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ABSTRACT 

In this study, we attempt empirically to investigate the relationship between audit quality and 

audit rotation. Today there are no rules in Sweden that regulates auditor rotation however 

Swedish companies are affected by other laws in different countries. In addition the EU-

commission has considered implementing a new rule that force listed companies to change 

auditor regularly. The objective of our paper is to explain the effects on audit quality if a law 

that regulates auditor rotation is implemented in Sweden. From the Agency theory and the 

Stewardship theory we formed the hypothesis which we tested and analysed. By looking at 

the auditor as a utility maximizing agent we formed the part of the theory that advocates a 

mandatory rotation. Stewardship theory on the other hand defines situations where the 

steward not only is motivated by individual goals but also consider the wealth of the 

stakeholders. On the basis of our variables we can point out that the audit quality is not 

affected by rotation. Our conclusion is that audit quality would be affected neither positively 

nor negatively if a mandatory rotation is implemented in Sweden.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att förklara en möjlig rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i 

Sverige. I dagsläget finns inget krav på revisorsrotation i Sverige, men däremot påverkas 

svenska bolag av regler som stiftas i andra länder. Dessutom har EU-kommissionen övervägt 

att införa en ny regel som skall tvinga börsnoterade företag att med jämna mellanrum byta 

revisor eller revisionsbyrå.  

 

Vi har i vår förklaring till ett möjligt rotationskravs effekter på revisionskvaliteten valt att 

utifrån agentteorin och stewardshipteorin utforma våra hypoteser. Genom att se revisorn som 

en nyttomaximerande agent kan vi använda agentteorin som en introduktion till den del av 

teorin som talar för en obligatorisk rotationsplikt. Stewardshipteorin däremot definierar 

situationer där stewarden inte enbart motiveras av individuella mål utan även ser till 

intressenternas bästa. Vår teoretiska utgångspunkt har baserats på dessa teorier för att skapa 

två ytterligheter i ämnet, en riktning som talar för att en rotationsplikt förbättrar 

revisionskvaliteten och en som talar för att en rotationsplikt försämrar revisionskvaliteten.  

 

Eftersom det inte har funnits krav på rotation i Sverige har vi, för att kunna uppnå syftet med 

denna uppsats, sökt efter situationer som kan likställas med rotation, rotationsliknande 

händelser. Vi har menat att det närmaste obligatorisk rotation vi kan komma är när en revisor 

lämnar ett uppdrag på grund av pension eller övergång till annat yrke. 

 

Vi måste falsifiera båda våra hypoteser och kan inte påvisa att rotation skulle medföra varken 

en förbättring eller en försämring av revisionskvaliteten. Detta konstaterande skall inte ses 

som ett misslyckande och innebär ej heller att de proxyvariabler vi använt oss av på ett dåligt 

sätt mäter kvalitet. Tvärtom så är resultatet det mest troliga då man ser till att teorin pekar i 

två olika riktningar.  
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till revisorns rotationsplikt samt ger en kort historik 

kring ämnet. För att uppnå en hög kvalitet på revisionen krävs att revisorn gör en oberoende 

granskning av företaget. Vissa anser att en rotation av revisorn är nödvändig för att 

oberoende skall uppnås, medan andra anser att rotationsplikten är onödig och kostsam. Vi 

behandlar olika regler och rekommendationer som kan påverka Sverige och de svenska 

företagen samt tar upp argument för och emot en tvingande rotationsplikt. Detta leder fram 

till vårt syfte som är att undersöka en möjlig rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i 

Sverige. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

I början av 2000-talet inträffade ett antal redovisningsskandaler, av vilka bland annat Enron- 

och Worldcomskandalerna kan nämnas. Dessa skandaler ledde till att diskussioner om krav på 

revisorsrotation återigen vaknade till liv. (Arel, Brody & Pany, 2005; Zeff, 2003) Obligatorisk 

rotation av revisorer hade tidigare vid olika tillfällen föreslagits i USA, men förslagen 

godkändes aldrig. Orsaken var att revisorer och klienter var emot införandet av en sådan regel 

på grund av den höga kostnaden som kan uppstå till följd av rotation samt en bristande 

förmåga att utveckla tillförlitliga relationer (Dopuch, King & Schwartz, 2001). Byte av 

revisor hade alltså hittills i de flesta länder varit frivilligt och krav på rotation hade tidigare 

främst funnits i Turkiet, Spanien och Italien (Arel et al., 2005; Catanach Jr & Walker, 1999; 

Brody & Moscove, 1998).  

 

Lagstiftare och affärspress har diskuterat huruvida långvariga relationer mellan företag och 

revisorer skapar en närhet som skadar revisorns oberoende och som minskar 

revisionskvaliteten (Arel et al., 2005). Revisionskvalitet definieras enligt Deis och Giroux 

(1992) samt DeAngelo (1981a) som sannolikheten för att revisorn både kommer att upptäcka 

och rapportera en brist i klientens redovisningssystem. Det finns olika åsikter om vilka 

effekter rotation har. Förespråkare till rotation menar att kvaliteten på revisionen minskar över 

tiden då samma revisor reviderar ett företag. Anledningen till kvalitetsförsämringen anser de 

vara att oberoendet skadas av en lång relation mellan revisor och klient (Bates, Ingram & 

Reckers, 1982). De som emotsätter sig rotation menar att kostnaderna överstiger vinsterna 
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(Copley & Doucet, 1993; Bates et al., 1982). Det handlar dels om kostnader för uppstart, dels 

kostnader härledda till en mindre effektiv marknad vilka drabbar både revisionsbolagen och 

de reviderade företagen (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Copley & Doucet, 1993). 

 

Revisorns uppgift är att ge tillförlitlighet till den information som kommer från klienten. 

Många förlitar sig på denna information varför det är av största vikt att revisorns arbete har en 

hög kvalitet. (Brody & Moscove, 1998) Värdet av revisionen kommer från det faktum att 

revisorerna kan vara oberoende i förhållande till klienterna. Erfarenhet har däremot visat att 

oberoende i verkligheten är otillräckligt för att tillföra värde till revisionen. Oro kring bristen 

på oberoende finns runt om i samhället och denna oro hotar revisorernas roll i samhället 

eftersom värdet av revisionen till sist beror på uppfattningen snarare än det faktiska 

oberoendet. (Shockley, 1981) 

 

Åsikten om att rotation är bra och tillför företaget kvalitet är inte ny (Arel et al., 2005; Zeff, 

2003; Hoyle, 1978), mellan 1910 och 1928 bytte företaget Du Pont revisor varje år. Du Pont 

menade att revisorn inte skulle ha någon som helst koppling till företaget utan skulle endast 

vara en kontrollant vilket inte skulle kräva något längre engagemang. Vidare menade de att 

rotationen skulle skapa en opartisk revision och att en ny revisor skulle förse revisionen med 

ett nytt perspektiv. (Zeff, 2003) 

  

1.1.1 Sarbanes-Oxley Act 

Som ett svar på de företagskriser som drabbat USA innehåller Sarbanes-Oxley Act (SOA) en 

bestämmelse angående rotation av revisorer i noterade bolag. Kravet gäller ej rotation av 

revisionsbyrå utan behandlar den påskrivande revisorn och revisorn med granskningsansvar, 

vilka skall bytas ut vart femte år. (Arel et al., 2005; AICPA, 2003)  

 

SOA behandlar i Title II section 203 revisorns rotationsplikt vari det stadgas att revisorn skall 

bytas ut vart femte år om revisorn har varit ansvarig för granskningen eller varit påskrivande 

revisor. Lagen stadgar även i Title I sektion 106 att alla utländska redovisningsbyråer som 

färdigställer eller utfärdar en revisionsrapport på uppdrag av en klient som är noterad på 

någon av de amerikanska börserna skall underställas akten. (Sarbanes-Oxley Act, 2002).  
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Kongressen ansåg att införandet av rotationsplikten var en viktig del för att uppnå en mer 

objektiv bild kring revisorns åtaganden i noterade bolag. Enligt SEC:s Practice Section 

Executive Committees (SEC:s PSEC) rapport (AICPA, 1992) tenderar revisorer i takt med 

uppdragets tidslängd att mer och mer identifiera sig med ledningens problem vilket, med 

tiden, försämrar revisorns objektivitet. Rapporten menar att en ny revisor skulle medföra ett 

nytt kritiskt synsätt. Enligt rapporten får revisorer en mindre kritisk inställning då de granskar 

samma klient vid upprepade tillfällen vilket skulle kunna leda till att revisorerna förekommer 

resultaten istället för att vara vaksamma på små men viktiga förändringar. När kravet på 

rotation infördes i SOA fanns dock inget som garanterade att rotationsplikten skulle förbättra 

revisionskvaliteten, men däremot fanns det mycket som tydde på detta (AICPA, 2003). 

 

1.1.2 EU 

I dagsläget finns det en icke bindande EU-rekommendation om rotation på revisorsposterna. 

Häri nämns att vänskapshot kan uppstå när medlemmar i revisionsteamet regelbundet och 

under lång period reviderar ett bolag. För att minska dessa hot krävs, enligt kommissionens 

rekommendation, partnerrotation, det vill säga en intern rotation, vart sjunde år. Den ersatta 

revisorn är därefter inte tillåten att återvända till klienten förrän två år förflutit. Revisorn 

måste dessutom ta hänsyn till risken för de beroendeförhållanden som kan uppstå i långvariga 

relationer mellan de andra i teamet och företaget. Då det finns risk för beroende skall revisorn 

införa lämpliga skydd för att minska denna risk. (Commission rekommendation, 2002)  

 

Hallgren (2004) skrev i en artikel i Svenska Dagbladet att EU-kommissionen överväger en ny 

regel som skall tvinga börsnoterade företag att med jämna mellanrum byta revisor eller 

revisionsbyrå. Han menar att avsikten är att förhindra en alltför nära relation och alltför stor 

lojalitet mellan en revisor och det reviderade bolaget.  

 

1.1.3 Sverige idag 

Även i Sverige har revisorns rotation och mandattid diskuterats. Innan 1998 valdes revisorn i 

ett aktiebolag på ett år men 1998 ändrades Aktiebolagslagen vad gäller revisorns mandattid. I 

10 kapitlets 20 § stadgas att uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (Aktiebolagslag, 1975:1385). 
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Enligt Proposition 1997/98:99 borde knappast företagsledningens förtroende för revisorn 

påverkas av att revisorsuppdraget får en bestämd längd. Ett krav på rotation skulle däremot 

motverka att ett beroendeförhållande uppstår. Bestämmelser om revisorsrotation innebär dock 

en risk för att kvaliteten i revisionsarbetet försämras, eftersom antalet fel i början av ett 

revisionsuppdrag oftast är större än efter några år. Att en mandatperiod om fyra år införs 

innebär inte att bolaget måste byta revisor vart fjärde år. Det bör understrykas att den nu 

föreslagna regeln inte heller är avsedd att förhindra att ett bolag avsätter en revisor innan fyra 

år har förflutit från revisorsvalet. Sådana entlediganden kommer emellertid att innebära att 

revisorn avsätts i förtid. (ibid.) 

 

Anledningen till att lagen ändrades var att regeringen ansåg det vara mycket viktigt att 

revisionsreglerna utformas så att revisorn kan inta en självständig och oberoende ställning 

gentemot bolaget. En av de faktorer som påverkar revisorns möjligheter att motstå 

påtryckningar från bolagsledningen är tiden för uppdraget. Om uppdraget omprövas varje år, 

är revisorns ställning mer osäker än om uppdragstiden löper över längre tid. (ibid.) 

 

Det finns alltså inte något krav på revisorsrotation i Sverige idag, men däremot påverkas 

svenska bolag av regler som stiftas i andra länder. Exempelvis tvingas svenska företag som är 

noterade på någon av de amerikanska börserna att följa de regler som finns i SOA. SOA: s 

krav på rotation efter fem år sammanfaller inte med reglerna för mandattid i Sverige vilket 

ställer till vissa problem. Antingen byts revisorn efter fyra år eller får revisorn gå i förtid 

under sin andra mandatperiod. 

 

1.2 Problem 

Det finns idag ett antal regler kring rotation som på olika sätt påverkar de svenska företagen 

och revisionsbyråerna. Sverige har, som tidigare nämnts, idag inget krav på rotation men det 

kan ifrågasättas hur länge Sverige kan avstå ifrån detta krav. Det finns många åsikter kring 

effekterna av ett rotationskrav och dess inverkan på revisionskvaliteten. Påverkas kvaliteten 

överhuvudtaget? Målet med rotation är att öka oberoendet och kvaliteten. Hur kommer en 

möjlig rotationsplikt att påverka revisionskvaliteten i Sverige? Skulle ett sådant krav påverka 

kvaliteten positivt? Den huvudsakliga frågan är huruvida en reglering leder till mer oberoende 

revisorer som genomför bättre revisioner genom att upptäcka och rapportera oegentligheter i 
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de finansiella rapporterna, eller om en obligatorisk rotation leder till en sämre revision. Dessa 

frågor är viktiga att noggrant utvärdera innan en obligatorisk rotation implementeras i 

Sverige.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara en möjlig rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i 

Sverige. 

 

1.4 Disposition  

I kapitel två presenteras uppsatsens metod vari vi diskuterar vår vetenskapliga utgångspunkt i 

undersökningen, vilken har ett förklarande synsätt på en förenklad verklighet. Vidare har vi 

beskrivit vår deduktiva ansats och redogjort för vilka teoretiska perspektiv vi har använt oss 

utav. 

 

I kapitel tre presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt vilken har två riktningar, en som talar 

för att revisionskvaliteten förbättras vid en obligatorisk rotation och en riktning som talar för 

att kvaliteten försämras om en obligatorisk rotationsplikt införs. Då vi ser revisorn som en 

nyttomaximerande agent har agentteorin använts som en introduktion till den del av teorin 

som talar för en obligatorisk rotationsplikt. Stewardshipteorin definierar däremot situationer 

där stewarden inte enbart motiveras av individuella mål utan även ser till intressenternas 

bästa. Då vi ser revisorn som en steward har vi därför använt denna teori som en introduktion 

till den del som talar emot en obligatorisk rotationsplikt. Med utgångspunkt i nämnda teorier 

har vi utvecklat hypoteser som i senare kapitel testas. 

 

I kapitel fyra redogörs för vilka metoder vi använt oss utav vid insamling av primär- och 

sekundärdata. Vi beskriver även urvalsmetoden som använts i studien. Ett avsnitt behandlar 

uppsatsens trovärdighet där vi beskriver de risker som vårt tillvägagångssätt kan ha medfört. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur kvalitetsvariablerna har operationaliserats.  

 

I kapitel fem analyseras det material som insamlats. Kapitlet inleds med tester av de olika 

variablerna för att se om det finns skillnader mellan företag som utsatts för rotation på 

revisorsposten jämfört med de företag som inte utsatts för rotation på revisorsposten. Sedan 
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följer en korrelationsanalys på samtliga variabler i analysen. För att kontrollera om 

variablerna förklarar samma sak genomförs även en faktoranalys som presenteras i slutet av 

kapitel fem. 

 

I kapitel sex försöker vi besvara uppsatsens syfte, nämligen att förklara en möjlig 

rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i Sverige. Här presenteras resultaten av studien 

och de slutsatser vi drar utifrån dessa. Avslutningsvis återfinns förslag till fortsatt forskning. 
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2. METOD 

 

I detta kapitel har vi redogjort för vår vetenskapliga utgångspunkt i uppsatsen, vilken har ett 

förklarande synsätt på en förenklad verklighet. Vi har även beskrivit vår deduktiva ansats och 

redogjort för vilka teoretiska perspektiv vi har använt oss av. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Vårt mål med uppsatsen har varit att utifrån befintliga teorier förklara en möjlig 

rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i Sverige.  

 

I det inledande kapitlet förs en diskussion kring rotationskravets inverkan på de svenska 

företagen och dess revisorer. Reglerna om rotation skiljer sig åt mellan olika länder. 

Exempelvis kräver SOA i USA rotation på revisorsposten vart femte år medan EU har en 

rekommendation som säger sju år. I Sverige finns, som tidigare nämnts, inget rotationskrav 

men ett eventuellt krav i framtiden skulle kunna påverka revisionskvaliteten.  

 

Utifrån valda teorier har vi utvecklat två riktningar, en som talar för att revisionskvaliteten 

förbättras vid en obligatorisk rotation och en riktning som talar för att kvaliteten försämras om 

en obligatorisk rotationsplikt införs. Eftersom vår målsättning har varit att empiriskt testa de 

hypoteser vi satt upp för att kunna dra slutsatser utifrån resultatet i dessa tester, lämpar sig en 

metod med ett förklarande synsätt framför en som syftar till förståelse genom tolkning 

(Eriksson & Wierdersheim-Paul, 2001). En forskare med ett förklarande synsätt antar en 

objektiv ställning och drar slutsatser utifrån det material han eller hon insamlat till synes utan 

egna värderingar inblandade (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Med tanke på den goda 

tillgång på vetenskapligt material som kan hjälpa till att förklara rotationskravets effekter på 

revisionskvaliteten har vi inte funnit det motiverat med egna värderingar. Vi har därför funnit 

att det förklarande synsättet lämpar sig bäst för denna studie.  

 

Utifrån valda teorier har vi försökt mäta revisionskvaliteten och på så sätt ge en kausal 

förklaring till rotationskravets påverkan på revisionskvaliteten. I vår förklaring har vi dragit 

generella slutsatser där vi bortsett från individuella förhållanden vilket därmed förenklat 
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bilden av verkligheten. Då vi analyserat och dragit slutsatser utifrån teorier och vårt empiriska 

material har vi således gjort en abstraktion av verkligheten där de konkreta detaljerna är 

utelämnade till förmån för generella slutsatser. Vi har valt att göra en abstraktion då vi anser 

att verkligheten inte går att förstå fullt ut eftersom den är komplicerad och svåröverskådlig. 

(Andersson, 1979) Det är svårt att direkt iakttaga revisionskvaliteten vilket gör det väldigt 

problematiskt att mäta. Eftersom revisionskvaliteten i stort sett är omöjlig att observera 

använder forskare istället proxyvariabler för att kunna mäta kvaliteten (Wooten, 2003; 

Vanstraelen, 2000). Detta tillvägagångssätt är även utmärkande för denna studie. Då studien 

på så sätt förenklar verkligheten används ett mer förklarande än ett förstående synsätt 

(Andersson, 1979).  

 

Teorikapitlet bygger, i sin helhet, på vetenskapliga studier och det är här som grunden till 

undersökningen läggs. Undersökningen bygger alltså på en god teoretisk grund och denna 

utgångspunkt benämns i teorin som deduktiv utgångspunkt. Saunders et al. (2003) samt 

Eriksson och Wierdersheim-Paul (2001) talar, i huvudsak, om två skilda angreppssätt som 

forskningen kan ta. Den deduktiva ansatsen där man utifrån en, eller flera teorier, utformar 

hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten och den induktiva ansatsen där man 

utifrån empirisk data i verkligheten drar slutsatser och skapar teorier. Vi arbetar således 

utifrån en deduktiv ansats då vi anser att det finns goda teoretiska perspektiv som kan 

användas för att förklara ett möjligt rotationskravs påverkan på revisionskvaliteten. 

 

2.2 Val av teori 

Vi har i vår förklaring till ett möjligt rotationskravs effekter på revisionskvaliteten valt att 

utifrån agentteorin och stewardshipteorin utforma våra hypoteser. Genom att se revisorn som 

en nyttomaximerande agent kan vi använda agentteorin som en introduktion till den del av 

teorin som talar för en obligatorisk rotationsplikt. I agentteorin söker både agent och principal 

efter att uppnå största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. Agentteorin begränsas av dess 

sätt att se på människor som individualister med största målet att berika sig själv. 

Stewardshipteorin däremot definierar situationer där stewarden inte enbart motiveras av 

individuella mål utan även ser till intressenternas bästa. Då vi ser revisorn som en steward har 

vi därför använt teorin som en introduktion till den del som talar mot en obligatorisk 

rotationsplikt. (Davis, Schoorman, & Donaldsson 1997a)  
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Vår teoretiska utgångspunkt har baserats på dessa teorier för att skapa två ytterligheter i 

ämnet, en riktning som talar för att en rotationsplikt förbättrar revisionskvaliteten och en som 

talar för att en rotationsplikt försämrar revisionskvaliteten. Därutöver har vi utvecklat vår 

teori genom att studera tidigare forskning kring ämnet rotationsplikt och dess inverkan på 

revisionskvaliteten.  

 

Då Watts och Zimmermanns (1986) positiva redovisningsteori utgår ifrån samma 

grundläggande antaganden om individers opportunism som agentteorin, har vi inte ansett det 

motiverat att använda denna teori i introduktionen till inriktningen som talar för en 

rotationsplikt. Den positiva redovisningsteorin lämpar sig bra för att förklara företags val av 

redovisningsmetoder och utgår ifrån tre hypoteser: bonusavtal, låneavtal och politisk 

påverkan (Scott, 2003; Watts och Zimmermanns, 1986). Denna teori har vi därmed inte ansett 

givande att använda då den del av den positiva redovisningsteorin som skulle kunna förklara 

vårt syfte har utvecklats utifrån agentteorin.  

 

2.3 Kapitelsammanfattning 

Vårt mål med uppsatsen har varit att utifrån befintliga teorier förklara en möjlig 

rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i Sverige. Utifrån valda teorier har vi utvecklat 

två riktningar, en som talar för att revisionskvaliteten förbättras vid en obligatorisk rotation 

och en riktning som talar för att kvaliteten försämras om en obligatorisk rotationsplikt införs. 

Vi arbetar således utifrån en deduktiv ansats då vi anser att det finns goda teoretiska 

perspektiv som kan användas för att förklara vad som påverkar revisionskvaliteten. Genom att 

se revisorn som en nyttomaximerande agent kan vi använda agentteorin som en introduktion 

till den del av teorin som talar för en obligatorisk rotationsplikt. I agentteorin söker både agent 

och principal att uppnå största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. Stewardshipteorin 

definierar däremot situationer där stewarden inte enbart motiveras av individuella mål utan 

även ser till intressenternas bästa. Då vi ser revisorn som en steward har vi använt teorin som 

en introduktion till den del som talar emot en obligatorisk rotationsplikt. I vår förklaring till 

en möjlig rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i Sverige har vi dragit generella 

slutsatser där vi bortsett från individuella förhållanden vilket därmed förenklat bilden av 

verkligheten. Vi har valt att anta en objektiv ställning och har utifrån vårt insamlade 

empiriska material dragit slutsatser utan egna värderingar. 
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3. TEORI 

 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt för att förklara en möjlig 

rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i Sverige. Vi har utifrån valda teorier utvecklat 

två riktningar, en som talar för att revisionskvaliteten förbättras vid en obligatorisk rotation 

och en riktning som talar för att kvaliteten försämras om en obligatorisk rotationsplikt införs. 

Då vi ser revisorn som en nyttomaximerande agent har agentteorin använts som en 

introduktion till den del av teorin som talar för en obligatorisk rotationsplikt. 

Stewardshipteorin definierar däremot situationer där stewarden inte enbart motiveras av 

individuella mål utan även ser till intressenternas bästa. Då vi ser revisorn som en steward 

har vi därför använt teorin som en introduktion till den del som talar emot en obligatorisk 

rotationsplikt. Med utgångspunkt i nämnda teorier har vi utvecklat hypoteser som i senare 

kapitel testas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Agentteorin 

Både ledning (agenter) och ägare till de ekonomiska resurserna (principaler) strävar enligt 

agentteorin efter att erhålla så mycket nytta som möjligt med minsta möjliga kostnad. Således 

kommer rationella agenter eller principaler vid valalternativ att välja det alternativ som ökar 

hans eller hennes individuella nytta. (Davis et al., 1997a) Agentteorin förutsätter att företag 

består av kontrakt mellan principaler och agenter där agenterna ansvarar för användningen 

och kontrollen av principalens ekonomiska resurser. (Adams, 1994) 

 

Vidare baseras agentteorin på antagandet om att agenterna har mer information än 

principalerna och att denna informationsasymmetri har ogynnsamma effekter på principalens 

förmåga att effektivt övervaka att deras intressen beaktas på ett tillfredsställande sätt (ibid.). 

