roll vid legitimitetsskapande beskrivs genom strategi ett och fyra. 

(Carrington, 2010)  
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4 Intressegruppernas ståndpunkt till förslaget om byrårotation 

Syftet med studien är att undersöka och förklara olika intressegruppers ståndpunkt till införandet av 

byrårotation som föreslås i EU-förslaget om revision. Först presenteras en kort bakgrund till förslaget 

om byrårotation samt sambanden mellan redovisning, intressenter och revision. Sedan presenteras 

den empiri som arbetats fram med utgångspunkt i de olika intressenternas remissyttranden till 

Justitiedepartementet. Resultatet av de olika intressegrupperna ställningstagande analyseras och 

diskuteras löpande i texten med hjälp av den valda teorin för att kunna besvara vår frågeställning i 

slutsatserna.  

4.1 Kort bakgrund till förslaget om byrårotation 

Debatten om byrårotation startade i Sverige under hösten 2010 efter att HQ-bank försatts i 

likvidation och EU gett ut Grönboken om revisionen för att stärka den finansiella stabiliteten. 

Grönboken initierades av EU-kommissionen i samband med finanskrisen 2008 för att se över olika 

regelverk och vidta åtgärder mot den kritik som riktats mot att revisorer inte slog larm i de banker 

som gick i konkurs eller räddades med statliga pengar. Med anledning av deras arbete med 

Grönboken presenterade EU-kommissionen ett efterföljande reformpaket för revision vilken 

innehåller ett förslag om byrårotation på förordningsnivå. Förslaget kan därmed få direkt effekt, det 

vill säga bli direkt bindande, i Sverige samt övriga medlemsländer efter avslutad beslutsprocess. 

Anledningen till att EU-kommissionen diskuterade byrårotation var att revisionsbyråer som blir 

anlitade av samma företag i årtionden inte kan anses uppfylla de krav som ställs på revisorers 

oberoende. Förslaget om byrårotation syftar därför till att återställa företroende för revisorer och 

deras verksamhet genom att öka revisorns oberoende. Detta skall göras genom att företag av 

allmänt intresse måste byte reviderande byrå efter sex år. Förslaget syftar även till att öka 

konkurrensen på marknaden genom att minska koncentration till de stora revisionsbyråerna. Många 

intressenter i samhället kan komma att påverkas förslaget träder i kraft. Det är därför av vikt att 

sammanställa och analysera olika intressegruppers ståndpunkter till obligatorisk byrårotation. 

 

4.2 Samband mellan redovisare, intressenter och revision  

Redovisningsberättigade intressenter använder företags revisionsberättelse tillsammans med dess 

årsredovisning vid olika typer av beslutsfattande. Det är därför viktigt att informationen på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt återspeglar företagets resultat och finansiella ställning. Mot bakgrund av 

detta och det faktum att revisionsberättelsen många gånger utgör den enda kontakten som 
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företagets intressenter har med revision blir dokumentens betydelse och tillförlitligheten av 

densamma mer framträdande. (Carrington 2010; Far, 2006; Moberg, 2006) Ur 

Revision hjälper därför till att skapa den fundamentala trygghet och komfort som behövs för att 

intressenter ska våga lita på redovisningen och ur ett större sammanhang kan revision ses som en 

grundbult för ett väl fungerande och effektivt samhälle och näringsliv. (Carrington 2010; Far, 2006; 

Moberg, 2006) Ur ett samhällsperspektiv kan revisorns uttalanden i revisionsberättelsen leda till 

bättre allokering av kapital på kapitalmarknaderna och en mer gynnsam samhällsekonomi. 

(Carrington, 2010) 

Företags styrelse och VD är ytterst ansvariga för att uppfylla de krav som ställs på redovisningen. 

Intressenterna vågar dock inte lita på att dem presenterar neutral information vilket är grunden till 

att kvalificerade revisorer enligt lag måste kvalitetssäkra många företags redovisningsinformation. 

(Carrington 2010; Far, 2006; Moberg, 2006; Öhman 2006) För att trepartsförhållandet mellan 

redovisare, intressenter och revision skall kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt måste 

revisorn vinna både intressenters och företagsledares förtroende. (Öhman, 2006)  

Enligt Öhman (2006:27) vilar den svenska revisionsbranschens förtroende, ur ett affärs- och 

samhällsperspektiv, förtroende på tre grundbultar: ”…kompetens, oberoende och tystnadsplikt.” 

Revisionsskandalerna med HQ-bank och Carnegie har naggat samhällets förtroende för revision i 

kanten och för att återställa företroende har EU-kommissionen gett förslag på att öka revisorns 

oberoende genom att införa obligatorisk byrårotation. Det är således oberoende som ifrågasatts och 

försöks stärkas av dessa tre grundbultar.  

Att intressenter inte vågar lite på att redovisningsinformation inte är vinklad kan förklaras utifrån 

agentteorins informationsasymmetri som uppstår när ägande och ledning i ett företag är separerade. 

Ägarna är dem som kontrakterar företagsledare att sköta vissa uppgifter för ägarnas räkning. 

Intressekonflikten mellan parterna beror på att företagsledare anses ha ett informationsövertag över 

ägarna. (Carrington, 2010) (Jensen och Meckling, 1976) Eftersom de finns fler intressenter än ägare 

som påverkas av vinklad om redovisningsinformationen vid olika typer av beslutsfattande kan 

agentteorin utvidgas till att ses som ett samband av kontrakt med olika intressenter (Hill och Jones, 

1992) Informationsasymmetrin mellan företagsledare och dess intressenter kan vara dålig om 

företagsledare antingen avsiktligt eller oavsiktligt ändrar sitt handlande till nackdel för intressenten 

eller på annat vis omöjliggör ett optimalt förhållande mellan parterna. (Carrington, 2010) (Jensen och 

Meckling, 1976) 
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Ägarna kan via revision lösa problemen med informationsasymmetri genom låta en revisor övervaka 

företagsledare och den redovisningsinformation som företagsledarna lämnar ut. Revision fungerar 

därför som en kontraktslösning mellan företagsledningen och dess intressenter för att försäkra 

intressenterna om att verksamheten sköts effektivt och enligt deras intressen. Revisorns uttalanden i 

revisionsberättelsen skapar därmed ett mer optimalt utbyte mellan parterna samtidigt som revision 

bidrar till att utjämna företagsledares informationsövertag. (Carrington, 2010) (Pentland, 2000) 

(Hendriksen och Van Breda, 1992) För att förhållandet mellan redovisare, intressenter och revision 

skall kunna fungera optimalt måste revisorn vinna både intressenters och företagsledaren 

förtroende. (Öhman, 2006) EU-förslaget om revision belyser det faktum att revisorer och 

revisionsbranschen inte har samhällets förtroende eftersom revisorerna inte slog larm i de företag 

som antingen fick räddas med statliga pengar eller träda i likvidation. Med trepartsförhållandet i 

beaktande är förtroendet för revisorn en förutsättning för ett väl fungerande utbyte mellan parterna. 

