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Sammanfattning 
Bara under de senaste åren har en rad ekonomiska skandaler skett på grund av manipulation i 
bokföringen. Manipulation som i de fall som vi tar upp Enron, Woldcom samt Skandia inte 
hade varit möjliga att genomföra utan hjälp av revisorer. Enron skandalen som var den första 
av de tre nämna har bidragit till införandet av Sarbanes-Oxely Act. En lag som bland annat 
kräver revisorrotation, det vill säga en revisor får inte sitta och skriva under 
revisionsberättelsen på samma firma mer än 5 år innan det ska ske ett byte. Även EU har efter 
skandalerna bidragit med en liknande rekommendation som innebär att en rotation bland 
revisorerna förespråkas vart 7:e år. Utifrån denna rekommendation har uppsatsens 
problemformulering skapats som lyder: 

”Skulle införande av en lag gällande obligatorisk revisorrotation ha någon inverkan på 
bolag som är noterade på Svenska Large Cap?”  

Uppsatsens huvudsyfte är att svara på ovanstående problemformulering samt att besvara 
delsyftet som innebär att se om det finns någon skillnad mellan revisorrotationen mellan de 
olika branscherna.  

Teorin har vi delats in i tre olika delar för att underlätta läsandet. Huvudrubrikerna är 
Revision, Earnings management samt Revisorrotation. De två första teoridelarna är med för 
att ge läsaren en bättre förståelse om ämnet. Ur den sista teoridelen, revisorrotation utgår 
empirin och analysen från. 

Rapporten har utförts med en deduktiv kvantitativ ansats. Där ett stratifierat slumpmässigt 
urval av företagen i de olika branscherna på Svenska Large Cap genomfördes med syfte att få 
ett representativt urval. Datainsamlingen bestod i att ta ut de revisorer som skriver under 
revisionsberättelsen från respektive bolags årsredovisning. Undersökningsperioden var på 10 
år och sträckte mellan åren 1997-2006.   

Empirin har sedan sammanställts i stapeldiagram där var och en av branscherna till en början 
har analyserats individuellt. I slutet av empirin har det sedan gjorts en sammanfattande 
jämförelse mellan de olika branscherna samt en sammanställning av Svenska Large Cap. 

Slutligen resulterade studien i ett konstaterande att införandet av en obligatorisk 
revisorrotation skulle ha en inverkan på de bolagen som är noterade på Svenska Large Cap.     
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1 Inledning 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
”Ekonomisk skandal”, är en inte alltför ovanlig rubrik i dagens affärsvärld. Det för 
automatiskt tankarna tillbaka de under senaste åren mest omtalade ekonomiska skandalerna i 
USA. Först och främst Enron skandalen och därefter WorldCom. Men även den svenska 
Skandia skandalen gör sig påmind. Hur dessa tre skandaler hänger samman återkommer vi till 
i slutet av detta avsnitt. Först en kort presentation av de tre bolagen i kronologiskordning i 
förhållande till när skandalerna uppdagades. 

Enron startades som ett naturgasbolag i Houston Texas år 19851. Genom att gå samman med 
en rad olika energibolag samt utvidga sin verksamhet till att även omfatta bland annat 
bredbandstjänster, dricksvatten och försäkringsarrangemang åt andra företag blev Enron 
USA: s sjunde största bolag. Detta sett ur perspektivet redovisade intäkter.2 Från och med 80-
talet till och med hösten år 2000 artondubblade bolaget sitt värde.3 Trots detta valde bland 
annat dollarmiljardären Fayez Sarofim från Houston som placerade pengar åt sina lika rika 
klienter att inte placera i Enronaktier. Han och hans medarbetare motiverade detta med: ”Vi 
förstår helt enkelt inte hur de tjänar sina pengar. Och vi köper aldrig något vi inte förstår.”4 
Men förutom Sarofim och hans medarbetare var det inte många som tvekade på att köpa 
Enronaktien, de flesta ville köpa den.5 På det stora hela hade Enron ett gott rykte, mycket tack 
vare sitt vackra huvudkontor i Houston, sitt kontor bredvid Buckingham Palace samt bolagets 
sponsring.6 Den stora efterfrågan på Enronaktien gjorde att det inte uppmärksammandes att 
många av direktörerna, närmare bestämt 30 stycken Enrondirektörer började sälja bort sina 
Enronaktier under år 2000. Detta i motsats till de anställda som på Enrondirektörernas 
rekommendation fortsatte köpa Enronaktien.7 Den 2 december år 2001 sprack dock bubblan, 
två månader efter det att den senaste kvartalsrapporten delgivits lämnade Enron in en 
konkursansökan. Alltså från att ha uppvisat en bruttoinkomst på 101 miljarder dollar år 20008 
fick över 20000 anställda sparken och skulder på 300 miljarder kronor lämnades kvar9. 

Ett annat exempel är WorldCom. Endast 7 månader efter Enrons fall, den 21 juli år 2002 var 
nästa ekonomiska skandal ett faktum. Detta då det amerikanska telekombolaget WorldCom 
gick i konkurs.10 Bolagets grundare Bernard Ebbers som tack vare ett basketbollsstipendium 
kom till Mississippi på 1960- talet var en man som verkligen klättrat på karriärstegen. Från att 
ha börjat sin karriär som mjölkbud, basketbolltränare, fortsatte han som hotellägare innan han 
slutligen år 1983 startade bolaget WorldCom.11 Det bolag som även skulle innebära hans fall. 

                                                
1 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=790820 070430 
2 Gunnar Wall, Tidernas största bedrägerier (Falun: Semic, 2005), s. 55 
3 Ibid. s. 54 
4 Ibid. s 59 
5 Ibid. s.65 
6 Ibid. s. 55 
7 Ibid. s.64 
8 Ibid. s.55 
9 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=790820 
10

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2005%5c03%5c16%5c137068%26src%3ddi 
11 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2005%5c03%5c16%5c137068%26src%3ddi 

Det första kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning som ligger till grund för den 
problemdiskussion, problemformulering och uppsatsens syfte som följer. Slutligen 
presenteras uppsatsen disposition i detta inledande kapitel.  
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Men innan dess hann han genom uppköp efter uppköp utveckla företaget till att bli USA:s 
näst största teleoperatör för långdistanssamtal.12 Tack vare denna utveckling fick han uppleva 
”det ljuva livet”. Med en förmögenhet som översteg 10 miljarder kronor ägde han både ett 
hockeylag, lyxyachter samt Kanadas största boskapsrange.13 Men sina rikedomar till trots såg 
han även till att vara en man av folket. Detta genom generösa doneringar till bland annat 
hemlösa barn14 och skolor.15 Genom sin medmänsklighet skapade han förtroende bland 
småspararna som även dem valde att pensionsspara i Worldcom och därigenom bidra till dess 
storhetstid i slutet av 1990-talet. Det börsnoterade värdet uppgick år 1999 till hela 700 
miljarder kronor.16 Men säg den lycka som varar för evigt, bara tre år senare var katastrofen 
ett faktum då WorldCom i juli år 2002 begärde konkursskydd. Över 17000 anställda fick gå 
och de som satsat sina pensionspengar i WorldCom förlorade allt. Bolaget lämnade kvar en 
skuld på över 30 miljarder dollar.17 

Det är dock inte bara i USA som de ekonomiska skandalerna sker, även Sverige har blivit 
drabbat. ”Skandia härvan” har troligen de flesta hört talas om. Skandia bolaget som startades 
redan år 1855 med utgångspunkt att sälja liv- och brandförsäkringar utvecklade sin 
verksamhet i den grad att deras aktier, endast åtta år senare blev inregistrerade på Stockholms 
fondbörs. Detta var dock bara början till Skandias fortsatta ”explosionsartade” framfart. Fyrtio 
år efter starten var Skandia ett väletablerat företag. Förutom som det första utländska bolag 
som inträtt på marknaden i USA, hade Skandia även utvidgat sin verksamhet till Colombia, 
Indien, Australien och Polen. Även utbudet av försäkringar var utökat till att också omfatta 
bland annat pensions-, bil- samt hemförsäkringar. Under 1990-talet steg Skandia aktien 
ytterligare till att år 2002 ligga tvåa på den svenska börsen. Det enda företaget som låg före 
dem var Ericsson. Skandia aktiens värde visade sig dock vara en bluff och våren år 2003 
redovisade företaget förluster och en nettoskuld på flera miljarder kronor. Skulder som 
företagets pensionssparare och anställda fick betala.18 

1.1.2 Vad är då den gemensamma nämnaren för dessa skandaler?  
I samtliga tre fall har revisorn haft en avgörande roll. Detta då denne godkänt och signerat de 
felaktiga årsredovisningarna. I stora drag är revisorns uppgift att se till att olika intressenter 
får en rättvis bild av ett företags ställning.19 Mer exakt vad revisorns roll samt vad dess 
uppgifter är kommer att tas upp under teoriavsnittet. Nu först en inblick på hur 
manipulationen skedde, även denna gång i den ordning som skandalerna uppdagades. 

Enrons metod för att manipulera i bokföringen var att hitta på vinster och förtäcka skulder. 
Genom att ta upp vinster innan de realiserats gav Enron en missvisande bild av företagets 
egentliga ställning. Företaget profilerades osanningsenligt som ett starkt växande företag värt 
att satsa på. 20 

WorldCom i sin tur manipulerade med både rörelseresultat och kassaflöde. Egentliga 
kostnadsposter flyttades till balansräkningen. Exempelvis kallade de underhåll av 
mobilsystem för finansiella investeringar. Detta ledde i slutändan till att rörelseresultatet före 

                                                
12

 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2002%5c06%5c27%5c52973%26src%3ddi 
13

 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2005%5c03%5c16%5c137068%26src%3ddi 
14 http://www.sr.se/cgi-bin/include/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=657272&programID=83 
15

 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2005%5c03%5c16%5c137068%26src%3ddi 
16

 Ibid. 
17

 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2002%5c06%5c27%5c52973%26src%3ddi 
18 http://www.skandia.com/se/about/history.shtml 
19 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_338_sv.pdf 
20 Gunnar Wall, Tidernas största bedrägerier (Falun: Semic, 2005), s. 65 
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avskrivningar var 35 miljarder kronor över det riktiga värdet.21 Precis som i Enrons fall 
uppvisades en alltför positiv bild av företagets ekonomiska ställning. 

Slutligen Skandia, bolaget som försökte uppnå sin vision om en ständigt stigande börskurs 
gjorde detta genom ”kreativ bokföring”. Den ”kreativa bokföringen” innebar bland annat att 
framtida vinster redovisades precis som i fallet Enron redan innan de realiserats, men även att 
bolagets skulder försökte döljas. Allt för att ge en sådan positiv bild av företaget som möjligt 
samt högsta möjliga bonus till direktörerna.22  

1.1.3 Konsekvenser i form av lagändringar 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes år 2002 som en direkt konsekvens av Enronskandalen. 

Ett av kraven som kom fram av denna akt är att den huvudansvariga revisorn måste bytas ut 
vart femte år.23 Samma år presenterade EU-kommissionen en ny icke-bindande 
rekommendation om revisorrotation gällande den huvudansvarige revisorn vart sjunde år.24  
Dessa två förändringar kommer att presenteras mer utförligt under teori avsnittet. 

1.2 Problemdiskussion 
Betydelsen av att kunna lita på att det som står i en årsredovisning stämmer överens med ett 
företags verkliga ställning har alltid varit av stor betydelse för företagets intressenter. Detta då 
årsredovisningarna är intressenternas ”verktyg” för att skapa sig en uppfattning om de ska 
eller om de ska avstå från att integrera med företaget. Återigen det är revisorns uppgift att se 
till att olika intressenter får en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning. Men som 
nämndes inledningsvis har det inte alltid skett vilket i sin tur orsakat ekonomiska skandaler. 
Skandaler där intressenterna varit de stora förlorarna. För att förhindra detta har nya lagar och 
regleringar skapats. Allt för att frambringa ett oberoende för revisorn och därmed möjliggöra 
för denne att ge en mer objektiv bild av företaget. Även EU-kommissionens icke-bindande 
rekommendation om revisor rotation vart sjunde år har gjorts sig gällande. Detta resonemang 
leder fram till problemformuleringen som följer:  

1.2.1 Problemformulering   
 ► Skulle införandet av en lag gällande obligatorisk revisorrotation ha någon inverkan på 
bolag som är noterade på Svenska Large Cap?  

1.2.2 Syfte  
Genom att gå tillbaka 10 år i tiden och granska vem som suttit som huvudansvarig revisor i de 
olika bolagen registrerade på Svenska Large Cap vill vi besvara vår problemformulering. Då 
bolagen är indelade i olika branscher på Svenska Large Cap blir vårt delsyfte att undersöka 
om rotationen av revisorer skiljer sig åt mellan de olika branscherna. 

 
 

 
 

                                                
21http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2002%5c06%5
c27%5c52973%26src%3ddi 
22 Ibid. 
23 Balans 1 år 2003 
24 Commission rekommendation, Official Journal of the European Communities (2002), s.12 
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Teoretisk metod 

Teori 

Empiri 

Slutsatser och 
diskussion 

Praktisk metod 

Analys 

1.3 Disposition 
 

Efter det inledande kapitlet som ni nyss läst fortsätter denna resa in på 
de teoretiska metoderna. Här finner ni förklaringar till val av ämne, 
kunskapssyn, angreppssätt, perspektiv samt kritik av källor. Allt detta 
innan vi går vidare med teorierna. 

 
 

Teorikapitlet är indelat i tre huvudgrupper bestående av revision, 
earnings management och revisorrotation. Utifrån avsnittet 
revisorrotation har empirin byggts upp. Men innan empirin ges en 
inblick på det praktiska tillvägagångssättet.   

