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Sammanfattning 

Titel: Byrårotationsregler - Bakgrund och effekter 

Datum: 2017-08-20 

Ämne/kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, redovisning och revision 

Program: Ekonomie kandidatprogrammet 

Författare: Filip Pasini & Erik Sigemo  

Handledare: Peter Jönsson 

Nyckelord: Byrårotation, Oberoende, Large Cap, Revisionspaket, Revision, Revisionsarvode  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka börsnoterade företag som kan komma att 

behöva ändra sin rotationsfrekvens till följd av tvingande byrårotation. Studien syftar även 

till att undersöka förändringar i revisionsarvodet efter en byrårotation för att se om 

rotationen har gett en dyrare revision året efter. 

Metod: Uppsatsen studerar hur Large Cap-företag roterat revisionsbyrå under perioden 

2002-2016. Vidare studeras även revisionsbyråers marknadskoncentration, hur 

revisionsarvodet förändras vid byrårotation samt revisionsarvodens storlek under 2016.  

Teoretiskt perspektiv: I studiens referensram tas revisorns oberoende och synen på detta 

upp. Viktiga punkter är bland annat uppdragslängden och relationen mellan revisor och 

klient.  

Empiri: 64 % av företagen hade blivit tvingade till åtgärd, om reglerna hade varit 

implementerade tidigare. 1,4 % av revisionstillfällena var med en revisor utanför Big Four. 

Storbanker har roterat 0,25 gånger under perioden jämfört med snittet på 0,62 per bolag. 

Ingen ökning i revisionsarvodet gick att se i samband med byrårotation.  

Slutsats: Rotationsfrekvensen kommer tvingas öka, och därmed bli en förlust av 

företagsspecifik kunskap. I följd av det kan även totala kostnaderna kopplade till revisionen 

stiga. Även om kundomsättningen ökar så är Big Four dominant. Det finns inga tecken på att 

marknadskoncentrationen skulle vidgas av byrårotation. Studien finner ingen koppling 

mellan byrårotation och stigande revisionskostnader efter att ha undersökt de 51 

byrårotationer som gjorts under den studerade perioden. En anledning till att det inte setts 

stiga kan vara att revisionsbyråerna har slagit ut kostnaden för inlärningsperioden över flera 

år, en kalkyl som nu kan komma att ändras när uppdragstiden är tidsbegränsad. 



 

Definitioner 

Big Four: De fyra största revisionsbyråerna i världen; Deloitte, EY, KPMG och PwC 

 

Börsnoterade/börshandlade: De företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till 

handel på en reglerad marknad 

 

Företag av allmänt intresse: 

Definition enligt bolagsverket:1 

● företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad 

samt företag av finansiell karaktär:  

● banker och kreditmarknadsföretag 

● vissa värdepappersbolag 

● försäkringsföretag, utom sådana som omfattas av vissa undantag enligt 

försäkringsrörelselagen. 

 

Faktiskt oberoende: Revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet i 

ställningstagandena mot bolaget och dess företrädare. 

 

Large Cap-företag: Företag noterade vid OMX Stockholm Large Cap 

 

Revisionskommitté: En arbetsgrupp inom ett företags styrelse som granskar redovisningen 

och arbetar fram nominering av ny revisor till företaget. 

 

Revisorsrotation: Syftar på rotationsregler som omfattar revisorn och inte byrån 

 

Rotationsreglerna: Syftar på byrårotationsreglerna, se 1.1.3 

 

Upplevt oberoende: Hur intressenter/allmänheten uppfattar revisorns oberoende mot 

bolaget och dess företrädare, det synbara oberoendet 

                                                           
1 Bolagsverket, Företag av allmänt intresse, 2016, läst 2017-04-03  
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1. Introduktionskapitel 

 

 

Under detta kapitel presenteras bakgrunden till byrårotation, läsaren får även en inblick i 

varför ämnet är problematiskt och aktuellt. Ett syfte presenteras som i sin tur bryts ner i 

frågeställningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Från 17 juni 2016 gäller nya regler för hur länge börsnoterade företag får ha samma 

revisionsbyrå, detta till följd av ett revisionspaket med ursprung på EU-nivå. 

Revisionspaketet är något som följer vågorna från finanskrisen 2009, där banker, 

hedgefonder, kreditvärdesinstitut, tillsynsmyndigheter och centralbanker fick kritik. Rollen 

som revisorerna spelade, eller kunde ha spelat, hamnade i skymundan. Investerare med 

flera har svårt att förstå hur bankerna som visade enorma förluster på sina placeringar 

under 2009 kunde få en ren revisionsberättelse. Finanskrisen belyste svagheter inom den 

lagstadgade revisionen, främst vid företag av allmänt intresse. Revisionspaketet behandlar 

en del av dessa svagheter; bland annat rotation, konsultarvoden och kvalitetssäkring.2 En 

del intressenter anser att det kan vara svårt att förstå att ett årsbokslut kan verka “rimligt” 

och “innehållsmässigt sunt” trots att företaget befann sig i finansiellt trångmål. Det är 

möjligt att dessa intressenter inte känner till revisionens begränsningar (urvalsteknik, 

materialitet etc.) vilket ger ett förväntningsgap. Europeiska kommissionen ansåg därför att 

det behövs en omfattande diskussion om åtgärder för att se till att både revision av 

årsbokslut och revisionsberättelser “klär sitt syfte”.3 En av de möjliga åtgärderna var att 

företag av allmänt intresse skulle bli tvingade att byta revisionsbyrå efter en viss tid, en så 

kallad byrårotation.  

 

                                                           
2 Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav     

   avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, 2011, läst 2017-05-02, s.2 
3 Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav      

   avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, 2011, läst 2017-05-02, s.3 
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En allmän uppfattning är att en revisor ska vara oberoende, vilket ger revisionen legitimitet. 

Förtroendet är en grundstomme för revisionens samhällsnytta, utan förtroendet så väger 

inte revisionen tungt hos investerare, borgenärer och andra intressenter.4 Det tunga 

ansvaret som revisorn har bidrar till att stärka dennes oberoende, då den annars riskerar att 

förlora sin licens och därigenom sin karriär.5 Det som i folkmun kallas “oberoende” benämns 

i revisorslagen som opartiskhet och självständighet, däri nämns även att revisorn ska vara 

objektiv i sina ställningstaganden.6 Det finns en del åtgärder och restriktioner som tros 

gynna oberoendet, exempel på dessa kan tas från revisionslagen som bland annat säger att 

revisorn ej får utföra revision om revisorn äger finansiella instrument i det reviderade 

bolaget.7 Det råder inte mycket diskussion eller tvivel om att det påverkar revisorns 

oberoende om revisorn äger finansiella instrument i bolaget som revideras. Det råder desto 

mer diskussion och tvivel kring byrårotation och dess påverkan på revisorns oberoende samt 

hur kostnaderna för revision förändras.  

 

Förespråkare för byrårotation brukar lyfta fram att det skulle bryta olämpliga relationer 

mellan byrå och kund. Vidare skulle det även tvinga den nuvarande revisorn vara mer 

noggrann i sin granskning då denne har vetskapen att en ny revisor snart tar vid. Det skulle 

även ge nya infallsvinklar på företaget. Motståndarsidan tenderar att peka mot bristande 

bevis att byrårotation skulle öka revisionskvalitén och att det istället leder till högre 

kostnader.8 Vidare så är förlusten av bolagsspecifik kunskap vanligare då revisorer med god 

kunskap om uppdraget tvingas avgå från uppdrag, och något som leder till ökad 

administrativ belastning.9   

 

  

                                                           
4 Moberg et. al, Bolagsrevisorn, 2014, s.100 
5 Öhman, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2007, s.17 
6 Revisorslag (2001:883) - 20 § 
7 Ibid - 21 § 
8 Balans, Fler revisorsbyten en administrativ utmaning för branschen, 2016, läst 2017-05-02 
9 Soo Young, Youngdeok & Simnett. The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality and Audit  

   Fees: Empirical Evidence from the Korean Audit Market, Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 33(2014),  
   s.1 
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Ett exempel som berör opassande relationer är SCAs dåvarande revisorer Anders Lundin och 

Anna-Clara Af Ekenstam från PwC, som fick kritik för att 2011-2014 delta i seminarier som 

även innehöll inslag av jakt, middagar och övernattningar på konferensanläggningar. Det 

kan även konstateras genom empirin att SCA bytte revisorer till 2015 och sedan övergick till 

en annan revisionsbyrå 2016. Värt att nämna angående SCA är att de använde sig av samma 

revisionsbyrå mellan 1997-2015. Utfallet av detta blev att Lundin och Ekenstam fick en 

varning från revisorsnämnden och inblandade parter fick en mängd dålig publicitet, SCA 

bytte även revisionsbyrå till 2016.10 Det här är framför allt aktuellt eftersom att revisorerna 

skaffat en vad som kan betraktas som olämplig relation med kund. När detta påbörjades år 

2011 hade revisionsbyrån PwC suttit som revisor under minst 14 år i följd.11  

 

   1.1.1 Problemformulering 

Något att ha i åtanke är att byrårotationsreglerna införs på EU-nivå. Detta bör vara ett sätt 

att höja rotationsfrekvensen i EU till vad som skaparna bedömer vara en bättre nivå. En 

effekt av att detta sker på EU-nivå är att länder som eventuellt redan roterar revisionsbyrå 

inom regleringen får ytterligare juridiska system pålagda utan att det ger någon effekt. 

