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 SAMMANFATTNING 

 
Examensarbetets titel: Byrårotationens påverkan. Revisorns syn på byrårotation - En 

kvalitativ studie. 

Datum: 2019-01-11 

Kurs: FE300G: Företagsekonomi, Uppsats, Kandidatkurs. 

Författare: Rickard Noryd, Rasmus Bergkvist & Araa Mustafa. 

Handledare: Carina Holmgren. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur revisorer anser att de påverkas av 

de nya lagstadgade reglerna kring byrårotation. Uppsatsen berör i huvudsak kundrelationer, 

marknad, revisionskvalitet och oberoende. Studien avgränsar sig till att undersöka påverkan 

på de svenska revisionsbyråerna som arbetar med företag av allmänt intresse, ur revisorns 

perspektiv.  
 

 Frågeställningar: 

Hur kommer revisionsbolagen påverkas av de nya lagstadgade reglerna kring byrårotation? 

Hur förbereder sig revisionsbyråer inför de nya förändringarna? 

 
Metod: En kvalitativ utförd studie med auktoriserade revisorer anställda på revisionsbyråer, 

där empirin insamlades genom att intervjuer auktoriserade revisorer. 

 

Slutsats: Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att poängtera att revisionsbyråer redan 

idag påverkas av införandet av byrårotation ur revisorernas synvinkel. Därav berättar 

revisorerna att de börjat förbereda sig inför de konsekvenser som kan komma att uppstå vid 

byrårotationen. Utifrån individperspektivet uppskattar revisorerna att revisionsbyråerna 

förbereder sig inför byrårotation genom att bevaka vilka kunder som kan roteras in och ut 

ur bolaget. Slutsatsen blir att det kommer att uppskattas bli väldigt tidskrävande för 

revisorerna hos revisionsbolagen, och det i sin tur medför höga kostnader. Revisorerna 

uppskattar att genom att stärka oberoende, minska uppdragstiden och minska 

företagsledningens påverkan förstärks revisions kvaliteten. Revisorer uppskattar och drar 

slutsatsen kring att förberedelserna består av att förbättra företagens anpassningsförmåga 

till aktuella normer och institutionella förändringar i samhället. 

 

Nyckelord: Byrårotation, Kundrelation, Marknad, Oberoende, Revisionskvalitet.  



   

 

   

 

 ABSTRACT 

Title: The effects of audit firm rotation. The auditor's view of audit firm rotation - A 

qualitative study. 

Date: 2019-01-11 

Course: FE300G: Business Administration, Independent Project, Advanced Course. 

Authors: Rickard Noryd, Rasmus Bergkvist & Araa Mustafa. 

Advisor: Carina Holmgren. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to create an understanding of how auditors believe that 

they are affected by the new statutory rules on bureaucracy. The essay mainly concerns 

customer relations, market, audit quality and independence. The study is limited to examining 

the impact on the Swedish audit firms that work with companies of general interest, from the 

auditor's perspective. 

 
  Research questions: 

How will the audit firms be affected by the new statutory rules on audit firm rotation? 

How will audit firm prepare for the new changes due to audit firm rotation? 

 
Methodology: A qualitative study is conducted with authorized auditors employed at audit 

firms, where the empirical data is collected by interviewing authorized auditors. 

 
Conclusions: The most important conclusion in this study is to point out that auditing firms 

are already affected by the introduction of mandatory rotation of audit firms, from the 

auditor's point of view. Based on an individual perspective, the auditors estimate that the 

audit firms prepare for the mandatory rotation of audit firms by keeping track of which 

customers can be rotated in and out of the company. The conclusion is that it will be 

estimated that it will be very time-consuming for the auditors of the audit companies, and 

this in turn entails high costs. The auditors estimate that by strengthening independence, 

reducing the contract period and reducing the management's impact, the audit quality 

istrengthened. Auditors appreciate and conclude that the preparations consist of improving 

companies' adaptability to current norms and institutional changes in society. 