   
Detta kapitel innehåller en beskrivning om hur studien praktisk är 
uppbyggd. Här diskuteras även eventuella problem som kan ha uppstått 
under uppsatsens gång. Denna beskrivning utgör grunden för den 
efterföljande empirin. 

 

Empirin presenteras i stapeldiagram indelade efter branscher och till 
varje enskild bransch ges en definition. Även stapeldiagram för Svenska 
Large Cap presenteras innan den efterföljande analysen. 

 

 

Analysen är ett resultat som baseras på empirin. I det här kapitlet 
presenteras utfallet på problemformuleringen. För att sedan gå över 
uppsatsens sista kapitel som innefattar slutsatser och diskussion. 

 

 

Slutligen i detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som 
framkommit genom empirin samt analysen. Även en diskussion kring 
uppsatsen i stort förs. 
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2. Teoretisk metod 
 

 

 
 

2.1 Ämnes val 
Valet av problemformulering till uppsatsen var inte helt uppenbart. Det enda vi var helt säkra 
på till en början var att vi ville skriva någonting inom redovisning. Detta eftersom vi båda två 
valt att läsa företagsekonomi med inriktning redovisning. Eftersom redovisning är ett väldigt 
brett ämne och därmed tillåter många olika infallsvinklar har vi blivit tvungna att revidera vår 
problemformulering samt syftet under uppsatsens gång. Vår initiala problemformulering 
hittade vi på Deloittes hemsida och ljöd som följer ” Har kvaliteten på revisionen höjts efter 
Enron? ”25 Med denna formulering som utgångspunkt började vi vår studie för att tillslut 
komma fram till den nu gällande problemformulering som presenterats inledningsvis. 
Revisorrotation anser vi vara ett mycket aktuellt ämne trots att dess historia sträcker sig 
tillbaka till 1930-talet. Detta på grund av de ekonomiska skandalerna som inträffat under 
2000-talet vilket än en gång aktualiserat en diskussion kring revisorrotation.  

2.2 Förförståelse 
Vi är båda inne på vår sjätte termin på Civilekonomprogrammet som nämndes med inriktning 
redovisning. Trots detta var vår förförståelse till detta ämne mycket begränsad till en början. 
Vi hade hört talas om de tre skandalerna, men exakt vad som låg bakom dessa samt vilka 
konsekvenser de inneburit hade vi ingen aning om. Sarbanes-Oxley Act samt Eu:s 
rekommendation om revisor rotation är ingenting som har berörts under tidigare kurser. 
Visserligen, när det gäller Skandia skandalen visste vi att det rörde sig om bonussystem, men 
att det även där fanns bokföringsfiffel med i bilden hade vi ingen aning om.   

2.3 Kunskapssyn 
Det finns två olika kunskapssyner, positivism och dess motsats hermeneutik. 26 

Positivism bygger på absoluta sanningar samt en tro på att det är möjligt att uppnå en total 
objektivitet.27 En forskare ska alltså enligt positivismen kunna studera både sociala och 
fysiska fenomen utan att påverka dem.28 En tydlig skillnad mellan fakta och värderingar görs i 
syfte att uppnå vetenskapens uppgift som enligt positivisterna är att fastställa fakta.29 
Positivismens mål är att hitta samband som kan förklaras med matematiska termer.30  

Hermeneutikerna till skillnad från positivisterna använder sig av sina egna värderingar och 
tolkningar för att förstå andra människors avsikter. Enligt dem kommer dessa fram i språk och 

                                                
25 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D103740,00.html 
26 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.28. 
27 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), s.24. 
28 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik (Göteborg: Korpen, 1982), s.73. 
29 Ibid, s.59. 
30 Ibid s.15. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av ämnesvalet samt en inblick av vår 
förförståelse. Vidare behandlas kunskapssynen, perspektivet samt angreppssättet för 
uppsatsen. En motivering till valet av kvantitativ studie finns att tillgå. Kapitlet 
avslutas med litteraturstudie samt källkritik.  
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handling. 31 De sociala aktörerna är viktiga enligt hermeneutikerna och det gäller att förstå och 
tolka hur de känner.32 Känsla och förnuft hör enligt hermeneutikerna samman.33 

Vår uppsats har byggts upp och presenterats ur den positivistiska andan då vår ambition varit 
precis som positivismen menar, ”att man kan och bör producera säker och giltig kunskap.”34 
Även vår datainsamling har vi följt den positivistiska kunskapssynen. Genom att vi använt oss 
av redan existerande nedskriven data har vi inte kunnat påverka studieobjektet. Som nämnts 
ovan, ska forskaren enligt den positivistiska kunskapssynen inte ha någon inverkan på 
studieobjektet. På liknande sätt har vår strävan efter att försöka presentera generaliserbar 
kunskap stämt bra överens med den positivistiska kunskapssynen som har detta som ett av 
sina mål.35  

2.4 Perspektiv 
Denna studie är genomgående tänkt ur intressent perspektivet. Vi har valt att skriva utifrån 
intressenternas synvinkel eftersom det är dessa som bevisligen drabbas hårdast vid 
ekonomiska skandaler. Intressenterna är också dem som har svårast att få tillgång till 
information gällande företagets egentliga ställning. 

2.5 Angreppssätt 
I en vetenskaplig studie finns det två forskningsansatser att välja mellan, antingen deduktiv 
eller induktiv. Deduktiv teori innebär att utifrån teorin skapas en eller flera hypoteser som 
sedan testas och bekräftas eller förkastas36. Den induktiva metoden innebär att forskaren utgår 
från empirin och utifrån den genererar teorier37. Ett ytterligare metodologiskt val är huruvida 
uppsatsen ska vara av deskriptiv eller normativ karaktär. Valet är beroende på vilket syfte 
uppsatsen har. Med ett deskriptivt syfte beskriver forskaren hur verkligheten ser ut, medan ett 
normativt syfte innebär att forskaren försöker komma med förslag till lösningar om hur 
verkligheten bör se ut.38  
 
Utgångspunkten i denna studie har varit teorier vilket innebär att vi valt den deduktiva 
forskningsansatsen. Huvudteorin består utav EU:s icke bindande rekommendation på revisor 
rotation vart sjunde år. Vi har för avsikt att testa om den skulle ha någon inverkan på de 
noterade bolagen på Svenska Large Cap. Studien utgår inte från några förutbestämda 
antaganden utan syftet är att beskriva hur ofta revisorer roterar vilket innebär att vi valt en 
deskriptiv ansats.  

2.6 Kvalitativ kontra kvantitativ 
Den vetenskapliga metoden består av två inriktningar, kvantitativ och kvalitativ. Den 
kvantitativa inriktningen har sin bakgrund i naturvetenskapen, framförallt positivismen, där 
empirisk kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer har en central roll. 
Forskaren samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i syfte att finna mönster eller 
lagbundenheter som antas gälla generellt för studiens population. Man vill förklara och kunna 
dra säkra slutsatser.39 Kritikerna till den kvantitativa metoden medger att resultaten blir breda 

                                                
31 Patel & Davidson, s.29. 
32 Alan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s.589. 
33 Andersson, s.70.  
34 Widerberg, s.24. 
35 Ibid, s.24. 
36 Bryman & Bell, s.23. 
37 Bryman & Bell, s.25. 
38 Andersen (1998) s.21. 
39 Steffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.31. 
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och generella men har svårigheter att bli djupa. De anser dessutom att kreativ forskning 
hindras genom de stränga kraven på reliabilitet, validitet och generalisering. 40 

Det kvalitativa synsättet har växt fram ur de humanistiska vetenskaperna. Huvuduppgiften för 
det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte generalisera, 
förklara och förutsäga.  Kvalitativ forskning kritiseras av många som alltför subjektiv 
eftersom resultatet beror i hög grad på vem som har gjort tolkningen. Man kan dessutom 
invända att reliabiliteten ofta är osäker och att det vanligen låga antalet 
undersökningspersoner starkt begränsar eller omintetgör möjligheterna till generaliseringar.41  

En kvalitativ studie anser vi inte hade kunnat tillgodose syftet med vår studie. Som nämns 
ovan är syftet med en kvalitativ forskning inte att göra generaliseringar. I vårt fall skulle detta 
innebära att någon generalisering gällande företag på Svenska Large Cap inte varit möjlig.  

Följaktligen har denna studie baserats på en kvantitativ metod pga. tre anledningar. De två 
första anledningarna är att vi har en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt, 
vilket är nära sammankopplat med den kvantitativa metoden42. Den sista anledningen är att vi 
genom en granskning av årsredovisningarnas revisionsberättelser samlat in kvantifierbara data 
på ett objektivt sätt för att kunna uppnå generaliserbara resultat.  

2.7 Litteraturstudie 
För att få ett verktyg som kan hjälpa till att förklara och skapa förståelse för vår uppsats syfte 
har ett antal teorier valts ut. Dessa teorier har delats in tre huvudområden revision, earnings 
management och revisorrotation för att. Dessa teorier har vi valt ut dels utifrån kriterier som 
applicerbarhet och väsentlighet, dels utifrån den kunskap vi sedan tidigare besitter angående 
revision och den nyvunna kunskap vi efter litteraturstudier på området nu besitter. Vår 
kunskap kring just områdena earnings management och revisor rotation var begränsade vilket 
kan ha inneburit att andra likvärdiga eller mer lämpliga teorier kan ha förbisetts i 
teorigenomgången. Dock anser vi att vår noggranna teorigenomgång gett oss ett bra verktyg 
som kan hjälpa till att förklara och skapa förståelse för uppsatsens syfte.  

2.7.1 Informationsinsamling 
I ett första skede i litteraturstudien valde vi att studera relevant litteratur, vetenskapliga 
artiklar och uppsatser för att skapa oss en uppfattning kring just ämnet revisor rotation. Den 
litteratur som används i den här uppsatsen har huvudsakligen erhållits via Umeå 
universitetsbibliotek. De vetenskapliga artiklarna söktes via databasen Business Source 
Premier. En del viktiga källor har erhållits via referenslistorna i de olika vetenskapliga 
artiklarna. Vi har hela tiden strävat att använda oss utav ursprungskällan. De sökord vi använt 
oss utav under informationssökandet är: 

Revisor rotation, revision, revisions kvalité, earnings management, creative accounting, 
auditor rotation, audit , audit quality 

2.7.2 Källkritik   
I detta avsnitt har vi valt att dela upp källkritiken utifrån avsnitten inledning, metod och teori. 

Inledning har byggts upp utav en bok och ett flertal tidningsartiklar. I inledningsskedet sökte 
vi böcker som beskrev företags skandalerna men i och med att de inträffade bara för några år 

                                                
40 Ibid, s.31. 
41 Stukát, s.32. 
42 Bryman & Bell, s.40 
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sen fanns det inte något större urval. Där vi inte hittat bra böcker som källor har vi försökt att 
använda oss utav artiklar från välansedda tidningar som t ex Dagens industri. Det är viktigt att 
kritiskt granska innehållet i tidningsartiklar eftersom de inte går igenom samma typ av 
granskning som vetenskapliga artiklar gör. Vi motiverar vårt val av de mindre pålitliga och 
trovärdiga källor med att syftet med inledning är att ge läsaren ytlig bakgrundsfakta om 
problemet vår uppsats behandlar. 

De källor som använts i metod avsnitten är böcker som vi kommit i kontakt med under kursen 
vetenskaplig metod. Vi har använt oss utav 6 stycken olika metodböcker för att på så sätt inte 
bara ge en författares syn på forskningsmetoder. 

I teoridelen har vi använt oss utav 7 stycken böcker. De första 2 böckerna Anthony & 
Govindarajan Management Control Systems och Bergström & Samuelssons Aktiebolagets 
grundproblem användes för att skriva om agentteorin. Lundéns bok Revision användes för att 
förklara revisorns uppgifter vid revision. Utifrån Mulford & Comiskeys The financial 
numbers game: detecting creative accounting practices har teorin kring earnings management 
hämtats. Författarna för de 4 nämnda böckerna har skrivit andra litteraturverk samt publicerat 
en stor mängd vetenskapliga artiklar. Vi är väl medvetna om att de 4 nämnda böckerna är 
skrivna i syfte som lärobok varpå den kan vara förenklad och anpassad till undervisning. 
Dock bedömer vi källorna som tillförlitliga. Böckerna Internationell redovisningsstandard I 
Sverige IFRS/IAS 2006, RS redovisningsstandard i Sverige och Regler om revisorer och 
revision samt tidskriften Balans är alla utgivna av FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. 
FAR är en erkänd organisation som fungerar som ett stöd till revisorer genom att lämna ut 
rekommendationer vilket styrker vårt val av källa.  

Teoridelen är även uppbyggd på EU-kommissionens rekommendation. Den är framtagen av 
EU-kommissionen vilket enligt oss gör den till en tillförlitlig källa.   

De vetenskapliga artiklarna som använts i teori delen är alla väl citerade i andra forskares 
studier samt att de är skrivna av erkända forskare i ämnet. Vi har även valt att använda oss 
utav en licentiat uppsats. Vi anser att den uppsatsen är en tillförlitlig källa eftersom den har 
gått igenom en granskning kommitté.  

Forskarna i den litteratur och de vetenskapliga artiklarna vi tagit med har noggrant redogjort 
för andra forskares teorier och styrkt sina uttalanden på dessa. Vi anser därför att oberoende 
kravet är uppfyllt. 