För att återuppbygga förtroende för revisorers oberoende föreslår EU-kommissionen att obligatorisk 

byrårotation skall införas för företag av allmänt intresse. 

 

4.3 Remissyttranden till Justitiedepartementet 

Flera intressenter har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i form av remissyttranden. 

Remissyttrandena har varierat i omfattning och kvalitet varvid vissa organisationer presenterat ett 

mer detaljerade svar där de kommenterat byrårotation specifikt medan andra endast avgett ett mer 

allmänt ställningstagande till EU-förslaget om revision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1: Indelning av intressenter i intressegrupper. Källa: Egen figur. 
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Nedan presenteras den empiri som arbetats fram med utgångspunkt i de inkomna remissyttrandena 

till Justitiedepartementet. Empirin följs av den sammanfattade ståndpunkten för intressegruppen 

vilken antingen analyseras löpande i texten eller i de avslutande styckena av kapitlet. 

 

4.3.1 Intressegruppen banker 

Sveriges riksbank 

Sveriges Riksbank, nedan kallad Riksbanken, är Sveriges Centralbank. Riksbanken är en av riksdagens 

myndigheter och ansvarar för Sveriges penningpolitik. Riksbankens har till uppgift att ge ut sedlar och 

mynt och att upprätthålla penningvärdet på dessa över tiden. Att upprätthålla ett penningvärde 

innebär att hålla en stabil inflation vilket även är Riksbankens huvudsakliga mål. Utöver detta har 

Riksbanken till uppgift att verka för att betalningar kan ske säkert och effektivt i ekonomin. (Sveriges 

riksbank, 2011) 

Riksbanken lämnade sitt remissyttrande till Justitiedepartementet den 18 januari 2012. I sitt 

remissyttrande välkomnar Riksbanken EU-kommissionens förslag om revision. Deras 

helhetsbedömning av förslaget är att förslaget kommer leda till en förbättring av revisionsprocessen 

då de anser att förslaget stärker revisorns oberoende vilket i sin tur leder till ett starkare 

marknadsförtroende för revisionsprocessen. Däremot anser Riksbanken att den del av förslaget som 

behandlar byrårotation innehåller en del oklarheter. De belyser att förslaget om byrårotation kan 

leda till ökad konkurrens eftersom det möjliggör för företagen att lättare byta revisionsbyrå. 

Emellertid ställer sig Riksbanken frågande till om förslaget i ”… slutändan leder till ökad kvalitet av 

revision”. Förslaget behöver nämligen inte innebära att revision av företag förbättras. Ett tänkbart 

scenario är att ett företag, i och med lättillgängligheten av att byta revisionsbyrå, väljer den byrå som 

de anser ger en fördelaktig revision. Förslaget skulle därför kunna få motsatt effekt och innebära att 

revisionen istället försämras.  

Riksbanken anser även att förslaget om byrårotation måste ses utifrån en balansgång ”… mellan 

nyttan och kostanden och den komplexitet…” som ett byte av reviderande byrå skulle kunna 

innebära. Riksbanken poängterar även att det finns en risk att bytet av reviderande byrå skulle kunna 

äga rum vid ogynnsamma förhållanden. Ett belysande exempel på en opassande tidpunkt som de 

uttryckligen nämner är vid en finanskris vilket kulle kunna leda till ”… större osäkerhet kring den 

finansiella rapporteringen”. Utöver detta belyser Riksbanken det faktum att det tar tid att revidera 

ett nytt företag och att en ny revision innefattar en upplärningsprocess. Riksbanken anser att dessa 

aspekter måste beaktas och är nödvändiga för att utföra ”… en fullständig och adekvat revision” . 
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Sammanfattningsvis poängterar Riksbanken att om förslaget införs måste det finnas 

undantagsmöjligheter från rotationskravet vid vissa omständigheter som godkänns av en lämplig 

tillsynsmyndighet. Därför anser de att tidsbegränsningen enligt förslaget borde förlängas antingen 

med max två år, ifall en lagstadgad revisor anlitats för en period av sex år, eller max tre år, om två 

lagstadgade revisorer anlitats av företaget för en period om nio år. 

 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen företräder Sveriges banker, samt finansbolag, bostadsinstitutet, och 

utländska banker som har verksamma filialer i Sverige gentemot myndigheter och organisationer. 

Svenska Bankföreningen bedriver arbetet genom att exempelvis lämna yttrande till förslag om nya 

regleringar och föreskrifter som berör banker. Föreningen består bland annat av sakkunniga experter 

som ofta deltar i statliga utredningar och kommittéer knutna till olika departement. Bankföreningen 

främsta mål är att verka för att skapa goda förutsättningar för att banker skall kunna tillhandahålla 

attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och produkter. (Svenska Bankföreningen, 2012) 

Svenska bankföreningens inleder sitt remissyttrande, som inkom till Justitiedepartementet den 20 

januari 2012, med att påpeka att de förslag som EU-kommissionen lämnat innefattar en del brister i 

sin befintliga utformning. Till att börja med anser Svenska bankföreningen att förslaget borde 

diskutera den lagstadgade revisionens ansvarfråga för att på så vis minska förväntningsgapet som 

föreligger mellan marknaden och revision. Syftet med diskussionen skulle, enligt dem, hjälpa till att 

återbygga marknadens företroende för revision. Vidare anser Svenska Bankföreningen att EU-

kommissionens analys av förslagets nytta jämfört med dess kostnader inte är särskilt djupgående. 

Analysen redogör endast för de reviderade företagens kostnadseffekter på ett övergripande plan och 

kan därför inte kvalificeras till att utgöra en ”… egentlig analys av de ekonomiska följderna”. 

Under rubriken ”Revisionsuppdragets varaktighet” diskuterar Svenska Bankföreningen byrårotation. 

Till att börja med anser de att tidsregleringen är alldeles för begränsad. De hänvisar till en rapport av 

Revisorsnämnden som belyser att en granskning av ett finansiellt företag är väldigt komplext och 

kräver en revisor med specialkunskap inom de regelverk som tillämpas för finansiella företag. 