Beroende på hur företag roterat tidigare så riskerar därför regleringen att bli ett slag i 

luften. Hur rotationsfrekvensen sett ut i Sverige är okänt, varför frågan förtjänar att 

undersökas djupare. 

 

Revisionsbranschen är en sådan där hög marknadskoncentration förekommer, där några få, 

Big Four, kontrollerar en stor del av de uppdrag som finns.12 Då en av de effekter som 

regeringen anger i sin proposition är att öka konkurrensen så är det av stort intresse att se 

hur koncentrerad den svenska marknaden är.13 

 

                                                           
10 Revisorsnämnden, 2015-1179 Disciplinärende - varning, läst 2017-04-13 

    Revisorsnämnden, 2015-1178 Disciplinärende - varning, läst 2017-04-13 
11 Bilaga 1 - SCA 
12 Svenskt näringsliv, Remissvar, Inbjudan att lämna synpunkter på EU-förslag om revision - Ju2011/8676/L1,  

    2012-01-18, läst 2017-06-28, s.2  
13 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-08-09, s.202 
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En påstådd sidoeffekt av byrårotation som är omdebatterad är ifall rotationen leder till en 

högre revisionskostnad.14 Forskning på data från länder med implementerade regler pekar 

dock åt olika håll; resultaten kan sägas vara tvetydiga. En studie på data från Italien, ett land 

som tillämpat liknande regler i 25 år, fann att de totala kostnaderna för revisionen inte 

ökade av byrårotation.15  

 

Även Sydkorea har sedan tidigare implementerat byrårotationsregler; mellan 2006-2010 var 

börshandlade bolag tvungna att rotera byrå vart sjätte år samt att rapportera in 

revisionskostnader och antalet timmar revisionsarbetet tog. Genom att mäta diskretionära 

periodiseringar fann en undersökning att revisionskvalitén var oförändrad över åren, men 

att kostnaden steg signifikant jämfört med innan reglerna trädde i kraft.16 

 

  1.1.2 Reglerna  

Illustrerat i figur 1 kan det beskådas att EU-

kommissionär M. Barnier i oktober 2010 tar fram 

en så kallad grön bok som behandlar 

revisionspolitik.17 EU-parlamentet och 

ministerrådet antog den 16 april 2014 nya regler 

om revisorer och revision, det så kallade 

revisionspaketet.18 Varje nation har sedan fått 

chansen att till viss del anpassa förordningen till 

sina lagar och välja lösningar som lämpar sig bäst 

för dem. Den 7 april 2016 lämnade Sveriges 

                                                           
14 Williams och Wilder, Audit Firm Perspective on Audit Firm Rotation and Enchaning Independence: Evidence  

    from PCAOB Comment Letters, Current Issues in Auditing In-Press (2016) 
15 Corbella, Florioa, Gotti, Mastrolia, Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of         

    Italian public companies, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 25, 2015 
16 Soo Young et al., The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality and Audit Fees: Empirical  

    Evidence from the Korean Audit Market, Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 33(2014) 
17 Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav      

    avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, 2011, läst 2017-05-02, s.1 
18 Europaparlamentets och rådets förordning, 537/2014/EU Särskilda krav avseende lagstadgad revision av  

    företag av allmänt intresse, 2014, läst 2017-04-06, artikel 44 
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regering en proposition, som sedan röstades igenom av riksdagen den 18 maj 2016.19 De 

nya revisionsreglerna implementerades den 17 juni 2016.20 

 

De nya reglerna om byrårotation tillåter att ett företag av allmänt intresse använder sig av 

samma revisionsbyrå under tio år i följd innan speciella åtgärder måste genomföras för att 

förlänga uppdraget. Företaget har då möjlighet att förlänga det upp till totalt 20 eller 24 år, 

beroende på vilket alternativ företaget väljer. Denna möjlighet till förlängning har dock inte 

finansiella företag.21 Ett exempel på förlängning är att två revisionsbyråer reviderar. När den 

längsta varaktigheten uppnåtts får inte revisorn eller revisionsbyrån utföra revision under 

påföljande fyraårsperiod.22 Om ett nytt anbudsförfarande hålls efter tio år så kan 

revisionsbyrån revidera samma företag under totalt 20 år. 23 För att förtydliga den nya lagen 

används en tabell (se tabell 1) från FAR. 

 

Tabell 1 - uppdragsgränser enligt den nya lagen24  

 

 

                                                           
19 Riksdagen, Civilutskottets betänkande 2015/16:CU21, 2015, läst 2017-04-06 
20 Bolagsverket, Nya regler om revisorer och revision, 2016, läst 2017-03-31 
21 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-02-24, s.172 
22 EUR-LEX, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, 2014, läst 2017-04-14, artikel 17.3 &  

    17.4 
23 FAR, Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, 2014, läst 2017-04-08,  

    artikel 16 & 17 
24 FAR, EtikU 13 Revisorsrotation, 2016, läst 2017-04-06 
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De nya reglerna som behandlar bland annat byrårotation implementerades den 17 juni 

2016.25 Reglerna ska tillämpas första gången på räkenskapsår som inleds från och med 17 

juni 2016, det finns dock en del övergångsbestämmelser när det gäller rotationsreglerna.26 

 

  1.1.3 Övergångsbestämmelser 

Det finns en del övergångsbestämmelser när byrårotation börjar tillämpas, även dessa kan 

summeras med en tabell hämtad från FAR (se tabell 2): De nya rotationsreglerna kommer 

att få en successiv påverkan fram tills 2023 då äldsta revisionsuppdragen inte längre får 

förlängas ytterligare som en effekt av övergångsbestämmelserna.27  

 

Tabell 2 - Övergångsbestämmelser28 

 

 

  

                                                           
25 Bolagsverket, Nya regler om revisorer och revision, 2016, läst 2017-03-31 
26 KPMG, EU:s revisionspaket är här, 2016, läst 2017-03-31 
27 FAR, Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, 2014, läst 2017-04-08,  

    artikel 42 
28 FAR, EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och  

     självständighet, 2016, läst 2017-04-06 
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka börsnoterade företag som kan komma att 

behöva ändra sin rotationsfrekvens till följd av tvingande byrårotation. Detta för att 

bilda en uppfattning om den inhemska marknadens rotationsfrekvens när marknaden 

varit oreglerad som kan jämföras mot den tvingande rotationsfrekvensen. Studien 

syftar även till att undersöka förändringar i revisionsarvodet efter en byrårotation för 

att se om rotationen har gett en dyrare revision året efter. Detta mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

 

● Med vilken frekvens har svenska Large Cap-företag roterat?  

● Hur har revisionsarvodet förändrats bland svenska Large Cap-företag i samband med 

byrårotation?  

  

1.3 Avgränsningar  

Studien avgränsar sig geografiskt till Sverige i de empiriska undersökningar som görs. En 

naturlig avgränsning utifrån den nya lagen är företag av allmänt intresse, det vill säga 

företag som omfattas av de nya rotationsreglerna som träder i kraft. I kategorin bolag av 

allmänt intresse omfattas även onoterade finansbolag, dessa exkluderas från studien, därför 

sker avgränsningen till börsnoterade bolag. Den empiriska undersökningen avgränsar sig till 

Large Cap-företag, anledningen till detta är dels för att tidsbegränsa datainsamlingen men 

även för att minska bortfallet då det är högre sannolikhet att Large Cap-företagen har 

funnits sedan 2002 än att Small Cap företagen har gjort det. Large Cap innehåller 87 företag, 

en tidsavgränsning på perioden 2002-2016 har gjorts. Tidsperioden har valts eftersom att 15 

år är relevant för att kunna följa upp övergångsreglerna. Att inkludera 87 företag över en 15 

årsperiod ger cirka 1300 årsredovisningar vilket ger tillräckligt med underlag för att 

analysera rotationerna.  
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  2. Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt för att inhämta data och besvara 

studiens frågeställningar. Det ges även en inblick i studiens räckvidd och begränsningar. 