Viktigt att påpeka är att The Financial numbers Game: detecting creative accounting,  
Management Control Systems och de vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska vilket 
kan resultera i feltolkningar när vi översatt dem. Detta har vi försökt förebygga på bästa 
möjliga sätt genom att kontrollera med uppslagsverk för att minimera feltolkningar. 
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3. Teori 
 

 

 

3.1 Revision 

3.1.1 Vad är revision? 
För att förklara vad revision är utgår Eklöv från följande fyra olika synsätt43: 

• Den traditionella synen går ut på att revisorn granskar och bedömer ett bolag utifrån 
vissa aspekter och verifierar informationen mot insamlat material. Enligt Eklöv 
framställs revisionen som enligt detta synsätt som en kontrollskapande aktivitet. 

• Revisionen som meningsskapande. Enligt detta synsätt ses revisorns revision som en 
bekräftelse av företagsledningens identitet och deras bidrag under perioden. 

• Revision som kommunikation. Revisorns roll här är att se hur lag och bolagsordning 
följs av styrelse och verkställande direktör och hur det sköts kommunicerar revisorn 
med sin åsikt genom revisionsberättelsen i årsredovisningen. På så vis kommunicerar 
revisorn både med bolagsledningen och bolagets intressenter. 

• Revision som förtroendeskapande. Detta synsätt går ut på att revisionen är ett medel 
som gör att bolagets intressenters förtroende för ledningen kan upprätthållas. 

 
Redovisningsstandarden 2SE har följande definition vilken utgår från den traditionella synen: 

” Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisionen skall lämna en 
revisionsberättelse. Revisorn skall granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att uttala sig i 
revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har 
upprättats enligt tillämplig lag o årsredovisningen och därmed ger en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige”44 

Bokföring och kontroll av årsredovisningen är huvudinriktningen inom revision. För revisorn 
innebär det att se till att följande punkter uppfylls:45  

• Att årets resultat på ett sanningsenligt sätt går att härleda till Resultaträkningen. 
• Att de tillgångar, skulder och det egna kapitalet som företaget har visas i 

Balansräkningen. 
• Att befintliga skulder och tillgångar visas samt att de som visas tillhör bolaget.  
• Att betalning av skatter och avgifter har redovisats och betalas på ett korrekt sätt.   
• Att god redovisningssed, företagssed och eventuell lagstiftning följs vid utformandet 

av årsredovisningen.  

 

                                                
43 Gunilla Eklöv, Kvalité i revision: Immanens eller transcedens? (Umeå, 1998), s.15-19. 
44 FAR, RS redovisningsstandard i Sverige (Stockholm, 2002), s.26-27. 
45 Lundén B. Revision (Uddevalla: Björn Lundén Information AB, 2005), s.22. 

För att underlätta i förståelsen av de valda teorierna har kapitlet delats in i 3 
huvudkategorier, 3.1 Revision, 3.2 Earnings management, 3.3 Revisorrotation. De 
första två avsnitten 3.1 samt 3.2 finns med för att skapa en förståelse. Detta i 
motsats till avsnitt 3.3 som studiens empiri och analys byggs på. 
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Utöver granskningen av årsredovisningen och bokföringen granskas förvaltningen vilket 
innebär att revisorn granskar: 46  

• beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon i 
företagsledningen eller styrelsen är ersättningsskyldig mot bolaget.  

• om den verkställande direktören eller någon i styrelsen har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

En revision är aldrig 100 % korrekt och det beror på ett antal faktorer. En faktor är att det är 
vare sig praktiskt möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att granska allt vid en revision. 
Därför baseras granskningens omfattning och inriktning på revisorn förståelse av företaget 
och dess miljö. Genom sin revision har revisorn skaffat sig en hög men inte absolut säkerhet 
att grunda sina uttalanden i revisionsberättelsen på.47 Revisionen utmynnar tillsist i att 
revisorn avlämnar en revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse tyder att allt är frid och 
fröjd. En oren revisionsberättelse innehåller upplysningar om fel och brister. 

3.1.2 Varför behövs revision? 
Detta förklaras enklast genom att koppla samman med agentteorin, en teori som uppkom 
under 1960-talet48 och definieras som följer:  

” Ett principal agent förhållande kan definieras som ett kontrakt (explicit eller implicit), under 
vilket en uppdragsgivare (>>principal>>) engagerar en annan person, uppdragstagaren 
(>>agenten>>), till att utföra arbetsuppgifter för sin räkning och där beslutsfattandet delegeras 
till uppdragstagaren.”49 

Hur agentteorin kan kopplas till aktiebolag är någonting Anthony och Govindarajan lyfter 
fram. Enligt dem är aktieägarna principalen och VD: n deras agent. Det vill säga det är VD:n 
som enligt dem ska agera för att tillfredställa aktieägarnas intressen.50 För att kunna 
organisera företag uppkommer dock enligt Bergström & Samuelsson så kallade 
agentkostnader som en konsekvens av att företagets intressenter det vill säga långivare, 
företagsledning, anställda, leverantörer och staten intressen skiljer sig åt.51 

För att återkomma till agentteorin och dess problematik finns det två huvudskaliga aspekter: 
adverse selection och moral hazard. Dessa två är en effekt av den informations asymmetri 
som förekommer mellan ägare och ledning.52 

Adverse selection innebär att innan ett kontrakt har skrivits mellan uppdragsgivare (principal) 
och uppdragstagare (agent) är det inte säkert vilka förhållanden som egentligen gäller. 
Exempelvis: ” Personer som vet med sig att de med stor sannolikhet kommer att drabbas av 
en skada och därmed kan behöva utnyttja en försäkring är mer benägna att teckna försäkringar 
än de som inte löper samma risk.” 53 Liknande situation är det när en utomstående kapital eller 

                                                
46 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
47 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL 
48 Robert N Anthony & Vijay Govindarajan, Management Control System (Boston: Irwin/McGraw Hill 2001), 
s.526. 
49 Clas Bergström & Per Samuelsson, (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2001) s.22-23. 
50 Anthony & Govindarajan, s.523. 
51 Bergström & Samuelsson, s.22. 
52 Ibid, s.23. 
53 Ibid, s.23. 
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kreditgivare vill skjuta till kapital i ett bolag. Vilken risknivå och vilka vinstmöjligheter 
företaget har i framtiden har för det mesta utomstående mindre information om. 

Moral hazard: När ett kontrakt har skrivits uppkommer nästa problem. Problemet 
uppkommer som en konsekvens av de otillfredsställande kontrollmöjligheterna. Exempelvis 
kan detta problem uppstå när aktieägarna utser styrelsen som i sin tur utser en VD som har 
ansvar för den löpande förvaltningen. Då aktieägarna inte kan övervaka dessa uppkommer en 
osäkerhet om deras intressen verkligen tillgodoses i den grad som de hade kunnat gjorts om 
de hade styrt själva.54   

Revisorns revision av årsredovisningen har i syfte att reducera informationsklyftorna, d v s 
informationsasymmetriproblemet. 55  

”Till att börja med motiveras kravet på revision huvudsakligen av hänsynen till aktieägare. 
För dem är det viktigt att bolagets verksamhet och ställning kontrolleras av ett sakkunnigt och 
självständigt organ. Sedermera har det i olika sammanhang framhållits att revisionen är av 
värde också för andra”56 

Den ekonomiska information som framkommer i årsredovisningarna har som främsta syfte att 
utgöra ett underlag för beslutsfattande. Därför har revisionsberättelsen en stor betydelse för 
olika intressenter. Utan revisionsberättelsen skulle de olika intressenterna bli tvungna göra 
egna kontroller av företagets årsredovisningar för att få underlag för sina beslut. Det 
ovannämnda citatet visar att revisionen inte bara är intressant för aktieägarna utan det finns ett 
flertal intressenter vilka framkommer i följande intressentmodell: 

 

Figur 1 Modifierad intressentmodell.57 

                                                
54 Bergström & Samuelsson, s.25. 
55 Ibid, s.23. 
56 FAR Regler om revisorer och revision (Stockholm: FAR förlag, 2002) s.89. 
57 Abrahamsson & Andersen Organisation – Att beskriva och förstå organisationer (Liber AB Ekonomi, 2000), 
s.183.  
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Nedan följer en kortare förklaring varför de olika intressenterna behöver revision:58 

Aktieägarna är oftast inte involverade i det börsnoterade företagets verksamhet utan använder 
sig t ex utav årsredovisningen som underlag för beslut om de ska köpa eller sälja sin 
ägarandel. 

Kreditgivare använder årsredovisningen som underlag för att fatta beslut om de ska bevilja 
företaget lånet eller inte. 

Leverantörer använder årsredovisningen för att besluta om de ska våga leverera varor eller 
bevilja företaget kredit genom att bl.a. titta på företagets betalningsförmåga på kort sikt. 

Kunders intresse kan bl.a. ligga i att utifrån informationen bedöma företagets 
fortlevnadsförmåga. 

Styrelse och företagsledning har ofta nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. 
Revisorn har ofta en annan synvinkel på företagens ekonomiska frågor vilket intresserar 
företagens styrelse och företagsledning. 

Stat och kommun måste kunna lita på årsredovisningen eftersom den fungerar som underlag 
för skatter och avgifter.  

Anställda använder sig utav årsredovisningen för att bl.a. kunna bedöma företagets förmåga 
att betala löner och pensioner . 

3.1.3 Vad är revisionskvalité? 
”audit quality is not explicit defined by technical standards nor have researchers arrived at a 
consensual understanding of its meaning”59 

En klar definition på kvalité finns inte utan många studier har gjorts på revisionskvalite där 
forskarna givit sin definition på revisionskvalité. Willingham och Jacobson har följande 
definition: 

”a quality audit is one in which an auditor reduces detection risk to a point where ultimate 
audit risk is at an appropriately low level”60  

Kritiken mot denna definition är att den bara fokuserar på sannolikheten att fel i revisionen 
upptäcks, och inte tar hänsyn till att revisorer kan välja att inte rapportera de fel som upptäcks. 
Därför har bla forskarna DeAngelo, Watts och Zimmerman valt att inkludera även denna 
dimension i sin definition.61 DeAngelo definierar revisionskvalité på följande sätt: 

”Kvalité i revisionsservice definieras som den av marknaden uppskattade sannolikheten att en 
given revisor kommer att både upptäcka en brist i klientens redovisningssystem, och 
rapportera brister” 62 

Definitionen kritiseras utifrån att strängare regler och lagar mot att medvetet inte rapportera 
upptäckta fel skrämmer revisorer från sådant beteende. Dock stärks denna definition utav ett 

                                                
58 FAR Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006 (Stockholm: FAR förlag, 2006), s.10  
59 M.C. Knapp, Factors That Audit Committee Members Use as Surrogates for Audit (1991), s.37. 
60 Ibid, s.37. 
61 Ibid s.37. 
62 Eklöv, s.88. 
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flertal studier. Definitionen visar att det finns ett samband mellan revisionskvalité och 
revisorn.63   

Den inledande delen som vi valt att kalla revision anser vi vara viktig för att skapa en 
förståelse om vad revision är samt vad revisorn gör. Det allra viktigast anser vi vara att lyfta 
fram revisorns roll då det är denne som haft som vi nämnde stor betydelse i genomförandet av 
de ekonomiska skandalerna.  

3.2 Earning managemet 

3.2.1 Vad är Earnings management? 
Earnings management är ett begrepp som är vanligt förekommande men som inte direkt har 
någon klar definition. Läser man olika forskares studier är deras definitioner snarlika med 
varandra och därför har vi valt följande definition av earnings management: 

 ” when managers use judgement in financial reporting and structuring transactions to alter 
financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic 
performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported 
accounting numbers”64  

För att förklara på svenska vad earnings management innebär väljer vi att först förklara vad 
earnings är. Earnings betyder vinster. Företagens vinster är intressanta för investerare och 
analytiker när de ska avgöra hur attraktiv ett företags aktie är. Oftast är det så att ju högre 
vinster företagen har desto högre är priset på aktien och tvärtom. Earnings management är 
alltså en strategi som används av företagsledningen för att manipulera företagets vinster till 
den nivå de önskar. Enron var ett av storföretagen som använde sig utav manipulerad 
redovisning, i och med den skandalen plus många andra liknande har earnings management 
blivit ett stort problem för de olika institutionerna som reglerar revisionen. En av lösningarna 
till problemet som tagits upp av olika institutioner är obligatorisk revisor rotation.  

3.2.2 Earnings management tekniker 
Flexibilitet i redovisningsprinciper är den vanligaste tekniken. Företagen är snabba på att 
utnyttja flexibiliteten i redovisningsprinciperna. Det kan handla om att till exempel byta 
avskrivningsmetod eller göra en nedskrivning på en investering. Viktigt att poängtera 
angående denna teknik är att flexibiliteten i redovisningsprinciperna utnyttjas antingen inom 
ramen för vad som är tillåtet eller överträder gränserna för vad som är tillåtet.65 Det senare 
alternativet grov earnings management handlar ofta om felaktig redovisning av intäkter och 
kostnader. När det gäller intäkter har det visat sig att företag antingen redovisat framtida 
intäkter eller fiktiva intäkter. Bevis finns för att företag redovisat intäkter och kostnader i 
bokslutet även fast dem inte uppkommer förrän nästa räkenskapsår.66 

3.2.3 Incitament till earnings management 
Tidigare forskning har påvisat följande incitament för användning av earnings management67: 

                                                
63 Knapp, s.37. 
64 P.M. Healy & J.W. Wahlen, A review of the earnings management literature and its implications for standard 
settings, (1999), s.368. 
65 C.W. Mulford & E.E Comiskey The financial numbers game: detecting creative accounting practices, (New 
York, 2002), s.64-65. 
66 Ibid, s.66. 
67 Healy & Wahlen , s.370-379. 
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• Påverka aktiemarknaden. Detta görs genom att man manipulerar vinsterna till den 
nivå som analytikerna förväntat. 

• Ge fördelar i kontraktsförhandlingar. Genom att visa bra siffror i årsredovisningen 
hamnar företaget i en bättre position när de t ex ska förhandla om ett nytt lån. 