Komplexiteten i granskningsprocessen innebär även att revisorn behöver tid för att sätta sig in och 

förstå verksamheten. Svenska bankföreningen anser därför att en bestämmelse som begränsar 

möjligheten till ett varaktigt uppdrag kan komma att ”… försämra kvaliteten på revisionen och 

därmed förtroendet för revisionen”. Vidare anger föreningen att byrårotation innebär ett merarbete 

när en ny revisor sätter sig in i verksamheten vilket den granskade verksamheten får betala genom 

ökade kostnader.  
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Sammanfattningsvis belyser Svenska Bankföreningen att revisionskvaliteten inte får påverkas av en 

ambition att minska marknadskoncentrationen till de stora revisionsbyråerna. Däremot finner de 

förändringen av koncentrationen på marknaden som ”…lovvärt”. I sitt remissyttrande föreslår de 

även att uppdragstiden inte borde få uppgå till mer än nio år, jämfört med EUs föreslagna tid om sex 

år. Ifall de finns två lagstadgade revisorer anser de att denna tidsperiod inte får överstiga tolv år.    

 

Intressegruppen bankers ståndpunkt 

Helhetsbedömningen av EU-förslaget om revision är att den kommer leda till en förbättring av 

revisionsprocessen eftersom förslaget anses stärka revisorns oberoende vilket leder till att 

marknadsförtroende för revision blir starkare. Intressegruppen som helhet ställer sig dock tvivlande 

till förslaget om byrårotation. En av huvudorsakerna till denna inställning är att kostnadsaspekten 

med förslaget inte utretts tillräckligt. Vidare anses det att revisorns ansvar borde ha diskuterats mer 

ingående i förslaget för att dels minska förväntningsgapet mellan marknaden och revision och dels 

för att återställa marknadens förtroende för revision. De anser även att tidsregleringen är alldeles för 

begränsad då en revision av ett finansiellt företag är väldigt komplext och kräver specialkunskap. 

Revisorn behöver tid på sig att sätta sig in i och förstå verksamheten. Bankerna ställer sig därför 

frågande till om förslaget verkligen skulle innebära en förbättring av revisionskvaliteten. 

 

4.3.2 Förväntningsgapet 

Ett förväntningsgap förklaras ofta med att intressenter förväntar sig att revisorn skall utföra mer än 

vad revisorn får och kan göra enligt lag. Det förväntningsgap som intressegruppen banker syftar på 

handlar antagligen om vad som utgör företagsledningens ansvar och vad som utgör revisorns ansvar. 

Intressegruppen ansåg att revisorns ansvarfråga borde ha diskuterats mer ingående i förslaget för att 

minska förväntningsgapet och därmed reparera marknadens förtroende för revision. (Carrington, 

2010) (FAR, 2006) 

Ett förväntningsgap kan minskas från två olika håll. Revisorer anser ofta att detta borde göras genom 

att utbilda redovisningsintressenterna om revisorsrollen. På så vis blir intressenterna utifrån 

revisorernas perspektiv informerade om vad som ingår i god revisionssed och vad som omfattas av 

den lagstadgade revisionen. Intressenterna försöker ofta övertyga branschen att ”anpassa sina 

bestyrkandeåtgärder så att det ligger mer i linje med de förväntningar som finns på revisionen” 

(Carrington 2010:222). Lösningen ligger troligen någonstans mitt emellan men om intressegrupperna 

till övervägande del inte vill införa byrårotation borde en annan lösning till problemet med revisorns 

oberoende kanske vara att föredra. Det bör dock påpekas att förväntningsgapet nog alltid till viss del 

kommer att kvarstå. (Carrington, 2010) (FAR, 2006) 
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4.3.3 Intressegruppen producenter 

FAR 

FAR är en branschorganisation för revisorer och rådgivare som bildades den 1 september 2006. Fars 

mål är att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen både nationellt och internationellt genom att 

ge ut rekommendationer och uttalanden, bedriva utbildningar och remissverksamhet. Ett av deras 

mål är förse näringslivet och samhället med tyliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig 

information. Vilket enligt dem är nyckelfaktorer för god tillväxt i samhället. Organisationens 

medlemmar består av såväl godkända som auktoriserade revisorer, auktoriserade 

redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister inom fält så som 

hållbarhetsredovisning. Far ger även ut tidningen Balans som debatterar frågor inom redovisning, 

revision och affärsjuridik. Vidare äger FAR ett dotterbolag, FAR Akademi, som ägnar sig åt 

utbildnings- och förlagsverksamhet. (FAR, 2012) 

FAR’s remissyttrande inkom till Justitiedepartementet den 20 januari 2012. Deras remissyttrande 

inleds genom att Far påpekar att de uppskattar EU-kommissionens initiativ och den diskussion som 

deras arbete lett till om revisorns roll och ansvar. Far är på det hela positivt inställd till förslaget men 

även mycket kritisk till vissa delar. Inledningsvis kommentarer FAR att det som föranledde 

Grönboken var att revisorer inte flaggade för risker eller lämnade going concern- utlåtanden i 

finansiella företag i samband med finanskrisen. De anger vidare att det ur Grönboken framkom att 

EU sökte efter en utveckling av revisorsrollen. Däremot anser inte FAR att förslaget som nu lämnats 

lever upp till genomtänkta förändringar av rollen.  

Byrårotation utgör en av de delar som Far ställer sig starkt kritisk mot. Far anser att förslaget om 

byrårotation inskränker på ägarnas förfogande över företaget. De anser även att förslaget leder till 

att väsentliga kostnadseffekter måste tas i beaktning. Vidare ifrågasätter Far fler bakomliggande 

faktorer till förslaget. Detta eftersom de anser att förslaget varken grundar sig på goda exempel, 

erfarenheter av byrårotation eller på konsekvensanalyser som skulle kunna motivera förslaget. FAR 

nämner här Italien som ett belysande exempel eftersom Italien, när remissyttrandet skrevs, var det 

enda landet inom EU med byrårotation. Italiens erfarenheter av byrårotationskravet har FAR tolkat 

som allt annat en positiva och på den italienska revisionsmarknaden har förslaget inte lett till en ökad 

konkurrens bland revisionsbyråerna. Förslaget har istället bidragit till att fler företag väljer de större 

byråerna vilket i så fall går emot EU-kommissionens bakomliggande strävan med 

byrårotationsförslaget.  Vad gäller konsekvensanalyser anser inte Far att förslaget grundar sig på en 

analys ”… som stödjer en så dramatisk förändring av bolagsstyrningen och revisionen som en 

byrårotation skulle utgöra”.  
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FAR anser att förslaget leder till en konkurrensbegränsning vad gäller rådgivning, i synnerhet om två 

lagstadgade revisorer anlitas av ett företag. Utöver detta belyser FAR att det vid särskilda 

omständigheter, som exempelvis vid en kris, skapad av antingen externa eller interna faktorer, inte 

vore passande att byte reviderande byrå. 