 

 

 2.1 Studiens design 

Studien använder sig av kvantitativa metoder för att studera effekterna av de nya lagarna. 

Den empiriska undersökningen används för att studera den tidigare rotationsfrekvensen och 

förändringar i revisionsarvode.  

 

Den empiriska undersökningen används som nämnt för att se hur Sveriges Large Cap-företag 

roterat revisionsbyrå sedan 2002. Om få rotationer har skett när företagen fick rotera 

frivilligt så kommer de nya reglerna göra att företagen tvingas rotera mer regelbundet, 

medan de nya reglerna rimligtvis bör få mindre påverkan om företagen redan innan frivilligt 

bytt revisionsbyrå regelbundet. Vidare undersöks det hur revisionsarvodet påverkas av 

byrårotation, detta undersöks genom att ta revisionsarvodet innan byråbyte och sedan ta 

revisionsarvodet efter för att se till förändringen. Studien undersöker även Large Cap-

företagens val av revisionsbyrå, för att på så sätt få en uppfattning om 

marknadskoncentrationen. För att få en uppfattning om revisionsarvodernas storlek så har 

samtliga revisionsarvoden för Large Cap-företag under 2016 inkluderats i studien. Genom 

att ta revisionsarvodet året före och året efter en rotation så kan byrårotationens påverkan 

på revisionsarvodet undersökas. 

 

En viktig sak att belysa är att studien inte belyser den bakomliggande anledningen till varför 

byte av antingen revisor eller revisionsbyrå sker. Detta måste beaktas när slutsatser dras - 

anledningar som missnöje med revisor eller revisionsbyrå skiljer sig från viljan att ens 

företag ska granskas av en revisor med stärkt oberoende eller att man vill att allmänheten 

ska uppleva revisorns oberoende som stärkt. Det ter sig troligt att anledningen till varför 

man byter ofta är en blandning av flera faktorer istället för enbart en enskild. Detta är dock 
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utanför studiens omfattning att granska, vilket begränsar de slutsatser som kan dras utifrån 

studiens kvantitativa data.   

 

 2.2. Rotationsfrekvens  

Data samlas in genom årsredovisningarna, årsredovisningarna ses som primärdata i studien 

eftersom den enbart använder årsredovisningar för att få ut påskrivande revisor och 

revisionsföretag. Detta motiveras av att det kan betraktas som rådata utan personliga 

åsikter och manipulationer. Studien inkluderar samtliga företag som var en del av OMX 

Stockholm Large Cap, den 24e mars 2017.29 Totalt består OMX Stockholm Large Cap av 100 

aktier, varav 13 är från företag som har mer än en aktie på listan. Rensat för dessa blir 

studiens urval 87 företag.  

 

Storleken på ett bolag har en korrelation med hur länge det har funnits, det tar i regel tid att 

bygga upp företag som värderas till mångmiljardbelopp. Eftersom Large Cap-företag bör 

vara de som i överlag har funnits längst så bör det även vara minst bortfall som beror på att 

företagen börjat bedriva verksamheten under mätperioden.  

 

Data till den empiriska undersökningen samlas in från årsredovisningar mellan åren 2002-

2016. Påskrivande revisionsbyrå noteras ner från revisionsberättelsen för att sedan 

systematiskt behandlas. Syftet med den empiriska undersökningen är att se hur frekvent 

företagen roterar revisionsbyrå, på så sätt kan en uppfattning bildas av i vilken utsträckning 

de nya regleringarna kommer att påverka Sverige och Large Cap-företagen. Om det 

exempelvis är 60 stycken företag som aldrig roterat under perioden slår reglerna betydligt 

hårdare än om det är fem stycken som aldrig har roterat eftersom att fler behöver förändra 

sitt beteende. 

 

                                                           
29 Nasdaq, Companies listed on Nasdaq Stockholm, 2017, läst 2017-03-24 
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2.2.1 Hantering av de nya lagarna 

De nya övergångsreglerna har fyra kategorier, varav enbart två fångas upp genom den valda 

tidsperioden. De andra två slås samman till en kategori. För att få med samtliga kategorier 

krävs det att kontrollera vilka som reviderat bolaget sedan 1993. Studien inkluderar 15 år 

med 86 stycken bolag, det är data från cirka 1300 stycken årsredovisningar. 

Datainsamlingen är tidskrävande och tidsåtgången för perioden 1993-2001 bedöms vara för 

omfattande för att kunna inkluderas i studien. Ytterligare ett problem med att gå tillbaka till 

1993 är att desto längre bak i tiden som årsredovisningen publicerades desto mer 

svåråtkomlig blir den, vilket skulle öka bortfallet markant i studien. Med ett för högt bortfall 

blir underlaget bristfälligt och en rättvisande bedömning kan inte göras. Eftersom att 

tidsperioden sträcker sig till 2002 och inte till 1993 kan inga slutsatser i studien dras kring 

övergångsbestämmelserna och vilka bolag som inte kommer kunna förnya sitt uppdrag 2020 

samt 2023, utan båda grupperna som ingått nuvarande revisionsuppdrag innan 2002 blir 

presenterade som att de kommer behöva rotera senast mellan 2020-2023. 

 

Ett undantag som måste hanteras är då företag börsnoterats någon gång under 

undersökningens valda tidsperiod. Detta då det inte är förens året efter att företaget blivit 

ett företag av allmänt intresse som uppdragstiden börjar räknas för revisionsbyrån. Dock 

kan kreditinstitut eller försäkringsbolag vara företag av allmänt intresse utan att vara 

noterade, varvid uppdragstiden räknas utan att de är börsnoterade.30   

 

 2.3 Revisionsarvodesförändringar vid byråbyte 

Den insamlade datan möjliggör att se vilka bolag som roterar revisionsbyrå samt när de gör 

det. Detta möjliggör att gå vidare med dessa årtal för att på så vis undersöka vad som 

händer med revisionsarvodet i och med en byrårotation. Genom att se till det sista året med 

en revisionsbyrå, och det efterföljande året med en ny kan på så sätt en uppfattning om 

påverkan på revisionsarvodet skapas. I not i årsredovisning presenteras arvode till revisor 

för revisionen, vilket kan då inhämtas för de utvalda åren. Då kostnaderna inte alltid är i SEK 

                                                           
30 European Comission, Additional Q&A - Implementation of the New Statuory Audit Framework, läst 2017-07- 

    21 
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så hanteras det genom att multiplicera dem med den genomsnittliga växelkursen för året, 

taget från riksbanken.  

 

Eftersom studien omfattar åren 2002 till 2016 kan inflation vara ett problem för siffrorna vid 

jämförelse, varför studien har valt att istället jämföra den procentuella förändringen mellan 

åren. Då inflationen först blir märkbar på längre tid så bedöms detta ge en acceptabel 

felmarginal för att inte justera kostnaderna mellan de två jämförelseåren, inflationen har 

under perioden legat mellan -0,3 och 3,4 procent med ett medelvärde på 1,2 procent.31 

 

Ytterligare en felfaktor med metoden är att företagen inte nödvändigtvis varit noterade vid 

Large Cap under hela tiden, utan bara varit börsnoterade. Studien har rensat för de 

rotationer som skedde innan företagen blev av allmänt intresse. Dessa ses genom att de är 

färgmarkerade. Att företagen hörde till Large Cap i början av 2017 kan innebära att en del 

företag var betydligt mindre förr. Företagen kan ha haft en kraftig tillväxt under vissa år, 

tillväxten kan exempelvis göra så att omsättningen är betydligt lägre 2004 än 2005. Vid ökad 

omsättning och expansion av verksamheten är det även rimligt att revisionsarvodet ökar i 

takt med tillväxten. 