 

 Keywords: Audit firm rotation, Customer relationship, Market, Audit quality, Independence.
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1. Inledning 

Under de senaste åren har världens fyra största revisionsbyråer, även kallade “Big Four” som 

består av KPMG, Deloitte, PwC och EY varit inblandade i en rad skandaler. Detta har gjort att 

medier världen över har uppmärksammats revisorernas roll när redovisningsskandaler i olika 

företag har varit ett faktum (SVT, 2014). Skandalerna har medfört att börsbolag blivit 

skrämda och valt att minska inköpen från sina revisorer, då förtroendet har minskat (SVD, 

2003). 

 

Internationellt kan skandalerna bland annat exemplifieras med Enron, vilket beskrivs som den 

största skandalen i USA:s historia. Enrons var USA:s sjunde största börsbolag och ett av 

världens största naturgas, el och kommunikationsföretag innan det gick i konkurs 2001 

(Privataffärer, 2007). Bolaget avslöjades med välplanerade och avancerade brott med bland 

annat bokföring, korruption och insiderhandel. Men det som knäckte företaget var 

avslöjandet om koncernredovisningen, som visade upp stora vinster i rapporterna när det i 

verkligenheten gick med förluster. Enrons revisionsfirma Arthur Andersen ansågs på den 

tiden vara en del av eliten inom revision och när redovisningsskandalerna var ett faktum blev 

det katastrofala konsekvenser för Arthur Andersen. Revisorn anklagades med att ha förstört 

tusentals dokument, brutit mot flertal redovisningsregler och försökt dölja oegentligheter i 

företaget (BBC, 2002). Till följd av Enron-skandalen skärptes reglerna för revisionsbyråer i 

USA, vilket även svenska byråer var tvungna att införa, som bestod av regler för hur de styrs 

och att i efterhand kunna se vilka personer som har fattat beslut (SVD, 2007). 

 

Men trots tidigare skandaler så hamnar revisorer fortfarande i blåsväder. Sverige har till 

exempel blivit drabbade av ett par skandaler där revisionsfirman PwC har varit inblandad. 

Företaget Svenska Cellulosa uppmärksammades då det framkom att deras revisorer från PwC 

hade varit med på jakt och lyxresor med bolagets privata flygplan (SVT, 2015). Detta gjorde 

att två revisorer fick en varning av Revisorsnämnden eftersom att de har en skyldighet att vara 

opartiska och oberoende i sitt arbete (DI, 2016). 

 

It-bolaget Prosolvia är ett annat exempel som har påverkat förtroendet för revisionsbranschen. 

Efter att Prosolvia hade börsintroducerats började media att ifrågasätta deras bokslut där de 

anklagades för att blåst upp koncernens resultat med 105 miljoner kronor (Affärsvärlden, 

2013). Detta gjorde att börskursen gick från 388 kr till att på några månader minska till 20 öre. 

Prosolvia gick sedan i konkurs, ett år efter börsintroduktionen. Bolagets ledning åtalades för 

svindleri och bokföringsbrott men friades av tingsrätten 2005. Prosolvias konkursbo stämde 

revisionsbolaget Öhrlings PwC där både hovrätten och tingsrätten anser att redovisningen i 

Prosolvia stred mot god redovisningssed samt att revisionen av redovisningen och förvaltning 

var vårdslös. Den 15 augusti föll hovrättens dom och Öhrlings PwC ska betala 890 miljoner 

kronor i skadestånd samt rättegångskostnader på 112 miljoner kronor och ränta, vilket gör att 

PwC nästan kommer betala totalt två miljarder kronor till Prosolvia (Affärsvärlden, 2013). 
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De olika skandalerna har lett till diskussion och minskat förtroende för revisionsbranschen. 