• Påverka bonusprogram. Bonus program till företagsledningen är relaterade till olika 
nyckeltal. Företagens vinster används frekvent som en mått för bonusar. Varpå det är 
ytterst intressant för företagsledningen att manipulera den för att på så vis få ut stora 
bonusar. 

• Påverka börsnotering. Eftersom företaget inte har något exakt pris på marknaden finns 
det ett stort incitament för ledningen att utföra earnings management för att på så vis 
öka priset på introduktionskursen.  

• Regleringar. Jones studie visar på att industrier som söker lättnader av importhandeln 
tenderar till att skjuta upp inkomster under den period de ansöker om import lättnader.     

3.3 Revisorrotation 

3.3.1 Obligatorisk revisorrotation 
Som vi nämnde i ämnesvalet är revisorrotation ett debatterat ämne. Problemet är att de som 
argumenterar för och mot rotationen inte ofta kan styrka sina uttalanden med vetenskapliga 
studier utan de baseras mer på egna åsikter.68 I följande två avsnitt kommer för- respektive 
nackdelar att presenteras där alla punkter inte backas upp av vetenskapliga studier.  

3.3.2 Fördelar med obligatorisk rotation av revisorer 
Hoyle väljer att nämna följande två grundläggande argument för obligatorisk rotation av 
revisorer:69  

1. Kvalitén och kompetensen i revisorns arbete tenderar till att minska över tiden. 
2. Revisorns oberoende kan skadas av ett långvarigt samarbete med ledningen i 

klientföretaget. 
 

Förespråkarna av rotationsplikten ser att den löser ovanstående två problem på flera sätt. 

• Tidigare studier har visat att en revisors innehavstid påverkar kvalitén på revisionen. 
För en revisor som haft långvariga uppdrag kan nytänkandet avstanna och de förlitar 
sig på tidigare granskning och därmed mindre kritiskt granskar materialet varpå 
felaktiga uttalanden brukar förekomma mer frekvent. Detta förhindras med tack vare 
rotationsplikten.70  

 
• Rotation av revisorer möjliggör en granskning av varandras revisionsarbeten, vilket 

kan leda till att tidigare revisions fel upptäcks och rapporteras.71 
 
• Ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna leder till att kvalitén på revisionen blir ett 

konkurrensmedel eftersom revisorerna måste bytas ut oftare. Detta ifrågasätts eftersom 
det är många andra faktorer, t ex revisionskostnaden, som också spelar in i valet av 
revisor.72   

                                                
68 J. Hoyle, Mandatory Auditor Rotation: the Arguments and an Alternative, (1978), s.69. 
69 Ibid, s.70. 
70 Knapp, s.38-39. 
71 Hoyle, s.72. 
72 Ibid, s.72. 
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• Det ekonomiska beroendet som revisorn kan ha av sin klient skulle minska vilket 

resulterar i att revisorn vågar ifrågasätta bolagets redovisning. I och med en 
obligatorisk rotation av revisorer blir bolagsledningen hot om att avsätta revisorn inte 
lika starkt.73 

 
• Studier har visat att när en revisor under en lång tid tjänstgjort på samma företag har 

relation till ledningen växt starkare. Detta kan leda till att revisorerna identifierar sig 
med ledningens intressen istället för intressenternas intressen vilket försämrar 
revisorns objektivitet. Med rotationsplikt förebyggs det att en nära relationen hinner 
uppstå.74 

3.3.3 Nackdelar med obligatorisk rotation av revisorer 
Det som talar emot ovannämnda fördelar är att de i princip är omöjliga att undersöka om de är 
sanna. Kritikerna mot rotationsplikt tar upp följande nackdelar: 

• Det mest förekommande argumentet är den ökade revisionskostnaden. När en revisor 
tar sig an ett nytt klientföretag innebär det att revisorn måste göra en fullständig 
undersökning av klienten, inklusive dess historiska data, dess finansiella system och 
dess interna kontroller. Som det är nu utan rotationsplikt uppkommer dessa uppstarts 
kostnader sporadiskt men med en rotationsplikt skulle de uppkomma mer frekvent.75 
Dock anser Howell att denna ökade revisionskostnad är ett lågt pris för företagen att 
betala med tanke på att det kunde ha hindrat konkurser av storbolag som Enron och 
Worldcom.76 

 
• Storleken och komplexiteten av det nya klientföretaget påverkar inte bara 

revisionskostnaden utan även kvalitén på revisionen. Eftersom det kommer att ta tid 
för revisorn att sätta sig in i klientens finansiella system, arkiv och dess interna 
kontroll anser kritikerna att det inte är orimligt att hävda att kvalitén på revisionen blir 
bättre förrän efter ett par års arbete med samma klient. Då innebär en rotationsplikt att 
klientföretagen blir tvungna att byta revisorn när kvalitén på revisionen återigen blivit 
bra77. O´Malleys studie visar att det är vanligare med fel i revision för revisorer som 
tjänstgjort tre år eller kortare.78 Myers påpekar också att vid längre tjänstgöringstid 
ökar kunskapen om branschen som klienten är verksam i vilket också ökar kvalitén på 
revisionen.79 

 
• Revisor rotation skulle enligt många kritiker innebära att klientföretagen skulle välja 

de revisionsbyråer som med störst sannolikhet skulle ge en ren revisionsberättelse 
istället för att ge en med hög revisions kvalité.80  

3.3.4 Sarbanes-Oxley Act 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes år 2002 som en direkt konsekvens av Enronskandalen. 
Dess syfte var att försöka återskapa förtroendet för aktiemarknaden och därmed rädda det 

                                                
73 Ibid, s.72. 
74 Ibid, s.71. 
75 Hoyle, s.74. 
76 W. M. Sinnet, Are There Good Reason for Auditor Rotation (2004), s.32. 
77 Hoyle s.74 
78 J.V. Carcello & A.L, Nagy, Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting (2004), s.58. 
79 P. Carey & R. Simnet ,Audit Partner Tenure and Audit Quality (2006), s.657. 
80 Hoyle s.74 
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kapitalistiska systemet.81.  Enligt William H. Donaldson, ordförande för Securities and 
Exchange Commission:” SOX är den mest betydande reformen som berör vår kapitalmarknad 
sedan 1934 års Securit Exchange Act”(SEC) 82 

3.3.5 SOX huvudsakliga åtgärder: 83 
1. Informations- och redovisningskraven på aktiemarknaden höjs. 
2. Oberoende och professionalism, interna strukturer samt informationslämning till 

marknaden ställs det högre krav på.  
3.  Mot eventuella brott mot lagen införs det strängare straff. 
 

Lagen gäller i första hand för samtliga amerikanska bolag samt icke-amerikanska bolag som 
har inregistrerat aktier för handel på amerikansk börs, marknad eller bolag som tänkt sig 
erbjuda värdepapper för spridning till en bredare krets i USA.  Men även utländska bolag 
kommer att omfattas av lagen om inte SEC anger någonting annat. 84 Dessa bolag kommer då 
att bli tvungna att enligt citat ur text se de 4 punkterna nedan:  
 

1. Tillsätta oberoende revisionskommittéer. 
2. Kräva att VD och ekonomichefen intygar redovisningens riktighet.  
3. Byta huvudansvarig revisor vart femte år.  
4. Under vissa förutsättningar upphöra med att lämna penninglån till sina företrädare.85 

3.3.6 EU-rekommendation 
2002 presenterade EU-kommissionen en ny icke-bindande rekommendation om revisor 
rotation. Rekommendationen nämner att förtroende- och vänskapshot kan uppstå när revisorer 
tjänstgör på samma företag under en lång period. För att minska dessa hot rekommenderas det 
att de huvudansvariga revisorerna ska bytas ut inom sju år. Den utbytta revisorn borde sedan 
inte tillåtas återvända till samma klient förrän två år har förflutit.86  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Sinnett, s.29. 
82 Balans 5 år 2005, s.13. 
83 Balans 1 år 2003, s.23. 
84 Ibid s.23. 
85 Ibid s.23. 
86 Commission rekommendation, s.12 
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4. Praktisk metod 

 
 

 

 

Vi kommer som sagt att använda oss av en kvantitativ undersökning. I planeringsstadiet av en 
statistisk undersökning måste följande tre övergripande frågor besvaras:87 

– Vem skall undersökas? 

– Vad skall undersökas? 

– Hur skall undersökningen göras?  

På den första frågan om vem som skall undersökas är svaret revisorerna som skriver under 
revisionsberättelserna för bolagen på Svenska Large Cap. Svaret på den andra frågan är hur 
länge dessa revisorer tjänstgör. Slutligen svaret på den tredje och sista frågan är att 
undersökningen kommer att göras genom insamling och granskning av årsredovisningar. De 
ovanstående tre övergripande planeringsproblemen ska dock inte ses som isolerade och i en 
bestämd kronologisk ordning utan de är integrerade med varandra88. Dessa tre frågor kommer 
nu att besvaras mer ingående i följande avsnitt 

4.1 Urval kontra totalundersökning   
Det finns två val vid en undersökning antingen kan man göra en totalundersökning eller en 
urvalsundersökning. En totalundersökning innebär att man undersöker alla som ingår i 
populationen medan en urvalsundersökning innebär att endast några få av populationen 
undersöks. Urvalsundersökning är den vanligaste metoden eftersom en totalundersökning ofta 
är alltför kostsam, tar för lång tid och ibland kan det vara så att den undersökta delen blir 
förstörd. Syftet med en urvalsundersökning är att den ska kunna appliceras och gälla som 
norm för hela populationen vilket visas av följande modell: 89  

    

Population  Urvalsmetod  
E    G D F  G     
U  V L  J  Ö  Å                         F    L Stickprov 
Q  T  N   Z                           D H Y (undersök

 S  V  A  Q  U  F                          N  W ningsgrupp) 
 H  X   Ä   R                            Q  L                           

  H B   Å    X 
                           A   W  Y   M    

   Generalisering 
 
 
 
 

Figur 2 ”Från population till stickprov” 90 

                                                
87 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport (Lund: Studentlitteratur 2000), s.49. 
88 Ibid, s.49. 
89 Stukát, s.57.  
90 Ibid, s.57.  

Den praktiska metoden som presenteras här har som syfte att möjliggöra replikation 
av studien. Urvalsmetod, undersökningsperiod, datainsamling utgör grunden. Även 
kritik till den utförda studien har framförts i detta kapitel. 
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En urvalsundersökning kan genomföras med antingen ett slumpmässigt urval eller ett icke-
slumpmässigt urval. Med ett slumpmässigt urval vet man sannolikheten för att respektive 
enhet i populationen väljs ut medan ett icke-slumpmässigt urval innebär att vissa enheter i 
populationen har större chans att komma med i urvalet.91 Inom de två olika inriktningarna 
finns flera olika urvalsmetoder varav ett är ett stratifierat slumpmässigt urval. Stratifierat urval 
innebär att populationen delas in i ett antal delgrupper kallad strata. Utifrån varje strata dras 
sedan ett slumpmässigt urval. Detta resulterar i att alla strata blir representerade i 
stickprovet.92  

Vi har valt att göra ett stratifierat slumpmässigt urval och enligt Dahmström ska följande 3 
frågor besvaras då:93 

1. Efter vilka grunder ska indelningen i strata föras, dvs vilken stratifieringsvariabel skall 
vi välja? 

2. Hur många strata skall vi välja och var skall gränserna mellan strata gå? 

3. Hur skall stickprovet fördelas mellan strata, dvs hus skall allokeringen göras? 

Stratifieringsvariabeln vi valt är branscher. Svenska Large Cap är indelad i nio branscher94 
vilket blir antalet strata vi kommer att använda. Då studiens population består av samtliga 70 
noterade bolag på Svenska Large Cap, se bilaga 20, har vi haft ambitionen att stickproven från 
respektive strata ska täcka 50 %. Varje strata har följande population och urval: 

Branscher Population  Stratifierat urval 

Material 6 3 

Industri 17 9 

Sällanköpsvaror 7 4 

Hälsovård 6 3 

Finans 21 11 

Informationsteknik 4 2 

Telekomoperatörer 3 2 
Dagligvaror 4 2 
Energi 2 1 

Totalt 70 37 
 

Tabell 1. Visar studiens slumpmässiga stratifierade urval 
 

Tabellen visar att exakt 50 % inte har täckts utan att stickprovet för vissa strata blivit mer än 
50 %. Valet av att avrunda uppåt i stickprovet motiverar vi med att populationen för flera 
strata är ganska liten varpå generaliserbarheten skulle försämras om vi inte gjorde 
avrundningen uppåt. Stickproven på strata kom fram genom obundet slumpmässigt urval utan 
återläggning. Det innebär att personers namn skrivs ner på lappar och läggs ner i en hatt som 
skakas om, därefter dras lapparna i tur och ordning tills man fått ihop det önskade antalet 

                                                
91 Bryman & Bell, s.111. 
92 Dahmström, s.216. 
93 Ibid s.222. 
94 http://www.di.se/Nyheter/ 
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personer95. Vi har använt oss utav detta förfarande för framtagandet av stickproven för 
respektive strata. 