Informationsasymmetri uppstår alltså då inte båda parter har lika information om företaget 

vilket kan leda till att de tar hänsyn till olika faktorer vid beslutfattandet. Exempelvis känner 

inte principalen till vilka prioriteringar som agenten gör och således kan principalen få 

svårigheter att fatta ett korrekt beslut. På grund av att agenten har andra preferenser eller 

försöker vilseleda principalen, utför agenten handlingar som principalen inte önskar. 

(Hendriksen & van Breda, 1992) En möjlig lösning för att minska detta ”moral hazard 
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problem” är att principalen anlitar en revisor som kontrollerar företagsledningen och dess 

rapporter. (ibid.; Antle, 1982) En sådan kontroll används för att ge incitament till ledningen 

att rapportera sanningsenligt även om rapporten påverkar utvärderingen av prestationen 

(Antle, 1982). Enligt Piot (2001) är revisorns roll att minska informationsasymmetrin och att 

minska förlusten som är hänförlig till ledningens opportunism. Lee, Stokes, Taylor och 

Walter (2003) menar att ett sätt att minska agentkostnaderna, då ledningens och ägarnas 

preferenser skiljer sig åt, är att öka revisionskvaliteten. En annan lösning för att undvika 

denna informationsasymmetri är att erbjuda ledningen incitament för att sammanföra 

ledningens preferenser med ägarnas (Hendriksen & van Breda, 1992).  

 

Trots att agenten inte utnyttjar situationen genom att vilseleda principalen kan problem, 

”adverse selection”, uppstå på grund av informationsasymmetri då principalen inte förlitar sig 

på att agenten handlar i dennes intressen. Adams (1994) menar att ”adverse selection” uppstår 

då principalerna inte har tillgång till all information vid tillfället då ett beslut fattas av 

ledningen och att de därmed inte är kapabla att fastställa om ledningens beslut är det bästa för 

företaget. Scapens (1985), refererad i Adams (1994), anser att ett tillstånd av effektivitet eller 

paretooptimalitet finns i kontraktsrelationen mellan principalen och agenten då ingen av 

parterna kan öka sitt välstånd på bekostnad av den andra. För att försäkra sig om en 

effektivitet i kontraktsprocessen och för att lösa problemet med ”adverse selection”, kommer 

både principaler och agenter att utsätta sig för kontraktskostnader. Exempelvis kan sådana 

kontraktskostnader uppstå då principalen anlitar en oberoende granskare för att kontrollera 

agentens handlande. En annan lösning är, enligt Hendriksen och van Breda (1992), att reglera 

marknaden genom att kräva att agenterna skall tillhandahålla principalerna särskild 

information. En tredje lösning på ”adverse selection” problemet är att marknaden själv genom 

konkurrens fastställer ett marknadspris. (ibid.) Även agenter kan utsätta sig för 

kontraktskostnader på grund av informationsasymmetri, såsom exempelvis kostnader för 

intern granskning för att visa för principalen att de handlar ansvarsfullt och på ett sätt som 

överensstämmer med deras arbetskontrakt (Adams, 1994).  

 

Det är formellt bolagsstämman, det vill säga principalerna, som utser revisorn eller 

revisionsbyrån. Frågan om vem som skall utse revisorn har diskuterats och förslag har lagts 

fram om att någon annan än aktieägarna på bolagsstämman skall utse revisorn i bolaget. 

(Moberg, 2003) Anledningen skulle enligt Moberg (2003) vara att revisorns oberoende 
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ställning således skulle garanteras. De som förespråkar så kallade offentliga revisorer hävdar, 

enligt honom, att det är styrelsen i de större bolagen som kontrollerar bolagsstämman och 

därmed även valet av revisor, vilket skulle kunna leda till att ett beroendeförhållande skulle 

kunna uppstå mellan företagsledningen och revisorerna. U.S. Senate Subcommittee on 

Reports, Accounting and Management (1977), refererad i Hoyle (1978), påpekar att det är de 

stora institutionella ägarna som till stor del styr vilka revisorer som skall bli valda.  

 

Liksom agentteorin förutsätter att ägare, ledning och investerare är nyttomaximerande, anser 

Antle (1982) att det borde kunna förutsättas att revisorn också är det, såvida inte revisorn 

anses vara olik från andra ekonomiska agenter. Genom att se revisorn som en 

nyttomaximerande individ skulle vi genom agentteorin kunna skapa en bättre förståelse för 

revisorns beteende (ibid.). 

 

Antle (1982) ser revisorn som en ekonomisk agent, vilket leder till en situation med två 

agenter, varav den ena är ledningen och den andra är revisorn. Då revisorn ses som en 

nyttomaximerande agent måste ägaren, enligt Giesdal (1981), även ta hänsyn till revisorns 

incitament. En revisors incitament skulle kunna vara monetära men även icke-monetära 

såsom social status, jobb eller rykte (Dopuch et al., 2001).  

 

Enligt Arruñada och Paz Ares (1997) är en revisors vinning vid förlängning av kontrakt med 

klienten större än den vinning de hade kunnat erhålla vid ett nytt kontrakt med en ny klient. 

För att maximera sin nytta genom att behålla sin klient kan revisorn därmed vara benägen att 

förbise oegentligheter och att undvika besvärliga områden. Det är även möjligt att en revisor 

skulle kunna erhålla kompensation från företagsledningen för att ha ett överseende beteende, 

som exempelvis hemliga överenskommelser eller tillåta brister i den rapportering av 

information som denne är förpliktigad att tillhandahålla. Enligt författarna skulle en längre 

relation mellan revisorn och företagsledningen öka möjligheten till maskerade betalningar i 

fall då öppen betalning inte är möjlig eller svår att genomföra. Att minska tidshorisonten i 

relationen borde sålunda minska förekomsten av konspiration. Även Seidman (1967), 

refererad i Hoyle (1978), menar att revisorer ofta styrs mot att gynna ledningen snarare än att 

gynna allmänheten och att en rotation av revisorer hade motverkat detta.  
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Jeong och Rho (2004) menar att när det finns liten risk för rättsliga påföljder och ingen annan 

effektiv kontrollmekanism som kontrollerar opportunistiskt beteende kan revisorer välja att 

inte tillhandahålla en god revisionskvalitet. Intill nyligen har revisorer väldigt sällan blivit 

stämda i Korea och det finns heller ingen annan kontrollmekanism i landet som skall 

förhindra opportunistiskt beteende bland revisorerna. I ett sådant institutionellt sammanhang 

är det inte troligt att revisorerna från de stora revisionsbyråerna har incitament att genomföra 

en revision med hög kvalitet och det är inte heller troligt att revisorerna har incitament att 

inskränka klienternas användning av kreativa redovisningsmetoder. (ibid.)   

 

3.2 Fördelar med obligatorisk rotation av revisorer 

Över åren har kollapser av stora organisationer förknippats med dålig revisionskvalitet och en 

brist i revisorns oberoende. Dessa påstådda revisionsfel inträffade på grund av att revisorerna 

misslyckades med att upptäcka eller rapportera fel i den finansiella redovisningen. Krav på 

regelbunden rotation har vid ett flertal tillfällen föreslagits som en lösning på problemet kring 

revisorns oberoende och för att minska förekomsten av revisionsfel. Förespråkare för 

obligatorisk rotation menar att det kommer att hindra långvariga relationer mellan klienter och 

revisorer från att utvecklas. Sådana relationer skulle kunna försvaga oberoendet och 

objektiviteten hos revisorn. (Catanach Jr & Walker, 1999) Det finns flera studier som tyder på 

att revisionskvaliteten skulle minska med ökad längd på uppdragen (Wooten, 2003; Deis & 

Giroux, 1992 och DeAngelo, 1981b). De som förespråkar rotation menar att ett rotationskrav 

skulle innebära minskade revisionsfel. (Catanach Jr & Walker, 1999)  

 

3.2.1 Revisorns oberoende – påverkan på revisionskvaliteten 

Hoyle (1978) tar upp två grundläggande argument för en obligatorisk rotation av revisorer. 

För det första tenderar kvaliteten och kompetensen av revisorns arbete att minska betydligt 

över tiden och för det andra kan revisorns oberoende skadas av ett långvarigt samarbete med 

ledningen i klientföretaget. Även Brody och Moscove (1998), Dopuch et al. (2001) och 

Alander (2002) menar att ett argument för ett krav på rotering av revisorer är att rotationen 

hjälper revisorn att upprätthålla oberoende och objektivitet samt att förbättra 

revisionskvaliteten. Copley och Doucets (1993) studie visar att sannolikheten för att erhålla 

en sämre revision ökar med tiden för revisorns och klientens relation. Enligt Hoyle (1978) är 

ett av de grundläggande argumenten för rotation att revisionskvaliteten i landet generellt 
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skulle öka om företagen bytte revisor vart femte år. Dopuch et al. (2001) kom i sin studie 

fram till att en obligatorisk rotation av revisorer kan öka revisorns oberoende.  

 

Även Noordin (1990), refererad i Teoh och Lim (1996), menar att problemen kring revisorns 

oberoende, integritet och objektivitet kan undvikas eller minskas genom rotation. 

Revisionsklienterna byter normalt inte revisorer efter en kort tid. Han hävdar att det är det 

långa förhållandet mellan revisionsbyrån och klienterna som kan innebära en möjlig 

försämring av oberoendet. Vissa kritiker menar att revisorernas personliga intressen skulle 

kunna innebära att revisorerna kompromissar kring oberoendet för att få förlängda 

revisionskontrakt (Hoyle, 1978). Teoh och Lim (1996) påstår att kravet på rotation garanterar 

att revisorn förblir oberoende eftersom anställningen kommer att vara begränsad och 

egenintressen kommer då inte att bli lika starka.  

 

Andra studier som till exempel Bates et al. (1982) menar att det psykologiska beroendet 

mellan revisor och klient är farligare än det ekonomiska beroendet. Det är också svårare att 

upptäcka både av revisorer och av andra. Två identiska klienter kan behandlas olika trots att 

redovisnings- och revisionsinformationen är densamma. Revisorns relation till klienten visar 

sig ha betydelse för hans sätt att bedöma avgörande faktorer och studiens resultat visar att det 

finns ett behov av rotation för att motverka det psykologiska beroendet. (ibid.)  

 

Enligt Hoyle (1978) finns det risk för att revisorer blir för personligt involverad med 

ledningen i klientföretaget. Att arbeta nära ledningen i flera år skulle kunna leda till att 

revisorn börjar identifiera sig med ledningens intressen istället för allmänhetens. (Arel et al. 

2005; Copley & Doucet, 1993; Hoyle, 1978) Även enligt SEC:s PSEC rapport (AICPA, 1992) 

samt Catanach Jr och Walker (1999) tenderar revisorer i takt med uppdragets tidslängd att 

mer och mer identifiera sig med ledningens problem vilket, med tiden, försämrar revisorns 

objektivitet. Ett nära samarbete med ledningen kan således påverka revisorns oberoende syn 

på transaktioner vilket skulle försämra revisionskvaliteten (Hoyle, 1978). Enligt SEC: s PSEC 

rapport (AICPA, 1992) och Alander (2002) blir revisorer mindre kritiska då de granskar 

upprepade åtagande med samma klient eftersom revisorerna uppfattar revisionen som en 

repetition av föregående års revision.  Detta kan leda till en benägenhet hos revisorerna att 

förekomma resultaten istället för att vara uppmärksam på små men viktiga förändringar i 

företagen. En förtrogenhet tenderar att begränsa kreativiteten som vanligtvis finns i de första 
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åren av ett revisionsuppdrag (Arel et al., 2005; Hoyle, 1978). Revisorer frestas även, enligt 

SEC:s PSEC rapport (AICPA, 1992), att släta över problemområden för att behålla åtagandet 

över tiden, vilket således innebär att revisorn prioriterar att behaga klienten istället för att följa 

sina yrkesstandarder.  

 

Om anlitandet av revisionsbyrån var tidsbegränsad hade revisorerna, enligt Brody och 

Moscove (1998) samt Dopuch et al. (2001), haft större incitament att stå emot press från 

ledningen. Förespråkare för rotation menar att en relation mellan företagsledning och 

revisorer, som kan skada revisorns oberoende, inte hade existerat om det funnits obligatorisk 

rotation (Hoyle, 1978).  De menar även att rotation av revisionsbyråer skulle medföra att 

revisorerna hade fått ett mer kritiskt synsätt vid granskning av företag vilket hade förbättrat 

revisionskvaliteten (Copley & Doucet, 1993; Brody & Moscove, 1998). Även Wooten (2003) 

och Alander (2002) menar att den professionella skepticismen bibehålls om det sker en extern 

rotation.  

 

En av de tydligaste sakerna som kan påverka revisorns oberoende är att revisorn erhåller 

kompensation från sin klient. En revisor befinner sig i en riskabel situation, då denne måste 

göra ledningen nöjd för att få ett kontinuerligt inflöde av inkomst. Förespråkare för 

obligatorisk rotation hävdar att revisorers oberoende kan försvagas genom den ekonomiska 

beroenderelation. Vid en rotation hade revisorns oberoende inte hotats eftersom ledningens 

belåtenhet hade haft liten inverkan på den kontinuerliga inkomsten. (Hoyle, 1978) 

 

Revisorn hade inte vid obligatorisk rotation blivit ekonomiskt beroende och hade därför varit 

mer kritisk i diskussioner med ledningen om vilka redovisnings- och revisionsstandarder som 

är lämpliga (Arel et al., 2005; Wooten, 2003; Dopuch et al., 2001). Dopuch et al. (2001) 

observerade i sin studie att en högre frekvens av gynnsamma rapporter förekom i styren utan 

obligatorisk rotation. Detta resultat är förenligt med föreställningen om att revisorer i sådana 

styren reagerar på ekonomiska incitament och att de kan vara subjektiva i sina rapporter till 

förmån för ledningen. Vid obligatorisk rotation är ledningens möjlighet till hot om att avskeda 

revisorn meningslös och klientens möjlighet att påverka revisorn genom att begränsa 

revisorns inkomst minskas (Copley & Doucet, 1993; Hoyle, 1978). Eftersom åtagandet endast 

har en begränsad tid hade revisorn därmed haft liten benägenhet att ge efter för ledningen vad 

gäller revisionskvaliteten eller rapporteringen av den finansiella informationen. En annan 
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metod för att förhindra det ekonomiska beroendet är att klienten inte betalar revisorn. 

Eftersom revisionsbyrån arbetar till förmån för allmänheten borde allmänheten istället betala 

för tjänsten vilket hade befriat revisorn från alla hot om ekonomiskt beroende. (Hoyle, 1978) 

 

3.2.2 Användarnas uppfattning 

Som nämnts tidigare förväntar sig användare av reviderade finansiella rapporter att revisorn 

utför granskningen med teknisk kompetens, integritet, oberoende och objektivitet. Om det 

hade funnits ett krav på rotation av revisorer hade användarna av de finansiella rapporterna 

haft större tilltro till rapporterna (Brody & Moscove, 1998; Hoyle, 1978). Om samma 

revisionsbyrå kontinuerligt utför revisionen i samma företag kan användare av företagets 

finansiella rapporter misstänka att revisionsbyrån har utvecklat ett intresse i företaget vilket 

minskar deras förtroende för rapporterna. Författarna menar att användarna hade uppfattat 

revisionsbyråerna som mer objektiva och oberoende om byråerna inte hade reviderat samma 

företag år efter år. Hartley och Ross (1972), refererad i Teoh och Lim (1996), påvisar att 

revisorns anställningstid är en avgörande faktor vad gäller människors uppfattning om 

revisorns oberoende. Det är inte tillräckligt, enligt Brody och Moscove (1998), att 

revisionsbyråerna och revisorerna är oberoende, utan allmänheten måste även inse detta. I 

Italien visar ”the Bocconi University Report”, refererad i Arel et al. (2005), att rotation, vilket 

är obligatoriskt i Italien, försämrar revisionskvaliteten, men har en positiv påverkan på 

allmänhetens förtroende för de finansiella rapporterna.  

 

3.2.3 Konkurrensens påverkan på revisionskvaliteten 

Vid en obligatorisk rotation hade konkurrensen mellan revisionsbyråerna ökat och 

konkurrensen hade baserats på revisionskvaliteten erbjuden till klienterna. Enligt 

förespråkarna för rotation hade revisionsbyråerna till följd av konkurrensen försökt skilja sig 

från andra företag genom att hålla hög kvalitet på revisionen. Detta argument menar dock 

Hoyle (1978) är ett av de mest kontroversiella bland dem som är för rotation, eftersom 

konkurrens förmodligen hade baserats på många andra faktorer, såsom exempelvis 

revisionskostnad. (ibid.)  

 

Deis och Giroux (1996) studie bekräftar tidigare studier som visar på att både 

revisionskostnaden och revisionstiden påverkar revisionskvaliteten. Studien visar att 
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oberoende revisorer inte kompromissar kvaliteten för att få nya kunder. Vissa studier har 

föreslagit att när en revisionsbyrå sänker priset för att få nya kunder kan kvaliteten försämras. 

DeAngelo (1981a; 1981b), menar att sänkta priser under det första året motsvarar en initial 

investering från revisionsbyrån för att i framtiden kunnat få ta del av vinster som genereras 

från klienten. Detta i sig är inget hot mot revisionskvaliteten. Trots lägre revisionsarvoden i 

initialskedet hävdar vissa att revisionskvaliteten kommer att bestå (DeAngelo 1981a; 1981b). 

 

3.2.4 Kontroll av varandras arbeten  

Enligt Boynton och Kell (1996), refererad i Brody och Moscove (1998), är information i 

datoriserade system betydligt mer sårbar för fysiska katastrofer, manipulation av obehöriga 

och maskinella tekniska fel än information i manuella system, vilket gör det svårare att 

granska kontrollerna. På ytan kan en klients interna kontroller uppfattas vara av samma höga 

kvalitet som förra året eller åren dessförinnan, trots att det skett förändringar och kontrollerna 

inte fungerar korrekt. Om revisorn förlitar sig för mycket på tidigare års dokumenterade 

värderingar av kontrollprocessen finns risk för att väsentliga fel förbises. Av denna anledning 

anser Brody och Moscove (1998) att en rotation av revisorer hade medfört en högre 

revisionskvalitet och högre objektivitet vid värdering av en klients kontrollprocess. De menar 

vidare att revisorn kan frestas att göra det lätt för sig genom att förlita sig för mycket på 

tidigare års granskning av kontroller, då han eller hon har en press på sig att fullgöra 

revisionen av en klient inom en förutbestämd budget. Enligt Brody och Moscove (1998) hade 

rotation av revisorer minskat risken för detta. Palmrose (1989) hävdar att förutbestämt arvode 

från klienten ger den nyttomaximerade revisorn incitament att utföra det minst kostsamma 

arbetet för att erhålla så hög marginal som möjligt. Denna kostnadsminimering kan 

effektivisera revisionen, men skulle även kunna påverka kvaliteten på revisionen negativt.  

 

Hoyle (1978) menar att rotation av revisorer hade gjort det möjligt för revisionsbyråer att 

kontrollera varandras arbeten. Förespråkare för rotation befarar att redovisningsfel ansamlas 

över en period av år för att endast upptäckas vid konkurs. De menar vidare att nya utsedda 

revisorer snabbt upptäcker tidigare redovisnings- eller revisionsfel och att dessa fel därmed 

inte kommer att ansamlas över en period av år. Hoyle (1978) hävdar även att vetskapen om att 

en annan revisionsbyrå kommer att granska ens arbete inom kort tid uppmuntrar varje 

revisionsbyrå att göra sitt bästa. 
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3.2.5 Sammanfattning 

Enligt förespråkare tenderar kvaliteten och kompetensen av revisorns arbete att minska 

betydligt över tiden och revisorns oberoende kan skadas av ett långvarigt samarbete med 

ledningen i klientföretaget. Om det hade funnits ett krav på rotation av revisorer hade 

användarna av de finansiella rapporterna haft större tilltro till rapporterna. Det är inte 

tillräckligt att revisionsbyråerna och revisorerna är oberoende, utan allmänheten måste även 

inse detta. Enligt förespråkarna för rotation hade revisionsbyråerna till följd av konkurrensen 

försökt skilja sig från andra företag genom att hålla hög kvalitet på revisionen. Rotation av 

revisorer hade även gjort det möjligt för revisionsbyråer att kontrollera varandras arbeten. 

 
 
H1: En obligatorisk rotation av revisorer förbättrar revisionskvaliteten. 

 

3.3. Stewardshipteorin 

Organisationsteori och företagande har varit starkt influerade av de grundläggande idéerna i 

agentteorin som ser på företagsledaren som en agent anställd av en principal. Författarna 

menar att agentteorin inte ensidigt kan användas, eftersom organisationers komplexitet är 

större än så. I agentteorin försöker både agent och principal uppnå största möjliga nytta till 

minsta möjliga kostnad. Davis, Schoorman och Donaldsson (1997a) menar att agentteorin 

begränsas av dess sätt att se på människor som individualister med största målet att berika sig 

själv. Stewardshipteorin definierar däremot situationer där agenten inte enbart motiveras av 

individuella mål utan även ser till principalens bästa. Stewardshipteorin bygger delvis på en 

annorlunda människosyn där människan ses som en steward, förvaltare, vars beteende styrs av 

organisationens bästa och där ett kollektivistiskt handlande ställs över den egna 

nyttomaximeringen. Om en steward ställs i valet mellan egen vinning och vinning för 

organisationen prioriteras organisationen. Går inte stewarden och principalens viljor att förena 

ställs alltså principalens vilja över stewardens. Eftersom stewarden upplever större nytta i 

organisationens vinning och handlar därefter kan dennes agerande betraktas som rationellt. 

Stewardshipteorin ser stewardens handlande som kollektivistiskt då stewarden strävar efter att 

uppnå bästa resultat för organisationen. Detta sätt att agera är till förmån för principalerna 

eftersom det kommer de externa principalerna till godo genom bättre resultat som ger högre 

utdelning och högre aktiekurs medan de principaler som sitter i företagsledningen gynnas av 
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att organisationens mål drivs av stewarden. En steward skyddar och maximerar aktieägarnas 

välstånd genom företagets prestation, vilket även maximerar stewardens nytta på lång sikt. 

Stewarden inser kompromissen mellan personliga behov och organisationens mål och menar 

att denne genom att arbeta mot organisationens kollektiva mål möter sina egna personliga 

behov. Stewardens samling av möjligheter är framtvingad av uppfattningen att nyttan av 

handlande för organisationens bästa står över ett handlande som i första hand premierar den 

egna nyttan. Stewarder tror att deras intresse är lierat med företagets och dess ägares. Detta 

leder till att stewardens intresse och nyttomotivation är dedikerad mer till organisationens mål 

än till personliga mål. (Davis, Schoorman, & Donaldsson 1997a) 

 

Om agenter och principalers intressen inte är i konflikt med varandra så finns inget 

agentproblem, inga agentförluster uppstår och det finns inget behov av övervakning. Detta 

innebär att de grundläggande postulaten gällande agentteorin faller. Principaler i en 

organisation kan tänkas vilja ha agentrelation till vissa i ledningen och stewardshiprelation till 

andra. Dessa relationsförhållanden kan även ändras över tiden. (Davis, Schoorman, 

Donaldsson 1997b) 

 

Revisorns roll kan definieras av de grundläggande idéerna i agentteorin där det för principalen 

uppstår ett behov av att övervaka agenten. I det fall relationen mellan revisorn och agenten 

blir för familjär uppkommer frågan om revisorn fortfarande kan genomföra en kvalitativ 

revision. En obligatorisk rotation av revisorer skulle kunna lösa detta problem. Liksom Antle 

(1982) ser revisorn som en ekonomisk agent som strävar efter att maximera sin egen nytta 

skulle revisorn ur ett stewardshipteoretiskt perspektiv kunna ses som en steward gentemot 

principalen som verkar för deras bästa utan att se till egen vinning. Ju längre tid en revisor 

innehar ett uppdrag desto bättre förståelse får revisorn för principalens vilja vilket innebär att 

denne genomför en bättre revision sett ur principalens perspektiv. Revisorn har också ett 

ansvar inför andra intressenter till företaget som denne reviderar, exempelvis skatteverket, 

banker, anställda etcetera. Revisorn, som steward, kommer även att verka för att deras vilja 

blir uppfylld. I det fall revisorn ses ur ett stewardshipteoretiskt perspektiv skulle således 

rotation försämra kvaliteten. 
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3.4. Nackdelar med obligatorisk rotation av revisorer 

Fördelar måste alltid vägas emot risker. Trots att förespråkare för rotation uppfattar många 

fördelar, är fördelarna till stor del inte bevisade (Hoyle, 1978). Enligt Hoyle (1978) finns det 

många indikationer på att dessa icke bevisade fördelar inte kommer att balansera risken och 

kostnaderna med en rotation. Förespråkare för rotation hävdar att användarna av de finansiella 

rapporterna med större sannolikhet kommer att erhålla tillförlitlig information med hög 

kvalitet om revisorerna roterar kontinuerligt (Dopuch et al., 2001; Hoyle, 1978). Det finns 

dock flera argument som motsäger detta (Hoyle, 1978). 