Mer lagar och regler har därför tillkommit för att stärka revisorns oberoende och 

revisionskvaliteten. Men för att intressenter och aktieägare ytterligare skall kunna lita på att 

den information som företag lämnar är korrekt beslutade riksdagen den 17 juni 2016 att 

implementera in EU:s revisionspaket i svensk lagstiftning (KPMG, 2016). Detta för att öka 

revisionskvaliteten och stärka revisorernas oberoende, vilket gör att allmänhetens förtroende 

för revision stärks (Regeringen, 2016). EU-paketet innehåller en rad tillägg och vi valt att 

fokusera på byrårotation. Detta innebär att börsbolag, försäkringsbolag och de flesta 

finansiella företag ska byta revisionsbyrå vart tionde år (KPMG, 2016). Börsföretag som inte 

är finansiella företag ska kunna behålla samma revisionsbyrå i upp till 20 eller 24 år. (BDO, 

2016) 

 

1.1 Problem  

Rotationsregler av olika slag har historiskt varit subjekt till mycket vetenskaplig forskning. 

Ämnet undersöks generellt sett i förhållande till kvaliteten på revisionen (Chi, Huang, Liao & 

Xie 2009; Carey & Simnett 2006) och revisorns oberoende (Zhang, Zhou & Zhou 2007; Deis 

JR & Giroux 1992). En artikel skriven av Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) tar upp och 

undersöker den potentiella effekten av att rotera revisionsbolag. Slutsatsen för denna artikel är 

att den faktiska revisionskvaliteten inte påverkas positivt av byrårotation och att rotationen ej 

bör tillämpas. Däremot nämner Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) att det är skillnad på 

deras undersökta revisionskvalitet och upplevd revisionskvalitet. De menar även att de inte 

faktoriserat in revisorns kunskap i sina beräkningar samt att den modell de använt för att räkna 

ut revisionskvalitet har kritiserats i andra studier. 

 

När det kommer till rotation av revisor och inte byrå så kommer rotationen av revisor inte 

nödvändigt påverka revisionskvaliteten positivt (J.L. Myers & Omer, 2003).  

Däremot nämner författarna att frivilliga byten kan stärka kvaliteten, då företagen fritt kan 

byta till en revisor som möter deras behov av rapport kvalitet. 

 

Bleibtreu och Stefani (2018) tar upp vad som är de största argumenten för att införa 

byrårotation. Det handlar i stor utsträckning om att motverka chansen att revisorn lämnar en 

partisk revision för att gynna sig själv eller sin byrå. Författarna förklarar att rotationen ses 

som ett instrument för att tvinga revisorerna att bli mer opartiska. Detta då risken att förlora en 

kund inte ses på samma sätt med regleringarna ur revisorernas perspektiv. Vidare förklarar 

författarna att ett argument för byrårotation även är att det minskar risken att en revisor 

hamnar i en rutin när de reviderar äldre kunder. Problemet med rutinerna i detta fallet är att 

kvaliteten på revisionen riskerar att minska, skriver Bleibtreu och Stefani (2018). Detta är 

snarlikt hur EU argumenterat för införandet av byrårotation. 

 

Vidare diskuteras även feno-menet byrårotation i en artikel av Ruiz-Barbadillo, Gomez- 

Aguilar och Carrera (2009) där de undersöker revisorns opartiskhet i förhållande till 

https://scholar.google.se/citations?user=fUGPqacAAAAJ&amp;hl=sv&amp;oi=sra
https://scholar.google.se/citations?user=QCtFDjwAAAAJ&amp;hl=sv&amp;oi=sra
https://scholar.google.se/citations?user=QCtFDjwAAAAJ&amp;hl=sv&amp;oi=sra
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byrårotation i Spanien. Spanien hade nämligen obligatorisk byrårotation under de senare 

delarna av 90-talet. Författarna kommer fram till att rotationen eventuellt kan ha en negativ 

effekt på revisorns opartiskhet. De är dock tydliga med att detta inte nödvändigtvis behöver 

betyda samma sak under andra förhållanden. Författarna föreslår vidare forskning i form av 

studier kring ämnet i andra länder. 