4.2 Undersökningsperiod 
Undersökningsperioden var på 10 år och sträckte sig från och med år 1997-2006. Syftet med 
periodlängden bygger på vår problembakgrund där EU:s icke-bindande rekommendation  
diskuterades som innebär att en revisor inte får sköta revisionen i ett och samma företag i mer 
än 7 år. Eftersom undersökningsperioden sträcker sig över 10 år kan det undersökas om 
rotation av revisorer sker inom 7 år eller inte. Vid sammanställandet av empirin insåg vi dock 
att det skulle bli svårt att analysera det insamlade materialet eftersom det var svårt att se om 
revisorerna roterat inom 7 år. För att förtydliga detta problem använder vi oss utav ett av de 
undersökta företagen: 

Finans     Ratos     År Revisor Revisor 
1995 Bo Fridman Gunnar Widhagen 1996 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 1997 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 1998 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 1999 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 2000 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 2001 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 2002 Thomas Thiel Gunnar Widhagen 2003 Thomas Thiel Björn Fernström 2004 Thomas Thiel   2005 Thomas Thiel   2006 Thomas Thiel   

 

Tabell 2. Visar vilka revisorer som tjänstgjort på Ratos under åren 1995-2006 

Tittar vi på Ratos revisorer 1997 kan vi inte avgöra om Karlsson eller Widhagen tjänstgjort 
längre eller kortare än 7 år om vi bara utgår från undersökningsperioden 1997-2006. Går vi 
istället tillbaka till 1995 kan vi säkert visa på att Karlsson tjänstgjorde 6 år och att Widhagen 
tjänstgjorde minst 8 år.  Denna lösning motiverar vi med att den möjliggör att syftet med 
undersökningen bättre uppfylls, samt att vi bara utgår från de revisorer som bara ingår i den 
valda 10-års perioden. I Ratos exemplet är vi således inte intresserade av hur länge Fridman 
tjänstgör eftersom han inte ingår i den valda 10-års perioden.   

4.3 Datainsamling 
”Det viktigaste ur kvalitetssynpunkt är…inte valet av datainsamlingsmetod, utan hur väl man 
utnyttjar de potentiella resurserna hos den valda metoden”96 

Den insamlade empiriska datan kom från bolagens årsredovisningar. Det stratifierade 
slumpmässiga urvalet omfattade 37 bolag varpå vi började via respektive bolags hemsida 
samla in data från bolagens årsredovisningar. Resultatet av denna sökning blev blandad då de 
flesta företag hade lagt ut årsredovisningar från och med år 1999. Redan då insåg vi att det 
behövdes årsredovisningar för en längre tidsperiod. För att ordna det skickade vi först mail till 

                                                
95 Dahmström, s.192 
96 Ibid s.81 
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bolagen och bad att de skulle skicka årsredovisningar från och med år 1991 till oss eller 
alternativt maila en lista över vilka som varit huvudansvariga revisorer under den aktuella 
perioden. Detta eftersom att det egentligen endast var de huvudansvariga revisorerna vi var 
intresserade av. De flesta företagen var relativt snabba med att skicka årsredovisningarna eller 
maila över en lista med de huvudansvariga revisorerna. Slutligen fick vi tag i de allra flesta 
vilket möjliggjorde vår analys.  

4.4 Felkällor 
När det gäller kvantitativa undersökningar är det viktigt att diskutera de eventuella felkällor 
som uppkommit i studien. Det kan hända att effekten av alla dessa fel gör att resultatet inte 
kan generaliseras till verkligheten. Felkällorna kan delas upp i två kategorier; urvals fel och 
icke-urvalsfel, där icke-urvalsfel är bortfall, mätfel och bearbetningsfel.97 

4.4.1 Urvalsfel 
En urvalsundersökning har som syfte att skatta en parameter i populationen. Skillnaden 
mellan värdet på skattningen i urvalet och värdet som skulle uppstå vid en totalundersökning 
kallas för urvalsfel.98   

Kritik till vårt urval gällande om det är representativt är att OMX:s definitioner på 
branscherna är ganska vida, vilket kan studeras i empirikapitlet. Detta kan innebära att vårt 
urval i vissa branscher bara speglar en del av branschen som t ex byggföretagen i 
industribranschen. Vi anser dock att vi fått en bra spridning på urvalet för att det ska kunna 
vara representativt.     

4.4.2 Borfallsfel 
Borfallsfel är det fel som är lättast att studera och därmed oftast redovisas och diskuteras. 
Med bortfallsfel menas att de enheter som planerats undersökas men som ett svar eller 
motsvarande inte har inkommit. En urskiljning görs på individbortfall (objektbortfall) och 
partiellt bortfall (variabelbortfall). Med individbortfall menas att inga data finns om det 
företag vi undersöker medan partiellt bortfall innebär att t ex en eller flera årsredovisningar 
för ett företag inte finns under den tidsperiod vi undersöker.99 

I denna studie har det uppkommit en del partiella bortfallsfel i och med att en del av företagen 
vi undersökt inte haft årsredovisningar för hela den period vi valt att undersöka. Det rör sig 
om totalt 11 bolag. Bortfallen beror på 2 orsaker och företagen har delats in i grupper 
beroende på orsak.  

Grupp 1, följande företag grundades någon gång under eller efter 1997: 

 Swedbank Nobel Biocare, Alfa Laval, Axfood, Assa Abloy, Eniro och Lundin Petroleum 

Grupp 2, följande företag fick vi inte in data för alla de år vi önskat: 

H & M och Volvo 

Utav dessa bortfall är det endast Alfa Laval, Axfood, Eniro och Lundin Petroleum som varit av 
den karaktär att de inte kunnat användas i empirin. Bortfallet Lundin Petroleum resulterade i 
att energibranschen inte kunde analyseras medan Axfood resulterade i att dagligvaruhandeln 
bara representeras av ett bolag. 

                                                
97 Dahmström, s.249. 
98 Ibid, s.250. 
99 Ibid, s.253-254. 
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4.4.3 Mätfel 
Mätfel är skillnaden mellan erhållet värde och sant värde. De mätfel som uppkommit men 
som sedan rättas till är inte mätfel. Mätfel kan uppstå genom bl.a. mätinstrumentet och 
mätmetoden.100  

Vi har naturligtvis haft ambitionen att läsa av årsredovisningarna rätt när det gäller vem som 
suttit som huvudansvarige revisor, men självklart kan den mänskliga faktorn ha spelat in. Vi 
har försökt motverka detta genom att vi båda enskilt gått igenom samtliga insamlade 
årsredovisningar för att vi sedan har jämfört resultaten. En stor svaghet med mätningen är 
dock att vi överlåtit datainsamlingen till utomstående personer som sedan mailat oss en lista 
på de huvudansvariga revisorerna. Vi vet inte hur tillförlitlig denna information är eftersom vi 
inte själva kunnat verifiera den. Det handlar om sammanlagt 4 företag (Electrolux, NCC, 
SSAB och TietoEnator) som data har samlats in på detta sätt.  

4.4.4 Bearbetningsfel 
Bearbetningsfel kan uppstå vid kodning, registrering in till datorn och databearbetning.101  

I utförandet av denna studie har ingen kodning av datamaterial förekommit. Det insamlade 
datamaterialet har manuellt förts in i datorns Excel program. Där har det sedan omarbetats till 
stapeldiagram som presenteras i empirikapitlet. Genom en noggrann registrering och 
bearbetning i Excel anser vi att bearbetningsfel i denna studie inte föreligger med någon större 
sannolikhet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
100 Dahmström, s.262-263. 
101 Ibid, s.266. 
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5. Empiri 
 

 

 
 
 
 
 

5.1 Definitioner av variabler i diagram 
 
Tjänstgjort i mer än 7 år: innebär att en och samma revisor skriver under revisionsberättelsen 
i mer än 7 år i följd. 
 
Byts inom 7 år: innebär att en och samma revisor byts ut inom en period av 7 år. 
 
Kan ej bedömas: innebär att revisorer inte kan bedömas om de tjänstgör i början av 
tidsperioden eller i slutet av tidsperioden. Tjänstgör revisorn i början av tidsperioden har det i 
vissa fall inneburit att tillräcklig data från åren innan 1997 inte funnits för att kunna göra en 
bedömning av revisorns tjänstgöringstid. Börjar revisorn tjänstgöra i slutet av tidsperioden 
kan bara framtiden visa hur länge revisorn tjänstgör. 
 
Totalt: det totala antalet revisorer som tjänstgör i de slumpmässigt utvalda företagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta kapitel sammanställs empirin i form av stapeldiagram för att underlätta 
tolkningar av resultatet. Alla branscher presenteras enskilt i två diagram. Första 
diagrammet visar på skillnaderna mellan företagen inom respektive bransch och 
det andra diagrammet visar på förhållandet i hela branschen. Även en definition av 
varje enskild bransch ges. Avslutningsvis presenteras två diagram om 
revisorrotation på Svenska Large Cap.   



  

 27 

5.2 Material 
”Råvaror omfattar ett brett spektrum av råvarurelaterade tillverkningsindustrier. I den här 
sektorn innefattas företag som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, 
skogsindustriprodukter och förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvdrift, 
inklusive stålproducenter”.102 
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Diagram 1. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom materialbranschen  
Bilaga 1-2  
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Diagram 2. Visar på förhållandet av revisor rotation inom materialbranschen. 
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5.3 Industrivaror och tjänster 
”Industrivaror och tjänster innefattar företag vars verksamheter domineras av följande 
aktiviteter: tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive flyg- och försvarsindustri, 
byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i byggindustrin, elutrustning och maskinell 
utrustning till industrin. Kommersiella tjänster och produkter innefattar tryckning, bemanning, 
miljöservice, kontorstjänster. Transport innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och 
järnvägstransport samt infrastruktur för transporter”.103 
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Diagram 3. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom industribranschen 
Bilaga 3-6 
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Diagram 4. Visar på förhållandet av revisor rotation inom industribranschen. 
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5.4 Sällanköpsvaror och tjänster 
”Sällanköpsvaror och tjänster innefattar de branscher som tenderar att vara mest känsliga för 
konjunktursvängningar. Tillverkningssegmentet innefattar bilindustrin, varaktiga 
konsumtionsvaror, textil- och konfektionsindustri samt fritidsutrustning. Tjänstesegmentet 
innefattar hotell, restauranger och andra fritidsanläggningar, medieproduktion och –tjänster 
samt detaljhandel och tjänster till privatpersoner”.104 
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Diagram 5. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom sällanköpsvaror branschen 
Bilaga 7-8 
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Diagram 6. Visar på förhållandet av revisor rotation inom sällanköpsvarorbranschen. 
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5.5 Hälsovård 
”Vård innefattar två huvudsakliga branschgrupper. Den första består av företag som tillverkar 
vårdutrustning och produkter eller som tillhandahåller vårdrelaterade tjänster, såsom 
distributörer av vårdprodukter, leverantörer av grundläggande vårdtjänster samt ägare till och 
operativt ansvariga för vårdanläggningar och organisationer. Den andra gruppen består av 
företag som huvudsakligen ägnar sig åt forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av 
läkemedel och bioteknikprodukter”.105 
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Diagram 7. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom hälsovårdbranschen 
Bilaga 9-10 
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Diagram 8. Visar på förhållandet av revisor rotation inom hälsovårdbranschen. 
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5.6 Finans 
”Finans och fastighet består av företag som ägnar sig åt bankverksamhet, 
hypoteksfinansiering, finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment 
banking och mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, 
försäkring, finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder”.106 
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Diagram 9. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom finansbranschen 
Bilaga 11-16 
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Diagram 10. Visar på förhållandet av revisor rotation inom finansbranschen. 
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5.7 Informationsteknik 
”Informationsteknik omfattar följande övergripande områden: IT-program och –tjänster, 
inklusive företag som i första hand utvecklar program inom områden såsom Internet, 
tillämpningar, system, databashantering och/eller hemunderhållning samt företag som 
tillhandahåller IT-konsulttjänster och andra tjänster, och databearbetning och outsourcade 
tjänster; maskinvara och utrustning, inklusive tillverkare och distributörer av 
kommunikationsutrustning, datorer och kringutrustning, elektronisk utrustning och likartade 
instrument samt halvledare och halvledarutrustning”.107 
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Diagram 11. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom IT-branschen 
Bilaga 17 
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Diagram 12. Visar på förhållandet av revisor rotation inom IT-branschen. 
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5.8 Teleoperatörer 
”Telekomoperatörer innefattar företag som tillhandahåller kommunikationstjänster 
huvudsakligen via fast lina, mobilnätverk, trådlösa nätverk, bredbandsnätverk eller 
fiberoptiska nätverk.”108 
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Diagram 13. Jämförelse av revisor rotation mellan företagen inom teleoperatörbranschen 
Bilaga 18 
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Diagram 14. Visar på förhållandet av revisor rotation inom teleoperatörbranschen. 
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5.9Dagligvaror  
”Dagligvaror innefattar företag vars verksamheter inte är lika känsliga för 
konjunktursvängningar. Här finns tillverkare och distributörer av livsmedel, drycker och 
tobak samt producenter av icke varaktiga konsumtionsvaror och kosmetika-/hygienprodukter. 
Dessutom innefattas detaljhandelsföretag inom livsmedel och läkemedel, samt stormarknader 
och köpcenter”.109 
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Diagram 15. Visar på förhållandet av revisor rotation inom dagligvaror branschen. 
Bilaga 19 

5.10 Alla branscher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16. Visar på förhållandet av revisor rotation på företagen noterade på Svenska Large 
Cap. 
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Alla branscher
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Diagram 17. Visar procentuellt på förhållandet mellan revisorrotation och revisorer som 
tjänstgör i mer än 7 år.   
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6. Analys 
 

 

 

 

   

6.1 Analys av branscher 

6.1.1 Material     
Utifrån den insamlade empirin gör vi en bedömning på ett urval som genererat totalt 10 
stycken revisorer. Utav dessa 10 stycken revisorer är det 4 stycken som vi inte har kunnat få 
fram uppgifter som visar på om de tjänstgör mer eller mindre än 7 år. Empirin visar dock även 
på en dominans när det gäller revisorer som tjänstgör mer än 7 år. Hela 67 % av de revisorer 
som det går att göra en bedömning på har suttit i mer än 7 år i rad.  