 

3.4.1 Revisionskvaliteten ökar med tiden 

Rapporten av SEC:s PSEC kom fram till att rotation av revisorer inte borde bli obligatorisk 

eftersom den inte skulle förbättra revisionskvaliteten eller öka investerarnas förtroende för 

revisorns oberoende. Ett av de huvudsakliga argumenten för att inte kräva rotation av 

revisorer var enligt rapporten att problem med revision uppstår betydligt oftare då revisorn 

besitter bristfälliga erfarenheter om klientens affärsverksamhet, drift och system. (AICPA, 

1992) Även Arel et al. (2005) samt Copley och Doucet (1993) menar att ett långt samarbete 

ger en bättre kännedom om klientens verksamhet vilket möjliggör en effektivare revision.  

 

Komplexiteten och storleken av de flesta företag idag, kommer inte att lämpa sig för korta 

revisionsåtaganden. I sådana företag kommer det att ta revisorerna lång tid att bekanta sig 

med företagets system, dokumentförvaring och interna kontroller. Därmed är det orimligt att 

hävda att revisionsarbetet görs som bäst de första åren av åtagandet. Den effektivaste 

revideringen utförs istället generellt av revisorer som har skaffat sig en grundlig kunskap om 

verksamheten genom granskning (Arel et al., 2005; Wooten, 2003; Alander, 2002; Copley & 

Doucet, 1993 och Hoyle, 1978). Enligt Olson 1976, refererad i Hoyle (1978), är det generellt 

erkänt att kunskap bäst skaffas genom faktisk granskning över en betydande tidsperiod. Enligt 

AICPA (1992) är revisionen stärkt av institutionell kontinuitet. Det är, med andra ord, en stor 

fördel att vara väl insatt i klientens verksamhet, funktioner och kontrollsystem. Erfarenheter 

visar att beskyllningar om fel i revisionen inträffar betydligt oftare under de första åren då ett 

företag har ny revisionsbyrå. (ibid.) 
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Arruñada och Paz-Ares (1997) menar att en positiv korrelation kan ses mellan tid på 

uppdraget och revisorns kompetens. Både teori och empiri visar att frivillig rotation ökar 

revisorns kompetens då revisorn får mer erfarenhet av klienten. Med andra ord, när antalet 

genomförda revisioner ökar, minskar risken i den revision som nu genomförs vilket reducerar 

risken att oegentligheter förbises. Med tiden byggs en relation mellan revisor och klient upp 

vilket är en viktig tillgång när det gäller revisorns kompetens. Den kompetens som byggs upp 

över tiden kan bara delvis ersättas av ökade initiala investeringar. Konsekvensen av tvingande 

rotation blir således en lägre kompetens hos revisorn. Det finns en korrelation mellan teknisk 

kompetens och tid på uppdraget. Empiriska studier har också visat att det finns en korrelation 

mellan kontinuitet och antalet revisionsfel, där antalet revisionsfel minskar då kontinuiteten 

ökar. Revisorer med kort tid på uppdraget stod för flest gjorda fel, 43%, trots att de endast 

utgjorde 23% av de undersökta fallen. Enligt undersökningen framkom att revisionsfel är tre 

gånger mer frekventa de två första åren på ett uppdrag. Det bör dock tas hänsyn till att dessa 

data baseras på frivillig rotation vilket skulle kunna snedvrida resultaten. Sammanfattningsvis 

skulle dock situationen kunna förvärras av påtvingad rotation då detta innebär fler 

förstagångsrevisioner. (Arruñada & Paz-Ares, 1997) 

 

Specialisering inom en viss bransch försvåras av påtvingad rotation (Wooten, 2003; Arruñada 

& Paz-Ares, 1997). Olika branscher behöver olika typ av revisorer och olika 

revisionsmetoder. Dessutom bör revisorn ha god insikt i den bransch som företaget, han eller 

hon reviderar, verkar i. Arruñada och Paz-Ares (1997) studier visar att specialisering är en 

viktig konkurrensfaktor särskilt vad gäller revision av större företag och specialiserade byråer 

har visat sig kunna ta ut 16 % högre avgift. Branscherfarenhet är en viktig faktor när ett 

företag väljer revisor eftersom kostnaderna för uppstart blir mindre om revisorn har 

branscherfarenhet. Tvingande rotation skulle allvarligt kunna försämra revisorernas möjlighet 

till specialisering vilket leder till en minskad kompetens vilket slutligen påverkar kvaliteten. 

(ibid.) Om revisorer under vissa perioder måste lämna en viss näringsgren som kräver speciell 

kunskap kommer de att bli mindre villiga att specialisera sig i den (Catanach Jr & Walker, 

1999). Revisionsprofessionen menar att rotationsplikten kommer leda till minskad kunskap 

om företagets finansiella ställning eftersom tiden på varje uppdrag är begränsad till ett fåtal år 

(European Accountant, 1995, refererad i Catanach Jr & Walker (1999)). Denna bild stöds av 

AICPA:s (1992) studie som fann att revisionsfel oftare uppstod under de första två åren som 

revisorn reviderade bolaget. 
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3.4.2 Revisorns oberoende 

Arel et al. (2005) menar att en relation mellan revisor och klient uppstår oavsett längden på 

åtagandet eftersom revisorn måste vara tillsammans med ledningen under revisionen.  

Dessutom måste en klient känna sig bekväm med revisorn och vara villig att dela med sig av 

information och diskutera problem när de uppstår. En revisor måste även kunna förmå 

klienten att visa nödvändig information då den inte villig till detta. Denna förmåga är ofta 

kopplad till uppdragstiden och bidrar till en kunskapsfördelning som är viktig i 

revisionsprocessen. (ibid.) 

 

Arruñada och Paz Ares (1997) menar att påtvingad rotation inte ökar revisorns oberoende på 

grund av att det inte ökar kostnaderna för hemliga överenskommelser. Dessutom reducerar 

det troligtvis inte heller sanktionerna för sådant beteende. Hemliga överenskommelser antas 

enbart förekomma om det finns en ömsesidig kompensation. Ledningen kan alltså enbart 

erhålla en tjänst från revisorn, i form av ett överseende beteende, om de har möjlighet att ge 

honom en maskerad kompensation. (ibid.) Jensen och Meckling (1976), refererad i Arruñada 

och Paz-Ares (1997), menar att de grundläggande idéerna i agentteorin inte är relevanta i detta 

fall eftersom revision handlar mer om en överenskommelse än en övervakande mekanism. 

Situationen kan leda till hemliga överenskommelser men rotation behöver inte vara lösningen 

på detta. Rotation hindar inte sidobetalning, via exempelvis konsultkontrakt, för att få en mer 

okritisk revision. De menar vidare att begränsade tidsperioder inte behöver minska risken för 

hemliga överenskommelser eftersom rotation inte kan hindra revisorn, om denne är villig, att 

dra ner på sin vaksamhet. 

 

Rotation med en begränsad tid gör det också svårare att i efterhand upptäcka brist på 

oberoende vilket gör det svårare att bestraffa. Bristen på kontinuitet i kontraktsförhållanden 

förvärrar ”moral hazard problemet”. Rotation hindrar markanden att sanktionera revisorer via 

ryktet och det saknas direkta bevis på att påtvingad rotation ökar revisorns oberoende. Det 

finns däremot indirekta bevis som bygger på iakttagelser av revisorer och användare av 

finansiell information. (Arruñada & Paz-Ares, 1997) Enligt Firth 1980, refererad i Arruñada 

och Paz-Ares (1997) anser 78,3 % av användarna och 91,5 % av revisorerna inte att 

oberoendet påverkas av att en revisor reviderat ett företag mer än 10 år. En undersökning 
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bland experter i Italien visar också att rotation inte ökar revisorns oberoende (Andrei, 1991, 

refererad i Arruñada & Paz-Ares (1997)). Även Schultz och Gustavsson (1978) visar i en 

undersökning att längden på relationen mellan revisorer och klienter inte påverkar oberoendet. 

 

3.4.3 Revisionskostnaden 

En av de vanligast nämnda nackdelarna med obligatorisk rotation är den extra kostnaden för 

klienten och därmed för allmänheten (Alander, 2002; Dopuch et al., 2001; Catanach Jr & 

Walker, 1999; Copley & Doucet, 1993 och Hoyle, 1978). Motståndare till en tvingande 

rotationsplikt erkänner generellt de potentiella fördelar som en sådan reglering kan föra med 

sig men argumenterar emot den på grund av de implementeringskostnader, både hos revisorn 

och klienten, som uppstår. De menar att dessa kostnader överstiger de vinster som kan komma 

av en tvingande rotationsplikt. (Catanach Jr & Walker, 1999) Cohen Commission (1978), 

refererad i Catanach Jr och Walker (1999), visade att en fördubbling av uppstartskostnaderna, 

inklusive tiden revisorn spenderar på att lära känna klientföretaget, skulle leda till en 

betydande ökning av revisionskostnaderna. Även en minskad effektivitet i revisionen skulle 

innebära ökade kostnader (ibid.). Redan höga revisionskostnader hade således vid en 

obligatorisk rotation ökat ytterligare. Vid ett krav på rotation kommer en extra stor 

revisionskostnad att uppstå det första året efter rotation eftersom ett revisionsuppdrag kräver 

en fullständig studie av företaget inklusive dess historiska data, alla finansiella system och 

dess interna kontroller. Även riskfaktorerna som revisionsbyråerna skulle förena med deras 

osäkra inkomster skulle säkerligen leda till ökad kostnad. (Hoyle, 1978) Enligt AICPA (1992) 

är rotation av revisionsbyråer störande, tidskrävande och ökar den totala revisionskostnaden.  

 

Det finns både implicita och explicita kostnader som påverkas av rotationen. Den största 

explicita kostnadsposten för rotationen ligger i att den förstör vissa fördelar som är specifikt 

upparbetade i en relation mellan revisorn och klienten och som enbart består så länge detta 

förhållande finns. Både klienten och revisorn måste bära explicita kostnader första gången en 

revision genomförs. Revisorn måste bli familjär med kundens redovisningssystem och göra en 

initial kontroll över balansräkningens struktur. År två kan revisorn däremot göra en mer 

flödesinriktad revision. Klienten måste avsätta större resurser, både materiella och humana, 

för den första revisionen jämfört med den andra och påföljande. Det uppstår även kostnader 

då en ny revisor skall hittas, dels för att finna den ”rätte” men också för kontraktsutförandet. 
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(Arruñada & Paz-Ares, 1997) Enligt Arruñada och Paz-Ares (1997) överstiger klientens 

kostnader de som bärs av revisorn.  

 

Till de implicita kostnaderna hör bland annat de kostnader som är hänförliga till ett förtroende 

som byggts upp för den gamla revisorn. Som exempel kan nämnas den extra kostnaden som 

uppkommer då klienten inte vill lämna ut konfidentiell information. Den gamla revisorn har 

också fördelen av att ha varit med när redovisningssystemet och den interna kontrollen har 

utvecklats. Ett förtroende möjliggör att parterna kan kommunicera till låg kostnad. Den gamla 

revisorn har också god kunskap om företaget och den miljö det verkar i vilket gör det lättare 

för honom att revidera årsredovisningen. Vid tvingande rotation kan allokeringen av revisorer 

bli sämre än om man har ett frivilligt system. Det finns empiriska studier som pekar på att 

dessa kostnader för rotation är verkliga och att den totala revisionskostnaden ökar när 

rotationsperioden minskar. Italien är det enda land som haft krav på rotation en längre tid och 

det har där visat sig att samtliga firmor ökat faktureringen. (ibid.) 

 

Enligt Hoyle (1978) är risken vid krav på rotation att företag kommer att välja de 

revisionsbyråer som gynnar dem själv bäst och som med störst sannolikhet kommer att ge en 

ren revisionsberättelse istället för att ge hög revisionskvalitet. Han anser det också vara 

rimligt att tänka sig att kostnaden för revisionen kommer att vara en viktigare faktor vid val 

av revisionsbyrå än kvaliteten på revisionen. Alander (2002) skriver att marknaden mister en 

viktig signal och därför blir mindre effektiv om rotationskravet införs. Hon menar att en 

opålitlig klient kan dölja ett revisorsbyte bakom en obligatorisk rotation. 

 

En tvingande rotation kan enligt Cohen Commission (1978), refererad i Catanach Jr och 

Walker (1999), leda till en överdriven konkurrens på grund av att klienterna får svårt att 

utvärdera skillnader i revisionskvaliteten mellan olika byråer. Denna ökade konkurrens kan 

sänka revisionspriserna och skapa ett tryck på revisorerna som kan öka risken för 

felaktigheter i samband med revisionen. Som ett resultat av detta kan klienter bli tvungna att 

acceptera en lägre kvalitet på den service som revisorerna erbjuder på grund av brist på 

revisorer som vill investera kunskap i en speciell industri (Petty & Cuganesan, 1996, refererad 

i Catanach Jr & Walker (1999)). 
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3.4.4 Rotationens betydelse 

Revisorsprofessionen menar att ett antal nyckelfaktorer i revisionsverksamheten gör 

rotationskravet onödigt. AICPA (1992) menar att revisorer är motiverade att behålla 

objektiviteten och oberoendet på grund av deras strävan att bevara sitt rykte samt intäkterna 

från sina klienter. Uppträdandet från revisorerna är garanterat genom vissa 

kvalitetskontrollsstandarder implementerade av internationella redovisnings- och 

revisionsorgan, såsom exempelvis International Standars on Auditing (ISA) och International 

Federation of Accountants (IFAC). Redovisningsorganisationer påpekar också att externa 

marknadskrafter, till exempel risken för rättegångskostnader och negativ publicitet, verkar 

som ett kontrollinstrument av revisorns uppträdande. (Catanach Jr & Walker, 1999) 

Nyckelpersoner som är inblandade i processen, till exempel personal från revisionsbyrån samt 

personal från företaget, byts ut med tiden i alla fall. Den ökande globala konkurrensen är en 

dynamisk komponent i dagens samhälle. I denna miljö kommer ett rotationskrav bland 

revisionsbyråerna vara onödigt eftersom det redan finns ett antal krav på förändringar i 

företagen för att de skall förbli konkurrenskraftiga. Sådana förändringar inbegriper bland 

annat byte av företagsledningen. När personer kommer och går i ledningen och får olika 

ansvarområden får revisorerna vara en användbar referens och bidra med erfarenhet till nya 

chefer. (AICPA, 1992)  

 

3.4.5 Sammanfattning 

Komplexiteten i och storleken på de flesta företagen idag kommer inte att lämpa sig för korta 

revisionsåtaganden. I sådana företag tar det revisorerna lång tid att bekanta sig med företagets 

system, dokumentförvaring och interna kontroller. Därmed är det orimligt att hävda att 

revisionsarbetet görs som bäst de första åren av åtagandet. Vissa författare menar även att en 

påtvingad rotation inte ökar revisorns oberoende eftersom begränsade tidsperioder inte 

behöver minska risken för hemliga överenskommelser. En av de vanligast nämnda 

nackdelarna med obligatorisk rotation är den extra kostnaden för klienten och därmed för 

företagets intressenter. Revisorsprofessionen hävdar att ett antal nyckelfaktorer i 

revisionsverksamheten gör rotationskravet onödigt då revisorer är motiverade att behålla 

objektiviteten och oberoendet på grund av sin strävan att bevara sitt rykte samt intäkterna från 

sina klienter. Att säga att konkurrens skulle baseras på revisionskvalitet förutsätter en perfekt 

marknad och att säga att den totala kvaliteten kommer att förbättras vid obligatorisk rotation 
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ignorerar problemen vid den initiala revisionen och komplexiteten av en modern organisation 

(Hoyle, 1978). 

 

H2: En obligatorisk rotation av revisorer försämrar revisionskvaliteten. 

 

3.5. Sammanfattning av för- och nackdelar med obligatorisk rotation 

Tabell 3.1. Sammanfattning av för- och nackdelar med obligatorisk rotation 
Fördelar med obligatorisk rotation  Nackdelar med obligatorisk rotation 

Ökar oberoendet och objektiviteten hos 
revisorn 
 

 Ökar eller påverkar inte oberoendet 
 

Minskar risken för att väsentliga fel 
förbises på grund av att revisorerna 
förlitar sig på tidigare granskning 
 

 Medför bristfälliga erfarenheter och 
därmed en mindre effektiv revision 

Minskar det psykologiska beroendet 
mellan företagsledning och revisor 
 

 Sämre kompetens om branschen, 
företaget och dess system samt interna 
kontroller 
 

Skapar ett mer kritiskt synsätt vid 
granskning 

 Försämrar specialiseringen vilket 
minskar kompetensen 
 

Användarna av de finansiella rapporterna 
uppfattar granskningen som mer 
tillförlitlig  
 

 Leder till att det är svårare att upptäcka 
brister i oberoendet i efterhand 

Konkurrensen mellan revisionsbyråerna 
ökar, vilket ökar revisionskvaliteten 
 

 Sannolikheten ökar för att företag väljer 
de revisionsbyråer som gynnar dem 
mest  
 

Minskar det ekonomiska beroendet 
 

 Extra kostnad för klienten och revisorn 

Minskar identifieringen med ledningens 
intressen och problem 
 

 Opålitlig klient kan dölja revisorsbytet 
bakom rotationskravet  

Revisorerna kontrollerar varandras arbete 
 

  

 

3.6. Förklarande variabler 

Revisionskvalitet definieras som sannolikheten för att revisorn både kommer att upptäcka och 

rapportera en brist i klientens redovisningssystem (DeAngelo, 1981a och Deis & Giroux, 
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Revisions- 
kvalitet 

Ingen 
rotation 

Rotation 
 Revisions- 

kvalitet 
-bättre 
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-sämre 

Revisionsarvode 

Fortbildning 

Redovisningsfel 

Icke 
revisionstjänster

Revisionstimmar 

Rättstvister mot 
revisionsbyrån

Revisionsbyråns 
storlek

Företagsledningens 
uppfattning

Bransch- 
specialisering

1992). Det är svårt att direkt iakttaga resultatet av revisionskvaliteten vilket gör det väldigt 

problematiskt att mäta. Eftersom revisionskvaliteten i stort sett är omöjlig att observera 

använder forskare istället proxyvariabler till revisionskvaliteten för att kunna mäta resultatet 

(Wooten, 2003; Vanstraelen, 2000). Enligt Wallace (1980), refererad i Beattie och Fearnley 

(1998), influeras valet av revisor av ett antal variabler tillsammans, speciellt sådana som är 

hänförliga till agentkostnader, bland annat nämns storlek, rykte och branschspecialisering hos 

revisorn. Detta med antagandet att variablerna påverkar kvaliteten. Även ett antal andra 

variabler har i den vetenskapliga litteraturen visat sig ha ett förklarande värde. För att 

åskådliggöra detta visas nedan en modell som innehåller ett antal variabler som anses påverka 

revisionskvaliteten i ett företag.  

 
       År 1           Oberoende variabler         Beroende variabler                      År 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Kvalitetsmodell 
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3.6.1 Revisionsbyråernas storlek 

Redovisningsforskare, som exempelvis DeAngelo (198lb), hävdar att stora revisionsbyråer 

ger en högre kvalitet än små byråer. DeAngelo (1981b); Wooten (2003) samt Bauwhede, 

Willekens och Gaermynck (2003) menar att revisionsbyråns storlek kan användas som en 

proxyvariabel för kvaliteten eftersom ingen enskild klient är viktig för en stor revisionsbyrå 

då revisorn har ett gott rykte att förlora alla sina klienter om de missköter sin ställning. 

Författarna menar således att ju större revisionsbyrån är, mätt i antal klienter, desto mindre 

incitament har revisorn att bete sig opportunistiskt vilket resulterar i högre kvalitet. I motsats 

till detta skulle då en revisionsbyrå med endast en stor klient ha mer att vinna på att gå med på 

klientens önskemål och kanske felrapportera istället för att vara kritisk och då riskera att 

avsättas från uppdraget. Även Watts och Zimmerman (1981, refererad i DeAngelo 1981b) 

menar att revisionsbyråns storlek kan användas som proxyvariabel till revisionskvalitet, då 

stora revisionsbyråer erbjuder högre kvalitet eftersom de har en fördel jämfört med mindre 

revisionsbyråer vad gäller övervakning av revisorernas beteenden.  

 

De stora revisionsbyråerna, vanligtvis enligt forskare idag definierade som Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young och KPMG (Wooten, 2003), som etablerat ett 

varumärke har incitament att skydda detta, genom bland annat högkvalitativ revision. Detta i 

sig innebär inte att revisionen från dessa byråer skulle vara överlägsen de andra 

revisionsbyråernas revision. Istället innebär argumenten att revisionen från stora byråerna 

som grupp, i genomsnitt, skulle vara av högre kvalitet än andra mindre revisionsbyråers. 

Enligt Bauwhede et al. (2003) levererar de stora byråerna likvärdig kvalitet överallt i världen. 

Deis och Giroux (1992) fann i sin studie att större byråer hade mindre bristfälliga rapporter än 

mindre revisionsbyråer. Krishnan och Schauer (2000) visade i sin studie att sannolikheten för 

att revisionsbyrån uppfyller rapporteringskraven ökar med storleken på revisionsbyrån. Detta 

positiva samband mellan revisionsbyrå och revisionskvalitet bekräftades även i ett annat test 

som de genomförde vilket baserades på antalet revisorer som arbetade på revisionsbyrån. 

Enligt Pittman och Fortin (2004) har stora byråer ett rykte kring sitt varumärke om högre 

kvalitet på revisionen än mindre byråer.  

 

Det finns ett antal studier om revisionsarvodet som påvisar kopplingen mellan 

revisionskvalitet och revisionsarvodet genom att inkludera en binär variabel som representerar 

de stora revisionsbyråernas revisorer. Det föreslås att dessa byråer har bättre kvalificerade 
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revisorer och som en konsekvens av detta tar ut ett högre pris för sin expertis (Palmros, 1986; 

Chan, Ezzamel & Gwilliam, 1993, refererad i O’Sullivan (2000)). Dessutom har både 

Cadbury (1992) och Charted Accountants’ Joint Ethics Committee (1993), refererad i 

O’Sullivan (2000), varnat för att revisionskvaliteten kan kompromissas med lägre 

revisionskostnader. 

 

Variabel: Större byråer tillhandahåller högre revisionskvalitet 

 

3.6.2 Rättstvister mot revisionsbyrån 

I sammanhang där processer är vanliga fungerar processhotet avskräckande, vilket innebär att 

kvaliteten ökar. (Bauwhede et al. 2003) I de kontinentaleuropeiska länderna är rättstvister mot 

revisionsbyråerna mycket färre än i de Angloamerikanska länderna, där de ökat betydligt 

under de senaste åren (Cloyd, Frederickson & Hill, 1996; Krishnan & Krishnan, 1997; 

Kinney, 1994; Gietzmann & Quick, 1998 refererade i Vanstraelen (2000)). Palmrose (1988) 

fann att de stora revisionsbyråerna med mindre sannolikhet hade rättstvister emot sig än andra 

nationella revisionsbyråer.  