 

2.3.1 Revisionsarvode för 2016 

För att kunna koppla andelen företag som roterar till effekter från byrårotationer så är det 

av intresse att undersöka hur mycket Large Cap-företagen betalar i revisionsarvode under 

2016. Detta görs genom att samla in samtliga redovisade revisionsarvoden under 2016 

utifrån årsredovisningarna för att sedan beräkna både det totala värdet av uppdragen, men 

även medianarvodet för ett uppdrag. Genom att se till antalet företag påverkade av 

övergångsregler så kan en uppfattning om mängden pengar som kommer byta händer i 

arvode till följd av rotationerna. 

 

                                                           
31 Statistiska centralbyrån, inflation i Sverige 1831-2016, läst 2017-06-28 
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2.4 Marknadskoncentration  

Marknadskoncentrationen på Large Cap undersöks genom att se hur stor andel av alla 

årsredovisningar som reviderats av Big Four. Det är aktuellt eftersom att byrårotation väntas 

öka konkurrenskraften. 32 Desto fler aktörer som tävlar om uppdragen desto bättre kan 

marknaden sägas fungera. 

 

2.5 Reliabilitet & validitet 
  2.5.1 Statistisk reliabilitet  

Reliabiliteten i den kvantitativa delen bedöms vara hög. Detta motiveras av att det är en 

specificerad avgränsning med ett totalurval som undersöks, empirin tar även fram 

kvantitativ data i absoluta tal (byte eller inte, kodifierat som 1 eller 0). Därför är 

reliabiliteten hög vid replikation av den kvantitativa data. Om undersökningen inkluderar år 

efter 2016 så är det högre sannolikhet att resultatet skiljer sig åt eftersom rotationerna 

rimligtvis bör öka i takt med att rotationsreglerna successivt får effekt. En felkälla att ha i 

åtanke är att undersökningen successivt inkluderar fler bolag eftersom företag blivit av 

allmänt intresse under den undersökta perioden. Det är 24 stycken företag som blir ett 

företag av allmänt intresse under perioden, detta motsvarar 27 % av urvalet. Se Bilaga 2 för 

att få en helhetsbild av dessa företag.  

 

En intern kontroll har genomförts för åren 2014-2015 med hjälp av boken “Styrelser och 

revisorer i Sveriges börsföretag 2014-2015” och dessa resultat stämmer överens med 

empirin vilket förstärker trovärdigheten för empirin. Stickproverna visade att Alfa Laval, 

Castellum, Husqvarna, Swedish Orphan Biovitrum och TeliaSonera bytte revisorer mellan 

2014-2015 vilket överensstämde med den insamlade empirin.33  

 

 

                                                           
32 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-07-28, s. 201 

 
33 Fristedt, Larsson, Sundqvist, Styrelser och Revisorer i Sveriges börsföretag 2014-2015, S.89 
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  2.5.2 Statistisk validitet  

Det som ska mätas är i vilken utsträckning Large Cap-företag kommer att påverkas av de nya 

rotationsreglerna. Det mäts indirekt genom att titta på hur ofta företag har roterat 

revisionsbyrå. Insamling från årsredovisningar på Large Cap-företag mellan 2002-2016 har 

skett. Under revisionsberättelsen framkommer det vilken revisionsbyrå som har reviderat 

företaget, revisionsbyrån förs sedan in i ett Excelark som sedan bearbetas. På så sätt mäts 

antal rotationer under tidsperioden och även antalet företag som aldrig har roterat 

revisionsbyrå under tidsperioden. Det mäts även hur många företag som har haft samma 

revisionsbyrå över tio år i rad någon gång under perioden och således skulle vara tvungna 

att ta till åtgärder om reglerna hade varit verksamma under perioden. Det här är tänkt att ge 

en uppfattning om i vilken utsträckning företag kommer att påverkas av de nya 

rotationsreglerna. Angående den externa validiteten inkluderas hela populationen i urvalet 

(Large Cap) och det finns således ingen tanke att generalisera eller applicera detta på ett 

annat urval eller population. Resultaten från studien kan inte appliceras på alla bolag av 

allmänt intresse eftersom det inte är generaliserbart för bland annat Mid Cap och Small Cap. 

Eftersom storleken på företagen är vad som skiljer de olika börslistorna ifrån, med stora 

summor, så går det inte att förvänta sig att bolagen på andra listor hanterar sin revision på 

samma sätt eller roterar med samma frekvens som de större. Därför är möjliga resultat från 

studien ej applicerbart på några andra företag än Large Cap-företagen. 

 

En sak som studien inte kan mäta genom hur den ser på revisionsarvode är den totala 

kostnaden för revisionen, då vad som redovisas enbart är vad revisionsbyrån har fakturerat 

för det. Merkostnader som administrativt arbete för det reviderade företaget kan inte tas 

med, något som måste tas hänsyn till när slutsatser dras. 

 

  2.5.3 Bortfall 

Vidare ger den nya lagen ett problem i och med att definitionen av vilka bolag som är av 

allmänt intresse är något diffus och svår att applicera på verkligheten. Utöver att vara 

noterad vid en reglerad marknad inkluderas även banker, kreditmarknadsföretag, vissa 

värdepappersbolag samt försäkringsföretag förutom i de fall försäkringsrörelselagen 
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exkluderar dem.34 Genom avsökning mot finansinspektionens företagsregister samt 

utläsning ur berörda lagar har dessa företag försökts klassificeras, men i Collectors fall har 

det varit alltför osäkert för att studien ska kunna inkludera företaget.  

 

Då registren över tillstånd inte sträcker sig långt bak finns en oklarhet i när vissa företag ska 

börja räknas som att de blev av allmänt intresse. Detta gör att Collector exkluderas ur 

undersökningen. Den tvingande byrårotationen sker även enbart i företagen som omfattas 

av definitionen, vilket i vissa fall är dotterbolag till noterade holdingbolag. I dessa fall, så 

som ICA Gruppen och Resurs Holding, krävs ingen exkludering. 

 

Vidare vid insamling av empiri för att studera revisionskostnadens förändring vid 

byrårotation exkluderas Lundin Mining Corporation SBD då de ej redovisar 

revisionskostnaden. Detta gör att det totala antalet inkluderade byrårotationsbyten som 

studeras för detta blir 51 istället för 53. 

 

När Large Cap-företagens revisionsarvoden under 2016 undersöktes så exkluderas tre 

företag då dessa inte redovisade arvodena. Dessa tre var Autoliv SDB, Lundin Mining 

Corporation SDB och Millicom International Cellular SDB. 

 

Alla företag som blev företag av allmänt intresse senare än 2006 exkluderas ur den del av 

studien som undersöker hur stor andel som direkt skulle blivit påverkade av 

rotationsfrekvensen eftersom de haft samma revisionsbyrå i över tio år i följd. Dessa företag 

exkluderades ur den delen eftersom att de ej vart ett företag av allmänt intresse i över 10 år 

och kan därför enbart få ett svar i den undersökningen. Företagen som exkluderas ur denna 

del av undersökningen är 17 stycken. Detta gör att företagen som inkluderas i denna del är 

70 stycken. 

 

Vid undersökning av marknadskoncentrationen så inkluderades 1097 företag. Vid en 

undersökning som omfattar 15 år och 87 företag så bör antalet årsredovisningar bli 1305. 

                                                           
34 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-07-25, s.90-91 
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Anledningen till att 208 årsredovisningar exkluderats är främst för att företaget inte var av 

allmänt intresse, i några få fall så är det att årsredovisningen inte gick att få ta på. 
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   3. Teoretisk referensram & tidigare forskning 

 

Under det här kapitlet presenteras referensram och tidigare forskning. Detta ligger som 

grund för studien och kommer att följa med löpande under uppsatsen. 