Problemen kring byrårotation har alltså diskuterats vid flertal tillfällen, men forskningen 

saknar en tydligt svensk infallsvinkel på problemet. Majoriteten av studierna som utförs 

undersöker olika förhållanden och räknar på formler kring kvalitet. Vidare utförs få intervjuer 

med personer som faktiskt blir påverkade av problemet. Arbetet är således till för att fylla 

kunskapsgapet som finns för ämnet byrårotation i Sverige ur revisorernas synvinkel. 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur revisorer anser att de påverkas av de nya 

lagstadgade reglerna kring byrårotation. Denna uppsats avgränsar sig till att undersöka 

påverkan på de svenska revisionsbyråerna som arbetar med företag av allmänt intresse, ur 

revisorns perspektiv. Uppsatsen berör i huvudsak kundrelationer, marknad, revisionskvalitet 

och revisorns oberoende. Detta kommer skapa en grund för att förstå hur företag förbereder 

sig och påverkas av de nya förändringarna. Utifrån tidigare forskning samt intervjuer med 

revisorer i Sverige undersöks syftet med följande frågeställningar: 

 

“Hur kommer revisionsbolagen påverkas av de nya lagstadgade reglerna kring 

byrårotation?” 

 

“Hur förbereder sig revisionsbolagen inför de nya förändringarna?” 

 

1.3 Avgräsning  
 

Syftet är utformat utifrån ett individperspektiv, där fokuset kommer att vara centraliserad i att 

förstå vad revisorer uppskattar kommer att ske i revisionsbranschen efter lagförändringen som 

är institutionell. Därav kommer frågeställningarna vara utformade utifrån ett 

organisationsperspektiv, eftersom det är dessa organisationer i revsisonbranchen som studeras, 

men som slutligen kommer att besvaras utifrån idividen.Tidigare forskning kommer att studeras 

för att få en inblick kring vilka begrepp och teorier som tidigare har varit viktiga inom detta 

ämne, som därav kommer att spela en stor roll i denna uppsats. Utifrån de begrepp som kommer 

att väljas ut, kommer intervju frågorna med revisorerna vara baserade på specifika fyra områden 

att behandla. Det kan komma att vara dessa områden som kommer att påverkas av den nya 

lagförändringen.  

 

Figur 1.  Uppsatsen uppbyggnad  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen berörs först beskrivningar och definitioner kring Revisorns 

roll, Revision, EU:s revisionspaket, Företag av allmänt intresse, Byrårotation, Revisorns 

oberoende, Revisionskvalitet och Konsekvenser i omvärlden. Efter detta presenteras 

Agentteori, Legitimitetsteori och Strategi-teori. 

 

2.1 Revisorns roll 

En auktoriserad revisor är en person som har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning 

om totalt sex år och har därefter skrivit och uppnått godkänt resultat på provet för 

revisorsexamen (Revisorsinspektionen, u.å) 

 

Den teoretiska utbildningen består av en kandidatexamen i valfritt ämne med 180 

högskolepoäng från universitet eller högskola, samt 10 obligatoriska ämnesområde som har 

studerats i ämnen integrerade inom kandidatexamen eller utanför kandidatexamen 

(Revisorsinspektionen, u.å). Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år av 

heltidsarbete som motsvarar 1600 arbetstimmar under ett år. Den praktiska utbildningen sker 

vanligtvis genom att personen är anställd som revisor på ett revisionsföretag och utbildningen 

följer ett utbildningsprogram som genomgå under handledningen av en auktoriserad eller 

godkänd revisor. Utbildningen ska bland annat innehålla planering, utförande och rapportering 

av revisionsuppdrag (Revisorsinspektionen, u.å). 

 

Privata aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om två av de följande 

kriterierna uppfylls: företaget har mer än 3 anställda, mer än 3 miljoner kronor i 

nettoomsättning samt mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Ett mindre företag 

behöver inte ha en godkänt eller auktoriserad revisor om det inte når upp till två av det 

ovanför nämnda kriterierna. Finansiella företag, publika aktiebolag och aktiebolag med 

särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor (Bolagsverket, 2018) 

 

2.1.1 Revision 

Ett företag ska bokföra och redovisa hur företagets ekonomi ser ut. Redovisningen visar 

företagets tillgångar och skulder samt hur det går ekonomisk. Företagets ägare har ansvar för 

att redovisningen är riktig och sann (Revisorsinspektionen, u.å). Revisorn granskar sedan 

företagets bokföring och ser till att redovisningen sker enligt de regler och lagar som gäller 

(Civilekonomerna, u.å). En revision innebär alltså att en eller flera revisorer granskar ett 

företags årsredovisning, bokföring, bokslut och företagsledningens förvaltning (Ab, u.å). 