Vidare anser FAR att byrårotation fordrar en harmonisering som sträcker sig utanför EU’s gränser. 

Eftersom förslaget i nuläget inte gör det ter det sig som mycket kostsamt och ineffektivt. Detta 

eftersom kravet kanske inte existerar i USA eller i andra former. Far delar EU-kommissionens syn på 

harmonisering inom revision men understyrker att detta är något som borde göras tillsammans med 

exempelvis USA då de anses vara en betydelsefull global aktör. Allt detta sammantaget leder till att 

FAR avstyrker förslaget om byrårotation efter sex år samt ifrågasätter ”… regeringens preliminära 

ståndpunkt att byrårotation bör införas i finansiella företag.” 

 

Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (RN) är en statlig tillsynsmyndighet under Justitiedepartementet som har till 

uppgift att tillgodose näringslivets behov av kvalificerade och oberoende revisorer. RN anordnar 

därför examination av revisorsexamen och högre revisorsexamen en gång per år. RN skall också 

verka för att de kvalificerade revisorerna utför sin revision med hög kvalitet och följer god 

revisionssed. I rollen som tillsynsmyndighet har RN till uppgift att utreda anmälningar mot enskilda 

revisorer och revisionsbolag. Dessa anmälningar kan leda till att RN utfärdar disciplinära åtgärder i 

form av erinringar, varningar eller upphävanden av revisorers godkännande eller auktorisation. 

Vidare har RN ansvar för att utvecklingen av god revisionssed och god redovisningssed samt ett 

omfattande internationellt engagemang. (Revisorsnämnden, 2012) 

RNs remissyttrande inkom till Justitiedepartementet den 20 januari 2012. På ett övergipande plan 

anser RN att förslagen kännetecknas av en vilja öka kvaliteten på revision samt en vilja av att 

harmonisera medlemsländers revisionsregleringar. RN finner EU-kommissionens strävan efter att öka 

revisionskvaliteten som viktig. Dock anser de att harmoniseringen av revisionsregleringar kanske inte 

leder till en kvalitetsökning så länge en harmonisering inte existerar mellan medlemsländernas 

bolags- och skatteregler. RN belyser att förslagen till mesta del är sprungna ur en vilja öka 

konkurrensen på revisionsmarknaden för företag av allmänt intresse. EU har för avsikt att uppnå 

detta genom att minska marknadskoncentrationen till de stora revisionsbyråerna. RN anser att 

konkurrensmotivering bakom förslagen är bra om den leder till ökad revisionskvalitet då ”… 

huvudsyftet för all normgivning på revisorsområdet måste vara att eftersträva en hög 

revisionskvalitet”. Däremot anser de att strävan efter att öka konkurrens mellan revisionsföretag inte 

bör göras till ett självändamål om förslagen inte leder till ökad kvalitet. 
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RN diskuterar endast kortfattat förslaget om byrårotation. I remissyttrandet påpekar RN att de 

besitter en viss förståelse för att förslaget om byrårotation skulle kunna leda till en ökning av 

samhällets förtroende till revisorns oberoende. Däremot anser RN att reglering borde kunna ges en 

enklare teknisk utformning eftersom de uppfattar förslaget som alldeles för detaljrikt. RN uttrycker 

även en vilja att förslagets undantagsregler borde innehålla en anvisning om vad besluten som 

beviljar undantag, från huvudregeln med byrårotation efter sex år, baseras på.  

 

Intressegruppens producenters ståndpunkt 

Intressegruppen intar en negativ inställning gentemot förslaget av flera anledningar och tar därmed 

avstånd från förslaget. Huvudorsaken till ställningstagandet är kostnadsaspekter och de ökade 

kostnader som ett införande av förslaget skulle innebära. Intressegruppen påpekar även att förslaget 

sannolikt inte kommer medföra en ökad konkurrens bland revisionsbyråerna. Vidare påpekas även 

inskränkningar i bolagsstyrningen som en orsak till ställningstagandet. Utöver detta påpekas ändå att 

en av intressenterna i intressegruppen besitter en viss förståelse för att förslaget i somliga fall skulle 

kunna leda till en ökning av förtroendet för revisorns oberoende. 

 

4.3.4 Ökar förslaget om byrårotation revisorns oberoende? 

Anledningen till att EU-kommissionen först kom att diskutera byrårotation var att den revisionsbyrå 

som anlitats av samma företag i årtionden inte kan anses uppfylla kraven på revisorers oberoende. 

De två viktigaste faktorerna för att garantera kvaliteten på revision är revisorns oberoende 

tillsammans med dennes tystnadsplikt och yrkeskompetens. Revisorns oberoende handlar om att 

intressenterna skall kunna lita på att revisorns uttalanden i revisionsberättelsen inte blivit påverkad 

av någon annans intressen. Det värde som tillskrivs revisorns oberoende kan även beskrivas som 

revisorns och revisionsbranschens främsta tillgång och tjänst. (Carrington, 2010) (Öhman, 2006) 

Det finns jävsregler i RevL 17 § för att säkerställa revisorns oberoende det flesta räknar upp konkreta 

partställningar vilka hotar revisorns oberoende och som inte får förekomma. Regleringen anger även 

att revisorn inte får vara i annan beroendeställning gentemot företaget. Denna lydelse skulle kanske 

träffa det förhållande mellan parterna som uppstår när en revisionsbyrå anlitas av samma företag i 

årtionden. Revisionsbyrån kan av den orsaken skapa starka eller för starka band till sina klienter som 

skulle kunna hota revisorns oberoende ställning vid en granskning (Öhman, 2006).  

I RL 21§ återfinns en analysmodell som revisorn skall tillämpa för att bedöma huruvida det finns 

någon faktor som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende. Revisorn skall inför varje nytt 

revisionsuppdrag pröva sitt oberoende och detta gör revisorn dels genom analysmodellen som går ut 

på att ta ställning till om det föreligger något hot i form av egenintresse, självgranskning, 
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partsställning, vänskap eller skrämsel. Kanske är det även lättare att via analysmodellen ifrågasätta 

revisorns oberoende utifrån de förhållanden som uppstår mellan parterna när en revisionsbyrå 

anlitas av samma företag i årtionden. Dock finns redan bestämmelsen om revisorsrotation efter sju 

år men är det en tillräcklig reglering?  