 

 

3.1 Oberoende & syn på revisorn 

Det viktigaste inom revision är dess kvalité. Kvalitet är ett samlingsbegrepp som innehåller 

otaliga variabler, där oberoende är en av de mest centrala variablerna. Det har dock visat sig 

svårt att mäta revisionskvalité inom forskning. Forskning på svensk data har inte kunnat 

indikera att byrårotation påverkar revisionskvalité, inte ens forskning som försöker fånga 

upp det genom proxy variabler har fått fram något signifikant resultat.35  

 

Hur bra kvalité en finansiell rapport håller och hur intressenter uppfattar den påverkas av 

revisorns involverade i en kedja av faktorer i tre steg. Närmast är revisorns oberoende och 

förmågor, som kan delas upp i fyra grupper: klientens värde, tilläggstjänster, uppdragslängd 

och relation mellan revisor och klient. Bakomliggande för hur dessa faktorer påverkas finns 

revisorns och klientens incitament. Detta komplexa förhållande illustreras genom en figur, 

se figur 2.36 

 

                                                           
35 Tagesson, Sjödahl, Collin, Olsson, Svensson, Does Auditor Rotation Influence Audit Quality: ThenContested  

    Hypotheses tested on     Swedish Data, Working Paper Series (2006), s.20 
36 Tepalagul och Lin, Auditor Independence and Audit Quality: A literature Review, Journal of Accounting,  

    Auditing & Finance. Jan2015, Vol. 30 Issue 1 
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Figur 2 - hot mot oberoende37 

 

  3.1.1 Klientens värde 

De största bolagen tenderar att bli granskade av de största revisionsbyråerna. I en studie, 

som visserligen inte tog hänsyn till om bolaget var publikt eller privat, kunde en trend ses; 

desto större del av revisionsbyråns totala intäkter som uppdraget var värt desto mer troligt 

var det att revisorn skulle lämna en felaktighet utan åtgärd vid granskningen.38 Studien 

utfördes dock på amerikanska bolag, och deras företagskultur behöver inte nödvändigtvis 

matcha de svenska förhållandena. En mer snarlik miljö är troligen den norska då Norden i 

överlag är lika varandra, vari en studie som såg till ett stort antal privata bolag inte fann 

någon koppling mellan ersättningens storlek och troligheten att revisorn skulle rikta kritik 

mot klienten.39 

                                                           
37 Tepalagul och Lin, Auditor Independence and Audit Quality: A literature Review, Journal of Accounting,  

    Auditing & Finance. Jan2015, Vol. 30 Issue 1 
38 Wright och Wright, An Examination of Factors Affecting the Decision to Waive Audit Adjustments, Journal of  

     Accounting, Auditing & Finance. Winter97, Vol. 12 Issue 1 
39 Hope och Langli, Auditor Independence in a Private Firm and Low Litigation Risk Setting, Accounting Review.  

    Mar2010, Vol. 85 Issue 2 
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Bevisen för att klientens värde skulle påverka hur revisorer rapporterar är begränsade, men 

det finns stöd för att Big Four rapporterar mer konservativt för stora kunder då dessa 

medför en högre risk för rättstvister med stora konsekvenser.40 

  3.1.2 Tilläggstjänster 

Det finns ett förbud mot att tillhandahålla ett stort antal tilläggstjänster till bolag av allmänt 

intresse där byrån även är verksam som revisor.41 Tilläggstjänster tenderar att vara ytterst 

lönsamma, så lönsamma att bolagen i vissa fall väljer att bistå företaget med tilläggstjänster 

istället för revision.42 Det har även gått att notera att det finns en kunskapsöverförelse när 

samma revisor utför både revision och tilläggstjänster, där revisorn riskbedömde bättre än 

en revisor som enbart gått igenom arbetspapper för tilläggstjänsterna.43  

 

Sett till forskningsläget i sin helhet finner studier ingen koppling mellan tilläggstjänster och 

sjunkande revisionskvalité, snarare tyder en svag koppling åt att tilläggstjänster hjälper att 

höja revisionskvalitén, speciellt när tilläggstjänsten är skatterelaterad.44  

 

  3.1.3 Uppdragslängd 

Desto längre ett uppdrag håller på desto mer ökar risken att revisorn samtycker med sin 

klient, något som skulle hota oberoendet. Samtidigt är revisionsbyråns koppling till detta 

dess invers - desto längre uppdraget håller på desto mer minskar risken att sådana 

samtycken görs. Detta fanns i en studie på amerikansk data och den bakomliggande 

analysen till denna koppling pekade mot att en revisionsbyrå har betydligt större incitament 

att behålla sitt rykte som oberoende.45  

 

                                                           
40 Reynolds och Francis, Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting  

    decisions, Journal of Accounting and Economics Volume 30, Issue 3, December 2000 
41 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, s.102, läst 2017-02-24 
42 Dopuch och King, The Impact of MAS on Auditors' Independence: An Experimental Markets Study, Journal of  

    Accounting Research, 1 January 1991, Vol.29 
43 Joe och Vandervelde, Do Auditor-Provided Nonaudit Services Improve Audit Effectiveness?Contemporary  

    Accounting Research, June 2007, Vol.24(2) 
44 Seetharaman, Sun & Wang, Tax-Related Financial Statement Restatements and Auditor-Provided Tax  

    Services, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2011, Vol.26(4) 
45 Bamber och Iyer, Auditors' Identification with Their Clients and Its Effect on Auditors' Objectivity, Auditing: A  

    Journal of Practice & Theory. Nov2007, Vol. 26 Issue 2 
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Bolagsspecifik kunskap är något som byggs upp under årens gång, det första året sticker ut 

då byråerna tenderar att både planera och sedan spendera mer tid på den nya klienten än 

annars för få denna bolagsspecifika kunskap.46 Denna ökning i tid är inte något som 

kompenseras av klienterna, utan kostnaden tas igen under de följande åren - efter fem år 

med samma revisor är uppdraget markant mer lönsamt då mindre tid behöver läggas från 

bolagets sida jämfört med vad som betalas för av klienterna.47 Och efter fem år uppfattar 

revisionskommittéer revisorer som mest troliga att upptäcka felaktigheter, upp till 20 års 

uppdragstid.48  

 

Uppdragslängden kan också ha en påverkan på de finansiella rapporternas kvalité. Detta 

studeras oftast genom att se till periodiseringar där en koppling mellan längden på 

uppdraget och kvalitén noterats. Denna koppling kan tolkas som att mindre utrymme för 

“earnings management” lämnas desto längre bolaget revideras av samma revisor, med 

dennes ökande bolagsspecifika kunskap.49 Detta är dock bara noterat i mindre bolag, inte 

större såsom bolag av allmänt intresse. En studie genomförd under 2008 pekar mot detta, 

vilket ger stöd till idén att revisorer är hårdare och mer konservativa mot större klienter.50 

 

Hur intressenter upplever revisorns oberoende är av stor vikt - om förtroendet till antingen 

revisorn eller revisionsbyrån blir bristande blir den finansiella informationen mer opålitlig. 

Intressenter tenderar att inte uppleva en lång uppdragslängd som ett hot mot oberoende - 

både banker och analytiker instämde i en studie att ett uppdrag som pågått mer än 5 år inte 

                                                           
46 Jackson, Moldrich, Roebuck – Mandatory audit firm rotation and audit quality, Managerial Auditing Journal,   
   Vol. 23 Issue 5, pp.420-437. S.2-3 
47 Bedard och Johnstone, Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing. AUDITING: A Journal of Practice  

    & Theory, 11/2010, Vol.29(2) 
48 Knapp, Factors that audit committee members use as surrogates for audit quality, The Accounting Review  

    Vol. 60, No. 2 (Apr., 1985) 
49 Myers, James. Myers, Linda. Omer, Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of  

    Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation?, Accounting Review. Jul 2003, Vol. 78 Issue 3 
50 Manry, Mock & Turner, Does Increased Audit Partner Tenure Reduce Audit Quality?, Journal of Accounting,  

    Auditing & Finance. Fall 2008, Vol. 23 Issue 4 
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var något problem. Det som istället lyftes fram som det viktigaste för hur de upplevde 

oberoendet var att revisionsmarknaden hade konkurrens.51 

  3.1.4 Relation mellan revisor & klient 

I stora drag kan tre hot mot revisorns oberoende identifieras, som är kopplat till dennes 

relation till klienten: 

 

1) Företagets ledning kan ses som en arbetsgivare istället för aktieägarna.  

2) Revisorn kan komma att arbeta för ledningen istället för aktieägarna.  