 

Variabel: Färre rättstvister mot revisionsbyrån innebär högre revisionskvalitet 

 

3.6.3 Revisionsarvode 

Ett högre revisionsarvode innebär högre revisionskvalitet, ceteris paribus, antingen genom fler 

nerlagda timmar på revisionen eller genom större expertis hos revisorerna (högre timarvode) 

(Francis, 2004; O’Sullivan, 2000). Frågan som kan ställas är varför det finns ett behov av en 

högre revisionskvalitet med tanke på den lagstadgade miniminivå som finns. Med andra ord, 

varför vill vissa företag frivilligt betala för en högre revisionskvalitet när det finns billigare 

och helt lagliga alternativ? Forskare har fokuserat på den grupp som logiskt sett skulle kunna 

tänkas ha nytta av en högre revisionskvalitet. Resultaten visar uttryckligen att det är företag 

med större övervakningsbehov på grund av högre agentkostnader som mer troligt anlitar 

revisorer från de stora revisionsbyråerna (Francis & Krishnan, 1999; DeFond, 1992 samt 

Francis & Wilson, 1988, refererad i Francis (2004)). En andra förklaring är att företag med 

större inneboende osäkerhet samt större informationsasymmetri mellan företaget och 
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intressenterna har incitament att kommunicera sin faktiska kvalitet genom att anlita mer 

trovärdiga och högkvalitativa revisorer.  

 

Variabel: Högre revisionsarvode innebär högre revisionskvalitet 
 

3.6.4 Revisionstimmar 

Deis och Giroux (1992) fann i sin studie ett starkt signifikant samband mellan 

revisionskvalitet och revisionstimmar och menade därmed att revisionstimmar är en lämplig 

proxyvariabel till revisionskvaliteten, då kvaliteten är direkt omöjlig att mäta. Med fler 

nerlagda revisionstimmar ökar revisionskvaliteten. O’Sullivan (2000) menar att det finns ett 

intresse i att titta på revisionens omfattning då man kan förutsätta att ju mer granskning 

revisorn gör desto fler revisionstimmar och/eller användandet av specialistkompetens krävs 

vilket leder till högre revisionskvalitet. 

 

Variabel: Fler revisionstimmar innebär högre revisionskvalitet 

 

3.6.5 Icke revisionstjänster 

”Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det 

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är 

andra uppdrag.” (FAR, 2003b, s. 1242) 

 

Många revisionsbyråer utför så kallade icke revisionstjänster. Dessa tjänster kan utgöra en 

stor del av det årliga fakturerade beloppet till klienten. Exempelvis så betalade Enron mer till 

Arthur Anderson i arvode för icke revisionstjänster än för själva revisionen. Locatelli (2002) 

menar att detta ledde till att Anderson inte kunde vara oberoende. Rädslan att förlora stora 

konsultarvoden kan göra att revisionsbyråerna blir mindre vaksamma för oegentligheter och 

tenderar att i mindre grad vara intresserade av att rapportera dessa vilket försämrar 

revisionskvaliteten. (ibid.) 

 

Variabel: Mindre andel icke revisionstjänster innebär högre revisionskvalitet 
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3.6.6 Redovisningsfel 

För att styra revisionen mot sådana områden där risken för väsentliga fel är störst måste 

revisorn förstå företagets verksamhet och de risker som kan orsaka väsentliga fel i 

årsredovisningen och dessutom förstå vilken intern kontroll företagsledningen har över det 

som händer i företaget. Granskningen får sedan inriktas på att hitta sådana väsentliga fel och 

förhållanden som kan påverka bedömningen av årsredovisningen och förvaltningen (FAR, 

2003a). Kravet på väsentlighet innebär i stort att informationen skall vara tillräckligt 

betydelsefull för att kunna påverka beslut hos någon grupp av användare (Smith, 2000; FAR, 

2003a). Enligt Boynton och Kell (1996), refererad i Brody och Moscove (1998), är 

information i datoriserade system betydligt mer sårbar för fysiska katastrofer, manipulation av 

obehöriga och maskinella tekniska fel än information i manuella system, vilket gör det svårare 

att granska kontrollerna. På ytan kan en klients interna kontroller uppfattas vara av samma 

höga kvalitet som förra året eller åren dessförinnan, trots att det skett förändringar och 

kontrollerna inte fungerar korrekt. Om revisorn förlitar sig för mycket på tidigare års 

dokumenterade värderingar av kontrollprocessen finns risk för att väsentliga fel förbises.  

 

Revisorns uppgift är alltså att uttala sig om årsredovisningen, att den inte innehåller väsentliga 

fel och om revisorn tillåter felaktigeter i årsredovisningen leder det till en sämre kvalitet på 

revisionen. Om revisorn inte kontrollerar vissa väsentliga delar tillräckligt noga leder det till 

att vissa redovisningsfel passerar revisionen och detta innebär en lägre revisionskvalitet. Över 

åren har kollapser av stora organisationer förknippats med dålig revisionskvalitet och en brist 

i revisorns oberoende. Dessa påstådda revisionsfel inträffade på grund av att revisorerna 

misslyckades med att upptäcka eller rapportera fel i de finansiella redovisningarna. (Catanach 

Jr & Walker, 1999) Enligt Proposition 1997/98:99 innebär bestämmelser om revisorsrotation 

en risk för att kvaliteten i revisionsarbetet försämras, eftersom antalet fel i början av ett 

revisionsuppdrag oftast är större än efter några år.  

 

Variabel: Färre redovisningsfel innebär högre revisionskvalitet 
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3.6.7 Fortbildning 

Som ett resultat av förändringar i omvärlden och den ökande komplexiteten i företagens 

redovisning tvingas många bland revisionsprofessionen samt akademier att föreslå längre 

formella utbildningar för revisorerna. Ett kontinuerligt fortbildningskrav för revisorerna kan 

förhöja kompetensen inom professionen, förbättra revisionskvaliteten, förstärka personalens 

engagemang och förfina servicen till klienterna (Lee, Liu & Wang, 1999). Enligt Wooten 

(2003) kan hög revisionskvalitet sammankopplas med företag som har anställda som är 

tekniskt och professionellt uppdaterade. Wooten (2003) menar därmed att revisionsbyråers 

förmåga att vidareutveckla sina anställda påverkar kvaliteten. Enligt Frantz (1999) minskar 

kostnaden för revisionen när revisorns skicklighet ökar. Detta innebär följaktligen att 

kvaliteten per nerlagd krona påverkas av revisorns skicklighet vilket naturligt kopplas till 

dennes fortbildning. 

 

Variabel: Fler fortbildningstimmar för revisorn innebär högre revisionskvalitet 

 

3.6.8 Företagsledningens uppfattning 

Kvalitet kan mätas på många sätt, men till sista handlar det ändå på många sätt om hur 

kvaliteten uppfattas. Företagsledningen arbetar nära revisorn och är den part som mest direkt 

upplever eventuella förändringar i revisionen och på så sätt får en uppfattning om hur 

revisionskvaliteten förändras. Beattie och Fearnley (1995), refererad i Fearnley, Hines, 

McBride och Brandt (2002), visade i sin studie på olika variabler som finanschefer ser på i sin 

värdering av olika revisionsbyråer. De variabler som tas upp är bland annat integritet, tekniskt 

kompetens, kvaliteten i arbetsrelationen och rykte. Författarna visar vidare på att missnöje 

med revisorns förmåga att upptäcka fel är efter arvode den mest frekventa anledningen att 

byta revisor. 

 

Variabel: Företagsledningens uppfattning om kvaliteten överrensstämmer men den 

verkliga kvaliteten.  

 

3.6.9 Branscherfarenhet 

Revisionsbyråer som har flera klienter i samma bransch får en större förståelse för de 

specifika riskerna som finns i särskilda branscher. Byråer som har få klienter i samma bransch 
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kanske inte har samma möjlighet att ta del av förändringar och händelser som berör branschen 

(Wooten, 2003). Enligt Hogan och Jeters (1999) studie gynnar specialisering inom en viss 

bransch revisionskvaliteten. Deis och Giroux (1992) menar att byråer med en hög 

koncentration av klienter i en särskild bransch har högre kvalitet i sin revision. Anledningen 

till den högre kvaliteten är att dessa byråer har större förståelse för branschens specifika 

förutsättningar. Coate och Loeb (1997) pekar på att vissa av revisionskostnaderna för 

klienten, givet samma kvalitet, varierar mellan olika revisorer beroende på branschkunskap. 

Detta innebär att utebliven varians vad gäller revisionskostnaden, ceteris paribus, leder till 

sämre kvalitet vid mindre branscherfaenhet. 

 

Variabel: Ökad branscherfarenhet innebär högre revisionskvalitet 

 

3.7 Sammanställning av proxyvariabler 

• Större byråer tillhandahåller högre revisionskvalitet 

• Färre rättstvister mot revisionsbyrån innebär högre revisionskvalitet 

• Högre revisionsarvode innebär högre revisionskvalitet 

• Fler revisionstimmar innebär högre revisionskvalitet 

• Mindre andel icke revisionstjänster innebär högre revisionskvalitet 

• Färre redovisningsfel innebär högre revisionskvalitet 

• Fler fortbildningstimmar för revisorn innebär högre revisionskvalitet 

• Företagsledningens uppfattning om kvaliteten överrensstämmer men den verkliga 

kvaliteten.  

• Ökad branscherfarenhet innebär högre revisionskvalitet 

 

3.8 Kapitelsammanfattning 

Utifrån valda teorier har vi utvecklat två riktningar, en som talar för att revisionskvaliteten 

förbättras vid obligatorisk rotation och en riktning som talar för att kvaliteten försämras om en 

obligatorisk rotationsplikt införs. Då vi ser revisorn som en nyttomaximerande agent har 

agentteorin använts som en introduktion till den del av teorin som talar för en obligatorisk 

rotationsplikt. Enligt förespråkare för obligatorisk rotation tenderar kvaliteten och 

kompetensen av revisorns arbete att minska betydligt över tiden och de anser att revisorns 

oberoende kan skadas av ett långvarigt samarbete med ledningen i klientföretaget. Om det 
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hade funnits ett krav på rotation av revisorer hävdar de att användarna av de finansiella 

rapporterna haft större tilltro till rapporterna. De menar att det inte är tillräckligt att 

revisionsbyråerna är oberoende, utan allmänheten måste även inse detta. Enligt förespråkarna 

för rotation hade revisionsbyråerna till följd av konkurrensen försökt skilja sig från andra 

företag genom att hålla hög kvalitet på revisionen.  

 

Som en introduktion till den riktning som talar emot en obligatorisk rotationsplikt har 

stewardshipteorin använts då vi ser revisorn som en steward som inte enbart motiveras av 

individuella mål utan även ser till intressenternas bästa. De som talar emot en obligatorisk 

rotation menar att komplexiteten i och storleken på de flesta företagen idag inte lämpar sig för 

korta revisionsåtaganden. I sådana företag tar det revisorerna lång tid att bekanta sig med 

företagets system, dokumentförvaring och interna kontroller. Därmed anser de det orimligt att 

hävda att revisionsarbetet görs som bäst de första åren av åtagandet. En av de vanligast 

nämnda nackdelarna med obligatorisk rotation är den extra kostnaden för klienten och därmed 

för allmänheten. Revisorsprofessionen hävdar att ett antal nyckelfaktorer i 

revisionsverksamheten gör rotationskravet onödigt då revisorer är motiverade att behålla 

objektiviteten och oberoendet på grund av sin strävan att bevara sitt rykte samt intäkterna från 

sina klienter.  

 

Det är svårt att direkt iakttaga resultatet av revisionskvaliteten vilket gör det väldigt 

problematiskt att mäta. Eftersom revisionskvaliteten i stort sett är omöjlig att observera 

använder forskare istället proxyvariabler till revisionskvaliteten för att kunna mäta resultatet. 

De variabler som vi i vår mätning av revisionskvaliteten har utgått ifrån är variabler som i 

tidigare studier påvisats utgöra substitut till revisionskvalitet. De variabler vi kommit fram till 

är revisionsbyråns storlek, rättstvister mot revisionsbyrån, revisionsarvode, revisionstimmar, 

icke revisionstjänster, redovisningsfel, fortbildning, företagsledningens uppfattning och 

branschspecialisering.  
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4. EMPIRISK METOD 

 

Vi har genomfört en undersökning och insamlat data genom studier av årsredovisningar, data 

från Affärsdata samt data från en genomförd undersökning. Insamlingsmetoden för primär- 

och sekundärdata beskrivs nedan. Vidare beskrivs operationaliseringen av variablerna samt 

vad som beaktats vid empiriinsamlingen. En diskussion kring studiens trovärdighet, 

innefattande bland annat bortfall, reliabilitet och validitet återfinns sedan. De statistiska 

metoder, t-test, korrelationsanalys och faktoranalys, som datamaterialet bearbetats med 

presenteras också. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Eftersom det inte har funnits krav på rotation i Sverige har vi, för att kunna uppnå syftet med 

denna uppsats, sökt efter situationer som kan likställas med rotation, rotationsliknande 

händelser. Vi har menat att det närmaste obligatorisk rotation vi kan komma är när en revisor 

lämnar ett uppdrag på grund av pension eller övergång till annat yrke. Förutom gruppen med 

rotationsliknande förhållande har vi valt att använda en referensgrupp där inget revisorsbyte 

skett mellan de undersökta åren. 

 

Vi har insamlat kvantifierbar primärdata från ett stort antal respondenter, vilket på ett enklare 

sätt möjliggör statistiska generaliseringar (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 

2001). För att kunna förklara om en möjlig rotationsplikt hade påverkat revisionskvaliteten 

har vi även använt oss av sekundärdata som vi hämtat från Affärsdata (Affärsdatas hemsida). 

 

4.2 Urval 

Målet för vårt urval har varit att få spridning på revisorerna mellan större och mindre byråer 

och även mellan revisorer som reviderat olika aktiebolag, allt från publika till ägarledda 

företag. För att få denna spridning valde vi att vända oss till samtliga KPMG-kontor, vilka av 

hävd sysslat med större bolag, med fem eller fler kvalificerade revisorer, dessa summerade till 

33 kontor (KPMG:s hemsida). För att nå revisorer som sysslar mer med ägarledda bolag valde 

vi att vända oss till de Lindebergs Grant Thornton-kontor som hade fem eller fler 

kvalificerade revisorer, vilket var fjorton kontor (Lindebergs Grant Thornton:s hemsida). För 

att även få med revisorer som arbetat på lokala revisionsbyråer i vårt urval sökte vi upp 
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mindre revisionsbyråer med samma geografiska spridning som KPMG- och Lindebergs Grant 

Thornton-kontoren, vilket summerade i nitton lokala revisionsbyråer (Eniros hemsida). Vi 

skickade e-post till ovan nämnda kontor och bad dem förse oss med eventuella uppgifter på 

revisorer som slutat samt upplysningar om tio bolag som de reviderat. Detta urval av 

respondenter kan sägas vara ett stratifierat urval med starka inslag av bekvämlighetsurval 

(Christensen et al., 2001). Detta första försök att nå respondenter för vår studie misslyckades 

helt då ingen av de revisionsbyråer som svarade på vår e-post hade haft någon revisor som 

slutat under det aktuella året. 

 

För att ändå göra det möjligt att genomföra en empirisk studie tvingades vi finna andra 

lösningar gällande de respondenter vi var tvungna att finna. Vi valde att via Affärsdata 

(Affärsdatas hemsida) söka på anmälningar till aktiebolagsregistret och gick igenom de första 

1400 träffarna för att konstatera om anmälan gällde byte av revisor. Träfflistan var sorterad 

efter ankomstdatum till Bolagsverket. Vi konstaterade att 215 anmälningar gällde byte av 

revisor och därefter gicks företagen igenom för att identifiera den revisor som reviderat 2002. 

För att konstatera om revisorn fortfarande reviderar eller ej genomförde vi därefter en sökning 

på revisorns namn för att konstatera om respektive revisor fortfarande var vald revisor för 

något bolag. Av de 215 företagen kunde vi urskilja 45 revisorer som slutat och 

telefonnummer till dessa togs fram via Eniro (Eniros hemsida). Revisorerna kontaktades 

därefter för att inhämta primärdata (se Appendix 1). Av dessa 45 revisorer var endast åtta 

stycken kontaktbara och lämpade för vår studie. Vi bad bland annat revisorerna att ange tio 

bolag som de reviderat innan de slutat och kontaktade sedan dessa per telefon för att inhämta 

ytterligare primärdata. För att möjliggöra en jämförelse före och efter rotationen var vi även 

tvungna att ta kontakt med den revisor som reviderade bolagen året efter rotationen. 

Information om vilka revisorer som övertagit revisionsuppdragen efter rotationen erhölls från 

Affärsdata (Affärsdatas hemsida). Även dessa revisorer kontaktades sedan via telefon (se 

Appendix 2). Urvalet vi gjort kan inte sägas vara slumpmässigt, då alla revisorer inte haft lika 

möjlighet att bli utvalda, utan är att klassa som ett bekvämlighetsurval med inslag av 

uppsökande urval. Vid ett bekvämlighetsurval antas att de utvalda utgör en representativ 

grupp. (Christensen et al., 2001) Vi menar att det urval vi gjort inte inneburit att vi styrt det i 

en viss riktning varpå vi menar att de utvalda utgör en representativ grupp för hela 

populationen. 
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Vad gäller referensgruppen har ett slumpmässigt urval via Affärsdata (Affärsdata) gjorts och 

60 revisorer som fortfarande reviderade samt de byråer som de arbetar på togs fram. 

Revisorerna kontaktades via e-post i vilken vi bad dem besvara ett antal frågor. Denna e-

postenkät misslyckades emellertid då endast ett svar inkom. För att komma vidare med 

empiriinsamlingen valde vi istället att ta kontakt med några olika revisionsbolag i olika 

storlek och bad att få tala med någon kvalificerad revisor. Dessa revisorer besvarade frågor vi 

ställde och försåg oss med uppgifter om företag som de reviderat under den aktuella perioden. 

Dessa företag kontaktades sedan via telefon och samma frågor som ställts till de företag som 

bytt revisor under den aktuella perioden ställdes. Urvalet till denna referensgrupp är ett 

bedömningsurval då vi valt revisionsbyråer och inte låtit slumpen styra vilka som kommit 

med i urvalet. 

 

All datainsamling från våra respondenter har skett genom standardiserade telefonintervjuer. 

Eftersom det endast rörde sig om ett fåtal frågor fann vi det lämpligt att ringa företagen för att 

på så vis förhoppningsvis höja svarsfrekvensen. Genom att genomföra telefonintervjuer, 

istället för att skicka ut enkäter, minimeras även risken för att fel person besvarar frågorna. 

Frågeformuleringarna var standardiserade, vilket innebär att de var presenterade på samma 

sätt (Ejlertsson, 1996). Vi har valt att använda oss utav slutna frågor utifrån vilka man 

vanligtvis får korta och konkreta svar. En risk vid intervjuer är att det uppstår en så kallad 

intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett visst sätt 

(Christensen et al, 2001). För att minska denna risk har vi ställt enkla och tydliga frågor. 

 

4.3 Trovärdighet 

För att bedöma trovärdigheten i vår uppsats är det viktigt att redogöra för kvaliteten i 

undersökningen. Vilken kvalitet undersökningen har är beroende av det totala felet. Enligt 

Dahmström (1996) bestäms det totala felet av urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, mätfel samt 

bearbetningsfel.  
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4.3.1 Urvalsfel 

Det finns en viss risk för urvalsfel i vår studie, då vi ej helt slumpmässigt har valt våra 

respondenter. Vi menar dock, i enlighet med tidigare skrivna, att det urval vi gjort gör det 

möjligt för oss att uttala oss generellt om populationen. 

 

4.3.2 Täckningsfel 

Vi har gjort flera avgränsningar av vår målpopulation för att inom befintlig tids- och 

resursram kunna genomföra vår studie. Det finns risk att denna rampopulation som vi valt att 

studera avviker från målpopulationen, men sannolikheten för att dessa avvikelser skulle kunna 

snedvrida resultatet anser vi inte vara stora då vi trots bedömnings- och bekvämlighetsurval 

inte styrt dessa i en viss riktning.   

 

4.3.3 Bortfallsfel 

För att testa våra hypoteser har vi studerat årsredovisningar samt intervjuat revisorer och 

personer i företagsledningar. Alla variabler vi planerat att undersöka genom 

årsredovisningarna har vi haft möjlighet att studera, med undantag ifrån ett fåtal fall där det 

totala revisionsarvodet saknades. Avsaknaden av det totala revisionsarvodet har påverkat 

variablerna revisionstimmar och icke revisionstjänster, bortfallets storlek kan ses i tabell 4.1.  

En del av respondenterna har ej varit anträffbara på telefon under tidsperioden då vi 

genomförde våra telefonintervjuer och ett partiellt bortfall har uppkommit i variabeln 

företagsledningens uppfattning, även detta kan utläsas ur tabell 4.1. Bortfallet på vårt 

studerade material är sammanfattningsvis lågt.  

Tabell 4.1 Bortfall 
 Revisionstimmar Icke 

revisionstjänster 
Företagsledningens 
uppfattning 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Urvalsgrupp 1 1,3 % 1 1,3 % 30 38 % 
Referensgrupp 1 1,7 % 1 1,7 % 32 55 % 
Totalt 2 1,4 % 2 1,4 % 62 45 % 

 

För att konstatera om det går att göra generaliseringar kring variabeln företagslednings 

uppfattning, som har ett högre bortfall än de övriga, presenteras i tabell 4.2 ett Mann-Whitney 
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test vilket jämför respondenter med ickerespondenter på de variabler där vi har svar från 

samtliga respondenter.  
Tabell 4.2 Bortfallsanalys, Mann-Whitney test 
  Medelranking Summa    N 
Fortbildning 2002     
Urvalsgrupp Respondenter 37,7 1885 50 
 Icke-respondenter 45,2 1335 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,161)    
Referensgrupp Respondenter 31,8 801 26 
 Icke-respondenter 28,2 903 32 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,499)    
     
Fortbildning 2002     
Urvalsgrupp Respondenter 39,5 1974 50 
 Icke-respondenter 42,2 1267 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,605)    
Referensgrupp Respondenter 30,8 801 26 
 Icke-respondenter 28,4 911 32 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,584)    
     
     
     
Revisionsarvode 
per timme 2002 

    

Urvalsgrupp Respondenter 42,3 2115 50 
 Icke-respondenter 37,5 1125 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,364)    
Referensgrupp Respondenter 35,3 919 26 
 Icke-respondenter 24,8 793 32 
 Mann-Whitney: Signifikant (0,015)    
     
Revisionsarvode 
per timme 2003 

 
   

Urvalsgrupp Respondenter 41,8 2091 50 
 Icke-respondenter 38,3 1150 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,511)    
Referensgrupp Respondenter 34,5 897 26 
 Icke-respondenter 25,4 814 32 
 Mann-Whitney: Signifikant (0,038)    
     
Redovisningsfel 
2002 

    

Urvalsgrupp Respondenter 38,0 1901 50  
 Icke-respondenter 44,6 1339 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,108)    
Referensgrupp Respondenter 31,2 811 26 
 Icke-respondenter 28,1 901 32 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,446)    
     
Redovisningsfel 
2003 

    

Urvalsgrupp Respondenter 41,7 2085 50 
 Icke-respondenter 38,5 1155 30 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,335)    
Referensgrupp Respondenter 32,9 855 26 
 Icke-respondenter 26,8 857 32 
 Mann-Whitney: Ej signifikant (0,110)    
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Ur de testerna som ovan presenteras i tabell 4.2 kan utläsas att det i urvalsgruppen inte finns 

några signifikanta skillnader mellan respondenter och ickerespondenter varför vi kan anta att 

så är fallet även vad gäller variabeln företagsledningens uppfattning. Detta innebär att vi för 

urvalsgruppens del kan dra generella slutsatser utifrån det insamlade materialet. När det gäller 

referensgruppen kan ur samma tabell utläsas att det i ett fall, arvode per timme, finns 

signifikanta skillnader mellan respondenter och ickerespondenter. För de två andra 

variablerna finns inga signifikanta skillnader. Försiktighet bör alltså vidtagas vad gäller 

generaliseringar kring variabeln företagsledningens uppfattning i referensgruppen. Viss 

försiktighet bör alltid finnas när det gäller generaliseringar av stickprovsundersökningar som 

denna. 

 

4.3.4 Mätfel 

Vår studie har till stor del bestått av att studera årsredovisningar, vilket innebär att det inte 

finns någon risk att vi påverkat materialet då årsredovisningarna inte upprättats för vår studie. 