Eftersom vårt positivistiska synsätt tillåter oss att göra generaliseringar samt att vårt 
slumpmässiga urval ska kunna generaliseras på hela populationen som i detta fall är material 
branschen anser vi att vi utifrån empirin ser en trend som visar att revisorer tjänstgör mer än 
sju år. Vidare anser vi att detta skulle innebära att en lagstiftning gällande en obligatorisk 
revisorrotation skulle ha en inverkan när det gäller materialbranschen då de då skulle vara 
tvungna att genomföra förändringar när det gäller rotationen av revisorer.   

Material branschen är en gammal klassisk bransch då Sverige alltid varit rika på tillgångar av 
skog och järnmalm. Vi anser att denna bransch är traditionstyngd bransch där resonemang 
som varför ändra på något som fungerar förs vilket enligt oss kan förklara den låga frekvensen 
av revisorrotation.  Med detta sagt anser vi att Myers argument i avsnitt 3.3.3 om att 
branschspecifik kunskap bara uppnås vid en längre tjänstgöringstid verkar vara något som 
branschen också tycker. 

6.1.2 Industri 
Industribranschen är en förhållandevis stor bransch i jämförelse med de andra branscherna på 
Svenska Large Cap. Branschen innefattar relativt många företag vilket gjort att det totala 
antalet revisorer uppgått till hela 28 stycken. Av dessa 28 stycken revisorer är det endast 11 
stycken av dem som inte går att bedöma vilket lämnar kvar 17 stycken revisorer att analysera. 
Av dessa 17 stycken revisorer är det 12 stycken som har en tjänstgöringstid som överstiger 7 
år vilket ger en procentsats på 70,5 %.  
 
Utifrån denna fakta anser vi att empirin ger en tydlig bild som visar på att industribranschen 
är en bransch som skulle påverkas vid införandet av en lagstiftning gällande obligatorisk 
revisorrotation.  
 
Även industrin är en klassisk bransch. Det har alltid talats om att det var industrin och 
material branschen som lade grunden till att Sverige blev en stark välfärdsstat. Vi anser därför 
att samma argument som vi tog upp angående materialbranschen gäller för industrin gällande 
deras låga frekvens av revisorrotation.   

Kapitlet har delats in i 3 delar, 6.1, 6.2, 6.3. Första delen har utgått från branscherna 
och dessa analyserats var och en för sig. Syftet med detta har varit att förenkla 
förståelsen för hur de olika branscherna skulle kunna påverkas av en obligatorisk 
revisorsrotation.  I den andra delen har en analys som sammanställer branscherna 
mot varandra gjorts. Slutligen i den tredje och avslutande delen har Svenska Large 
Cap analyserats.   
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6.1.3 Sällanköpsvaror  
När det gäller sällanköpsvaror är bortfallet tämligen stort, men trots ett bortfall på 6 stycken 
av 13 revisorer visar empirin att 42,8 % av revisorerna sitter i mer än 7 år. Anmärkningsvärt 
är Nobia ett av de slumpmässigt valda företagen använder sig av en och samma revisor. Detta 
i motsats till Electrolux som enligt empirin byter revisor betydligt oftare.  
 
Utifrån detta insamlade material anser vi att en lagstiftning gällande krav på revisorrotation 
skulle påverka branschen material på det stora hela. Detta trots att det finns skillnader mellan 
företagen inom branschen. Vi är medvetna om att de revisorer som satt längre än 7 år inte 
utgör en majoritet enligt empirin, men fakta kvarstår att 42,8 % av revisorerna satt mer än 7 år 
och dessa skulle alltså påverkas av en lagstiftad revisorrotation.  

6.1.4 Hälsovård 
Branschen är relativt liten. Totalt visar dock branschen enligt empirin att en rotation av 
revisorer är relativt vanlig. Inom hälsovården är urvalet 11 varav 4 inte kan bedömas. Endast 
2 revisor har tjänstgjort mer än sju år. Övriga fem som har varit möjliga att bedöma har bytts 
ut innan sju år passerat, se diagram 8.  

Procentmässigt är det endast ca 28,5 % av revisorerna som tjänstgjort i över sju år i sträck 
vilket innebär att branschen inte skulle påverkas nämnvärt av en obligatorisk revisorrotation. 
Tittar vi närmare på diagram 7 ser vi att urvalet består av 3 företag varpå i två bolag sitter 
samma revisor i mer än 7 år och i det tredje bolaget byts alla revisor ut inom 7 år.  

Nobel Biocares moderbolag är skrivet i Schweiz samt de har sitt huvudkontor i Schweiz. 110 
På grund av det anser vi att det kan finnas en tradition i Schweiz om att revisorer ska 
tjänstgöra en kortare tid eftersom kvalitén på revisionen blir sämre med tiden, vilket 
överensstämmer med argumenten för rotationsplikt som nämns i avsnitt 3.3.2. Vi anser också 
att den rotation av revisorer som skett hos Nobel Biocare istället kan bero på att bolaget 1994 
avknoppades från koncernen som såldes då111. Eftersom de bara under en kortare tid stått på 
egna fötter kan det ha varit svårt för dem att hitta revisorer som de anser utfört jobbet på ett 
korrekt sätt. Med denna motivering anser vi att företaget kan ha handlat efter den nackdel mot 
revisorrotation som handlar om att företag söker efter revisionsbyråer som med störst 
sannolikhet skulle ge en ren revisionsberättelse istället för att ge en med hög revisionskvalité. 
I detta går det bara att spekulera men vi tror att Nobel Biocare bara haft det svårt att hitta 
revisorer som haft den kunskap om branschen som de efterfrågat varpå de bytt ut sina 
revisorer ofta vilket förmodligen kommer att förändras med tiden. I och med Nobel Biocares 
resultat anser vi att revisorrotationen i procent skulle var lägre för branschen varpå vi kommer 
att dra försiktiga slutsatser utifrån resultatet av denna bransch.   

6.1.5 Finans 
Det slumpmässiga urvalet i finansbranschen gav 42 revisorer. Av dessa 42 stycken revisorer 
var det endast 11 av dem som inte kunde bedömas. Resterande hela 31 stycken visar på enligt 
empirin att en majoritet av revisorerna sitter mer än 7 år. Detta då 16 stycken har tjänstgjort i 
över sju år i rad i motsats till 15 stycken som har roterat inom en 7 års period.  Detta betyder 
att ca 51,6 % av revisorerna tjänstgör längre än sju år.  

Vi vill dock poängtera att Handelsbankens revisorer har bytts ut 6 gånger inom 7 år, se 
diagram 9, vilket är betydligt oftare jämfört med resten av urvalet. Här anser vi att 

                                                
110 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/13/139018/reports/NB_GB06_SW.pdf 
111 http://www.nobelbiocare.com/global/en/About/history/default.htm 
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Handelsbanken är undantaget från regeln men enligt oss påverkar det inte resultatet nämnvärt 
då urvalet är så stort. Branschen på det stora hela anser vi dock skulle påverkas av att en 
revisorrotation lagstiftades. 

En av anledningarna till att många revisorer inom finansbranschen tjänstgör i mer än 7 år 
anser vi kan ligga i det faktum att finansbranschen anses som en bransch som går starkt 
framåt. Varför ändra någonting som fungerar kan även enligt oss lysa igenom när det gäller 
bytet av revisorer.  

6.1.6 IT 
Diagram 12 visar att ingen av revisorerna byts ut inom sju år. Det innebär att IT-branschen 
klart kommer att påverkas utav en obligatorisk revisorrotation.  

Båda företagen som undersöks är finska bolag vilket enligt oss kan vara en orsak till 
resultatet. I det finska näringslivet kan det finnas en tradition om att revisorer ska tjänstgöra 
en längre tid eftersom kvalitén på revisionen blir bättre med tiden. Detta resonemang rimmar 
rätt med vad Myers kommit fram i sin studie angående att revisorer som tjänstgör. En annan 
nackdel med revisorrotation som tas upp i avsnitt 3.3.3 är att bolagens storlek och komplexitet 
påverkar kvalitén på revisionen. Med tanke på att Nokia är det största bolaget sett till 
omsättning på Svenska Large Cap anser vi att det just deras storlek och komplexitet kan 
påverka deras strategi angående tillsättning av revisorer. 

6.1.7 Teleoperatör 
I diagram 14 finner vi att urvalet genererade totalt 15 revisorer. Av dem kunde 3 inte 
bedömas. 9 revisorer av totalt 12 byttes ut inom sju år vilket betyder att bara 25 % av 
revisorerna tjänstgjorde längre än 7 år.  

Detta innebär att branschen inte skulle påverkas så mycket av en obligatorisk revisor rotation. 
Att endast 25 % av revisorerna i urvalet tjänstgör längre än 7 år anser vi bero på att denna 
bransch hela tiden står under utveckling av nya teknologier. T ex har Internet med alla dess 
möjligheter starkt kommit fram under de senaste 15 åren vilket gör att den branschspecifika 
kunskapen hos revisorn inte är av lika stor vikt jämfört med andra branscher.    

Mest anmärkningsvärt är att Tele2:s samtliga revisorer har bytts ut inom 7 år, se diagram 13. 
Detta innebär enligt oss att dem inte bryr sig som och/eller tror på nackdelarna med 
revisorrotation som tas upp i avsnitt 3.3.3. Medan TeliaSonera som i början var två statliga 
bolag men numera också är delvis privatägt inte byter ut sina revisorer lika ofta. Kan det vara 
så att det finns en skillnad mellan statligt ägda bolag och privatägda bolag? Vi tror mer att 
Tele2 är ett undantag. Stenbecks ägda bolag har alltid varit kända för att gå sin egen väg 
varvid vi anser att deras revisorrotation är ett steg som följer deras banbrytande strategi.   

6.1.8 Dagligvaror 
Då vi vill att urvalet ska täcka 50 % av varje strata har vi valt att inte ta med denna bransch i 
jämförelse av branscher eftersom urvalet bara täcker 25% av strata. Dock har vi valt att ta 
med urvalet i analysen av Svenska Large Cap eftersom då analyseras hela listan och inte 
enskilda branscher varpå urvalet för listan täcker 50%.  

6.2 Jämförelse mellan branscherna 
Utifrån analysen av varje enskild bransch visar det sig att alla branscher skulle påverkas av en 
obligatorisk revisorrotation. Vidare visar ovanstående analys att stora skillnader finns för hur 
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länge revisorerna tjänstgör i de olika branscherna. I IT-, industri-, material- samt 
finansbranschen har mer än 50 % av revisorerna tjänstgjort i mer än 7 år. Detta i motsats till 
teleoperatör - och hälsovårdsbranschen där 28,5 % eller färre av revisorerna har tjänstgjort i 
mer än 7 år. Som tidigare nämnts tar vi dock ganska lätt på resultatet av hälsovårdsbranschen. 
Mellan dessa två grupper finns även branschen sällanköpsvaror där 43 % av revisorerna 
tjänstgjort i mer än 7 år i rad. Varför just denna bransch hamnat mitt emellan de två grupperna 
har vi i empirin inte lyckats finna något bra svar på. I analysen av varje enskild bransch har vi 
försökt att förklara mer specifikt förhållandet gällande revisorrotation för att på så sätt visa på 
skillnaderna som råder mellan de olika branscherna.  

6.3 Analys av Svenska Large Cap  
Till skillnad från analysen i föregående avsnitt kommer vi nu att analysera hela Svenska 
Large Cap vilket betyder att vi kommer att försöka hitta mer generella drag som gäller för alla 
bolag på listan. I diagram 17 kan vi utläsa att 51,7 % av revisorerna tjänstgjort i mer än sju år 
i sträck i ett bolag som är noterat på Svenska Large Cap. Detta resultat visar starkt på att en 
obligatorisk revisorrotation skulle påverka bolagen på Svenska Large Cap.  

Anledningen till att de allra flesta branscher väljer att behålla samma revisor år efter år anser 
vi kan ha sin orsak i den ökade revisionskostnad som Hoyle tar upp i avsnitt 3.3.3. Går man 
igenom de olika massmedia kanalerna varje dag finner man med stor sannolikhet något som 
handlar om att ett företag ska göra kostnadsbesparingar. Dessa kostnadsbesparingar har enligt 
oss till stor del tillkommit på grund av globaliseringen. Varför skulle de bolag vi undersöker 
vara ett undantag. Vi anser att bolag som är nöjda med sin revision inte väljer att byta ut sina 
revisorer eftersom det kommer att innebära höga uppstartskostnader för de nyanställda 
revisorerna.   
 
I teoriavsnitten 3.3.2 och 3.3.3 tas det upp en fördel och en nackdel som motsäger varandra 
Enligt Knapp påverkas revisorns innehavstid kvalitén på revisionen. Flera studier har visat att 
kvalitén på revisionen försämras ju längre revisorn tjänstgör på ett och samma företag. Medan 
O´Malleys studie visar att det är vanligare med fel i revisionen för revisorer som tjänstgjort 3 
år eller kortare. Utifrån vår empiri anser vi att bolagen på Svenska Large Cap verkar bekräfta 
nackdelen med revisorrotationen eftersom 51,8 % revisor tjänstgör i mer än 7 år i rad. Detta är 
enligt oss starkt förknippat med de höga revisionskostnader som diskuterades i föregående 
stycke. 
 