3) Revisorn kan ha problem att vara oberoende i de fall en tidigare kollega arbetar hos 

kunden.52 

 

Revisorns uppfattning om sin relation till klienten kan skilja sig från hur den faktiskt är. De 

incitament som revisorn har som en tillmötesgående säljare är så starka att relationen kan 

komma att bli förändrad utan att revisorn själv är medveten om det.53 Vidare pekar 

forskning på att när en tidigare anställd arbetar på ett bolag är det mer troligt att bolaget 

anlitar den revisionsbyrå som den anställde tidigare arbetade hos. Detta gäller dock inte 

alltid; när företagets revisionskommittéer är mer oberoende minskar chansen. Slutsatsen 

som dras från studien är att en oberoende revisionskommitté minskar påverkan från 

revisionsbyråns alumni.54 

 

  

                                                           
51 Shockley, Perceptions of Auditors' Independence: An Empirical Analysis, Accounting Review. Oct81, Vol. 56  

     Issue 4 
52 Imhoff, Employment Effects on Auditor Independence, The Accounting Review Vol. 53, No. 4 (Oct., 1978) 
53 Max Planck Institute Working Group on Auditor Independence. Flecknar, W, Doralt. A.M. et al. Eur Bus Org  

    Law. Auditor Independence at the Crossroads - Regulation and Incentives, European Business Organization  
    Law Review March 2012, Volume 13, Issue 1 
54 Lennox och Park, Audit Firm Appointments, Audit Firm Alumni, and Audit Committee Independence,  

    Contemporary Accounting Research Volume 24, Issue 1 Spring 2007 s.256 
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3.2 Upplevt och faktiskt oberoende 

Även om det är så att bolag som inte roterar revisionsbyrå får en lika rättvisande revision 

som de roterar är en relevant fråga hur intressenterna ser på revisorns oberoende, dennes 

upplevda oberoende. På grund av detta har studier på intressenter gjorts, exempelvis så 

undersöktes amerikanska långivarens uppfattning av rotationsregler. Utfallet från dom 

pekar mot att de uppfattar att byrårotation ökar revisorns oberoende, men inte revisionens 

kvalité. Dessutom fann man inte någon skillnad i hur ofta byrårotationen skedde. En lärdom 

att ta med från studien är därför att byrårotation av egen fri vilja kan vara ett bra sätt att 

höja förtroendet till sitt bolags finansiella rapporter.55 Detta är av ännu större vikt i miljöer 

där misstroende är högt, t.ex. i finansiella bolag. Effekten det har på det upplevda 

förtroendet lär dock troligen helt överskuggas av de ökade kostnaderna som bör följa 

roteringen.56 

En liknande studie utfördes på juridikstudenter i USA, där man undersökte det genom deras 

investeringsvillighet. Studien fann en signifikant effekt av byrårotation på 

investeringsvilligheten och pekar vidare även på att allmänhetens tilltro till finansiella 

rapporter har minskat.57 

 

 

  

                                                           
55 Daniels och Booker, The effects of audit firm rotation on perceived auditor independence and audit quality,  

    Research in Accounting Regulation, Volume 23, Issue 1, April 2011 
56 Tagesson et al., Does Auditor Rotation Influence Audit Quality: The Contested Hypotheses tested on Swedish  

    Data, Working Paper Series (2006) 
57 Gates, Lowe, Reckers, Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation, Managerial  

    Auditing Journal, Vol. 22 Issue: 1, 2006 
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4. Empiri 

 

Under detta kapitel presenteras inhämtat material. Det inhämtade materialet är i rådata 

form, under detta kapitel sammanställs materialet i text och figurer.  

 

 

4.1 Kvantitativ data - Byrårotation 

Varje Large Cap-företag har ställts upp på en enskild rad, för att sedan på årsbasis jämföras 

mot tidigare år om bolaget har bytt revisionsbyrå. Ifall ingen förändring mot föregående år 

har skett markeras året genom att föra in en nolla i tabellen. I de fall där en förändring har 

skett, t.ex. att bolaget har bytt från PwC till KPMG, markeras det med en etta. År 2002 

används som startpunkt, då metoden består av att jämföra mot föregående års firma är 

samtliga bolag markerade med 0 under 2002 då den första mätpunkten saknar en tidigare 

jämförelsepunkt. En gråmarkerad cell betyder antingen att företaget ej var av allmänt 

intresse eller att informationen om vilken revisionsbyrå företaget använde sig av ej gick att 

få tag på. I de fall där en gråmarkerad cell har en siffra i sig innebär det att två 

revisionsbyråer har varit anlitade som revisorer samtidigt. Nedan presenteras utdrag ur 

studiens insamlade empiri. För den fullständiga tabellen, se Bilaga 2 - Byrårotation.  

 

Av de företag som roterat har 13 stycken företag roterat två gånger under perioden. Rensat 

för bortfallet, där 17 företag blev företag av allmänt intresse efter 2006, så har 50 rotationer 

har totalt skett under perioden.  Det innebär att 37 stycken (53 %) av 70 företag har roterat 

byrå. Det är 33 stycken företag (47 %) som aldrig har roterat byrå mellan 2003-2016. 53 

rotationer bland 86 företag ger ett medelsnitt på 0,62 rotationer per företag under 

perioden.  
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  4.1.1 Rotationer per år 

 

Tabell 3 - Large Cap-företagens byråbyten på årsbasis 

 

Rotationsfrekvensen i tabell 3 tycks ej vara påverkad av tid. För att få en översikt så har ett 

punktdiagram införts, se figur 3. Där ses trendlinjen stiga under perioden. Med en så låg 

determinationskoefficient som i detta fall så är tiden inte något som påverkat ökningen. 

 

Figur 3 - Large Cap-företagens byråbyten på årsbasis med trendlinje 

 

4.2 Vid tillbakablick  

Av 70 företag skulle 45 (64 %) stycken ha påverkats direkt av de nya reglerna om dessa varit 

implementerade under perioden 2002-2016, se tabell 4. Detta eftersom att de någon gång 

under perioden överskred tio år av samma revisionsbyrå i följd. Dessa 45 företag skulle 

tvingas ta till åtgärder som att byta byrå, ha ett anbudsförfarande eller använda sig av 

gemensam revision som följd av de nya rotationsreglerna - det är detta som syftas på med 

direkt påverkan. Notera att finansiella företag ej har möjlighet att förlänga genom 

anbudsförfarande eller anlita ytterligare en byrå. De övriga 25 (36 %) företagen roterade 

revisionsbyrå innan de hade blivit direkt påverkade av de nya rotationsreglerna, det vill säga 

som senast efter tio år. 
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Tabell 4 - Tillbakablick 

   

 

4.3 Övergången 

Startåret 2002 i vår empiri valdes med övergångsreglerna i åtanke. Detta möjliggör att fånga 

upp tre olika indelningar utifrån övergångsreglerna, se tabell 5.  

● De som haft uppdraget sedan innan den 17 juni 2003 kommer inte kunna förlänga 

uppdraget efter 2020 eller 2023, beroende på startdatum för uppdraget.  

● De som påbörjade sitt uppdrag mellan den 17 juni 2003 och den 16 juni 2006 

behöver hålla ett nytt anbudsförfarande på den första bolagsstämman med 

revisorsval efter den 16 juni 2016, eller genomföra revisionen med en annan byrå för 

att få fortsätta uppdraget.  

● De som påbörjat uppdraget efter den 16 juni 2006 omfattas av de nya reglerna och 

för att få förlänga sitt uppdrag behöver de antingen hålla ett nytt anbudsförfarande 

eller genomföra revisionen med en annan byrå för att få fortsätta uppdraget. 

 

 

Tabell 5 - Övergångsreglernas påverkan 

 

 

 

 

 



25 
 

4.4 Revisionsarvode vid byrårotation 

Totalt har 53 byrårotationer skett under den undersökta perioden. 51 av de 53 

byrårotationerna hade för de respektive åren upplysningar i årsredovisningarna om vad 

företaget hade för revisionskostnad. Detta ledde till att de 2 rotationer där ingen upplysning 

kunde inhämtas exkluderades från att tas med vid beräkning. Vid byrårotation så ledde 45,1 

% (23 st) rotationer till att revisionen blev dyrare under det efterföljande året, samt 41,2 % 

(21 st) rotationer till att revisionen blev billigare. 13,7 % (7 st) antal rotationer ledde inte till 

någon förändring. Genom att beräkna medianen går det även att se att i snitt så stiger 

kostnaden med 0 %. Medianen väljs på grund av flera extremvärden. För att se samtliga 

siffror se bilaga 3.    

 

4.4.1 Revisionsarvode 2016 

Vid undersökningen av revisionsarvoden för 2016 fann studien 84 av 87 Large Cap-företags 

redovisade revisionsarvode, se bilaga 4. Revisionsarvodena uppgick under 2016 till drygt 1,5 

miljarder kronor, varav medianen var 7 miljoner kronor. Valet av median framför 

medelvärde tycks lämpligt då företaget ABB var en extrempunkt på 226 miljoner kronor, 

motsvarande 15 % av de totala revisionsarvodena. Genom att använda medianen påverkar 

inte ABBs extremvärde resultatet lika mycket som det hade gjort vid medelvärde. 