Vår dokumentstudie skulle således ge samma resultat vid upprepade mätningar, vilket ökar 

reliabiliteten i studien. Beträffande intervjuerna har vi tagit för givet att varje fråga och svar 

uppfattats på ett identiskt sätt av alla intervjuade. Då vi på detta sätt tolkat respondentens svar 

har vi bortsett ifrån att samma fysiska fenomen, samma fråga och svar, kan innehålla olika 

sociala fenomen, det vill säga ha skilda betydelser för olika individer. De standardiserade 

frågeformulären är ett exempel på positivismens reduktion av sociala fenomen till fysiska 

fenomen (Andersson, 1979). Graden av tillförlitlighet hos vår mätning, det vill säga 

mätprocessens reliabilitet, kan minska något då vi på detta sätt inte tar hänsyn till det sociala 

fenomenet. För att reducera risken för att respondenterna skall uppfatta frågorna olika har vi 

utformat konkreta och tydliga frågor (Dahmström, 1996). Sålunda ökar sannolikheten att vi 

skulle komma fram till samma resultat om vi använder samma mätmetod vid upprepade 

tillfällen (Saunders et al., 2003; Christensen et al., 2001). Det är dock svårt att utesluta att 

respondenten påverkas av frågorna och antingen försöker svara på det vis som han eller hon 

tror frågeställaren vill eller av någon anledning vill undanhålla sanningen och ge en förskönad 

bild av verkligheten. Vi har vid intervjun underrättat respondenten om att svaren kommer att 

hanteras konfidentiellt och endast redovisas i aggregerad form. Således menar vi att vi har 

undanröjt en stor del av incitamenten att ge en förskönad bild av verkligheten. Dessutom 

borde endast två av de insamlade variablerna, antal utbildningstimmar och timarvode, som vi 
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erhållit från revisorerna utsatts för försköningsrisker. Vi menar att vi med hänvisning till ovan 

skrivna har uppnått en god reliabilitet på den genomförda undersökningen. 

 

En annan önskvärd egenskap hos mätningarna är att de skall mäta vad de avser att mäta, det 

vill säga att mätprocessen skall ha hög validitet (Saunders et al., 2003; Dahmström, 1996). 

För att uppnå validitet skall man oberoende av mätmetod komma fram till liknande resultat 

(Christensen et al., 2001). Validiteten i vår studie begränsas något då vi i resultatet gjort 

generaliseringar trots att vi gjort begränsningar i populationen.  

 

För att få användbara svar som ger oss möjlighet att på något sätt uttala oss om verkligheten 

är det av största vikt att den person som svarar har kunskap om de frågor som ställts. En e-

postenkät hade omöjliggjort en kontroll över vem som egentligen svarat och validiteten hade 

därmed varit lägre. Genom att istället kontakta respondenterna per telefon har vi reducerat 

risken att fel person besvarar våra frågor och vi har därmed möjliggjort en säkrare 

identifiering av respondenten vilket har ökat både reliabiliteten och validitet av våra primära 

data. (Dahmström, 1996) 

 

4.3.5 Bearbetningsfel 

Delar av de data vi använt oss av är hämtad ur årsredovisningar. Genom att vi inte bearbetat 

data utan endast sammanställt den, minskar risken för bearbetningsfel och både validiteten 

och reliabiliteten ökar. Slutligen vad gäller reliabilitet måste hänsyn tas till att den mänskliga 

faktorn kan ha orsakat felaktigheter. En stor mängd information har förts in i 

statistikprogrammet SPSS och vi inser att det finns risk för att felinmatningar skett i denna 

process. För att öka reliabiliteten har vi genomfört stickprov i datafilen för att kontrollera att 

felinmatningar inte förekommit. På detta sätt har god reliabilitet uppnåtts även vad gäller den 

mänskliga faktorns påverkan på datamaterialet.  

 

4.4 Operationalisering av hypoteser 

H1 En obligatorisk rotation av revisorer förbättrar revisionskvaliteten 

H2 En obligatorisk rotation av revisorer försämrar revisionskvaliteten 
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De två uppsatta hypoteserna operationaliseras utifrån den beskrivna modellen i kapitel 3. Vi 

har baserat de variabler som ligger till grund för modellen på tidigare forskning och har 

argumenterat för att de utgör mätbara variabler vad gäller kvaliteten på revisionen. Vår avsikt 

är inte att testa om variablerna är lämpliga proxyvariabler, detta förutsätter vi är klarlagt i 

tidigare forskning. Denna uppsats vill däremot konstatera om, och i så fall hur, kvaliteten 

påverkas av en obligatorisk rotation. Nedan följer en beskrivning över hur de olika 

variablerna operationaliserats. 

 

4.5 Operationalisering av kvalitetsvariabler 

I föregående kapitel har en modell framtagits som med hjälp av olika variabler skall göra det 

möjligt att mäta kvaliteten på revision. För att möjliggöra en empirisk mätning måste de olika 

variablerna operationaliseras.  

 

4.5.1 Revisionsbyråns storlek 

När det gäller revisionsbyråns storlek så har de indelats i tre grupper: 

• Stora byråer 

• Byråer som tillhör andra nätverk, exempelvis BDO och Lindebergs Grant Thornton  

• Mindre lokala byråer 

 

Empirisk data för denna variabel inhämtas främst från respektive företags årsredovisning. I de 

fall detta inte är möjligt tillfrågas revisorn om vilken byrå denne tillhör. 

 

4.5.2 Rättstvister mot revisionsbyrån 

Rättstvister mot revisionsbyråer är mycket ovanliga i Sverige liksom i övriga kontinentala 

europeiska länder. Av denna anledning menar vi att variabeln inte på ett tillförlitligt sätt kan 

användas då enbart två år undersöks. I den slutgiltiga modellen faller alltså denna variabel 

bort.  
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4.2.3 Revisionsarvode  

För att mäta företagens revisionsarvode har vi valt att undersöka revisionsarvodet per timme. 

Denna metod har vi valt för att revisionsarvodet skall bli jämförbart mellan åren för 

respektive företag. Uppgifter på det debiterade timarvodet har vi fått från de påskrivande 

revisorerna vid telefonintervjuer. Det har inte varit möjligt att kontrollera vilket timarvode 

olika medlemmar i revisionsteamen har utan timarvodet som används är detsamma som den 

påskrivande revisorn tagit ut. Vi är alltså medvetna om att timarvodet i vissa fall inte är 

representativt för revisionsteamet men menar att denna metod kan användas då det är den 

påskrivande revisorn som styr revisionsteamet och att dennes kompetens återspeglas i 

revisionsarbetet.  

 

4.5.4 Revisionstimmar 

När det gäller revisionstimmar har vi valt att utgå från revisionsarvodet för att sedan dividera 

detta med timarvodet som revisorn haft under de undersökta åren. För att göra antal timmar 

jämförbara mellan åren för respektive företag har vi valt att relatera antal timmar till 

omsättningen.  Anledningen till att vi valt omsättning som jämförelsegrund är att denna med 

större sannolikhet visar på antalet transaktioner i företaget jämfört med exempelvis 

balansomslutningen och på så sätt skulle påverka antal timmar för revisionen. Uppgifter på 

det debiterade timarvodet har vi som ovan nämnts erhållit från de påskrivande revisorerna. 

Liksom ovan är vi också medvetna om att timarvodet i vissa fall inte är representativt för 

revisionsteamet men menar att denna metod kan användas då det är den påskrivande revisorn 

som styr revisionsteamet och att dennes kompetens återspeglas i revisionsarbetet.  

 

Revisionstimmars variabel 
Omsättning

TimmeArvode
Arvode









= /  

 

4.5.5 Icke revisions tjänster 

I företagens årsredovisningar anges revisionsbyråns arvode och kostnadsersättning vilka är 

uppdelade på själva revisionsuppdraget samt övriga uppdrag.  
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För att erhålla jämförbara siffror divideras arvodet för icke revisionstjänster med det totala 

arvodet. Denna siffra jämförs sedan mellan åren. 

 

4.5.6 Redovisningsfel 

Redovisningsfel kan bland annat bero på periodiseringsfel, värderingsfel samt 

rapporteringsfel. För att inom rimliga ramar kunna operationalisera variabeln har vi inriktat 

oss på att undersöka den senare av dessa felkällor, de så kallade rapporteringsfelen. 

Rapportering av resultat och ekonomisk ställning är en viktig del av företagens 

redovisningsskyldighet och regleras i Årsredovisningslagen och som sedan vidareutvecklas av 

normgivande organ i olika rekommendationer (Grönlund, Tagesson och Öhman, 2005). 

 

För att fastställa vilka upplysningar som skall framkomma i årsredovisningarna utgick vi ifrån 

de rekommendationer som var obligatoriska enligt FAR (2003b; 2002) under tiden för de 

undersöka åren. I förvaltningsberättelsen undersökte vi huruvida det framkom upplysningar 

om verksamhetens art och inriktning samt disposition av bolagens resultat. Därtill har vi 

undersökt de noter som är obligatoriska enligt FAR: s rekommendationer (FAR 2003b; FAR 

2002).  Alla noter är inte möjliga att kontrollera då vi exempelvis inte vet om avsättningar 

gjorts till VD: ns och styrelsens pension. Alla noter som är möjliga att kontrollera har dock 

undersökts och de avvikelser som upptäckts har noteras som fel. Vi har kontrollerat huruvida 

företagen har presenterat vilka redovisningsprinciper och värderingsprinciper de har följt samt 

huruvida de har presenterat hur stor andel av revisorns arvode som avser revisionsuppdraget. 

Andra noter som har kontrollerats är huruvida medelantalet anställda fördelat på kvinnor och 

män var redovisat i årsredovisningarna. Vi kontrollerade även om löner och andra ersättningar 

samt sociala kostnader särskilt angivits och fördelats mellan ledning och övrig personal. Vad 

gäller avskrivningar har vi kontrollerat huruvida grunderna för avskrivningar av 

anläggningstillgångar har redovisats, det vill säga vilken avskrivningsmetod och 

avskrivningstid som använts. Slutligen undersökte vi även om skatt på årets resultat samt 

förändring på eget kapital noterats i årsredovisningen. En jämförelse har sedan gjorts mellan 

åren för att konstatera om någon förändring av antal redovisningsfel skett.  Totalt antal 

redovisningsfel som är möjliga att uppnå är nio stycken. All data för att undersöka denna 

variabel har inhämtats ifrån respektive företags årsredovisning.  
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4.5.7 Fortbildning 

Revisorns fortbildning operationaliseras som de fortbildningstimmar revisorn lagt under året 

för revisionen samt de två föregående åren. För revisorer som reviderat 2002 års räkenskaper 

mäts antalet fortbildningstimmar för år 2000 till 2002 och för revisorer som reviderat 2003 års 

räkenskaper mäts antalet fortbildningstimmer för år 2001 till 2003. 

 

4.5.8 Branschspecialisering 

Frågan om revisorerna har inriktat sig på en speciell bransch ställdes i telefonintervjuerna 

med revisionerna. Branschspecialisering är en binär variabel och en etta innebär att revisorn 

är branschspecialiserad och en nolla att denne inte är det. Revisorerna har endast fått en etta 

då det reviderade bolaget är inom den bransch som revisorn specialiserat sig på. 

 

4.5.9 Företagsledningens uppfattning 

I telefonintervjun med företagen ställdes en fråga kring revisionskvaliteten vilka besvarades 

på en sjugradig intervallskala. Företagsledningen fick svara på om de uppfattade 

kvalitetsförändringar på revisionen mellan år 2002 och år 2003. En fyra på intervall skalan 

innebar att kvaliteten upplevdes oförändrad, lägre siffra innebar en försämring och högre 

siffra en förbättring. 

 

4.6 Statistisk bearbetning 

Vårt empiriska material har analyserats i statistikprogrammet SPSS.  En genomgång av 

litteratur har gjorts för att finna de tester som lämpar sig för det empiriska material vi samlat 

in (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; Körner & Wahlgren, 2000; Aronsson, 1999; 

Edlund, 1995). Vi har även diskuterat vårt empiriska material med olika anställda vid 

Institutionen för ekonomi, Högskolan Kristianstad för att få svar på vilka analyser och tester 

som lämpar sig för den typen av data vi har. 

 

Vi har att göra med komplexa orsaksförhållanden där en oberoende variabel påverkar flera 

beroende variabler. Några av dessa förstärker kanske varandras effekter, medan andra 

motverkar varandra. Multivariat analysteknik skulle kunna innebära en möjlighet att ta 

ytterliggare ett steg i kartläggningen av den komplexa bilden bakom orsakerna till 

kvalitetsförändringen. Den teknik som statistiken här erbjuder är undersökning av en 
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beroende variabel i ljuset av två eller fler tänkbara orsaksvariabler (Djurfeldt et al. 2003). Vår 

slutgiltiga modell består av en oberoende variabel och åtta beroende vilket gör att det inte går 

att finna några tester som kan testa de åtta beroende mot den oberoende. Vi har undersökt och 

försökt applicera en mängd tester vilka samtliga visat sig vara ej användbara för vårt material. 

 

Vi har alltså tvingats testa de beroende variablerna var för sig mot den oberoende, för dessa 

tester har ett t-test använts. För att ett t-test skall vara möjligt att använda måste variablerna 

vara normalfördelade (Aronsson, 1999). Körner (1985) menar att ett stort stickprov alltid kan 

antas vara approximativt normalfördelat, enligt samme författare är en tumregel för stort 

stickprov 30 observationer vilket vi med marginal överstiger.  Vi har testat urvalsgruppen och 

referensgruppen var för sig och då testat skillnaden mellan åren för att se om signifikanta 

samband finns mellan rotation och förändringar i de olika variablerna. Vi har även sett på 

förändringen inom de båda grupperna och ställt dem mot varandra för att se om det finns 

signifikanta samband mellan rotationen och de skillnader som finns mellan grupperna. 

Samtliga tester redovisas i kapitel fem. 

 

För att kontrollera om det finns korrelation mellan de beroende variablerna har Pearsons 

korrelationstest använts vilket kräver att alla variabler mäts med intervall eller kvotskala och 

är normalfördelade vilket vårt material uppfyller. (Gunnarson, 2002) I syfte att se närmare på 

vilka variabler som samvarierar har en faktorsanalys genomförts. Den grundläggande tanken i 

faktoranalysen är att man genom ett antal faktorer (grupper) kan förklara ett komplicerat 

underliggande fenomen. Observerade korrelationer mellan variablerna är ett resultat av hur 

väl de tillhör dessa faktorer (grupper). (Norušis, 1992) Målet med faktoranalysen är enligt 

Aronsson (1999) att:  

• identifiera faktorer som inte direkt är observerbara och som kan förklara korrelationen 

mellan en uppsättning variabler.  

• bestämma ett antal dimensioner hos en variabel  

Faktoranalysen söker efter en struktur hos en uppsättning variabler och utgår från 

korrelationer mellan variablerna i variabeluppsättningen. Analysen utgår från linjära 

kombinationer av icke-observerade variabler. Med faktoranalysen försöker vi förenkla 

komplexa och mångfacetterade variabelrelationer. För att skapa ett tydligare mönster av 

faktorladdningar kan en optimering av kriteriet göras vilket innebär att variabeln får en hög 

laddning kring en faktor och låga laddningar på övriga faktorer. Detta görs genom rotation av 
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faktormatrisen. Faktorladdningarna för en variabel bör vara hög (> 0,3) på endast en faktor. 

På de övriga faktorerna bör variabeln ha låga laddningar (< 0,3). En variabel som har 

faktorladdningar på > 0,3 på båda faktorerna anses vara flerdimensionell, det vill säga den ger 

uttryck för mer än en sak. Vid bedömning av faktorladdningarnas storlek kan följande 

tumregler, som enligt Hair, Andersen, Tatham och Black (1995) refererad i Aronson (1999), 

vara användbara. 

< 0,3 Ej acceptabla 

0,3-0,4 Intressanta 

0,4-0,5 Viktiga 

> 0,5 Praktiskt signifikanta 
 

Tre faktorer identifierades och testades sen i ett t-test mot rotationen och ickerotation för att se 

om det fanns några signifikanta skillnader mellan dessa två grupper. 

 

Aronsson (1999) menar att tester visar signifikanta samband om nivån är högst 5 %. Vi har 

valt att benämna dessa signifikanta. Det finns dock vetenskapliga studier idag som använder 

sig av en signifikansnivå på 10 %, här kan exempelvis nämnas Bjørnenak (1997). Vi har valt 

att benämna signifikans mellan 5- och 10 % svag signifikans. 

 

4.7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att förklara en möjlig rotationsplikts inverkan på revisionskvaliteten i 

Sverige. Eftersom det inte har funnits krav på rotation i Sverige har vi, för att kunna uppnå 

syftet med denna uppsats, sökt efter situationer som kan likställas med rotation, 

rotationsliknande händelser. Vi har menat att det närmaste obligatorisk rotation vi kan komma 

är när en revisor lämnar ett uppdrag på grund av pension eller övergång till annat yrke. 

Förutom gruppen med företag som bytt revisor har vi haft en referensgrupp med företag som 

ej bytt revisor.  

 

Vi har valt att göra en stickprovsundersökning och urvalet av respondenter till gruppen med 

rotation, urvalsgruppen, var ett bekvämlighetsurval med inslag av uppsökande urval. 

Revisorerna som slutat fann vi med hjälp av Affärsdata (Affärsdatas hemsida). Vid ett 

bekvämlighetsurval antas att de utvalda utgör en representativ grupp (Christensen et al., 

2001). När det gäller referensgruppen har ett bedömningsurval gjorts, vi tog kontakt med ett 
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antal revisionsbyråer och bad att få tala med en revisor som reviderat under de aktuella åren, 

2002 och 2003.  Undersökning har genomförts dels genom att insamla data från olika företags 

årsredovisningar och dels genom telefonintervjuer med revisorer och företagsledningar.  

 

Trovärdigheten för studien har bedömts utifrån fem olika felkällor urvalsfel, täckningsfel, 

bortfallsfel, mätfel samt bearbetningsfel. I detta sammanhang diskuteras också uppsatsens 

validitet och reliabilitet som vi anser har uppnått en godtagbar nivå. 

 

Försök har gjorts att operationalisera samtliga kvalitetsvariabler som presenterats i kapitel tre. 

Då viss information kräver långtgående studier har vi endast kunnat operationalisera åtta av 

de nio ursprungliga variablerna. I och med att vårt datamaterial bestod av en oberoende 

variabel och åtta beroende har vi tvingats använda oss av t-test och har inte haft möjlighet att 

genomföra några multivariata tester på alla variabler tillsammans. Vi har även genomfört en 

korrelationstest och en faktorsanalys för att konstatera vilka variabler som samvarierar. 
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel analyseras insamlad data. Kapitlet inleds med t-tester av samtliga variabler 

som används i studien för att undersöka huruvida kvaliteten påverkas av rotation av revisor. 

Vidare testas korrelationsnivåer mellan variablerna, med hjälp av ett korrelationstest, för att 

se om variablerna korrelerar. En faktorsanalys genomförs därefter för att studera om 

materialet bildar naturliga grupper. Förändringar mellan åren för de variabler som studien 

utgår ifrån presenteras sedan i ett polärdiagram. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Revisionsbyråns storlek 

Målet med vår första variabel har varit att mäta kvaliteten baserad på revisionsbyråns storlek. 

Denna variabel, har liksom övriga variabler, använts för att undersöka hur kvaliteten på 

revisionen påverkas av en rotation av revisorer.  

 

Variabeln är grupperad i enlighet med operationaliseringen i kapitel fyra vilket är enligt 

följande: 

 

Stora byråer   0 

BDO och Lindebergs Grant Thornton 1 

Övriga mindre byråer  2 

 

Av tabell 5.1 kan utläsas att de bolag som utsatts för rotation tenderar att byta till större 

revisionsbyråer, men denna förändring är dock inte signifikant. Bland de bolag som inte bytt 

revisor har, av förståeliga skäl, igen förändring skett. Då man studerar jämförelsen mellan 

åren konstateras att förändringen mellan de bolag som roterat och de som inte roterat är 

signifikant. När de roterande bolagen jämförs med de ickeroterande bolagen kan alltså en 

förändring mot större byråer konstateras. 
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Tabell 5.1 T-test, revisionsbyråns storlek 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Revisionsbyråns storlek     
 Urvalsgrupp, rotation    

 • År 2002 80 1,00 1,01 
 • År 2003 80 0,75 0,97 

 T-test 2-sidigt 0,112 Ej signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • Före rotation 58 1,02 0,93 
 • Efter rotation 58 1,02 0,93 

 T-test 2-sidigt 1,000 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 80 0,25 0,67 
 • Ingen rotation 58 0,00 0,00 
 T-test 2-sidigt 0,005 Signifikant  
     
 
Bauwhede et al. (2003), Wooten (2003) samt DeAngelo (1981b) menar att revisionsbyråns 

storlek är en proxyvariabel för kvaliteten och att större revisionsbyråer ger högre kvalitet än 

små byråer. Författarna menar vidare att revisorn i en större revisionsbyrå har mindre 

incitament att bete sig opportunistiskt vilket resulterar i högre kvalitet. I en mindre byrå har 

revisorn lättare för att se till klientens önskemål för att minska risken att mista uppdraget. 

Även Watts och Zimmerman (1981, refererad i DeAngelo 1981b) menar att revisionsbyråns 

storlek kan användas som proxyvariabel till revisionskvalitet, då stora revisionsbyråer 

erbjuder högre kvalitet eftersom de har en fördel jämfört med mindre revisionsbyråer vad 

gäller övervakning av revisorernas beteenden. Krishnan och Schauer (2000) visar i sin studie 

att sannolikheten för att revisionsbyrån uppfyller rapporteringskraven ökar med storleken på 

revisionsbyrån. Teorin säger således att större revisionsbyrå innebär högre kvalitet. 

 

Av undersökningen kan vi utläsa att de reviderade företagen tenderar att byta till större 

revisionsbyrå vid rotation och på så sätt erhålls alltså en kvalitetsökning. Eftersom sambandet, 

mellan storleken på revisionsbyrån samt om de har genomfört en rotation eller ej, är 

signifikant kan vi dra slutsatsen att bytet är hänförligt till rotationen och därmed, enligt teorin, 

leder till en kvalitetsökning. I vårt datamaterial återfinns endast en revisor som slutat vars 

klienter bytt till en större byrå varför viss försiktighet bör finnas vid tolkningen av resultaten.  

 

Vi konstaterar alltså att variabeln revisionsbyråns storlek visar på signifikanta samband och 

på så sätt visar på en kvalitetsförändring i samband med rotation. Dock måste en viss 
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försiktighet vid slutsatsen kring denna variabel vidtas, med hänsyn till att endast en av 

revisorernas klienter har bytt till en större revisionsbyrå.  

 

Variabel 1, revisionsbyråns storlek, visar på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförbättring.         

             

5.2 Revisionsarvode 

Målet med nästa variabel har varit att mäta kvaliteten baserat på revisorsarvodet per timme.  

 

I tabell 5.2 framgår att arvodet per timme, mätt i absoluta tal, ökat något för både urvals- och 

referensgruppen. Dock är dessa förändringar inte signifikanta. I jämförelsen mellan de företag 

som utsatts för rotation och de som inte gjort det uppnås inte heller något signifikant samband 

mellan rotation och ökat timarvode, varför vi ej kan säga att det finns någon kvalitetsskillnad 

mellan de båda grupperna avseende denna variabel. 

 
Tabell 5.2 T-test, Revisionsarvode / timme 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Revisionsarvode / timme     
 Urvalsgrupp, rotation    

 • År 2002 80 1 044 291 
 • År 2003 80 1 061 382 

 T-test 2-sidigt 0,745 Ej signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 1200 762 
 • År 2003 58 1250 734 

 T-test 2-sidigt 0,722 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 80 17 332 
 • Ingen rotation 58 50 46 
 T-test 2-sidigt 0,464 Ej signifikant  
     
 
Att arvodet ökat för de företag som ingår i referensgruppen kan förklaras av inflationen som 

medför en årlig kostnadsökning. En av de vanligast nämnda nackdelarna med obligatorisk 

rotation är den extra kostnaden för klienten och därmed för allmänheten (Dopuch et al., 2001; 

Copley & Doucet, 1993; Hoyle, 1978; Catanach Jr & Walker, 1999 och Alander, 2002). 