En annan nackdel som tas upp i avsnitt 3.3.3 är att bolagens storlek och komplexitet påverkar 
kvalitén på revisionen. Svenska Large Cap består av de största publika bolagen, sett till deras 
omsättning, på den svenska aktiemarknaden. Detta innebär enligt oss att vårt urval består utav 
stora bolag som är komplexa. Utifrån resultatet anser vi att bolagen förmodligen har detta i 
åtanke när de diskuterar valet av revisorer. Studeras bilagorna 1-19 finner man att flertalet 
revisorer dyker upp som huvudansvarig revisor för flera olika bolag under vår 
undersökningsperiod. Detta tyder enligt oss på att det kan finnas en brist på kunniga revisorer 
som klarar av att ta sig an stora komplexa bolag. Denna eventuella brist resulterar enligt oss i 
att bolagen väljer att hålla kvar sina revisorer som redan kan bolagets olika system och 
kontroller in och utantill och har stor kunskap om bransch vilket ökar kvalitén på revisionen.     
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7. Slutsatser och diskussion 
 

 

 

7.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är se om ett införande av en lag gällande obligatorisk 
revisorrotation skulle ha någon inverkan på bolag som är noterade på Svenska Large Cap 

Delsyfte i uppsatsen är att undersöka om rotation av revisorer skiljer sig mellan de olika 
branscherna på Svenska Large Cap.    

I och med att USA instiftat en lag om revisorrotation som en direkt konsekvens av 
Enronskandalen anser vi att är klart att rotation av revisorer inte var något som införlivades 
innan lagen kom. Vidare anser vi att EU:s icke-bindande rekommendation gällande 
revisorrotation inom 7 år  är ytterliggare ett tecken på att revisorrotation idag inte införlivas i 
bolagen i EU:s medlemskapsländer. Det brukar alltid talas om att det finns undantag från 
regeln, men utifrån empirin visar vår studie på att bolagen noterade på Svenska Large Cap 
inte är ett undantag utan de skulle påverkas stort av en lagstiftad revisorrotation, detta då 51,7 
% av revisorerna i bolagen tjänstgjort i fler än 7 år. Visserligen kan 51,7 % i första hand 
tyckas vara knappt hälften, men fakta kvarstår och det som är viktigt att komma ihåg är att 
denna siffra visar att över hälften av bolagen skulle beröras om EU:s icke-bindande 
rekommendation blev en gällande lag.   

När det gäller delsyftet syns helt klart skillnader mellan de olika branscherna. I IT-, industri-, 
material- samt finansbranschen har mer än 50 % av revisorerna tjänstgjort i mer än 7 år. Detta 
i motsats till teleoperatör - och hälsovårdsbranschen där 28,5 % eller färre av revisorerna har 
tjänstgjort i mer än 7 år. Vi vill poängtera att vi anser att resultatet från Hälsovårdbranschen är 
missvisande utifrån de förklaringar vi nämnt i avsnitt 6.1.4 varpå vi inte drar någon större 
slutsats utifrån det. Den sista branschen sällanköpsvaror hamnade mellan dessa 2 grupper då 
43 % av revisorerna tjänstgjort i mer än 7 år. Det resulterade i att vi valt att inte ta med det för 
att i stora drag förklara skillnaderna mellan de två grupperna.  

I stora drag anser vi att skillnaderna mellan branscherna som vi valt att dela in i 2 grupper 
beror på följande: 

• De branscher där mer än 50 % av revisorerna tjänstgjort i mer än 7 år ligger antingen 
gammal tradition eller tro om att revisorns ökade kunskaper om branschen är resultatet 
av en längre tjänstgöringstid. 

• Medan vi anser att det i branschen teleoperatörer där bara är 25 % av revisorerna 
tjänstgör i mer än 7 år beror på att denna bransch hela tiden står under utveckling av 
nya teknologier, som t ex Internet, vilket gör att den branschspecifika kunskapen hos 
revisorn inte är av lika stor vikt jämfört med andra branscher.    

Det resultat som kommit fram i empirin anser vi vara väldigt starka även fast det inom hela 
Svenska Large Cap och således respektive bransch varit många revisorer som inte kunnat 
bedömas. Detta motiverar vi med att de revisorer som inte kunnat analyseras har i stor 
utsträckning tjänstgjort de sista åren i vår undersökningsperiod vilket kan undersökas i bilagor 
1-17.  

Kapitlet innehåller en slutlig redogörelse för uppsatsens syfte och delsyfte samt 
studiens resultat. Även en diskussion kring studiens brister redogörs.  
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Slutligen något vi tycker är anmärkningsvärt är att Sarbanes-Oxley Act och EU:s icke-
bindande rekommendation skiljer sig på hur länge en revisor ska få tjänstgöra i samma 
företag. Varför vill amerikanarna att en rotation ska ske vid 5 år och EU vid 7 år. Det skulle 
vara intressant att få veta varför dem skiljer sig åt på denna punkt. Kanske någonting för 
framtida forskning? 

7.2 Diskussion 
Utifrån studiens huvud- och delsyfte samt metodval har det visat sig vara svårt att göra någon 
längre analys och slutsats. Därför har vi valt att lägga in egna synpunkter för att förklara de 
olika förhållandena i branscherna och för Svenska Large Cap. Vi anser att undersökningens 
resultat gjort det möjligt att besvara studiens syften. Självklart när det gäller studiens 
omfattning kunde vi ha valt att göra en totalundersökning. Genom att göra en sådan 
undersökning hade vi kunnat bygga ut vårt syfte med att jämföra skillnaderna mellan bolagen 
inom respektive bransch och tagit hjälp av en eller flera förklaringsvariabler för att göra 
analysen mer intressant. Ett annat alternativ vi kunde ha valt är att jämföra börsindex, detta 
för att då kunnat se på skillnader mellan stora och små börsnoterade bolag. En annan brist 
med arbetet är att bortfallen vi hade resulterade i att varken energi eller materialbranschen 
kunde analyseras. Detta kunde kanske ha förhindrats om vi valt att göra en totalundersökning. 
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8. Sanningskriterier 
För att en kvantitativ studie som denna ska vara användbar är det av vikt att den har hög 
reliabilitet, validitet och kan generaliseras. 

Reliabilitet visar till hur stor grad av tillförlitlighet mätningen har. Genom att utföra en 
likadan undersökning med samma metod vid olika tillfällen och få liknande resultat visar det 
att mätningarna har hög reliabilitet. Syftet med reliabilitet är att undvika slumpmässiga fel.112  

Ett annat begrepp som är eftertraktad i en kvantitativ undersökning är validitet. Begreppet 
innebär att genom processens gång är det viktigt att det som mäts verkligen är det som studien 
avser att mäta.113 Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att undersökningen ska ha hög 
validitet. Har undersökningen låg reliabilitet innebär det stora slumpvariationer i mätningen, 
vilket resulterar i att det som mäts inte är det som var avsett att mätas.114  

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra 
grupper och situationer än dem som varit aktuella i undersökningen.115 

Syftet med vår empiriska studie är att se om en obligatorisk revisor rotation behövs. Studien 
har således avsikten att undersöka vilka revisorer som skrivit på revisionsberättelserna i 
årsredovisningarna för de undersökta företagen på Svenska Large Cap. Varken mätmetoden 
eller det som ska mätas är av komplicerad art varpå vi med stor säkerhet anser att en likadan 
undersökning skulle ge samma resultat och att vi har mätt det vi avsett att mäta. Det enda som 
talar emot om att uppsatsen skulle ha hög reliabilitet och validitet är de 4 revisorlistorna vi 
fick insamlade av utomstående personer. Målet med urvalet var att täcka mer än 50 % av 
bolagen på listan. Med de bortfall vi fick i datainsamlingen slutade det med att vi täckte 48,5 
% av bolagen på listan vilket enligt oss gör att urvalet är representativt för hela Svenska Large 
Cap och gör att resultatet har goda förutsättningar till att kunna generaliseras över hela 
populationen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 Dahmström s.263. 
113 Bryman & Bell, s.95. 
114 Dahmström, s.263. 
115 Bryman & Bell, s.100. 
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Bilaga 1 Material 
 

Material     
SSAB     
År Revisor Revisor Revisor 
1991       
1992       
1993       
1994       
1995 Åke Danielsson Göran Tidström   
1996 Åke Danielsson Göran Tidström   
1997 Åke Danielsson Göran Tidström   
1998 Åke Danielsson Göran Tidström   
1999 Åke Danielsson Göran Tidström Pekka Nikula 
2000 Åke Danielsson Göran Tidström Pekka Nikula 
2001 Åke Danielsson Göran Tidström Pekka Nikula 
2002 Åke Danielsson Göran Tidström Pekka Nikula 
2003   Göran Tidström Pekka Nikula 
2004   Göran Tidström Eero Suomela 
2005   Claes Dahlén Eero Suomela 
2006   Claes Dahlén Eero Suomela 

 

 

Material   
Boliden   
År Revisor Revisor Revisor 
1991 Thomas Thiel Reidar Peters Lars Klengård 
1992 Thomas Thiel Reidar Peters  
1993 Thomas Thiel Reidar Peters  
1994 Thomas Thiel Reidar Peters  
1995 Thomas Thiel Reidar Peters  
1996 Thomas Thiel   
1997 Thomas Thiel   
1998 Thomas Thiel   
1999 Thomas Thiel   
2000 Thomas Thiel   
2001 Mats Fredricson Hans Pihl  
2002 Mats Fredricson Hans Pihl  
2003 Mats Fredricson Hans Pihl  
2004 Björn Sundkvist Hans Pihl  
2005 Björn Sundkvist Hans Pihl  
2006 Björn Sundkvist Hans Pihl  
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Bilaga 2 Material 
 

Material 
Holmen 
År Revisor 
1991   
1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997 Thomas Thiel 
1998 Thomas Thiel 
1999 Thomas Thiel 
2000 Thomas Thiel 
2001 Thomas Thiel 
2002 Thomas Thiel 
2003 Thomas Thiel 
2004 Thomas Thiel 
2005 Thomas Thiel 
2006 Thomas Thiel 
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Bilaga 3 Industri 
 

Industri   
Trelleborg   
År Revisor Revisor 
1991     
1992 Reidar Peters Thomas Thiel 
1993 Reidar Peters Thomas Thiel 
1994 Reidar Peters Thomas Thiel 
1995 Reidar Peters Thomas Thiel 
1996 Reidar Peters Thomas Thiel 
1997 Reidar Peters Thomas Thiel 
1998 Reidar Peters Thomas Thiel 
1999 Reidar Peters Thomas Thiel 
2000 Stefan Holmström   
2001 Stefan Holmström   
2002 Stefan Holmström   
2003 Stefan Holmström   
2004 Göran Tidström Olov Karlsson 
2005 Göran Tidström Olov Karlsson 
2006 Göran Tidström Olov Karlsson 

 

 

Industri 
SKF   
År Revisor 
1991   
1992   
1993   
1994 Mats Fredricson 
1995 Mats Fredricson 
1996 Mats Fredricson 
1997 Mats Fredricson 
1998 Mats Fredricson 
1999 Hans Pihl 
2000 Hans Pihl 
2001 Hans Pihl 
2002 Hans Pihl 
2003 Hans Pihl 
2004 Hans Pihl 
2005 Thomas Thiel 
2006 Thomas Thiel 

 
 



  

 48 

Bilaga 4 Industri 
 

Industri   
Seco Tools   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
1997 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
1998 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
1999 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
2000 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
2001 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
2002 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
2003 Jan-Olof Lindberg Bernhard Öhrn 
2004 George Pettersson Robert Barnden 
2005 George Pettersson Robert Barnden 
2006 George Pettersson Robert Barnden 

 

 

Industri   
Volvo   
År Revisor Revisor 
1991 Ragne Billing Nils Brehmer 
1992 Ragne Billing Nils Brehmer 
1993 Ragne Billing Nils Brehmer 
1994 Ragne Billing Nils Brehmer 
1995 Ragne Billing Nils Brehmer 
1996 Ragne Billing Nils Brehmer 
1997 Ragne Billing Nils Brehmer 
1998 Olof Herolf Olov Karlsson 
1999 Olof Herolf Olov Karlsson 
2000 Olof Herolf Olov Karlsson 
2001 Olof Herolf Olov Karlsson 
2002 Olof Herolf Olov Karlsson 
2003 Olof Herolf Olov Karlsson 
2004 Olof Herolf Olov Karlsson 
2005 Olof Herolf Olov Karlsson 
2006 Olof Herolf Olov Karlsson 
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Bilaga 5 Industri 
 

Industri   
Skanska   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993 Bo Fridman Anders Scherman 
1994 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
1995 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
1996 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
1997 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
1998 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
1999 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
2000 Bernhard Öhrn Anders Scherman 
2001 Bernhard Öhrn Caj Nackstad 
2002 Bernhard Öhrn Caj Nackstad 
2003 Bernhard Öhrn Caj Nackstad 
2004 Bernhard Öhrn Caj Nackstad 
2005   Caj Nackstad 
2006   Caj Nackstad 

 

 

Industri   
Peab     
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996 Thomas Thiel   
1997 Thomas Thiel Bo Lundén 
1998 Thomas Thiel   
1999 Thomas Thiel   
2000 Thomas Thiel   
2001 Thomas Thiel   
2002 Thomas Thiel   
2003 Thomas Thiel   
2004 Thomas Thiel   
2005 Thomas Thiel   
2006 Thomas Thiel   
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Bilaga 6 Industri 
 

Industri     
Assa Abloy       
År Revisor Revisor Revisor 
1991       
1992       
1993      
1994 Anders Lundin Nils Bremer Sixten Nyman 
1995 Anders Lundin Nils Bremer Sixten Nyman 
1996 Anders Lundin Nils Bremer   
1997 Anders Lundin Nils Bremer   
1998 Anders Lundin Nils Bremer   
1999 Anders Lundin     
2000 Anders Lundin     
2001 Anders Lundin     
2002 Anders Lundin     
2003 Anders Lundin     
2004 Anders Lundin     
2005 Anders Lundin     
2006 Peter Nylleng     
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Bilaga 7 Sällanköpsvaror 
 