 

Vidare kombinerades den insamlade datan som behandlar revisionsarvodet med den 

insamlade datan om byrårotationerna, där revisionsarvodet för de 41 företagen i Tabell 5 

sammanställdes. Summa och median på dessa 41 företag beräknades, se bilaga 5. Medianen 

stiger till 10 miljoner kronor, samt summan uppgår till 894 miljoner kronor. Dessa 41 bolag 

(47 %) står för cirka 60 % av de totala revisionsarvodena bland Large Cap-företagen.  
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5. Analys 

 

Detta kapitel analyserar det inhämtade materialet för att sätta siffrorna i en kontext. Genom 

datapunkterna kan kapitlet koppla till den teoretiska referensramen.   

 

5.1 Läget i Sverige 

Sett till den nya lagens önskade rotationsfrekvens så hade 64 % blivit tvingade till åtgärd, 

medan 36 % redan uppfyllde rotationsfrekvensen. Detta kan ses som en överblick av hur 

marknaden har agerat under de studerade åren, det vill säga när rotationsfrekvensen var på 

frivillig basis. Nu när rotationsfrekvensen blir obligatorisk så kommer dessa företag att 

behöva ta till åtgärder som anbudsförfarande, gemensam rotation eller ett byråbyte. Då 

rotationsfrekvensen varit så långt under vad de nya lagarna kräver kommer en markant 

andel behöva genomföra åtgärder de kommande åren. 

 

En effekt av byrårotation är att bolagsspecifik kunskap går förlorad.58 När en revisionsbyrå 

arbetar med en kund så byggs specifik kunskap om kunden upp. Bolagsspecifik kunskap 

byggs främst upp under de första fem åren och är tidskrävande.59 Eftersom att revisionen 

beräknas uppnå full effektivitet efter fem år kan detta innebära att det under de första åren 

går åt mer tid för samma arbetsuppgifter och att deras interna kostnadskalkyler därför blir 

högre, med en kortare uppdragstid så är inlärningsåren en större andel av 

revisionsuppdraget.60 Även regeringen framför att reglerna kan antas leda till högre 

administrativa kostnader för revisorer och revisionsbyråer.61 

 

Ytterligare en effekt av byrårotation är att det kommer öka kundomsättningen för 

revisionsbyråerna. Något som noterats i undersökningen är att 15 av totalt 1097 (1,4 %) 

                                                           
58 Soo Young et al., The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality and Audit Fees: Empirical  

    Evidence from the Korean Audit Market, Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 33 (2014), s.1 
59 Knapp, Factors that audit committee members use as surrogates for audit quality, The Accounting Review  

    Vol. 60, No. 2 (Apr., 1985) 
60 Bedard och Johnstone, Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing. AUDITING: A Journal of Practice  

    & Theory, 11/2010, Vol.29(2) 
61 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-07-28, s. 201 
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årsredovisningar har reviderats av en revisionsbyrå utanför Big Four. Det finns inga belägg 

för att den högre rotationsfrekvensen skulle medföra att företagen expanderar utanför Big 

Four och därmed vidgar marknadskoncentrationen. Det troliga är snarare att vid den högre 

rotationsfrekvensen så kommer företagen fortsätta välja inom Big Four och därigenom välja 

bort mindre alternativ så som BDO, Grant Thornton och Mazars. 

 

Av företagen som påverkas av övergångsreglerna kan det konstateras att de 41 företagen 

som påverkas av övergångsreglerna har en sammanlagd revisionskostnad på cirka 894 

miljoner kronor. Senast 2023 kommer alla 41 företag ha behövt ändra sin revisionsbyrå, 

något som öppnar upp för en ökad rörlighet och större konkurrens. Denna ökande 

konkurrensen lär för intressenterna innebära ett större förtroende då revisionsmarknaden 

konkurrensutsätts mer vid högre omsättning, något som intressenterna upplever stärker 

oberoendet.62 

 

5.2 Storbankerna 
En markant skillnad går att se mot snittet när storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Swedbank) rotationsfrekvens jämförs mot Large Caps snitt. Medelvärdet för antal 

rotationer under den studerade perioden för hela den undersökta populationen är 0,62 

rotationer per bolag. Av storbankerna så har endast en bank gjort en rotation under 

perioden. Detta ger dem en rotationsfrekvens på 0,25 rotationer per bolag under perioden. 

 

I propositionen stödjer både utredningen och regeringen alternativet att inte låta finansiella 

bolag rotera likt resten eftersom att de finansiella företagen är verksamma inom en 

känsligare bransch och har en större samhällspåverkan. Därför menar de att de inte ska ha 

samma möjligheter som andra företag angående förlängning. Inom finansiella branschen 

blir även det upplevda oberoendet och förtroendet för en revisor och revisionsbyrå 

snabbare förbrukat vid tveksamheter.63 Regeringens linje blir tydlig varför den valdes att gå 

                                                           
62 Shockley, Perceptions of Auditors' Independence: An Empirical Analysis, Accounting Review. Oct81, Vol. 56  

    Issue 4 
63 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-08-07, s. 172 
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vidare med om man samtidigt ser till rotationsfrekvensen för storbankerna. När de ligger så 

långt under snittet är det inte förvånande att speciella åtgärder tas in.  

 

5.3 Revisionsarvode 
Angivet i utredningen för propositionen finner man påståendet att byrårotation medför 

kostnader för företaget.64 Detta är även anledningen regeringen delger till att företagen, 

förutom finansiella företag, får förlänga uppdraget efter tio år är för att det annars skulle 

medföra en för hög kostnad för företagen och att företagsspecifik kunskap skulle gå 

förlorad.65 

 

Att byte av revisionsbyrå leder till stigande revisionskostnader är dock inget som är så 

självklart som utredningen presenterar det som. Tidigare forskning pekar snarast åt olika 

håll, och ingen enhetlig uppfattning kan bildas, som beskrivs i studiens problemformulering. 

Vid studiens granskning av de 51 byrårotationerna som skett fann studien att 23 stycken 

(45,1 %) rotationer ledde till dyrare revision. Att inte ens hälften av rotationerna ledde till 

stigande kostnader kan då, för den studerade gruppen, ses som ett tecken på att 

byrårotation inte lett till synliga stigande revisionskostnader för de reviderade företagen. Att 

byte av revisionsbyrå medför kostnader är dock något som tycks högst troligt, just på grund 

av den inlärningskurva som finns för en revisor när den tar sig an ett nytt uppdrag.66 

 

Vid granskning av revisionskostnader i koppling till en byrårotation är det värt att notera att 

förändringar i revisionsarvode inte nödvändigtvis fångar upp hela kostnaden bytet medför. 

Eftersom antalet timmar revisionen kräver inte tas hänsyn till finns ytterligare en faktor som 

inte syns, och som tidigare bekant skulle detta kunna vara en intern kostnad. Detta kan 

medföra att de ökade kostnaderna för revisionsbyråerna går över på de reviderade 

företagen när uppdragstiden blir begränsad. 

                                                           
64 Statens offentliga utredningar, Regeringen, Nya regler för revisorer och revision - Delbetänkande av  

    Utredningen om EU:s revisionspaket, 2015, läst 2017-07-28, s. 558 
65 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-02-24,      

    s. 171-172 
66 Jackson, Moldrich, Roebuck – Mandatory audit firm rotation and audit quality, Managerial Auditing Journal,  
    Vol. 23 Issue 5, pp.420-437. 
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Som nämnt tidigare så pekar forskning mot att inlärningskostnaden slås ut över hela 

uppdragets längd vilket kan leda till stigande kostnader eftersom att uppdragets längd 

regleras.67 Det blir därför till stor del en fråga om uppdragstiden. Om tio år är tillräckligt 

länge för att denna inlärningskurvan inte ska ha en för stor påverkan på det totala 

uppdraget och revisionsarvodet. Att det dessutom finns en möjlighet till förlängning bidrar 

positivt genom att man kan slå ut inlärningsperioden över ytterligare år, vilket även 

regeringen tar upp i sin proposition.68 

 

Avgörande för ifall en förändring i revisionsarvode vid byrårotation kommer ske är 

revisionsbyråernas interna avskrivningstid. Utifall avskrivningstiden för inlärningstiden som 

tidigare använts har varit tio år så behövs ingen intern förändring göras. Beräknades den 

däremot på exempelvis 25 år så kommer således kalkylen att förändras då färre år får bära 

kostnaderna, vilket kan leda till en mer kostsam revision. 