Enligt Francis (2004) och O’Sullivan (2000) innebär ett ökat arvode, det vill säga ökade 

kostnader, en kvalitetsförbättring. Vi kan i denna studie inte påvisa att timarvodet ökat i 



  5. Analys 

     57 

samband med att det skett en rotation. Detta talar emot ovan nämnda teorier om att 

kostnaderna för revision skulle öka vid rotation.  

 

Den förändring som skett är, som tidigare nämnts, inte signifikant. Tittar man på de absoluta 

talen erfars dock en höjning av arvodet per timme vilket kan förklaras av inflation och med 

inflationen samverkande kostnadsökningar. 

 

För variabeln revisionsarvode per timme uppnås inget signifikant samband mellan rotation 

och ökat timarvode, varför vi inte med hjälp av denna kan visa på kvalitetsskillnader mellan 

bolag som utsatts för rotation och bolag som inte utsatts för rotation. 

 

Variabel 2, revisionsarvode per timme, visar inte på ett samband mellan rotation av 

revisor och kvalitetsförändring. 

            

5.3 Revisionstimmar 

Målet med nästa variabel har varit att mäta kvaliteten baserat på antalet revisionstimmar per 

miljon kronor i omsättning.  

 

Tabell 5.3 visar antalet revisionstimmar per miljon kronor i omsättning. Man kan konstatera 

att det i reella tal har skett en ökning av antalet revisionstimmar per miljon kronor i 

omsättning, både i gruppen som utsatts för rotation och den gruppen som ej utsatts för 

rotation, och ingen signifikant skillnad kan ses mellan de båda grupperna. Inte heller inom 

grupperna går det att se någon signifikant skillnad i antal revisionstimmar före och efter 

rotation. Vi kan alltså inte utifrån detta test säga att det skett en kvalitetsförändring i och med 

en genomförd rotation. 
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Tabell 5.3 T-test, Revisionstimmar 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Revisionstimmar     
 Urvalsgrupp    

 • År 2002 79 12,89 58,39 
 • År 2003 80 14,06 62,59 

 T-test 2-sidigt 0,903 Ej signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 11,17 20,62 
 • År 2003 58 17,11 38,27 

 T-test 2-sidigt 0,300 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 79 1,17 13,62 
 • Ingen rotation 58 5,94 35,30 
 T-test 2-sidigt 0,272 Ej signifikant  
     
 
Enligt Deis och Giroux (1992) är antalet revisionstimmar en lämplig proxyvariabel för 

revisionskvaliteten, där fler nerlagda revisionstimmar innebär högre kvalitet. Eftersom det 

finns ett intresse i att undersöka revisionens omfattning kan det förutsättas att ju mer 

granskning revisorn gör desto fler revisionstimmar och/eller användandet av 

specialistkompetens krävs vilket leder till högre revisionskostnad. I och med den uteblivna 

signifikansen kan denna variabel inte ensam besvara om kvaliteten ökat eller minskat med 

rotationen. Komplexiteten och storleken av de flesta företagen idag kommer inte att lämpa sig 

för korta revisionsåtaganden. I sådana företag kommer det att ta revisorerna lång tid att 

bekanta sig med företagets system, dokumentförvaring och interna kontroller. Därmed är det 

orimligt att hävda att revisionsarbetet görs som bäst de första åren av åtagandet. Den 

effektivaste revideringen utförs istället generellt av revisorer som har skaffat sig en grundlig 

kunskap om verksamheten genom granskning (Arel et al., 2005; Wooten, 2003; Alander, 

2002; Copley & Doucet, 1993 och Hoyle, 1978). Antalet revisionstimmar borde alltså vara 

större efter rotation om man ser till det teorin tar upp angående komplexiteten i dagens 

företag.  

 
Vi kan i våra tester inte se några signifikanta skillnader mellan rotation och icke rotation. 

Enligt teorin borde antalet revisionstimmar öka efter en rotation då det tar tid att sätta sig in i 

ett nytt företag. Ser man till resonemanget kring att ett nytt revisionsuppdrag skulle innebära 

att fler revisionstimmar går åt för att nå samma resultat skulle antalet timmar öka för dem som 

roterat vilket vi inte kan påvisa i denna studie. 
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I och med den uteblivna signifikansen kan vi inte med hjälp av variabeln revisionstimmar 

påvisa att en obligatorisk rotation skulle påverka kvaliteten i någon riktning. 

 
Variabel 3, revisionstimmar, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. 

 

5.4 Icke revisionstjänster 

Målet med följande variabel har varit att mäta kvaliteten baserat på hur stor andel icke 

revisionstjänster som revisorn utfört för klientföretaget i relation till det totala 

revisionsarvodet.  

 

Av tabell 5.4 kan andelen icke revisionstjänster i procent av det totala revisionsarvodet 

utläsas. Varken urvals- eller referensgruppens tester visar på något signifikant samband 

mellan rotation och andelen icke revisionstjänster. Ser man på de reella talen kan man även 

här utläsa att skillnaderna är små. Studeras den totala förändringen mellan åren konstateras att 

ej heller detta test är signifikant, vi kan alltså inte påvisa att det finns något samband mellan 

rotation och andelen icke revisionstjänster. 

 
Tabell 5.4 T-test, Icke revisionstjänster 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Icke revisions tjänster     
 Urvalsgrupp    

 • År 2002 79 39,78 31,99 
 • År 2003 79 33,93 33,27 

 T-test 2-sidigt 0,262 Ej signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 57 21,93 27,06 
 • År 2003 56 21,56 29,42 

 T-test 2-sidigt 0,944 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 79 -5,85 27,64 
 • Ingen rotation 56 -0,37 13,20 
 T-test 2-sidigt 0,169 Ej signifikant  
     
 
 

Locatelli (2002) menar att rädslan att förlora stora konsultarvoden kan göra att 

revisionsbyråer blir mindre vaksamma för oegentligheter och mindre benägna att rapportera 

dessa. Som exempel tar författaren revisionsbyrån Arthur Andersons arvode till Enron som till 
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större del bestod av icke revisionstjänster än av arvode för själva revisionen. Författaren 

menar vidare att detta ledde till att Anderson inte kunde vara oberoende och på så sätt 

minskade kvaliteten i revisionen. Större andel icke revisionstjänster skulle alltså minska 

kvaliteten.  

 

Vi kan i våra tester ej visa på signifikanta skillnader vilket innebär att kvalitetsskillnader 

mellan åren eller mellan roterande och ickeroterande ej kan styrkas. Detta innebär att rotation 

inte innebär vare sig kvalitetsökning eller kvalitetsminskning när kvaliteten operationaliseras 

som andelen icke revisionstjänster. Detta innebär dock inte att antagandet om att denna andel 

är ett användbart mått på kvalitet kan förkastas. Att skillnader inte kan påvisas innebär enbart 

att denna variabel inte påverkas av en rotation. 

 

Variabeln icke revisionstjänster kan alltså inte utifrån vårt empiriska material påvisa att 

kvalitetsförändringar skett i samband med rotation.  

 

 
Variabel 4, icke revisionstjänster, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor 

och kvalitetsförändring.  

 

5.5 Redovisningsfel 

Målet med denna variabel har varit att mäta huruvida antalet redovisningsfel påverkas av om 

en rotation av revisorer har skett eller ej.  

 

Då vi studerar antal redovisningsfel i urvalsgruppen där en rotation har förekommit kan vi i 

tabell 5.5 urskilja en signifikant minskning av antalet redovisningsfel efter att ett byte har 

skett. För att kontrollera att ingen generell minskning av antal redovisningsfel har skett, 

exempelvis till följd av att nya rekommendationer under det första undersökta året skulle ha 

medfört en generell ökning av redovisningsfel, har vi även valt att studera en referensgupp. 

Som tabell 5.5. visar har det i referensgruppen inte skett någon signifikant förändring mellan 

de båda undersökta åren vilket visar att en generellt högre frekvens av redovisningsfel inte har 

förekommit under det första året.  

 

För att vidare studera huruvida rotation påverkat förändringen av antal redovisningsfel under 

de undersökta åren har vi jämfört förändringarna mellan urvalsgruppen där det skett en 
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rotation med referensgruppen där det inte skett någon rotation. Enligt tabell 5.5. kan utläsas 

att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan rotation och förändringen av 

antal redovisningsfel. Dock kan vi på medelvärdena urskilja en marginell minskning av antal 

redovisningsfel både bland de företagen som genomgick en rotation och bland de företagen 

som behöll samma revisor över tidsperioden. Vi kan därmed inte påvisa att kvalitetshöjningen 

berodde på att en rotation av revisorer hade förekommit.  

 
 
Tabell 5.5 T-test, Redovisningsfel 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Redovisningsfel     
 Urvalsgrupp, rotation    

 • År 2002 80 0,31 0,57 
 • År 2003 80 0,15 0,36 

 T-test 2-sidigt 0,031 Signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 0,64 0,85 
 • År 2003 58 0,50 0,80 

 T-test 2-sidigt 0,371 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 80 -0,16 0,85 
 • Ingen rotation 58 -0,14 0,80 
 T-test 2-sidigt 0,371 Ej signifikant  
     
 

 

Vårt empiriska resultat säger därmed emot de teorier (Copley och Doucet, 1993; Brody & 

Moscove, 1998) som hävdar att rotation av revisionsbyråer skulle medföra att revisorerna 

hade fått ett mer kritiskt synsätt vid granskning av företag vilket hade förbättrat 

revisionskvaliteten. De menar att förtrogenhet tenderar att begränsa kreativiteten som 

vanligtvis finns i de första åren av ett revisionsuppdrag. Enligt AICPA (1992) och Alander 

(2002) finns det då en risk att revisorerna uppfattar revisionen som en repetition av 

föregående års revision vilket kan leda till att de förekommer resultaten istället för att vara 

uppmärksamma på små men viktiga förändringar hos klienterna vilket i sin tur kan resultera i 

att redovisningsfel går oupptäckta förbi revisionen. Enligt AICPA (1992) visar erfarenheter 

att beskyllningar om fel i revisionen inträffar betydligt oftare under de första åren då ett 

företag har ny revisionsbyrå.  
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Resultatet kan inte stödja argumentet som säger att redovisningsfel kommer att hopas över en 

period av år för att endast upptäckas vid konkurs. Enligt Hoyle (1978) kommer tidigare 

redovisnings- eller revisionsfel att upptäckas snabbt av nya utsedda revisorer och kommer 

därmed inte att bevaras i år av samma revisionsbyrå. Han menar därmed att rotation av 

revisorer hade gjort det möjligt för revisionsbyråer att kontrollera varandras arbeten, vilket 

hade förbättrat revisionskvaliteten. 

 

Vårt empiriska resultat kan inte heller påvisa att det finns risk för att väsentliga fel förbises då 

revisorer som inte utsätts för rotation förlitar sig för mycket på tidigare års dokumenterade 

värderingar av kontrollprocessen. Vi kan därmed inte visa på att en rotation av revisorer hade 

medfört en högre revisionskvalitet genom att dessa revisorer skulle ha en större objektivitet 

vid värdering av en klients kontrollprocess. 

 

Resultatet påvisar inte heller de teorier som säger att en positiv korrelation kan ses mellan tid 

på uppdraget och revisorns kompetens (Arruñada och Paz-Ares, 1997). Författarna menar att 

när antalet genomförda revisioner ökar, minskar risken i den revision som nu genomförs 

vilket reducerar risken att oegentligheter förbises.   

 

Enligt vårt testade empiriska material kan vi inte påvisa att en rotation av revisorer hade 

medfört en minskning av antalet redovisningsfel och resultatet är således inte förenligt med 

teorier som säger att det finns risk för att väsentliga fel förbises då samma revisor reviderar 

samma klient år efter år. Vårt resultat kan ej heller styrka de teorier som ser en positiv 

korrelation mellan tid på uppdraget och revisorns kompetens. Variabelns resultat visar därmed 

att en möjlig rotationsplikt i Sverige inte skulle medföra en förändrad kvalitet.  

 

Variabel 5, redovisningsfel, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. 

 

5.6 Fortbildning 

Målet med denna variabel har varit att mäta kvaliteten baserat på antalet fortbildningstimmar.   

 

Av tabell 5.6 går utläsa att i företag där det skett rotation av revisorer har 

fortbildningstimmarna ökat. Enligt tabellen ligger medelvärdet på 134 timmars 
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vidareutbildning i genomsnitt åren 2000 till 2002 medan under åren 2001 till 2003 stiger de 

totala utbildningstimmarna till i genomsnitt 205 timmar. Ser man vidare på de företag som 

inte utsatts för revisorsrotation ser man att medelvärdet ligger på 182 timmars fortbildning 

åren 2000 till 2002 och åren 2001 till 2003 på totalt 182 timmar hos de revisorer som 

reviderar. Ser man på de förändringar som skett i fortbildningstimmar hos de revisorer som 

reviderar bolag både år 2002 och 2003 jämfört mot fortbildningen hos dels de revisorer som 

reviderat 2002 och dels de revisorer som tagit över och reviderat 2003 ser man att, i bolag 

som varit utsatt för revisorsrotation, har revisorn som efterträder den tidigare revisorn mer 

fortbildning.  

 
Tabell 5.6 T-test, Fortbildning 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Fortbildning     
 Urvalsgrupp    

 • År 2002 80 134,36 95,17 
 • År 2003 80 205,09 65,90 

 T-test 2-sidigt 0,000 Signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 181,62 72,77 
 • År 2003 58 182,21 72,39 

 T-test 2-sidigt 0,965 Ej signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 80 70,72 91,53 
 • Ingen rotation 58 0,59 4,04 
 T-test 2-sidigt 0,000 Signifikant  
     
 
Ett kontinuerligt utbildningskrav för revisorerna kan förhöja kompetensen bland professionen, 

förbättra revisionskvaliteten, förstärka personalens engagemang och förfina servicen till 

klienterna. (Lee et al., 1999) Wooten (2003) menar att hög revisionskvalitet sammankopplas 

med företag som har anställda som är tekniskt och professionellt uppdaterade. Han hävdar 

även att revisionsbyråers förmåga att vidareutveckla sina anställda påverkar kvaliteten. I vår 

studie kan vi visa på att företag som utsatts för rotation har revisorer med mer 

vidareutbildning än företag som har samma revisor under flera år. Slutsatsen av detta är att 

företag som har en ny revisor har en högre kvalitet på revisionen. Vi kan visa på att det finns 

signifikanta skillnader mellan den grupp av revisorer som reviderar bolag under flera år och 

den grupp av revisorer som tar över vid rotationstillfället i ett bolag. En ökad fortbildning hos 

revisorerna leder till en ökad kvalitet på revisionen. Detta ligger i linje med vad Wooten 

(2003) säger när han talar om att en hög revisionskvalitet är kopplat till en revisionsbyråernas 
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förmåga att vidareutbilda sina anställda. Fortbildningen i referensgruppen har däremot inte 

förändrats mellan åren och vi kan inte uttala oss vidare om denna grupp.  

 

Vi kan alltså konstatera att vidareutbildningen skiljer sig åt mellan referensgruppen och 

urvalsgruppen och en förklaring till detta ligger i det faktum att revisorerna i urvalsgruppen 

som slutade är personer som, till största del, har gått i pension. Under de sista åren de är 

verksamma vidareutbildar de sig i genomsnitt mindre eftersom de är medvetna om att de snart 

skall sluta. Således blir variabeln något missvisande vilket försvårar tolkningen av denna. 

Skulle dessa data tolkas utifrån teorin innebär det att rotation leder till högre revisionskvalitet 

men med tanke på det sätt vi valt att operationalisera variabeln kommer det förmodligen bli 

missvisande. Det blir då inte rotationen i sig som leder till mer vidareutbildning hos 

revisorerna utan förändringen i vidareutbildning kommer av nämnda faktum, det vill säga 

pensionering av revisorer och den minskade vidareutbildning som dessa revisorer har under 

de sista åren. Slutsatsen vi kan dra av detta är att vi inte kan uttala oss om att 

revisionskvaliteten skulle påverkas av rotation eller ej då vi ser på fortbildningsvariabeln trots 

ett signifikant test.  

 

Variabel 6, fortbildning, visar på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. Dock kan signifikansen vara ett resultat av vårt sätt att 

operationalisera studien.                   

 

5.7 Branschspecialisering 

Avsikten med följande variabel är att mäta huruvida branschspecialisering påverkas av om en 

rotation av revisorer har skett.  

 

I tabell 5.7 kan urskiljas att det i vår urvalsgrupp har skett en marginell ökning av 

branschspecialisering, vilket innebär en marginell ökning av revisionskvaliteten. Denna 

ökning är dock inte statistiskt säkerställd och vi kan således inte påvisa någon 

kvalitetsförbättring efter att en rotation förekommit. I referensgruppen existerar inga revisorer 

med branschspecialisering något av åren 2002 och 2003, vilket visar på att det generellt inte 

skett en ökning av branschspecialisering under de studerade åren.  
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Inte heller mellan urvalsgruppen, där det skett en rotation, och referensgruppen, där det inte 

skett en rotation, kan ett samband påvisas. Vi kan således påvisa att det inte skett någon ökad 

branschspecialisering efter att rotation har förekommit vilket enligt Hogan och Jeters (1999) 

samt Deis och Giroux (1992) innebär att rotationen inte påverkat revisionskvaliteten.  

 
Tabell 5.7 T-test, Branschspecialisering 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Bransch     
 Urvalsgrupp    

 • Före rotation 80 0,08 0,27 
 • Efter rotation 80 0,10 0,30 

 T-test 2-sidigt 0,579 Ej signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 - - 
 • År 2003 58 - - 

 T-test 2-sidigt -      -  
     

 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation 80 0,03 0,42 
 • Ingen rotation 58 - - 
 T-test 2-sidigt 0,652 Ej signifikant 
     
 

Hogan och Jeters (1999) studie tyder på att specialisering inom en viss bransch gynnar 

revisionskvaliteten. Även Deis och Giroux (1992) hävdar att byråer med en hög koncentration 

av klienter i en särskild bransch har högre kvalitet i sin revision eftersom de har mer att 

förlora. Wooten (2003) menar att revisionsbyråer som har flera klienter i samma bransch får 

större förståelse för de unika riskerna som finns inom särskilda branscher. Byråer som har få 

klienter i samma bransch kanske inte har samma möjlighet att ta del av förändringar och 

händelser som berör branschen.  

 

Wooten (2003) samt Arruñada och Paz-Ares (1997) menar att en påtvingad rotation kan 

försvåra specialisering inom en viss bransch. Arruñada och Paz-Ares (1997) hävdar vidare att 

tvingande rotation allvarligt skulle kunna försämra revisorernas specialisering vilket hade lett 

till en minskad kompetens vilket slutligen hade påverkat kvaliteten. Om revisorer under vissa 

perioder måste lämna en viss näringsgren som kräver speciell kunskap kommer de att bli 

mindre villiga att specialisera sig i den (Catanach Jr & Walker, 1999). Vårt statistiska resultat 

visar att det inte i hög grad förekommer branschspecialisering. Sannolikheten för att en 

påtvingad rotation hade påverkat revisorernas specialisering borde därmed inte vara 

betydande. Möjligtvis sker specialiseringen bland kvalificerade revisorer snarare på olika 
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associationsformer och storlek än branscher som teorierna som vi har grundat vår studie på 

har hävdat. Således skulle en operationalisering på specialisering av bolagsform och storlek 

kunna ha gett ett annat resultat. 

 
Variabel 7, branschspecialisering, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor 

och kvalitetsförändring.  

 

5.8 Företagsledningens uppfattning 

Målet med denna variabel har varit att mäta huruvida företagsledningens uppfattning har 

förändrats mellan de två undersökta åren.  

 

Företagsledningens uppfattning år 2002 har på en sjugradig skala betygssatts till en fyra, då vi 

inte undersökt längre tillbaka och ser 2002 som ett utgångsår. Av tabell 5.8 kan utläsas att det 

finns ett signifikant samband mellan rotation och företagsledningars uppfattning om 

revisionskvaliteten i urvalsgruppen. Även i referensgruppen kan en signifikant ökning ses av 

företagsledningens kvalitetsuppfattning. Både urvals- och referensgruppen har alltså påvisbara 

förändringar vilket pekar mot att förändringen inte har med rotationen att göra utan är 

beroende på någon annan faktor vilket stöds av den uteblivna signifikansen i testet av 

förändringen mellan grupperna. Av standardavvikelserna kan utläsas att spridningen i 

kvalitetsuppfattning är större i urvalsgruppen än i referensgruppen.  

 
Tabell 5.8 T-test, Företagsledningens uppfattning 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Företagsledningens      
uppfattning Urvalsgrupp, rotation    

 • År 2002 80 4,00 0,00 
 • År 2003 50 4,44 1,23 

 T-test 2-sidigt 0,002 Signifikant  
     
 Referensgrupp    

 • År 2002 58 4,00 0,00 
 • År 2003 26 4,15 0,37 

 T-test 2-sidigt 0,002 Signifikant  
     
 Förändring 2002 - 2003    
 • Rotation  50 0,44 1,23 
 • Ingen rotation 26 0,15 0,37 
 T-test 2-sidigt 0,252 Ej signifikant  
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Kvalitet kan mätas på olika sätt, vilket har konstaterats av tidigare variabler, men oavsett hur 

man mäter ett så diffust begrepp som kvalitet på en tjänst som exempelvis revision så måste 

också hänsyn tas till hur mottagarna av informationen uppfattar kvaliteten. Brody och 

Moscove (1998) menar att det inte är tillräckligt att revisionsbyråerna är oberoende utan att 

användarna och allmänheten också måste inse detta. Brody och Moscove (1998) samt Hoyle 

(1978) menar att om det funnits krav på rotation så hade användarna haft större förtroende för 

de finansiella rapporterna. ”The Bocconi University Report”, refererad i Arel et al. (2005), 

visar att rotation har en positiv påverkan på allmänhetens förtroende till de finansiella 

rapporterna.  

 

Vår undersökning har visat att företagsledningens uppfattning inte har påverkats av rotation 

utan den förändring som skett är beroende på andra orsaker. Den förändring som skett mellan 

åren kan vara beroende av den ökade diskussion som finns angående revisorns oberoende. 

Tidigare forskning visar på att rotationskrav påverkar användarens förtroende för de 

finansiella rapporterna, det är alltså rotationskravet och inte empiriska bevis på 

kvalitetsökning som leder till en ökad kvalitetsupplevelse. Detta kan leda till att det är svårt 

att få ett signifikant utslag i Sverige idag då inget krav på rotation finns och på det sättet kan 

inte en ökad kvalitetsupplevelse hänföras till ett rotationskrav.  Detta kan vara en förklarande 

orsak till den utebliva signifikansen i testet mellan de som roterat och de som inte roterat. 

 

Variabel 8, företagsledningens uppfattning, visar inte på ett samband mellan rotation av 

revisor och kvalitetsförändring.      
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5.9 Korrelationstest 

I tabell 5.9 redogörs för korrelationsvärden mellan de variabler som använts i studien. Enligt 

tabellen förekommer en viss korrelation, både positiv och negativ, mellan variablerna.  

 
Tabell. 5.9 Korrelationsmatris på totala förändringar mellan år 02 och 03 
Pearsons korrelation 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Företagsledningens uppfattning  ,069 -,003 ,104 -,067 ,184 -,178 ,552***

2. Redovisningsfel  ,034 ,079 -,010 -,039 , 172** ,069

3. Revisionsbyråns storlek   -,109 -,036 -,776*** -,165* -,013

4. Arvode    -,043 ,045 ,350*** -,060

5. Revisionstimmar     -,033 -,103 ,004

6. Icke revisionstjänster       ,058 -,073

7. Fortbildning        -,065

8. Branschspecialisering        

***Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. 
**Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå. 
*Korrelationen är signifikant på en 0,10 nivå. 
 
 
Förändringar i revisionsbyråns storlek är starkt negativt korrelerad, signifikant på 1 % nivån, 

med förändringar i variabeln icke revisionstjänster. Då revisionsbyråns storlek ökar, det vill 

säga värdet på variabeln går mot noll, minskar de icke revisionsnära tjänsterna. Av vår 

undersökning kan vi utläsa att de reviderade företagen tenderar att byta till en större 

revisionsfirma vid rotation och på så sätt erhålls alltså en kvalitetsökning. Detta leder, enligt 

vår operationalisering till ett lägre värde på variabeln. De icke revisionsnära tjänsterna 

minskar när storleken på byrån ökar men vi kan dock inte visa på att de icke revisionsnära 

tjänsterna har ett samband mer revisorsrotation. Variablerna, som är starkt korrelerade med 

varandra, går i motsatt riktning, det vill säga en större byrå, vilket innebär högre 

revisionskvalitet, och lägre andel icke revisionsnära tjänster, vilket innebär högre 

revisionskvalitet, är stark korrelerade. Eftersom de är starkt korrelerade förklarar de, i flera 

fall, samma sak, det vill säga variablerna har samma förklaringsområde. Detta faktum är 

viktigt att ta hänsyn till då revisionskvaliteten mäts utifrån dessa variabler.  