Sällanköpsvaror 
Nobia 
År Revisor 
1991   
1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997 Robert Barnden 
1998 Robert Barnden 
1999 Robert Barnden 
2000 Robert Barnden 
2001 Robert Barnden 
2002 Robert Barnden 
2003 Robert Barnden 
2004 Robert Barnden 
2005 Robert Barnden 
2006 Robert Barnden 

 

 

Sällanköpsvaror   
H & M   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996     
1997 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
1998 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
1999 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
2000 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
2001 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
2002 Åke Hedén Gunnar Widhagen 
2003 Åke Hedén Eva Backlund 
2004 Åke Hedén Åsa Lundvall 
2005 Erik Åström Åsa Lundvall 
2006 Erik Åström Åsa Lundvall 
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Bilaga 8 Sällanköpsvaror 
 

Sällanköpsvaror   
Electrolux   
År Revisor Revisor 
1991 Gunnar Widhagen   
1992 Gunnar Widhagen   
1993 Gunnar Widhagen   
1994 Gunnar Widhagen   
1995 Gunnar Widhagen   
1996 Gunnar Widhagen   
1997 Gunnar Widhagen   
1998 Gunnar Widhagen   
1999 Thomas Jansson   
2000 Stefan Holmström   
2001 Stefan Holmström   
2002 Peter Clemedtson Anders Lundin 
2003 Peter Clemedtson Anders Lundin 
2004 Peter Clemedtson Anders Lundin 
2005 Peter Clemedtson Anders Lundin 
2006 Peter Clemedtson Dennis Svensson 
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Bilaga 9 Hälsovård 
 

Hälsovård   
Nobel Biocare   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994 Lennart Bertheden Conny Berglund 
1995 Lennart Bertheden Conny Berglund 
1996 Lennart Bertheden Conny Berglund 
1997 Lennart Bertheden   
1998 Lennart Bertheden   
1999 Einar Björkander   
2000 Bertil Enlund   
2001 Bertil Enlund   
2002 Erik Willems   
2003 Erik Willems   
2004 Reto Zemp   
2005 Reto Zemp   
2006 Reto Zemp   

 

 

Hälsovård   
Getinge   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996 Mats Fredriksson   
1997 Mats Fredriksson   
1998 Mats Fredriksson   
1999 Mats Fredriksson   
2000 Mats Fredriksson   
2001 Mats Fredriksson Jan Nilson 
2002 Mats Fredriksson Jan Nilson 
2003 Mats Fredriksson Jan Nilson 
2004   Jan Nilson 
2005   Jan Nilson 
2006   Jan Nilson 
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Bilaga 10 Hälsovård 
 

Hälsovård   
Q-Med   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994 Lennart Jakobsson    
1995 Lennart Jakobsson    
1996 Lennart Jakobsson    
1997 Lennart Jakobsson    
1998 Lennart Jakobsson    
1999 Lennart Jakobsson    
2000 Lennart Jakobsson    
2001 Lennart Jakobsson    
2002 Lennart Jakobsson    
2003 Lennart Jakobsson    
2004 Lennart Jakobsson    
2005 Stefan Kylebäck Björn Olsson 
2006 Stefan Kylebäck Björn Olsson 
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Bilaga 11 Finans 
 

Finans   
Castellum   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
1996 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
1997 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
1998 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
1999 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
2000 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
2001 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
2002 Caj Nackstad Ulf Egenäs 
2003 Caj Nackstad Ingemar Rindstig 
2004 Caj Nackstad Ingemar Rindstig 
2005 Caj Nackstad Ingemar Rindstig 
2006 Caj Nackstad Ingemar Rindstig 

 

 

Finans   
Latour   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
1996 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
1997 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
1998 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
1999 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
2000 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
2001 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
2002 Nils Brehmer Lennart Wiberg 
2003 Olof Ernerbäck Lennart Wiberg 
2004 Olof Ernerbäck Lennart Wiberg 
2005 Olof Ernerbäck Lennart Wiberg 
2006 Olof Ernerbäck Lennart Wiberg 
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Bilaga 12 Finans 
 

Finans   
Investor   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
1996 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
1997 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
1998 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
1999 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
2000 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
2001 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
2002 Caj Nackstad Gunnar Widhagen 
2003 Carl Lindgren Jan Birgerson 
2004 Carl Lindgren Jan Birgerson 
2005 Carl Lindgren Jan Birgerson 
2006 Carl Lindgren Jan Birgerson 

 

 

Finans   
Hufvudstaden   
År Revisor Revisor 
1991 Jan Eriksson   
1992 Jan Eriksson   
1993 Jan Eriksson   
1994 Jan Eriksson   
1995 Jan Eriksson   
1996 Jan Eriksson   
1997 Jan Eriksson   
1998 Jan Eriksson   
1999 Bo Ribers Klas Alm 
2000 Bo Ribers   
2001 Bo Ribers   
2002 Bo Ribers   
2003 Bo Ribers   
2004 Bo Ribers   
2005 Bo Ribers   
2006 Bo Ribers   
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Bilaga 13 Finans 
 

Finans 
Kungsleden 
År Revisor 
1991   
1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997 Thomas Thiel 
1998 Thomas Thiel 
1999 Thomas Thiel 
2000 Thomas Thiel 
2001 Thomas Thiel 
2002 Thomas Thiel 
2003 Thomas Thiel 
2004 Thomas Thiel 
2005 Thomas Thiel 
2006 Thomas Thiel 

 

 

Finans     
Kinnevik     
År Revisor Revisor Revisor 
1991       
1992       
1993 Hans Karlsson Lars Träff Ulf Spång 
1994 Hans Karlsson Lars Träff Ulf Spång 
1995 Hans Karlsson Lars Träff Ulf Spång 
1996 Hans Karlsson Lars Träff Ulf Spång 
1997 Hans Karlsson Lars Träff Anders Wiger 
1998 Hans Karlsson Lars Träff Anders Wiger 
1999 Hans Karlsson Lars Träff Anders Wiger 
2000 Hans Karlsson Lars Träff Anders Wiger 
2001 Hans Karlsson Lars Träff Erik Åström 
2002 Carl Lindgren Lars Träff Erik Åström 
2003 Carl Lindgren Lars Träff Erik Åström 
2004   Pål Wingren Erik Åström 
2005     Erik Åström 
2006     Erik Åström 
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Bilaga 14 Finans 
 

Finans   
Industrivärden   
År Revisor Revisor 

1991 Sigvard Heurlin Bertil Edlund 
1992 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1993 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1994 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1995 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1996 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1997 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1998 Ulf Pernvi Bertil Edlund 
1999 Ingvar Pramhäll   
2000 Ingvar Pramhäll   
2001 Ingvar Pramhäll   
2002 Ingvar Pramhäll   
2003 Ingvar Pramhäll   
2004 Ingvar Pramhäll   
2005 Anders Lundin   
2006 Anders Lundin   

 
 

Finans 
OMX 
År Revisor 
1991   
1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997 Björn Fernström 
1998 Björn Fernström 
1999 Björn Fernström 
2000 Björn Fernström 
2001 Björn Fernström 
2002 Björn Fernström 
2003 Björn Fernström 
2004 Björn Fernström 
2005 Björn Fernström 
2006 Björn Fernström 

 

 



  

 59 

Bilaga 15 Finans 
 

Finans       
SHB         
År Revisor Revisor Revisor   
1991 Suzanne Bonnier Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1992 Suzanne Bonnier Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1993 Suzanne Bonnier Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1994 Hans Karlsson Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1995 Hans Karlsson Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1996 Hans Karlsson Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1997 Hans Karlsson Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1998 Åke Hedén Bertil Edlund Sigvard Heurlin   
1999 Åke Hedén Bertil Edlund Åke Danielsson   
2000 Åke Hedén Stefan Holmström Thomas Thiel   
2001 Åke Hedén Stefan Holmström Thomas Thiel   
2002 Åke Hedén Stefan Holmström Thomas Thiel   
2003 Åke Hedén Stefan Holmström Thomas Thiel   
2004 Åke Hedén   Thomas Thiel   
2005 Torsten Lyth   Thomas Thiel   
2006 Ulla Nordin Buisman   Stefan Holmström   

 

 

Finans     
Swedbank     
År Revisor Revisor Revisor 
1991       
1992       
1993       
1994       
1995       
1996       
1997 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Olle Gunnarsson 
1998 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Olle Gunnarsson 
1999 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Peter Markborn 
2000 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Peter Markborn 
2001 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Peter Markborn 
2002 Ulf Egenäs Torbjörn Hanson Peter Markborn 
2003 Jan Palmqvist Torbjörn Hanson Peter Markborn 
2004 Jan Palmqvist Torbjörn Hanson Ulf Järlebro 
2005 Jan Palmqvist Lars Träff Ulf Järlebro 
2006 Jan Palmqvist Lars Träff Ulf Järlebro 
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Bilaga 16 Finans 
 

Finans   
Ratos   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995 Bo Fridman Gunnar Widhagen 
1996 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
1997 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
1998 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
1999 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
2000 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
2001 Hans Karlsson Gunnar Widhagen 
2002 Thomas Thiel Gunnar Widhagen 
2003 Thomas Thiel Björn Fernström 
2004 Thomas Thiel   
2005 Thomas Thiel   
2006 Thomas Thiel   
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Bilaga 17 IT 
 

IT         
Nokia       
År Revisor Revisor Revisor Revisor 
1991   Erik Haglund Leo Ahlstedt Leo Ahlstedt 
1992 Antti Helenius Erik Haglund Jussi Hyyppä Heikki Niskakangas 
1993 Antti Helenius Erik Haglund Jussi Hyyppä Heikki Niskakangas 
1994 Lars Blomquist Erik Haglund Jussi Hyyppä Heikki Niskakangas 
1995 Lars Blomquist Erik Haglund     
1996 Lars Blomquist Erik Haglund     
1997 Lars Blomquist Erik Haglund     
1998 Lars Blomquist Erik Haglund     
1999 Lars Blomquist Erik Haglund     
2000 Lars Blomquist       
2001 Lars Blomquist       
2002 Lars Blomquist       
2003 Eero Suomela       
2004 Eero Suomela       
2005 Eero Suomela       
2006 Eero Suomela       

 

 

IT     
TietoEnator   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996     
1997 Sven Guarnieri Tomi Englund 
1998 Sven Guarnieri Tomi Englund 
1999 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2000 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2001 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2002 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2003 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2004 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2005 Sven Guarnieri Tomi Englund 
2006 Kim Kahru   
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Bilaga 18 Teleoperatörer 
 

Teleoperatörer     
TeliaSonera     
År Revisor Revisor Revisor 
1991       
1992 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1993 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1994 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1995 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1996 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1997 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1998 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
1999 Filip Cassel Gunnar Widhagen Peter Norberg 
2000 Filip Cassel Gunnar Widhagen Torsten Lyth 
2001 Filip Cassel Gunnar Widhagen Torsten Lyth 
2002 Filip Cassel Lars Träff Torsten Lyth 
2003 Thomas Thiel Lars Träff   
2004 Göran Tidström Håkan Malmström   
2005 Göran Tidström Håkan Malmström   
2006 Göran Tidström Håkan Malmström   

 

 

Teleoperatörer   
Tele 2   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993 Ulf Spång Hans Karlsson 
1994 Ulf Spång Hans Karlsson 
1995 Ulf Spång Hans Karlsson 
1996 Ulf Spång   
1997 Erik Åström   
1998 Pål Wingren Christine Rankin Johansson 
1999 Pål Wingren Hans Karlsson 
2000 Pål Wingren Hans Karlsson 
2001 Pål Wingren Hans Karlsson 
2002 Pål Wingren Carl Lindgren 
2003 Pål Wingren Carl Lindgren 
2004 Tommy Mårtensson   
2005 Tommy Mårtensson   
2006 Jan Berntsson   
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Bilaga 19 Dagligvaror 
 

Dagligvaror   
Swedish Match   
År Revisor Revisor 
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996 Göran Tidström   
1997 Göran Tidström   
1998 Göran Tidström Åke Danielsson 
1999 Göran Tidström Åke Danielsson 
2000 Göran Tidström Åke Danielsson 
2001 Göran Tidström Åke Danielsson 
2002 Göran Tidström Åke Danielsson 
2003 Göran Tidström Åke Danielsson 
2004 Thomas Thiel   
2005 Thomas Thiel   
2006 Thomas Thiel   
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Bilaga 20 Svenska Large Cap116 
 

Energi  Hälsovård 
Lundin Petroleum   Astra Zeneca 
Vostok Nafta  Elekta 
Material   Getinge 
Boliden  Meda 
Holmen   Nobel Biocare 
Lundin Mining  Q-Med 
SCA  Finans 
SSAB  Castellum 
Stora Enso  D. Carneigie 
Industri  Fabege 
ABB Ltd  Hufvudstaden 
Alfa Laval  Industrivärden 
Assa Abloy  Investor 
Atlas Copco  JM 
Hexagon   Kaupthing Bank 
NCC  Kinnevik 
Peab  Kungsleden 
Saab  Latour 
Sandvik  Lundbergföretagen 
SAS  Melker Schröling 
Scania  Nordea Bank 
Seco Tools  Old Mutual Plc 
Securitas  OMX 
Skanska  Ratos 
SKF  SEB 
Trelleborg  SHB 
Volvo  Swedbank 
Sällanköptavaror  Öresund 
Autoliv  IT 
Electrolux  Ericsson  
Eniro  Lawson Software 
H&M  Nokia 
Husqvarna  Tieto Enator 
MTG  Teleoperatör 
Nobia  Millicom 
Dagligvaror  Tele2 
Axfood  TeliaSonera 
Hakon Invest   
Oriflame   
Swedish Match   
   
   

                                                
116 Lista hämtad från http://www.di.se/Nyheter/?page=/avdelningar/SWForetag.aspx 
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