 

Regeringen delger även att anledningen till att företagen, förutom finansiella företag, får 

förlänga uppdraget efter tio år är för att det annars skulle medföra en för hög kostnad för 

företagen och att företagsspecifik kunskap skulle gå förlorad.69  

  

                                                           
67 Bedard och Johnstone, Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing. AUDITING: A Journal of Practice  

    & Theory, 11/2010, Vol.29(2) 
68 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-07-28, s. 171 
69 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-02-24,      

    s. 171-172 
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6. Slutsats 

 

Under detta kapitel besvaras studiens frågeställningar, författarna ger sina reflektioner om 

ämnet och förslag till vidare forskning presenteras.  

 

6.1 Svar på frågeställningar 

6.1.1 Med vilken frekvens har svenska Large Cap-företag roterat?  
De undersökta företagen har under den studerade perioden, 2002-2016, roterat på så vis att 

64 % skulle blivit tvingade till åtgärd. Resterande 36 % hade roterat inom en tioårsperiod. En 

ökning av kunskapsförlust kommer följa i spåren av byrårotation, då mycket av den 

företagsspecifika kunskap som byggts upp inte kan överföras till nästa revisor. Detta kan 

leda till högre revisionskostnader. 

 

Vidare har en hög marknadskoncentration noterats, vid enbart 1,4 % av revisionstillfällena 

användes en revisor vid en byrå utanför Big Four. Tvingande byrårotation bör ej påverka 

marknadskoncentrationen nämnvärt, då de stora företagen fortsätta sitt tidigare beteende 

där de väljer bort de mellanstora revisionsbyråerna som Grant Thornton, BDO och Mazars. 

Den stigande kundomsättningens påverkan på konkurrensen bidrar dock till ett ökat 

förtroende hos intressenter.70 

 

Storbankernas rotationsfrekvens (0,25 rotationer per bolag) har även jämförts mot snittet 

på Large Cap (0,62 rotationer per bolag) för den undersökta perioden. Detta ger stöd åt 

linjen som läggs fram i propositionen, att finansiella företag ska bli tvingade att rotera vart 

10 år, eftersom de inte roterar i en tillräcklig hög takt.71 

 

                                                           
70 Shockley, Perceptions of Auditors' Independence: An Empirical Analysis, Accounting Review. Oct81, Vol. 56  

    Issue 4 
71 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-08-07, s. 172 
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6.1.2 Hur har revisionsarvodet förändrats bland svenska Large Cap-företag i samband med 
byrårotation?  
I lagförslagets proposition kan man utläsa att byrårotation medför stigande kostnader för 

företaget. Företag redovisar i not det betalda revisionsarvodet, vilket gjorde detta 

undersökningsbart. Detta prövades på 51 byrårotationer som studien noterade under 

studiens undersökningsperiod, där 23 stycken (45,1 %) ledde till en dyrare revision än 

tidigare. Ingen generell ökning av revisionsarvodet vid byrårotation kan sägas ha skett hos 

svenska Large Cap-företag under den undersökta perioden. Detta kan vara på grund av att 

inlärningskostnaden för uppdraget slås ut över en längre period, något som kan komma att 

förkortas nu när revisionen har en begränsning för längsta tillåtna revison.72 

 

6.2 Reflektioner 

6.2.1 Övergångsregler 

Något som ter sig udda med övergångsreglerna är att de företag som drabbas hårdast av 

övergångsreglerna är de som skött sig bäst, genom att rotera oftast. Detta eftersom de som 

roterat efter 2006 direkt hamnar i det nya systemet med mer frekventa rotationer, i 

jämförelse med ifall företaget inte roterat sedan 1995 så behöver företaget rotera senast 

2023.73 Övergångsreglerna borde snarast vara tvärtom; de företag som aldrig roterat borde 

vara de som snarast skulle behöva rotera.  

 

6.2.2 Upplevt oberoende 

De nya byrårotationsreglerna har en tidshorisont på tio år innan det första nya 

anbudsförfarandet måste hållas.74 Ett av målen med reglerna är att förbättra det upplevda 

oberoendet, det vill säga hur utomstående uppfattar det.75  

 

                                                           
72 Bedard och Johnstone, Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing. AUDITING: A Journal of Practice  

    & Theory, 11/2010, Vol.29(2) 
73 FAR, EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och  

    självständighet, 2016, läst 2017-04-06 
74 EUR-LEX, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, 2014, läst 2017-04-14, artikel 17.3 &  

    17.4 
75 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-08-07, s. 169 
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Reglernas effektivitet kan ifrågasättas då anbudsförfaranden inte är något som gemene 

intressent märker av, och därigenom förbättras inte det synbara oberoendet. Detta då 

börshandlade företag inte tenderar att meddela sina intressenter när de haft ett nytt 

anbudsförfarande. Vid årsstämman så ger företagets styrelse istället enbart förslaget till 

nästa års revisor. För att öka det upplevda oberoendet skulle transparensen i 

anbudsförfarandet behöva öka så intressenter blir medvetna om att det faktiskt sker. Om 

intressenterna inte är medvetna om anbudsförfarandet så kan revisionsbyråns uppdragstid 

uppfattas som en kontinuerlig period på 20 år när det egentligen är två perioder om tio år 

vardera. I nuläget bör därför byrårotation inte påverka det upplevda oberoendet, i alla fall 

inte uppfattat av den genomsnittliga intressenten. 

 

6.2.3 Storbankerna och förlust av företagsspecifik kunskap 

Den angivna anledningen i propositionen varför finansiella företag blir begränsade till en 

tioårsperiod, utan möjlighet till förlängning, är deras betydelse för samhället.76 Detta 

motiverar att de utvalda företagen får ta högre revisionskostnader i utbyte mot en mer 

oberoende revision. Vid byrårotation går dock företagsspecifik kunskap förlorad, något som 

kan komma att väga tyngre än det potentiellt ökande oberoendet.77 Genom att behålla 

samma revisionsbyrå längre och på så sätt bevara kompetensen så kan möjligen en mer 

djupgående revision utföras, vilket kan upptäcka saker som annars går obemärkt förbi en 

mer oerfaren byrå. 

 

  

                                                           
76 Regeringen, Revisorer och revision - Regeringens proposition 2015/16:162, 2016, läst 2017-08-07, s. 172 
77 Bedard och Johnstone, Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing. AUDITING: A Journal of Practice  

    & Theory, 11/2010, Vol.29(2) 
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6.3 Vidare forskning  

Bolagsspecifik kunskap lyfts fram genom studien som en viktig faktor för revisorns 

effektivitet. När revisorn och revisionsbyrån roterar så förloras denna specifika kunskap som 

inte nödvändigtvis är överförbar till annan kund. Med ett kvalitativt synsätt så skulle det 

kunna granskas om något kan göras för att bevara kunskapen på ett effektivare sätt. 

 

Det upplevda oberoendet lyfts även det fram som en viktig faktor för att inge förtroende till 

revisorns roll. Hur intressenter upplever byrårotationens påverkan på oberoendet är dock 

något som kräver vidare studier. Förslagsvis så kan intressenters uppfattning av byrårotation 

undersökas; i vilken grad märker de av rotationer och hur påverkas det upplevda 

oberoendet av det?  

 

Revisionskostnaderna jämförs oftast innan och efter byrårotation. Genom att göra en 

undersökning som mäter antalet timmar skulle man istället kunna se hur byrårotation 

påverkar uppdragstiden och jämföra med förändringar i revisionskostnaderna. Detta för att 

se hur vanligt det är att revisionsbyråer tar den ökade tiden internt för att jobba in under 

följande år. Om så är fallet så bör detta på en längre sikt med fler byten medföra att 

antingen revisionsbyråernas vinstmarginaler sjunker eller så bör den ökade kostnaden 

istället gå ut till kund. Detta skulle innebära en dyrare revision för företagen som en effekt 

av obligatorisk byrårotation.  

 

Ett annat förslag är att undersöka hur företag går tillväga efter att dessa tio år har gått. Hur 

många väljer att hålla anbudsförfarande för att sedan fortsätta med samma revisionsbyrå? 

Hur många väljer gemensamt uppdrag? Hur många byter revisionsbyrå helt? Intervjuer med 

revisionsutskott skulle även kunna göras, för att på så sätt få deras perspektiv på hur de 

ställer sig till gemensamma uppdrag
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