Intressegruppen producenter har en viss förståelse för att förslaget i somliga fall skulle kunna leda till 

en ökning av förtroendet för revisorns oberoende. Det kan mycket väl vara så eftersom 

revisionsbyrån på grund tidsbegränsningen inte rimligen borde kunna skapa lika starka band. 

Intressegruppen banker ifrågasätter dock det faktum att tidsregleringen är alldeles för begränsad. En 

revision av ett finansiellt företag är väldigt komplext och kräver god specialkunskap. Komplexiteten i 

granskningsprocessen innebär att revisorn därför behöver tid för att sätta sig in och förstå 

verksamheten. Därför frågar sig intressegruppen om förslaget verkligen kommer att leda till bättre 

kvalitet. Ett byte av reviderande bolag leder antagligen till merarbete för revisionsbyrån eftersom 

den nya revisorn inte kan väljas inom samma revisionsbyrå. Erfarenheten och informationen från det 

tidigare uppdraget går därmed förlorad eftersom den gamla revisorn inte rimligen kan, av etiska 

affärsmässiga skäl, överlämna informationen till en ny revisor som arbetar på en konkurrerande byrå. 

Hur skall ett starkare förtroende för marknadsprocessen i så fall skapas? Det kanske snarare 

föreligger ett förväntningsgap mellan marknaden och revision? 

Det finns dock andra omständigheter vilka snarare kan påverka revisorns möjligheter att vara 

oberoende i sin granskning. Revisorns arvode bestäms mellan de som granskar och de som blir 

granskade vilket skulle kunna påverka revisorns möjligheter att vara oberoende. (Jenkins och Lowe, 

1999) Enligt en brittisk studie anser revisorerna själva att det ekonomiska oberoendet till en klient är 

ett problem som kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende. (Beattie, et al., 1999) Företag av 

allmänt intresse som träffas av reglering om byrårotation är stora och i många fall komplexa och en 

granskning av dem borde rimligen generera ett relativt stort arvode till revisorn. Revisorns 

oberoende kan av den orsaken vara hotat och behöva stärkas men kommer verkligen obligatorisk 

byrårotation åt grundproblematiken med det ekonomiska beroendet till klienten. Revisionsbyråerna 

måste kunna tjäna pengar på sina tjänster och ett företag är generellt sätt alltid beroende av sina 

kunder varför oberoendet i den samhälliga diskussionen kanske fått en alltför vid innebörd. Ett 

företag måste för att överleva vara beroende av sina kunder.   

4.3.5 Intressegruppen näringslivet 

Näringslivets regelnämnd 

Näringslivets regelnämnd (NNR) än ideell förening som grundandes år 1982. Föreningen finansieras 

av dess medlemmar och representerar över 300 000 företag via olika branschförbund och 
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organisationer. Föreningen har till syfte att verka för ”enklare och mer företagsvänliga regler”. Vidare 

skall föreningen ”samordna näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller 

ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförenklingsarbete på nationell- och EU-nivå”. NNR 

har som huvudmål och vision är att de regler som påverkar företag skall vara enkla, begränsade till 

antalet och inte medföra en väsentlig kostnad för företagen. Målet skall uppnås genom 

opinionsbildning och samråd med myndigheter så väl som företagen. (Näringslivets regelnämnd, 

2012) 

Näringslivets regelnämnd överlämnade sitt remissyttrande till Justitiedepartementet den 19 januari 

2012. Remissyttrandet, avseende byrårotation, inleds med att behandla EU-kommissionens 

konsekvensanalys av erfarenheterna från Italien. NNR påpekar att konsekvensanalysen visar på 

ökade kostnader för revision samt att marknadskoncentrationen inte har påverkats (det vill säga 

uppdragsfördelningen mellan stora och mindre revisionsbyråer). NNR ifrågasätter även om EU-

förslaget skulle medföra att nya företag etablerade sig på marknaden, vilket är ett av syftena med 

förslaget. Nya aktörer skulle stärka konkurrensen på revisionsmarknaden. I syfte att främja 

konkurrensen är EU-förslaget otillräckligt enligt Näringslivets regelnämnd. NNR tar således avstånd 

från förslaget om byrårotation med motiveringen att det medför extra kostnader för företagen, inte 

har de önskade effekterna på marknadskoncentrationen som efterfrågas samt att förslaget inte 

besitter effektivt verktyg i syfte att stärka konkurrenskraften på marknaden. 

 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv är en organisation vars syfte är att verka för Sveriges företagares intressen. 

Organisationen bildades så sent som år 2001 och innefattar idag 49 medlemsorganisationer och 

förbund som tillsammans representerar 60 000 medlemsföretag. I föreningens stadgar framkommer 

det att Svenskt Näringsliv ändamål är att främja företagens gemensamma intresse vilket bland annat 

innebär att föreningen ska verka för ”... fri företagsverksamhet och en väl fungerande 

marknadsekonomi”. Vidare beskriver stadgarna även hur föreningen skall ”… verka för en allmän 

intressegemenskap om företagsamhetens avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd”. 

Svenskt näringslivs framhäver även sin roll som opinionsbildare för näringslivets bästa. (Svenskt 

Näringsliv, 2011) 

Svenskt Näringsliv inkom med sitt remissyttrande till Justitiedepartementet den 18 januari 2012. 

Remissyttrandet innefattar ett dokument med 15 sidor varvid byrårotation behandlas under rubriken 

”Artikel 33 Revisionsuppdragets varaktighet” (Andersson och Norberg, 2012). Avsnittet om 

byrårotation inleds med en referens till Italien och den konsekvensanalys EU låtit utföra avseende 
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effekterna av byrårotation i landet. Svenskt Näringsliv belyser att studien inte kunnat påvisa några 

effekter på marknadskoncentrationen, det vill säga uppdragsfördelning mellan mindre och större 

revisionsbolag. Vidare belyser Svenskt Näringsliv att byrårotation medför betydligt högre kostnader 

för revisionsuppdraget, enligt den Italienska studien. I remissyttrandet beskriver de även 

problematiken med koncernredovisning och vilka kostnadseffekter det skulle innebära vid 

tillämpning av byrårotation enligt EU-förslaget. Det påpekas att EU-kommissionen inte genomfört en 

tillräcklig kostnadsanalys på koncernnivå, vilket är en stor brist enligt Svenskt Näringsliv. Ett viktigt 

påpekande i remissyttrandet är att ett eventuellt införande av byrårotation huvudsakligen skulle 

drabba ägarna av företagen då det är de som i slutändan står för de extra kostnaderna som 

byrårotation medför. Frågan om införandet av byrårotation eller ej är därmed primärt en fråga för 

företagsägarna eftersom de utser företagets revisor samt står för revisionskostnader. 