 

Förändringar i variablerna redovisningsfel och fortbildning är korrelerade med varandra på 5 

% nivån. Detta betyder att variablerna till viss del förklarar samma sak. Korrelationsfaktorn 

ligger på 0,172 vilket är en relativt låg korrelationsnivå. När det sker en förändring i variabeln 

redovisningsfel sker även en förändring i fortbildningsvariabeln. Dock går förändringarna i 
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felaktig riktning, rent logiskt sett, eftersom då antalet utbildningstimmar ökar, ökar även 

antalet redovisningsfel. Förklaringen till detta kan finnas i det faktum att förändringarna är 

små vad gäller fortbildningsvariabeln. Det rör sig endast om marginella skillnader i 

fortbildning mellan åren vilket kan snedvrida resultatet något när jämförelser görs mot antalet 

redovisningsfel. Testet, som är utformat för att testa korrelationsnivåer mellan variablerna, 

visar på att en viss korrelation förekommer.  

 

I tabell 5.9 framgår även att förändringar i revisionsbyråns storlek är korrelerad med 

förändringar i fortbildningsvariabeln, dock endast på 10 % nivån. Det finns alltså ett svagt 

samband mellan revisionsbyråns storlek och nivån på fortbildningen. Korrelationen är negativ 

vilket innebär att då man går mot en större byrå sker också förändringar i 

fortbildningsvariabeln, det vill säga när ett byte mot en större byrå sker ökar även antalet 

fortbildningstimmar. Eftersom variablerna är valda för att mäta revisionskvalitet, och till viss 

del förklarar samma sak, måste man vara medveten om detta när en undersökning baseras på 

dessa variabler. Dock är korrelationen svag vilket innebär att variablerna, till största del, 

förklarar olika områden.  

 

Förändringar i variabeln arvode är starkt korrelerad, på 1 % nivån, med förändringar i 

variabeln fortbildning. Detta innebär att variablerna, som är valda för att mäta kvaliteten, i 

stort mäter samma sak. När arvodet ökar, ökar även antalet fortbildningstimmar. När en 

mätning av kvaliteten görs måste detta beaktas eftersom variablerna till viss del förklarar 

samma sak. Att mäta kvaliteten med dessa variabler har i tidigare studier visat sig gå bra men 

om båda variablerna används i samma studie som substitut till kvaliteten måste hänsyn tas till 

den korrelation som finns mellan variablerna.  

 

Det förekommer även en stark korrelation mellan förändringar i företagsledningens 

uppfattning kring revisionskvaliteten och förändringar i variabeln branschspecialisering. När 

företagsledningens uppfattning kring revisionskvaliteten förändras till det bättre sker även en 

förändring i variabeln branschspecialisering mot en mer branschspecifik inriktning hos 

revisorerna. Här måste man dock vara lite försiktigt när tolkning av insamlad data görs 

eftersom det är väldigt få revisorer som har en branschspecifik inriktning. 

  

Mellan resterande variabler i korrelationsmodellen finns det inga starka korrelationsband utan 

variablerna förklarar olika delar av det svårmätta kvalitetsområdet. Det kan även vara så att 
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alla variabler inte ger uttryck för kvalitet och, trots tidigare genomförd forskning, klarar 

variabeln inte av att mäta kvaliteten. Denna korrelationsanalys visar lite på de svårigheter som 

finns vid kvalitetsmätning och då ett antal variabler används som substitut för kvaliteten.  

 

5.10 Faktoranalys 

Enligt tabell 5.10 går det utläsa att materialet återfinns inom samtliga fyra faktorer. Modellen 

förklarar 74,9 % av den totala variansen. Variabeln icke revisionsnära tjänster bildar ensam en 

grupp, medan variablerna företagsledningens uppfattning tillsammans med variabeln 

branschspecialisering gemensamt bildar en grupp och är alltså korrelerade med varandra. 

Fortbildningsvariabeln tillsammans med variabeln arvode bildar en grupp och till sist 

återfinns variabeln revisionstimmar i en grupp. Två variabler, revisionsbyråns storlek och 

redovisningsfel, är flerdimensionella variabler, det vill säga de ger uttryck för mer än en sak 

och återfinns inte inom en specifik grupp. 

 
Tabell. 5.10 Faktoranalys med fyra faktorer (roterad faktormatris) 
Variabel Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Revisionsbyråns storlek -,932 -,932 -,122  

0Icke revisionsnära tjänster ,932 ,105   

Företagsledningens uppfattning  ,885   

Branschspecialisering  ,838   

Fortbildning ,215 -,248 ,772 -,170 

Arvode   ,733 -,101 

Redovisningsfel -,225 ,140 ,593 ,389 

Revisionstimmar   -,117 ,917 

Av den totala variansen förklarar faktoranalysen med fyra faktorer 74,9 % 

 

De grupper som har bildats är alltså ett resultat av att det finns korrelationer mellan 

variablerna inom gruppen. Att variablerna är jämt fördelade mellan grupperna ger uttryck för 

att det endast finns korrelation mellan ett fåtal variabler. Att välja fyra olika faktorgrupper på 

åtta variabler ger inte så mycket tillskott till analysen mer än en bild över hur stor spridning på 

materialet är. För att ytterliggare testa sambanden mellan variablerna görs faktoranalysen om, 

nu med endast tre faktorgrupper för att se om resultatet blir annorlunda. Resultatet av denna 

analys presenteras nedan i tabell 5.11. 
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Tabell. 5.11 Faktoranalys med tre faktorer (roterad faktormatris)  
Variabel Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Revisionsbyråns storlek -,939   

Icke revisionsnära tjänster ,929 ,109  

Företagsledningens uppfattning  ,882  

Branschspecialisering  ,837  

Fortbildning ,278 -,298 ,750 

Arvode ,125  ,737 

Redovisningsfel -,177  ,545 

Revisionstimmar   -,278 

Av den totala variansen förklarar faktoranalysen med tre faktorer 62,1 % 

 

När faktoranalysen genomförs med tre faktorer framträder ett tydligare mönster. Analysen 

visar att materialet bildar tre grupper. I den första gruppen återfinns variabeln revisionsbyråns 

storlek som är korrelerad med variabel icke revisionsnära tjänster. När korrelationsanalysen 

genomfördes i Kap. 5.9 visade den på en stark korrelation mellan dessa variabler och 

resultatet bekräftas här. I den andra gruppen återfinns variabeln företagsledningens 

uppfattning som är korrelerad med variabeln branschspecialisering. Även dessa variabler 

visade sig vara starkt korrelerade med varandra i den tidigare genomförda 

korrelationsanalysen. I den tredje gruppen återfinns variablerna fortbildning, arvode och 

redovisningsfel och dessa variabler är alltså korrelerade med varandra. Enligt tidigare 

genomförd korrelationsanalys visade sig variabeln fortbildning vara starkt korrelerad med 

variabeln arvode. Även variabeln redovisningsfel visade sig korrelera med variabeln arvode. 

En variabel, revisionstimmar, återfinns inte inom någon av grupperna. Av den totala variansen 

i materialet förklarar faktoranalysen med tre faktorer 62,1 %. Tre tydliga grupper framträder 

och frågan man kan ställa sig i detta läge är hur en faktoranalys med två faktorer skulle slå ut. 

För att kontrollera detta har även en sådan analys genomförts och presenteras nedan i tabell 

5.12. 

 



  5. Analys 

     72 

Tabell. 5.12 Faktoranalys med två faktorer (roterad faktormatris) 
Variabel Faktor 1 Faktor 2 

Revisionsbyråns storlek -,888  

Icke revisionsnära tjänster ,854 ,126 

Företagsledningens uppfattning ,374 -,177 

Branschspecialisering   

Fortbildning ,185 ,817 

Arvode ,118 ,792 

Redovisningsfel ,487 -,504 

Revisionstimmar   

Av den totala variansen förklarar faktoranalysen med två faktorer 44,3 % 

 

I denna analys framträder inte så tydliga grupper som i faktoranalysen med tre grupper, 

förklaringsvärdet sjunker till 44,3 %. Som tidigare placeras variabeln revisionsbyråns storlek 

tillsammans med variabeln icke revisionsnära tjänster i en grupp. Dessa variabler är starkt 

korrelerade med varandra. Sedan återfinns även variabeln företagsledningens uppfattning i 

denna grupp. Dock är värdet lågt, 0,374, vilket innebär att sambandet med de övriga 

variablerna i gruppen inte är så starkt. Värdet är dock av intresse och sambandet bör beaktas. I 

den andra gruppen framträder två variabler som korrelerar med varandra, nämligen 

fortbildning och arvode. Dessa variabler har även i de andra faktorsanalyserna visat sig bilda 

grupp. Två variabler, branschspecialisering och revisionstimmar, hör inte hemma i någon av 

grupperna utan finns utanför de valda faktorerna. Variabeln redovisningsfel är en 

flerdimensionell variabel, det vill säga den ger uttryck för mer än en sak och återfinns inte 

inom en specifik grupp. Sammanfattningsvis går det säga att en faktoranalys med endast två 

faktorer inte, på ett bra sätt, redogör för de samband som finns eftersom ett flertal variabler 

faller utanför modellen eller är flerdimensionella. 

 

För att uppnå en bästa möjlig faktoranalys är det fyra faktorer som bäst förklarar variablernas 

samband med varandra om man ser till förklaringsvärdena, men ser man till hur många 

variabler som återfinns inom faktorerna är det tre faktorer som bäst förklarar. Vid fyra 

faktorer sprids materialet jämt i alla fyra faktorer och några tydliga samband i vissa grupper 

framträder inte, och en faktoranalys med endast två faktorer klarar inte av att förklara 

sambanden mellan alla variabler utan flera variabler faller utanför modellen. När tre faktorer 

används fördelar sig materialet i dessa tre faktorer och endast en variabel faller utanför 

modellen. Förklaringsvärdet sjunker från 74,9 % till 62,1 % men tydliga grupper framträder 

och denna faktoranalys är att föredra framför den med fyra faktorer. I faktoranalysen med fyra 
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faktorer är det två flerdimensionella variabler som inte återfinns i någon av faktorerna. När 

faktoranalysen genomförs med tre faktorer är det endast en variabel som inte hamnar i en 

grupp eller faktor. Det tyder på att det finns tre olika riktningar, eller tre olika grupper, som 

var för sig har ett förklarande värde kring revisionskvaliteten. Resultaten från 

korrelationsanalysen bekräftas i faktorsanalysen och de korrelerande variablerna kan med 

hjälp av faktorsanalysen delas upp i tre olika grupper. 

 

Grupp 1.  

• Revisionsbyråns storlek 

• Icke revisionsnära tjänster 

Grupp 2. 

• Företagsledningens uppfattning 

• Branschspecialisering 

Grupp 3. 

• Fortbildning 

• Arvode 

• Redovisningsfel 

 

Grupperna kan sedan testas med hjälp av de faktorer som bildas av de hopslagna variablerna 

inom varje grupp. De nya faktorerna testas med hjälp av ett T-test och medelvärden mellan de 

som ingår i gruppen där det skett rotation testas mot medelvärden i gruppen som inte utsatts 

för rotation. Testet genomförs för att se om det finns signifikanta skillnader mellan de olika 

grupperna och presenteras nedan i tabell 5.13. 
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Tabell. 5.13 T-test på genomförd faktoranalys 
Variabel  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
     
Faktor 1. (Revisionsbyråns storlek, icke 
revisionsnära tjänster) 

    

 • Rotation  49 -0,09 1,20 
 • Ingen rotation 25  0,18 0,33 

 T-test 2-sidigt 0,259 Ej signifikant  
Faktor 2. (Företagsledningens uppfattning, 
branschspecialisering) 

    

 • Rotation  49 -0,01  
 • Ingen rotation 25  0,02  

 T-test 2-sidigt 0,915 Ej signifikant  
Faktor 3. (Fortbildning, arvode, 
redovisningsfel) 

    

 • Rotation  49 0,24 1,08 
 • Ingen rotation 25 -0,47 0,59 
 T-test 2-sidigt 0,003 Signifikant  
     
 

Av testet går det utläsa att faktor 1 inte uppvisar någon signifikant skillnad mellan gruppen 

rotation och gruppen icke rotation. Detta betyder att det inte finns någon skillnad mellan de 

olika grupperna när en sammanvägning av variablerna görs. I tidigare analyser kunde det 

konstateras att med endast variabeln revisionsbyråns storlek fanns det signifikanta skillnader 

mellan gruppen rotation och gruppen icke rotation men med variabeln icke revisionsnära 

tjänster kunde vi inte uppvisa några signifikanta skillnader mellan grupperna. När då 

variablerna vägs samman till en faktor uppvisas inga signifikanta skillnader mellan företag 

som utsatts för rotation och företag som inte haft någon roterande revisor. Förklaringen till 

detta kan vara att endast ett fåtal företag bytt revisionsbyrå från en mindre byrå till en av de 

stora och när testet genomfördes med endast denna variabel fanns skillnader men när de vägs 

ihop blir dessa skillnader så små totalt sett att testet inte blir signifikant. Faktor 1 kan alltså 

inte visa på att revisionskvaliteten skulle förändras med revisorsrotation.  

 

Av testet går det även utläsa att faktor 2 inte kan uppvisa några signifikanta skillnader mellan 

gruppen rotation och gruppen icke rotation. Det finns alltså inga skillnader mellan företag 

som utsatts för rotation på revisorsposten och företag som inte gjort detta när faktorn med 

variablerna företagsledningens uppfattning och branschspecialisering testas. Dessa variabler 

har inte heller, när de testats enskilt, uppvisat några signifikanta skillnader mellan gruppen 

rotation och gruppen icke rotation. Därför skulle det te sig mycket underligt om faktorn nu 

hade uppvisat skillnader mellan gruppen rotation och icke rotation. Faktor 2 kan alltså inte 

visa på att revisionskvaliteten skulle förändras med revisorsrotation.  
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Faktor 3 uppvisar signifikanta skillnader mellan gruppen rotation och icke rotation i 

ovanstående test. Variablerna som ingår i testet är fortbildning, arvode och variabeln 

redovisningsfel. Detta innebär att dessa tre variabler, sammanvägda till en gemensam faktor, 

har ett förklarande värde i tolkningen av revisionskvaliteten. Studeras variablerna närmare är 

det bara variabeln fortbildning som uppvisar signifikanta skillnader mellan gruppen rotation 

och gruppen icke rotation. Skillnaderna är stora och förklaringen till detta finns, som tidigare 

redogjorts för, i det sätt vi valt att operationalisera variabeln på. Eftersom vi valt att titta på 

revisorer som pensionerats finns det en naturlig förklaring till att dessa har vidareutbildat sig 

mindre under de sista åren de varit verksamma och detta har inte med rotationen i sig att göra. 

Slutsatsen som dras av detta test är att, trots att testet uppvisar signifikanta skillnader med alla 

tre variablerna sammanvägda, måste man vara väldigt försiktig vid tolkning av resultatet på 

grund av ovan nämnd anledning. Faktor 3 kan visa på att revisionskvaliteten skulle förbättras 

med revisorsrotation men denna tolkning är inte rättvis på grund av den operationalisering 

somt gjorts angående utbildningsvariabeln.  

 

5.11 Polärdiagram 

 

 
Figur 5.1 Polärdiagram 
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Av figuren ovan kan utläsas förändringarna mellan de företag som utsatts för revision och de 

som inte utsatts för rotation. Linjens placering på axlarna är framtagna som relationstal och 

det som kan utläsas är relationerna mellan rotation och ickerotation för de olika variablerna 

var för sig.  

 

Ser man på gruppen som inte utsatts för rotation konstateras att den befinner sig i en ganska 

jämn cirkel med endast mindre förändringar. För arvodet per timme och revisionstimmar ses 

en viss ökning vilken finns förklarad när var variabel analyseras tidigare i detta kapitel. 

 

Gruppen med företag som utsatts för rotation har inte en lika symetrisk utformning som de 

som inte utsatts för rotation. Det går dock att konstatera att förändringarna går i samma 

riktning med undantag för icke revisionstjänster där rotationsgruppen har en negativ 

förändring, andelen icke revisionstjänster har alltså minskat efter rotationen.  

 

Det kan konstateras att det finns en förskjutning i figuren men att de båda linjerna har en 

ganska lik utformning och om man lade dem över varandra skulle skillnaden inte vara så stor. 

Detta styrker det vi tidigare konstaterat, att kvalitetsförändringar i samband med rotation inte 

kan styrkas, varken i ena eller andra riktningen. 

 

5.12 Sammanställning över testade variabler 

Variabel 1, revisionsbyråns storlek, visar på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförbättring.                 

     

Variabel 2, revisionsarvode per timme, visar inte på ett samband mellan rotation av 

revisor och kvalitetsförändring. 

 

Variabel 3, revisionstimmar, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. 

 

Variabel 4, icke revisionstjänster, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor 

och kvalitetsförändring. 
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Variabel 5, redovisningsfel, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. 

 

Variabel 6, fortbildning, visar på ett samband mellan rotation av revisor och 

kvalitetsförändring. Dock kan signifikansen vara ett resultat av vårt sätt att 

operationalisera studien.     

                

Variabel 7, branschspecialisering, visar inte på ett samband mellan rotation av revisor 

och kvalitetsförändring. 

 

Variabel 8, företagsledningens uppfattning, visar inte på ett samband mellan rotation av 

revisor och kvalitetsförändring.      

 

5.13 Hypoteser 

 
Hypotes1 En obligatorisk rotation av revisorer förbättrar revisionskvaliteten 

Hypotes2 En obligatorisk rotation av revisorer försämrar revisionskvaliteten 
 

Vi har i denna studie funnit att en obligatorisk rotation inte påverkar revisionskvaliteten i 

någon riktning. Hypoteserna pekar i var sin riktning gällande obligatorisk rotations påverkan 

på revisionskvaliteten och måste därför båda falsifieras.  

 

5.14 Sammanfattning 

Av vår undersökning kan vi utläsa att de reviderade företagen tenderar att byta till större 

revisionsbyrå vid rotation och på så sätt erhålls alltså en kvalitetsökning. Eftersom sambandet, 

mellan storleken på revisionsbyrån samt om de har genomfört en rotation eller ej, är 

signifikant kan vi dra slutsatsen att bytet är hänförligt till rotationen och därmed, enligt teorin, 

leder till en kvalitetsökning.  

 

För variabeln revisionsarvode per timme uppnås inget signifikant samband mellan rotation 

och ökat timarvode, varför vi inte med hjälp av denna kan visa på kvalitetsskillnader mellan 

bolag som utsatts för rotation och bolag som inte utsatts för rotation.  
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Enligt teorin borde antalet revisionstimmar öka efter en rotation då det tar tid att sätta sig in i 

ett nytt företag. Vi kan i våra tester inte se några signifikanta skillnader mellan rotation och 

icke rotation.  

 

Vi kan i våra tester ej visa på signifikanta skillnader i testet med icke revisionsnära tjänster 

vilket innebär att kvalitetsskillnader mellan åren eller mellan roterande och ickeroterande ej 

kan styrkas. Att skillnader inte kan påvisas innebär enbart att denna variabel inte påverkas av 

en rotation.  

 

Det finns inte något statistiskt säkerställt samband mellan rotation och förändringen av antal 

redovisningsfel. Vi kan inte påvisa att kvalitetshöjningen berodde på att en rotation av 

revisorer hade förekommit.  

 

Fortbildning, påvisar en kvalitetsökning efter att revisorsrotation har skett. Vi kan konstatera 

att vidareutbildningen skiljer sig åt mellan referensgruppen och urvalsgruppen och en 

förklaring till detta ligger i det faktum att revisorerna i urvalsgruppen som slutade är personer 

som, till största del, har gått i pension. Under de sista åren de är verksamma vidareutbildar de 

sig i genomsnitt mindre eftersom de är medvetna om att de snart skall sluta. Således blir 

denna variabel något missvisande vilket försvårar tolkningen av denna. 

 

Vi kan inte påvisa någon kvalitetsförbättring vid test av variabeln braschspecialisering efter 

att en rotation förekommit. I referensgruppen existerar inga revisorer med 

branschspecialisering något av åren 2002 och 2003, vilket visar på att det generellt inte skett 

en ökning av branschspecialisering under de studerade åren.  

 

Vår undersökning har visat att företagsledningens uppfattning inte har påverkats av rotation 

utan den förändring som skett är beroende av andra orsaker.  

 

Faktoranalysen visar att när tre faktorer används fördelar sig materialet i dessa tre faktorer och 

endast en variabel faller utanför modellen. När faktoranalysen genomförs med tre faktorer är 

det endast en variabel som inte hamnar i en grupp eller faktor. Det tyder på att det finns tre 

olika riktningar, eller tre olika grupper, som var för sig har ett förklarande värde kring 

revisionskvaliteten.  
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6. SLUTSATS 

6.1 Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att förklara en möjlig rotationsplikts inverkan på 

revisionskvaliteten i Sverige. I dagsläget finns inget krav på revisorsrotation i Sverige, men 

däremot påverkas svenska bolag av regler som stiftas i andra länder. Dessutom har, enligt 

Hallgren (2004), EU-kommissionen övervägt att införa en ny regel som skall tvinga 

börsnoterade företag att med jämna mellanrum byta revisor eller revisionsbyrå. Det har 

därmed varit högst aktuellt att undersöka huruvida målet med en rotation, att förbättra 

revisionskvaliteten, uppfylls i det fall en sådan regel skulle implementeras.  

 

Eftersom revisionskvaliteten i stort sett är omöjlig att observera använder vi istället 

proxyvariabler till revisionskvaliteten för att kunna mäta resultatet. Enligt testresultatet i vårt 

undersökta material visar förändringarna i proxyvariablerna revisionsbyråns storlek och 

fortbildning på en kvalitetsförbättring i de företag där revisorsrotation förekommit i 

förhållande till de företag som ingår i referensgruppen. De övriga variablerna revisionsarvode, 

revisionstimmar, icke revisionstjänster, redovisningsfel, branschspecialisering och 

företagsledningens uppfattning visar inte på någon kvalitetsförändring i de företag där en 

rotation har förekommit jämfört med referensgruppen.  

 

Enligt tidigare forskning (Bauwhede et al., 2003; Wooten, 2003; DeAngelo, 1981b; Watts och 

Zimmerman, 1981, refererad i DeAngelo 1981b) utgör revisionsbyråns storlek en 

proxyvariabel till revisionskvalitet. Av vår undersökning kan vi utläsa att de reviderade 

företagen tenderar att byta till större revisionsbyrå vid rotation vilket skulle kunna innebära en 

kvalitetsförbättring.  

 

Bauwhede et al. (2003); Wooten (2003) samt DeAngelo (1981b) menar att större 

revisionsbyråer ger högre kvalitet än små byråer eftersom revisorn i en större revisionsbyrå 

har mindre incitament att bete sig opportunistiskt vilket resulterar i högre kvalitet. För en stor 

revisionsbyrå är ingen enskild klient viktig. Om revisorn missköter sin ställning och därmed 

försämrar sitt rykte riskerar denne däremot att förlora alla sina klienter. De anser vidare att 

revisorn i en mindre byrå skulle ha lättare för att se till klientens önskemål och på så sätt 

minska risken att mista uppdraget. Enligt Arruñada och Paz Ares (1997) är en revisors 
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vinning vid förlängning av kontrakt med klienten större än den vinning de hade kunnat erhålla 

vid ett nytt kontrakt med en ny klient. För att maximera sin nytta kommer därmed en revisor i 

en stor revisionsbyrå att tillhandahålla en hög kvalitet för att förlänga kontrakt med övriga 

klienter genom att behålla sitt goda rykte. Däremot kommer revisorer i mindre revisionsbyråer 

att vara benägen att förbise oegentligheter och undvika besvärliga områden för att behålla 

varje enskilt viktig klient. Genom detta opportunistiska förfarande kommer revisorn i en 

mindre revisionsbyrå att maximera sin egen nytta och således även tillhandahålla en lägre 

revisionskvalitet.  