Samt att oberoende granska och uttala sig om ställningen i verksamheten som framgår i 

redovisningen (Vismaspcs, 2018). Resultatet av revisorns arbete beskrivs i revisionsberättelsen 

som lämnas till företagets ägare, där revisorn beskriver arbetet som gjorts och om företagets 

årsredovisning är riktig och sann (Revisorsinspektionen, u.å). Detta brukar även kallas att 

lämna en ren revisionsberättelse.



5 

   

 

 

Syftet med redovisningen är att informera företagets intressenter och ägare om företagets 

resultat, ställning och utveckling (Skatteverket, 2018). Redovisnings rapporten ses bland annat 

som ett underlag för ett investeringsbeslut om att köpa, sälja eller behålla ett företags aktier. 

Rapporten ger också ekonomiska underlag för företaget själva (Skatteverket, 2018). Eftersom 

att till exempel leverantörer, banker eller potentiella investerare är intresserade av rapporter 

som revisorn bestyr blir revisorn länken mellan kunden och kundens intressenter (FAR, u.å). 

Redovisningen har också en stor roll vid utredning om ekonomiska oegentligheter som till 

exempel svindleri, borgenärsbrott och skattebrott (Skatteverket, 2018). 

 

     2.2 EU:s revisionspaket 

Syftet med EU:s revisionspaket är att stärka revisorernas opartiskhet och oberoende samt att 

öka revisionens kvalitet, vilket gör att allmänhetens förtroende för revision stärks 

(Regeringen, 2016). Syftet är också att bryta det band som kan uppstå under en lång 

affärsrelation mellan en revisor och en kund och att säkerställa konkurrensen inom 

revisionsbranschen. I Sverige trädde de nya reglerna i kraft den 17 juni 2016. 

Revisionspaketet innebär stora förändringen för revisorer som har revisionsuppdrag i företag 

av allmänt intresse och högre krav än tidigare ställs nu (KPMG, 2016). 

 

De nya tilläggen i revisionspaketet innebär en rad utökning av revisorns arbete och berör 

stora delar av reglerna om revisorer och revision (Regeringen, 2016). Revisionspaketet 

innebär i korthet en rad tillägg (KPMG, 2016). Som består av: 

 

● Revisionsberättelsen ska bestå av mer information för att hjälpa företagens 

intressenter. 

● Byrårotation införs där försäkringsbolag, börsbolag och de flesta finansiella företag 

ska byta revisionsbyrå efter en viss tid. 

● Fler företag ska ha ett revisionsutskott som bland annat övervakar företagens externa 

finansiella rapportering. Revisionsutskottet får också fler uppgifter. 

● Revisorernas rapportering till revisionsutskotten utökas genom att bli mer omfattande. 

● Finansinspektionen kan ingripa om regelöverträdelse sker, vilket gör att företag av 

allmänt intresse står under tillsyn av finansinspektionen 

● Revisorns opartiskhet och självständighet skärps och får en ny struktur, bland annat 

då det kommer till att erbjuda konsulttjänster till det granskade företaget. 

● Revisorsnämnden får bland annat möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och 

tidsbegränsat förbud att bedriva revisionsverksamhet. Revisorsnämnden får även ett 

mer omfattande arbete i sin revisorstillsyn eftersom att företag av allmänt intresse 

utökas med finansiella bolag och försäkringsbolag.  

Revisionspaketet gäller för företag av allmänt intresse och deras revisorer. 
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     2.3 Företag av allmänt intresse 

Företag av allmänt intresse definieras som börsbolag och vissa finansiella företag 

(Bolagsverket, 2018). Till definitionen räknas kreditmarknadsföretag, banker, företag vars 

överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, vissa 

värdepappersbolag samt försäkringsföretag (Bolagsverket, 2018). Med andra ord är företag av 

allmänt intresse: försäkringsföretag som har tillstånd att bedriva rörelse enligt 

försäkringsrörelselagen. Värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på 

konto och lämna kredit, samt kreditinstitut som har tillåtelse att utöva rörelser enligt lagen om 

bank och finansieringsrörelse (FAR, u.å). 