Sammanfattningsvis tar Svenskt Näringsliv avstånd från förslag till byrårotation. Motivet till detta är 

att Svenskt Näringsliv anser att det är upp till företagens ägare att avgöra om och i så fall när ett 

revisionsuppdrag bör avslutas. Företagens ägare är bäst lämpade att avgöra en sådan fråga med 

hänsyn till, och överväganden om, kostnader gentemot nyttan med rotation av revisionsbyrå. 

 

Intressegruppen näringslivets ståndpunkter 

Näringslivet intar en negativ inställning och tar därmed avstånd från förslaget. Huvudorsakerna är 

kostnadsaspekterna och att förslaget inte kommer medföra en ökad konkurrens som var ett av 

syftena med förslaget. Vidare belyses även inskränkningar i bolagsstyrningen som en orsak. 

 

4.3.6 Intressegruppen brukare 

NASDAQ OMX Stockholm AB 

NASDAQ OMX Stockholm AB är ett företag som erbjuder handel med finansiella derivat och 

värdepapper så som aktier, obligationer, optioner och terminer på en marknadsplats, ”börsen”. I 

folkmun är ”Stockholmsbörsen” ett vedertaget begrepp även om den sedan 2008 ägs av just 

NASDAQ OMX Stockholm AB, som själva är noterade på denna marknadsplats. Utöver handel 

erbjuder företaget börsteknologi och andra börsrelaterade tjänster. I Norden bedrivs börser vid 

samtliga huvudstäder, förutom i Oslo, inom NASDAQ OMX Nordic. (NASDAQ OMX Stockholm AB, 

2012) 

I sitt remissyttrande till Justitiedepartementet ger NASDAQ OMX ett allmänt utlåtande avseende EU-

förslaget. De reflekterar därmed inte specifikt över förslaget om byrårotation. I remissyttrandet 

påpekar dock NASDAQ att en ny förordning medför inskränkningar i möjligheten att på nationell nivå 
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reglera revision med lagar och förordningar. Vidare framförs synpunkter gällande kommissionens 

mål. NASDAQ föreslår en djupare och noggrannare studie som i detalj beskriver hur förslaget skall 

medföra ett ökat förtroende för revisionsbranschen samt till vilken kostnad. Varför räcker inte 

dagens lagstiftning till för att upprätthålla ett förtroende för revision? En tydlig genomgång av 

kostnaden för EU-förslaget efterfrågas samt hur denna kostnad påverkar revisionsbyråerna, 

företagen och ägarna av företagen. 

Sammanfattningsvis presenterar NASDAQ OMX Stockholm en rad synpunkter och eventuella 

konsekvenser med EU-förslaget som de anser måste utredas vidare. Däremot framför de inget tydligt 

besked till om de är positivt eller negativt inställda till förslaget om byrårotation även om tongången i 

texten tydligt pekar åt det senare. 

 

Finansbolagens förening 

Finansbolagens förening (FF) bildades år 1960 och är en branschorganisation för företag verksamma 

inom finansiering såsom finansbolag eller exempelvis bolag inom kreditmarknaden. Målet och syftet 

med föreningen är att företräda medlemmarnas intressen och verka för en gynnsam finansbransch. 

Finansbolagens förening har agerat remissinstans vid liknande frågor och har tidigare lämnat 

synpunkter på EU-förslag till Justitiedepartementet. (Finansbolagens förening, 2012) 

I föreningens yttrande till Justitiedepartementet, 2012-01-20, lämnas en redogörelse för dess 

synpunkter i ett två sidor långt dokument. Föreningen inleder med en positiv inställning till 

diskussionen och granskningen av revisionens avseende och funktion. De påpekar att det är ytterst 

viktigt att förtroende för finansiella rapporter och revisionsbranschen som sådan stärks. I det 

avseendet är förslaget, enligt Finansbolagens förening (FF), helt riktigt och välkomnas. Vidare 

framhäver FF att obligatorisk byrårotation, som i fallet med Italien, bidragit till ökade kostnader för så 

väl revisionsbyråerna som de granskade företagen. EU-förslaget om byrårotation skulle i stor 

utsträckning drabba de stora revisionsföretagen och fördelarna gentemot kostnaderna har, enligt 

dem, inte utretts i tillräcklig utsträckning. 

Sammanfattningsvis föreslår Finansbolagens förening att förslaget utreds ytterligare då det i stor 

utsträckning kommer att ha en betydande inverkan på ett litet antal revisionsföretag. I dagsläget 

framkommer inte förhållandet mellan nyttan jämfört med kostnaden av förslaget tillräckligt tydligt. 
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Intressegruppen brukares ståndpunkter 

Intressegruppen intar en neutral inställning och förespråkar vidare utredning. Intressegruppen 

poängterar att nyttan och inverkan av förslaget inte i tillräcklig utsträckning har jämförts med 

kostnaden. Kostnadsaspekter samt effekterna av förslaget måste därmed utredas vidare. 

 

4.3.7 Intressegruppen granskare  

Finansinspektionen 

Myndigheten Finansinspektionen (FI) har till huvuduppgift att övervaka företag som är verksamma 

på finansmarknaden. Finansinspektionen ska därmed utöva tillsyn, utfärda tillstånd och utforma 

regler med syftet att upprätthålla ett stabilt och fungerande finansiellt system. Genom att utöva 

tillsynd skall FI bekämpa ”osund verksamhet”. Det yttersta ansvaret i ett finansiellt företag tillförs 

dess styrelse samt företagets revisor som skall granska styrelsens arbete. I Finansinspektionens 

arbete ingår det även att utfärda tillstånd till de finansiella företag som vill sälja sina tjänster till 

allmänheten. Om ett finansiellt företag påträffas med att bedriva osund verksamhet har FI även 

möjligheten att återkalla utfärdat tillstånd. FI har möjlighet att utfärda bindande föreskrifter, med 

befogenhet från regeringen, i syfte att reglera finansmarknaden.  (Finansinspektionen, 2012) 

I sitt remissyttrande till Justitiedepartementet uttrycker Finansinspektionen sig mycket positivt till 

EU-förslaget om en förändring av revision avseende finansiella allmänna bolag. Beträffande 

byrårotation så behandlas denna specifika del i ett stycke. Finansinspektionen bekräftar att de är 

”förespråkare för byrårotation”. Dock påpekar FI att de har vissa invändningar mot själv 

utformningen av förslaget. Exempelvis föreslår FI att det ska finnas möjlighet att skjuta fram 

tidpunkten för en byrårotation om tillsynsmyndigheten finner tidpunkten olämplig, på grund av 

rådande omständigheter i ett finansiellt företaget. FI vill att EU ytterligare tydliggör vilka 

undantagsmöjligheter som gäller så att inga tvivel rörande beslutet om undantag råder. 