 

Vi kan alltså konstatera att variabeln revisionsbyråns storlek visar på signifikanta samband 

med rotation vilket innebär att en kvalitetsförbättring har skett efter att rotation har 

förekommit. Dock måste en viss försiktighet vid slutsatsen kring denna variabel vidtas, med 

hänsyn till att endast en av revisorernas klienter har bytt till en större revisionsbyrå.  

 

Enligt tidigare forskning skulle revisorns fortbildning påverka revisionskvaliteten. Lee et al. 

(1999) menar exempelvis att ett fortbildningskrav skulle höja kompetensen och på så sätt 

kvaliteten. Wooten (2003) menar att hög revisionskvalitet sammankopplas med företag som 

har anställda som är tekniskt och professionellt uppdaterade. Att hålla sig uppdaterad kräver 

att man fortbildar sig på något sätt. Vår undersökning har enbart sett på de 

fortbildningstimmar som revisorerna genomgått och inte på den tid de lagt ner på egenstudier 

som att exempelvis läsa all den information som ständigt utkommer från skatteverket och 

olika normbildare. Någon av revisorsrespondenterna nämnde att den uppdatering han eller 

hon skötte på egen hand tog minst lika mycket tid i anspråk som de fortbildningskurser han 

eller hon deltagit i. Detta kan ha inneburit att ett mätfel har uppstått då de revisorer som har 

lägre antal fortbildningstimmar kan ha lagt ner mycket tid för egen uppdatering.  

 

Vår studie visar på att det finns signifikanta skillnader i kvalitetsförändringen mellan de 

företag som utsatts för rotation och de som inte utsatts för rotation. De revisorer som har ersatt 

den tidigare revisorn har fortbildat sig mer än de revisorer som blivit ersatta. Detta innebär, 

enligt Lee et al. (1999) samt Wooten (2003), att revisionskvaliteten ökat då det skett rotation 

av revisor. Anledningen till att de ersatta revisorerna fortbildat sig mindre, än de revisorer 

som tagit över deras revisionsuppdrag, skulle kunna vara ett resultat av vår operationalisering 

av studien. Den främsta anledningen till att de ersatta revisorerna har roterat har varit att dessa 

slutat på grund av pension. Dessa revisorer har möjligtvis de sista åren de varit verksamma 
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inte haft incitament att fortbilda sig i lika hög grad som de revisorer som tagit över uppdragen 

efter dem. Resultatet i denna variabel skulle därmed sannolikt snarare kunna bero på vårt sätt 

att operationalisera studien än på den faktiska rotationssituationen. 

 

Av undersökning kan vi utläsa att antal redovisningsfel efter att en rotation av revisorer har 

skett är lägre än före rotation, vilket innebär att en kvalitetsförbättring har skett efter att 

rotation har förekommit. Dock visar undersökningen på att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan förändringen i gruppen som utsatts för rotation och gruppen där ingen rotation 

har förekommit. Därmed måste viss försiktighet vidtas i vår förklaring till resultatet.  

 

Resultatet i gruppen som utsatts för rotation, urvalsgruppen, skulle kunna överensstämma med 

Copley och Doucets (1993) samt Brody och Moscoves (1998) teorier som hävdar att rotation 

av revisionsbyråer medför att revisorer får ett mer kritiskt synsätt vid granskning av företag, 

vilket förbättrar revisionskvaliteten. De menar vidare att förtrogenhet tenderar att begränsa 

kreativiteten som vanligtvis finns de första åren av ett revisionsuppdrag. Enligt AICPA (1992) 

och Alander (2002) finns det då en risk att revisorerna uppfattar revisionen som en repetition 

av föregående års revision vilket kan leda till att de förekommer resultaten istället för att vara 

uppmärksamma på små men viktiga förändringar hos klienterna vilket i sin tur kan resultera i 

att redovisningsfel går oupptäckta förbi revisionen. Ser man på jämförelsen mellan rotation 

och ickerotation totalt sett kan inte ovan skrivna sägas vara applicerbart.  

 

Ett annat skäl till att antalet redovisningsfel har minskat efter rotation kan vara att antalet 

fortbildningstimmar har ökat efter att rotation har förekommit. De revisorer som slutat, vilka 

främst består av revisorer som pensionerats, har haft färre fortbildningstimmar än de som tagit 

över revisionsuppdragen. Möjligtvis har de ersatta revisorerna till följd av de färre 

fortbildningstimmarna inte varit uppdaterade på nya rekommendationer, såsom exempelvis att 

uppgift om val av regelverk bland icke noterade bolag från och med 1 januari 2001 tydligt 

måste framgå i årsredovisningen (FAR 2002). Om så är fallet har operationalisering av 

studien lett till att det går att uppfatta en kvalitetsförbättring efter att rotation har skett. I en 

tvingande rotationssituation hade således förmodligen inte en kvalitetsförbättring kunnat 

urskiljas då de ersatta revisorerna hade övertagit andra revisionsuppdrag och haft incitament 

att fortsätta fortbilda sig. Testresultatet skulle alltså snarare kunna bero på vår 

operationalisering än på den faktiska rotationssituationen. 
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Fem av våra proxyvariabler kunde inte påvisa att rotation av revisorer påverkade 

revisionskvaliteten och vi kunde således inte med hjälp av dessa variabler visa på 

kvalitetsförändringar. Vårt resultat stödjer därmed inte Teoh och Lims (1996) samt Hoyles 

(1978) teorier om att kvaliteten och kompetensen av revisorns arbete minskar betydligt över 

tiden på grund av att revisorns oberoende skadas av ett långvarigt samarbete med ledningen i 

klientföretaget. Teoh och Lim (1996) påstår att kravet på rotation garanterar att revisorn 

förblir oberoende eftersom uppdraget kommer att vara begränsat och egenintresset då inte 

kommer att bli lika starkt. Testresultatet i dessa variabler kunde däremot visa att rotation inte 

påverkade revisionskvaliteten. Resultatet skulle, liksom Schultz och Gustavssons (1978) 

undersökning, kunna visa att längden på relationen mellan revisorer och klienter inte påverkar 

oberoendet. Enligt Arruñada & Paz-Ares (1997) saknas det direkta bevis på att påtvingad 

rotation skulle öka revisorns oberoende.  

 

Testresultatet avseende dessa variabler skulle kunna visa på att analysmodellen fyller sin 

funktion om att säkerställa revisorns oberoende i förhållande till klienten. Revisorn behåller i 

så fall sin objektivitet och sitt oberoende, oavsett om en rotation har förekommit eller ej. Detta 

tyder på att revisorernas professionalitet väger tyngre än den risk för beroendeförhållanden 

som vissa teorier talar om. Enligt vår undersökning borde således revisorernas professionella 

skepticism bibehållas oavsett om en rotation har förekommit eller ej, vilket säger emot 

Wooten (2003) och Alander (2002) som hävdar att den professionella skepticismen endast 

bibehålls om det sker en rotation.  

 

Anledningen till att stor del av teorin kring rotation skiljer sig från resultatet i vår studie skulle 

kunna vara att teorierna är utvecklade i länder med andra institutionella förutsättningar och 

annorlunda regelverk kring oberoendet. I Sverige måste revisorn oavsett om det förekommer 

en rotation eller ej ta hänsyn till de jävsregler som finns och måste inför varje nytt uppdrag 

granska sin opartiskhet och självständighet utifrån analysmodellen. Således kan anledningen 

till att vi i denna studie inte kan påvisa en kvalitetsförändring, efter att rotation av revisor har 

förekommit, vara att revisorerna, utan rotationskrav, klarar att bibehålla en oberoende 

ställning gentemot klientföretaget.   

 

Faktoranalysen, som genomfördes för att se om det fanns några tydliga grupper i materialet 

eller om det fanns något som tydde på att alla variabler hade samma förklaringsområde, 
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visade att det fanns grupper där variablerna i grupperna korrelerade med varandra. När 

faktoranalysen genomfördes med tre faktorer framträdde ett tydligt mönster. I den första 

gruppen återfanns variabeln revisionsbyråns storlek som var korrelerad med variabel icke 

revisionsnära tjänster. I den andra gruppen återfanns variabeln företagsledningens uppfattning 

som var korrelerad med variabeln branschspecialisering. I den tredje gruppen återfanns 

slutligen variablerna fortbildning, arvode och redovisningsfel och dessa variabler var alltså 

korrelerade med varandra. En variabel, revisionstimmar, återfanns inte inom någon av 

grupperna.  

 

Detta test visar att det finns tre olika grupper vilka har olika förklaringsområden då grupperna 

inte korrelerar med varandra. Att variablerna återfinns inom de olika faktorerna är en 

bekräftelse på den svårighet det är att mäta revisionskvaliteten. Revisionskvaliteten som är 

något väldigt abstrakt, har visat sig vara svår att mäta i tidigare undersökningar (Wooten, 

2003; Vanstraelen, 2000). I vår undersökning har vi använt oss av ett antal proxyvariabler för 

att på så sätt uppskatta kvaliteten. Faktoranalysen visar att de proxyvariabler som använts 

tenderar att bilda tre olika grupper. Detta tyder på att de mäter kvaliteten utifrån tre olika sätt, 

eller att de mäter tre olika sidor av kvaliteten. Det kan även vara så att alla proxyvariabler inte 

ger uttryck för revisionskvalitet utan istället mäter något annat. Grupperna som således 

bildades i faktoranalysen är kanske inte grupper som mäter kvaliteten på olika sätt utan det är 

kanske snarare så att endast någon av grupperna ger uttryck för kvalitet och de andra 

grupperna mäter något annat. Detta visar än en gång hur svårt det är att mäta kvalitet och den 

bakomliggande orsaken till varför materialet bildar grupper är väldigt svår att fastsälla i denna 

typ av studier.  Flera av de tidigare genomförda studierna har utgått från en variabel när de 

uppskattar kvaliteten och har då inte fångat alla sidor av detta svårmätta område. De har då 

inte heller stött på problemet med att materialet bildar grupper som inte korrelerar med 

varandra. Om man utgår från att alla tre faktorer fångar det de är avsedda att fånga, det vill 

säga de fungerar som en uppskattning på den kvalitet som finns i företaget krävs, för att fånga 

kvalitetens alla sidor, att flera variabler används i undersökningen. I denna studie har ett 

flertal variabler använts, just för att täcka upp flera sidor av den mångfasetterade kvaliteten 

och studien kan, utifrån tanken att flera variabler påverkar kvaliteten, på ett mer rättvisande 

sätt än tidigare studier uttala sig om rotationspliktens inverkan på revisionskvaliteten.   
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Denna studie har alltså funnit att en obligatorisk rotation inte påverkar revisionskvaliteten i 

någon riktning. Våra hypoteser pekade i varsin riktning gällande obligatorisk rotations 

påverkan på revisionskvaliteten och falsifierades därför båda. 

 

Om vi slutligen sammanväger vad vi kommit fram till i denna uppsats utifrån de teorier som 

ligger till grund, den empiriska undersökning som vi genomfört och de olika statistiska tester 

som gjorts på det empiriska materialet konstateras att vi kan falsifiera båda våra hypoteser. Vi 

kan i studien inte påvisa att rotation skulle medföra varken en förbättring eller en försämring 

av revisionskvaliteten. Detta konstaterande skall inte ses som ett misslyckande och innebär ej 

heller att de proxyvariabler vi använt oss av på ett felaktigt sätt mäter kvalitet. Tvärtom är 

resultatet det mest troliga med hänsyn till att teorin pekar i två olika riktningar.  

 

När man försöker sätta sig in i ett så pass diffust begrepp som kvaliteten utgör måste man 

ställa sig frågan vad som är upplevd kvalitet och verklig kvalitet. Den variabel vi har med som 

närmast kan sägas mäta verklig kvalitet är antalet redovisningsfel. Denna variabel mäter 

kvaliteten på ett mer direkt sätt än vad övriga variabler gör i enlighet med Deis och Giroux 

(1992) samt DeAngelo (1981a) definition som sannolikheten för att revisorn både kommer att 

upptäcka och rapportera en brist i klientens redovisning. Ett ökat antal redovisningsfel är lätt 

sammankopplat med kvaliteten på revisionen då en av uppgifterna för revisionen, enligt 

Aktiebolagslagen 10 kapitel och 3 §, är att kontrollera årsredovisningens och bokföringens 

riktighet (Aktiebolagslag, 1975:1385). Upplevd kvalitet behöver däremot inte ha så stort 

samband med den verkliga kvaliteten. Variabeln företagsledningens uppfattning får sägas 

mäta just denna upplevda kvalitet. Företagsledningen kan ha en väldigt god uppfattning om 

kvaliteten som exempelvis grundas på att de ständigt får rena revisionsberättelser. Detta 

behöver dock inte innebära att kvaliteten är god utan kan innebära att revisorn inte fullgjort 

sin skyldighet att lämna oren revisionsrapport.  

 

Man kan även tänka sig att en nyttomaximerande agent anser att hög kvalitet är detsamma 

som låg kostnad för agenten. Den upplevda kvaliteten kan alltså i hög grad skilja sig från den 

verkliga. Andra intressenter kan tänkas ha en bild av kvaliteten som är mer harmoniserad med 

den verkliga kvaliteten än vad agentens bild är. Övriga variabler kan på ett tydligt sätt sägas 

utgöra abstraktioner av kvalitet. Tidigare forskning ger dock vid handen att dessa utgör 

lämpliga proxyvariabler för kvalitet varför de på så vis kan sägas mäta den verkliga kvaliteten 

sett ur olika synvinklar. Frågan är vilken kvalitet som är viktigast, den verkliga eller den 
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upplevda. Den verkliga kvaliteten erfars egentligen inte av någon utan utgör i de flesta fall en 

grund till den upplevda kvaliteten. Den verkliga kvaliteten måste ändå sägas vara viktig då 

avsaknad av denna på sikt borde leda till att den upplevda kvaliteten minskar och förtroendet 

för revisionen urholkas. Den upplevda kvaliteten är däremot den som principalen betalar för 

och som bedöms av intressenterna. Denna kvalitet visar inte på verklig kvalitet men kan få 

stora konsekvenser för företaget i form av minskat eller ökat förtroende från intressenter 

såsom exempelvis banker, leverantörer, kunder personal. Om detta resonemang 

överensstämmer med verkligheten torde den upplevda kvaliteten vara viktigast då den får 

störst inverkan på klientens verksamhet vilket är i linje med det Shockley (1981) menar då 

han säger att värdet av revisionen till sist beror på uppfattningen snarare än det faktiska 

oberoendet. Som tidigare nämnts går det förmodligen inte i längden att upprätthålla en god 

upplevd kvalitet utan en god verklig kvalitet i grunden. Detta leder till att den upplevda 

kvaliteten kan sägas leva parasitiskt på den verkliga kvaliteten. 

 

Kan oberoende och professionalitet sägas uppväga varandra? Det vill säga om tillräcklig 

professionalitet finns behöver då inte oberoendet säkerställas på samma sätt eller om revisorn 

är oberoende behöver denne då inte vara professionell? För att gå vidare med detta 

resonemang måste först oberoende och professionalitet definieras. Revisorslagens 20 § 

stadgar att revisorns skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 

objektiv i sina ställningstaganden (Revisorslag, 2001:883). Enligt FAR (2003a) beskriver 

detta revisorns oberoende. Enligt Nationalencyklopedin uppträder en person professionellt då 

denne utför sin uppgift på ett fackmässigt godtagbart sätt (Nationalencyklopedins hemsida). I 

revisionssammanhang torde detta innebära att, i enlighet med Aktiebolagslagen 10 kapitel och 

3 §, utföra revisionen i enlighet med god revisionssed (Aktiebolagslag, 1975:1385). ”God 

revisionssed är enkelt uttryckt lika med god sed bland erfarna revisorer. Det handlar om 

kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme.” (FAR, 2003a, s. 83) I professionellt 

omdöme torde det ingå att revisorn är faktiskt oberoende. Detta innebär att faktiskt oberoende 

och professionalitet är tätt sammanbundna och kan således vara svåra att separera. Om 

tillräcklig professionalitet innehas av revisorn torde vikten av att separat säkerställa 

oberoendet vara mindre och dess påverkan på kvaliteten obefintlig. Om däremot revisorn 

säkerställt sitt oberoende men ej handlar professionellt i övrigt, det vill säga ej innehar 

kunskap och erfarenhet skulle kvaliteten på revisionen försämras. Det är den verkliga 

kvaliteten som påverkas i fört resonemang, den upplevda kvaliteten kan gå i helt motsatt 

riktning. En revisor som säkerställt sitt oberoende kan tyckas leverera en högre kvalitet, vilket 
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är helt i linje med de grundtankar som lett fram till rotationskravet i SOA då denna 

lagstiftning var ett svar på det minskade förtroendet för revision som följde av bland annat 

Enronskandalen (Arelet al., 2005). Den upplevda kvaliteten kopplad till oberoendet skulle 

alltså, med detta resonemang som grund, öka i och med införandet av ett rotationskrav. Det är 

svårt att uttala sig om huruvida denna lagstiftning har påverkat de svenska klienternas 

uppfattning om revisionskvaliteten då lagstiftningen endast påverkar ett fåtal företag i 

Sverige. Vår undersökning pekar dock mot att den upplevda kvaliteten har ökat bland 

samtliga respondenter men inga signifikanta skillnader kan urskiljas mellan rotation och 

ickerotation. Denna totala ökning kan vara hänförlig till den diskussion om oberoendet som 

förts de senaste åren och av införandet av SOA. När det däremot gäller professionaliteten som 

kan kopplas till den verkliga kvaliteten har vi inte kunnat påvisa några skillnader mellan 

rotation och ickerotation vilket är i linje med ovan presenterad definition av professionalitet. 

Professionaliteten, ceteris paribus, kan alltså inte sägas påverkas av om rotation sker. Rotation 

kan däremot öka det faktiska oberoendet och på så sätt kvaliteten. Oberoendet kan inte sägas 

uppväga professionalitet och ej heller kan professionalitet uppväga oberoende. Dessa två 

måste leva i symbios då de beror på varandra och påverkar olika delar av kvaliteten, den 

verkliga och den upplevda. 

 

De uteblivna skillnaderna mellan rotation och ickerotation i vår studie pekar mot att 

revisorskåren i Sverige har hög professionalitet av vilken även ett högt oberoende följer. Med 

resultaten av vår studie som bakgrund konstateras att revisionskvalitet handlar mer om 

professionalitet än om enbart oberoende. Detta innebär att ett rotationskrav inte skulle öka den 

verkliga kvaliteten och därför inte kan försvaras utifrån en sådan argumentation. Man skulle 

däremot kunna argumentera utifrån den upplevda kvaliteten och med detta som grund förorda 

ett rotationskrav. Denna rotation skulle då inte direkt påverka den verkliga kvaliteten men 

skulle öka intressenternas upplevda kvalitet vilken, som tidigare lyfts fram, är viktig för 

företagen. 

 
Revisionskvalitet kan beskrivas som en diamant där de olika fasetterna reflekterar olika sidor 

av kvaliteten. Den råa diamanten upplevs homogen men efter slippning framkommer de olika 

fasetterna som reflekterar det undersökande ljuset i olika riktningar och ger skiljda bilder av 

diamanten, kvaliteten.  
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6.2 Fortsatt forskning 

Vi har i undersökningen använt ett antal proxyvariabler för att mäta revisionskvaliteten. För 

att ytterligare förstärka resultatet och förtydliga revisionskvalitetens olika aspekter skulle fler 

proxyvariabler kunna användas och även andra beräkningar skulle kunna arbetas fram. 

Exempelvis påverkar, enligt Lennox (2003), företagsledningens tidigare anställning 

revisionskvaliteten. I det fall företagsledningen tidigare varit anställd på revisionsbyrån som 

reviderat företaget som denne är anställd på skulle detta, enligt författaren, påverka 

revisionskvaliteten negativt.  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att försöka hitta förklarande orsaker till företags olika 

verkliga och upplevda kvalitet. Exempelvis skulle företags olika egenskaper såsom storlek, 

bransch, finansiella ställning, kapital- och ägarstruktur kunna påverka hur revisionskvaliteten 

för företaget ser ut.  

 

Det vore även intressant att jämföra olika länders reglerverks inverkan på revisionskvaliteten. 

I Sverige regleras revisorns oberoende genom den så kallade analysmodellen. I övriga länder 

finns inte denna analysmodell utan andra regler avseende revisorns oberoende förekommer. 

Det skulle därmed vara intressant att undersöka huruvida dessa olika regelverk påverkar 

revisionskvaliteten.  

 

Genom att studera fler år och även undersöka hur kvaliteten förändras under ett antal år efter 

att rotation har ägt rum i ett företag hade möjligtvis en tydligare bild av rotationens påverkan 

på kvaliteten fåtts. För att undvika snedvridande effekter på vissa variabler, exempelvis 

fortbildning, skulle en studie kunna operationaliseras genom att undersöka revisorer som 

slutat av annan anledning än pension. Detta skulle kunna vara revisorer som slutat med 

anledning av annan anställning. 

 
Vi har i vår studie konstaterat att revisorns professionalitet är av stor vikt. En framtida 

forskning skulle kunna inriktas på att se vilka faktorer denna professionalitet består av och 

vilka av dessa faktorer som har störst påverkan på kvaliteten. Det talas mycket om oberoende 

men det är kanske andra faktorer av professionaliteten som har större påverkan på kvaliteten. 

Man kan vidare se på vad det är som gör en revisor professionell, om det kan vara utbildning, 

demografiska faktorer, erfarenhet, kön etcetera. 
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APPENDIX 1 

 

Intervjumall till revisorerna som slutat 

Mitt namn är ____ och jag ringer från Högskolan i Kristianstad. Jag undrar om Ni har 

möjlighet att ta Er tid att svar på två korta frågor som rör vår magisteruppsats inom revision? 

Det kommer endast att ta ett par minuter. 

 

Vi studerar hur revisionskvaliteten påverkas av revisorsbyte och arbetet koncentrerar sig 

främst på information hämtat ur årsredovisningar, men vi är också i behov av kompletterande 

uppgifter för att få svar på vissa av våra frågor.  

 

Förutsättning  

Personen skall ha gått i pension eller på annat sätt slutat med revision under 2003. 

 

Frågor som skall ställas 

Verifiera eller fråga vilken revisionsbyrå som personen varit anställd på? 

Har Ni haft någon branschspecifik inriktning?  

Hur många utbildningstimmar hade Ni under åren 2000 till 2002?  

Hur stort timarvode tog Ni ut under 2002? 

Varför slutade Ni som revisor? 

Skulle Ni vilja nämna tio företag som Ni reviderade under år 2002? 

 

Tack så väldigt mycket för att Ni tog er tid! Om vi i studien skulle behöva ytterligare 

information, får vi återkomma till Er i så fall? 

 

Ha en bra dag! 

 

Hej då! 
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APPENDIX 2 

 

Intervjumall till revisorerna som övertagit uppdrag 

Mitt namn är ____ och jag ringer från Högskolan i Kristianstad. Jag undrar om Ni har 

möjlighet att ta Er tid att svar på två korta frågor som rör vår magisteruppsats inom revision? 

Det kommer endast att ta ett par minuter. 

 

Vi studerar hur revisionskvaliteten påverkas av revisorsbyte och arbetet koncentrerar sig 

främst på information hämtat ur årsredovisningar, men vi är också i behov av kompletterande 

uppgifter för att få svar på vissa av våra frågor. Anledningen till att vi kontaktat Er är att Ni 

övertagit en del revisionsuppdragen från revisorn ____, då denne slutade.  

 

Frågor som skall ställas 

Verifiera eller fråga vilken revisionsbyrå som personen varit anställd på? 

Har Ni haft någon branschspecifik inriktning?  

Hur många utbildningstimmar hade Ni under åren 2000 till 2002?  

Hur stort timarvode tog Ni ut under 2002? 

 

Tack så väldigt mycket för att Ni tog er tid! Om vi i studien skulle behöva ytterligare 

information, får vi återkomma till Er i så fall? 

 

Ha en bra dag! 

 

Hej då! 

 

 