Sammanfattningsvis ställer sig Finansinspektionen positiv till byrårotation enligt EU-förslaget med 

undantag för vissa detaljer kring utformandet av rotationstiden. 

  

Riksrevisionen 

Riksrevisionen är en granskande och kontrollerande myndighet med uppdraget att granska den 

statliga verksamheten. Detta innefattar översyn och granskning av exempelvis staten, 

regeringskansliet, riksdagsförvaltningen men även statliga bolag som exempelvis SJ, Samhall och 

Systembolaget. Riksrevisionen bedriver huvudsakligen två typer av revision; årlig revision samt 

effektivitetsrevision. Inom ramen för den årliga revisionen granskar Riksrevisionen tillförlitligheten av 
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den årliga redovisningen. Vid en effektivitetsrevision genomförs en kontroll av verksamhetens 

effektivitet. Revisionen innebär i detta fall att besluts- och implementeringsprocessen genomgår en 

översyn med syftet att skapa en effektivare arbetsgång. (Riksrevisionen, 2012) 

I remissyttrandet till Justitiedepartementet, inkommet 2012-01-20, inleder Rikrevisionen med att 

poängtera att de har begränsat sitt yttrande till att innefatta de delar som Rikrevisionen är erfarna 

inom. Remissyttrandet har därmed inte i detalj behandlat byrårotation utan presenterar snarare ett 

allmänt ställningstagande till EU-förslaget. Vidare beskriver Riksrevisionen i det inledande stycket att 

de är positivt inställda till förslaget i avseende att höja revisionens kvalitet. De poängterar att höjd 

kvalitet inte kan uppnås endast genom att ställa högre krav på revision utan åtgärder måste även 

vidtas gentemot organisationens ledning, det vill säga styrelse och företagsledare. Som en andra 

huvudpunkt i sitt remissyttrande framhäver Riksrevisionen vikten av en global harmonisering av 

revisionen enligt EU-förslaget. Detta är av stor betydelse och en global revisionsstandard välkomnas 

således. Vidare påpekas det att vissa komplikationer kan uppstå avseende avvikelser från god 

revisionssed. Enligt lagen skall Riksrevisionens årliga revision genomföras enligt god revisionssed. Om 

revisionsarbetet i något hänseende avviker från god sed uppstår det en konflikt gentemot 

regeringsformen som kräver en oberoende granskning. Detta, som inte på något sätt är unikt för 

Sverige, har i tillräcklig hög utsträckning inte utretts av EU-kommissionen. 

Sammanfattningsvis framhäver Rikrevisionen en positiv tongång gentemot EU-förslaget på två 

huvudpunkter; höjd revisionskvalitet och en global harmonisering av revisionsarbetet. I 

remissyttrandet presenteras ingen detaljerad ställningsstagande till förslaget om byrårotation utan 

Riksrevisionen ger endast ett allmänt utlåtande om EU-förslaget. 

 

Intressegruppen granskares ståndpunkter 

Intresseorganisationen intar en positiv inställning till förslaget med vissa förbehåll gentemot själva 

utformandet av byrårotation. Huvudorsakerna till ställningstagandet är tron att förslaget medför en 

höjd revisionskvalitet och en global harmonisering av revisionsarbetet. 
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4.4 Sammanfattande tabell över intressegruppernas ståndpunkt till 

förslaget om byrårotation 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de olika intressegruppernas ståndpunkt till 

förlaget om byrårotation. 

Intressegrupper Banker Producenter Näringsliv Brukare Granskare 

Ställningstagande 

till förslaget om 

byrårotation 

Tvivlande inställning. 

Helhetsbedömningen 

av EU-förslaget om 

revision är att det 

leder till en 

förbättring av 

Intressegruppen 

ställer sig dock 

tvivlande till 

förslaget om 

byrårotation. 

Negativ 

inställning mot 

förslaget av flera 

anledningar och 

tar därmed 

avstånd från 

förslaget. 

Negativ 

inställning. 

Intressegruppen 

tar avstånd från 

förslaget om 

byrårotation  

Neutral 

inställning. 

Förespråkar 

vidare 

utredning. 

Positiv 

inställning med 

vissa förbehåll 

mot 

utformningen 

av förslaget. 

Figur 4-2: Sammanfattande tabell över intressegruppernas ståndpunkt till förlaget om byrårotation. Källa: Egen tabell. 

 

4.5 Är förslaget om byrårotation legitimt ur ett samhällsperspektiv? 

När ny redovisningsprincip debatteras, det vill säga när utvecklingen av redovisningen går framåt, 

kan revision anta en viktig roll som legitimitetsskapare genom att ställa sig bakom förslaget. Förslaget 

om byrårotation syftar till att stärka revisorns oberoende för att återställa förtroende för revision 

varför revisionens ståndpunkt eller revisorns rimligen inte anses väga lika tungt i denna debatt. Två 

intressegrupper ställer sig negativa till förslaget, en intressegrupp förhåller sig neutral, en ställer sig 

tvivlande och en ställer sig positiv till förslaget. Således kan förslaget om byrårotation i nuläget inte 

ses i skenet av att vara i harmoni med samhällets normer, värderingar och etiska koder. Förslaget om 

byrårotation saknar därför den legitimitet som behövs för att anses som legitimt ur ett 

samhällsperspektiv. 

 

4.6 Leder misslyckad revision till mer revision? 

Carrington (2010) konstaterade att man kan se ett tydligt samband mellan utvecklingen av 

revisionsbranschen och revisionsskandaler. Detta mönster sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-

talet och ger vid handen att svaret på en misslyckad revision leder till mer revision. Förslaget om 

byrårotation kom till följd av det omfattande arbete EU-kommissionen genomförde i samband med 

finanskrisen. Arbetet initierades på grund av den kritik som riktats mot revisionsinsatserna i de 

banker som antingen trädde i likvidation eller fick räddas med hjälp av statliga pengar. Därför skulle 
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förslaget om byrårotation utifrån en historisk återblick kunna ses som ett naturligt steg i branschens 

utveckling och därmed leda till att misslyckad revision leder till mer revision. I remissyttranden har 

vissa intressegrupper kommenterat det faktum att kravet om byrårotation kommer att leda till ett 

merarbete för revisorer, det vill säga mer revision.  

För att förstå detta ur ett historiskt perspektiv är börskraschen i USA ett exempel på 

revisionsskandaler som lett till mer revision och en utveckling av revisionsbranschen. Den 

amerikanska revisionsregleringen, vilken i princip inte förändrats sedan 1930-talet, sågs över och år 

2002 trädde SOX i kraft vilken medförde stora förändringar för revisionsbranschen.  

Att misslyckad revision kan leda till mer revision kommer sig enligt Carrington (2010) av den inre 

oklarhet om vad en revision egentligen är. Oklarheten ser dock Carrington (2010) inte som något 

negativt utan som revisionens styrka eftersom den möjliggör förändringar och spridning av revision i 

samhället. Den inre oklarheten skulle även kunna förklara det förväntningsgap som en intressegrupp 

anser föreligger mellan marknaden och revision vad gäller den lagstadgade revisionens ansvarsfråga. 

 

4.7 Egna reflektioner 
Många intressegrupper anser att förslaget inte är tillräckligt genomarbetat särskild med tanke på den 

konsekvensanalys som EU-kommissionen genomfört av förslagets kostnader jämfört med dess nytta. 

Generellt sätt anser författarna att det går att urskilja ett mönster av den politiska processen vid alla 

typer av kriser, det vill säga inte bara vid finanskriser. Politiker väljer att göra en kraftansträngning 

där samhället förväntar sig att de skall göra en kraftansträngning vilket leder till att förslag inte 

hinner bli ordentligt bearbetade innan beslut om dem fattas. Samhället vill utkräva ansvar av någon 

på ett sätt som gör att de byggstenar samhället en gång vilade på kanske håller på att skifta från att 

tidigare bygga på förtroenderelationer till att bli mer reglerat in i minsta detalj. Denna skiftning 

brukar beskrivas som att samhället håller på att bli mer anglofierat. 
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5 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda olika intressegruppers inställning till EU-förslaget om 

byrårotation för företag av allmänt intresse. Målet har varit att studien skall kunna användas som 

underlag i en berednings- och beslutsprocess och därmed bidra till en opartisk utredning av 

ställningstaganden till förslaget. Uppsatsen har därmed haft för avsikt att besvara följande 

frågeställning: 

Vilken ståndpunkt antar olika intressegrupper till införandet av byrårotation enligt de 

rekommendationer som föreslås i ”EU-förslaget om revision? 

Med detta i minnet presenteras här nedan de slutsatser som har konstaterats.  

 Italien har som enda EU-land, fram till i år, beslut om lagstadgad byrårotation i företag av 

allmänt intresse. Nyligen införde även Nederländerna byrårotation enligt EU’s 

rekommendationer. I debatten om införandet av byrårotation eller inte, har båda sidor 

hänvisat till erfarenheter från Italien. Inom ramen för denna studie har EU-kommissionens 

konsekvensanalys av Italiens erfarenheter inte behandlats närmare än via de 

remissyttranden som inkommit. Som slutsats kan dock konstateras att de mätbara 

påföljderna av byrårotation inom EU, endast härstammar från en enda källa, Italien. Att 

därmed förorda byrårotation på bred front inom hela EU, baserat på erfarenheter från ett 

land, framstår som ett irrationellt och förhastat beslut.  Konsekvenserna av införandet av 

byrårotation i Nederländerna kommer inte bli märkbara på många år. Dock finns det nu 

åtminstone två länder i EU med byrårotation vilket ökar reliabiliteten vid en framtida 

konsekvensanalys av just byrårotation. 

 

 I Sverige är åsikten om lagstadgad byrårotation splittrad mellan olika intressegrupper i 

samhället. Företrädare för revisionsbyråer (producenter) och företagsledare (näringslivet) 

intar en negativ inställning gentemot förslaget. Motiv till ställningstagandet är bland annat 

kostnadsaspekter samt inskränkning i den egna bestämmanderätten över 

bolagsutformningen. Intressegrupperna banker och brukare (nyttjare av finansiella 

rapporter) intar en tvivlande och neutral ställning till förslaget. De förespråkar en  vidare 

utredning av förslaget. Intressegruppen granskare är positivt inställda till förslaget om 

byrårotation med vissa invändningar mot dess utformande. Om samtliga ställningstaganden 

sammanställs till en generell åsikt om förslaget, så är slutsatsen att samhället antar en 

negativ/tvekande ställning till förslaget snarare än en positiv inställning. Ett entydigt svar 
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gällande Sveriges ställningstagande till byrårotation är givetvis en känslig fråga även 

tendenserna från denna studie ger en antydan. 

 

 Vid sidan av ställningstagandet till förslaget om byrårotation så framhäver flertalet av 

intressegrupperna en positiv syn på att stärka förtroende för revisionen. Även de 

intresseorganisationer som anser att byrårotation inte är rätt metod för att uppnå önskade 

resultat, finner det önskvärt att stärka synen på revisionen. Dock bör förslag framarbetet 

med utgångspunkt på en global nivå och inte begränsas till EU. 
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6 Förslag till fortsatta studier 

EU-kommissionen har i samband med sitt EU-förslag om byrårotation genomfört en 

konsekvensanalys av erfarenheterna från Italien. Denna uppsats har endast behandlat 

konsekvensanalysen utifrån de synpunkter och reflektioner som framkommit från remissyttrandena. 

Det vore intressant att utföra en djupare studie av erfarenheterna i Italien med utgångspunkt från 

EU-kommissionens rapport. Vidare vore det även av intresse att studera diskussionen som medförde 

att Nederländerna beslutade om obligatorisk byrårotation. Vilka argument har varit aktuella i denna 

debatt? Vilken inställning har olika intressegrupper antagit till införandet av byrårotation? Som det 

påpekats i denna uppsats kommer konsekvenserna och effekterna av lagstiftningen med all 

sannolikhet dröja några år. Det är däremot intressant att studera vad som föranlett beslutet i 

Nederländerna.   
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