 

     2.4 Byrårotation 

EU:s revisionspaket innebär att företag som är av allmänt intresse måste tillämpa byrårotation 

från 17 juni 2016, vilket betyder att de måste byta revisionsbyrå efter en viss tid (Regeringen, 

2016). Den maximala mandattiden är 10 år för en revisionsbyrå som är utsedd revisor till ett 

företag som måste tillämpa byrårotation. Efter 10 år måste företaget byta revisionsbolag utan 

möjlighet till förlängning, vilket gäller även om det finansiella företaget är börsnoterat eller 

inte (BDO, 2016). 

 

Börsföretag som inte är finansiella företag har möjlighet att förlänga revisionsuppdrag med 

ytterligare 10 år, vilket gör att efter 20 år måste företaget byta revisionsbyrå. Om företaget 

anlitar ytterligare en revisionsbyrå efter 10 år kan den första revisionsbyråns uppdrag förlängs 

med 14 år, vilket gör att efter maximala 24 år måste företaget byta revisionsbyrå (BDO, 2016). 

 

Revisorer som arbetar med företag av allmänt intresse får vara verksamma i ett företag av 

allmänt intresse under maximalt 7 år (BDO, 2016). Detta betyder att en revisor får arbete med 

samma företag under 7 år och att revisionsbyrån får vara verksam i företaget under maximalt 

10 år, 20 år eller 24 år beroende på vilken typ av företag det handlar om. Företag som har varit 

kunder hos ett revisionsbolag innan lagen trädde i kraft kan fortsätta att vara kunder i samma 

revisionsbolag i 10 år, 20 år eller 24 år, eftersom att lagen började gälla från den 17 juni 2016 

(Far, 2016). 

 

Det finns både förespråkare och motståndare till byrårotation enligt Lu och Sivaramakrishnan 

(2009). Genom att införa byrårotation ökar oberoendet eftersom att ett nytt revisionsbolag ser 

företaget ur ett annat perspektiv och ger en ny tolkning som kan öka revisorernas oberoende, 

enligt Lu & Sivaramakrishnan (2009). Arel, Brody och Pany (2005) hävdar att oegentligheter i 

de finansiella rapporterna kan minska och att byrårotation kan göra oberoendet starkare. 

Enligt Lu och Sivaramakrishnan (2009) säger motståndarna till byrårotation att det medför 

negativa aspekter som förlorad kunskap om kunderna, vilket påverkar revisionens 

produktivitet negativt. 
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2.5 Revisionskvalitet 

För att förstå hur revisionsbolagen påverkas av byrårotation måste även en definition 

av kvalitet i revisionen ges. Redan i problematiseringen berördes kvalitet i revisionen, 

men dess innebörd för detta arbete har ännu inte nämnts. Kvalitet inom revision har 

olika innebörder beroende på vem man frågar, men många forskare använder liknande 

eller samma definition. DeAngelo (1981) menar att revisionskvalitet kan definieras 

med hjälp av ett fåtal parametrar. Dessa är att kvaliteten är styrd av sannolikheten att 

en revisor hittar ett fel och vidare väljer att rapportera felet (DeAngelo,1981). 

Sannolikheten att revisorn hittar ett fel beror då på den individuella kompetensen hos 

en vald revisor. Vidare är sannolikheten att sagda revisor väljer att rapportera felet 

kopplat till revisorns oberoende. DeAngelo (1981) menar alltså att revisionskvaliteten 

är kopplat till en revisors oberoende. 

Även Bell, Causholli och Knechel (2015) delar denna definition av kvalitet, men de lägger 

även till ytterligare observationer kring kvalitet. De menar att kvalitet även kan mätas i hur väl 

en viss revision följer internationella standarder (IAS) inom området. En revisors tidigare 

erfarenheter med ett visst företag, alltså revisionens tidsram, har också en påverkan på den 

övergripande kvaliteten (Bell, Causholli & Knechel, 2015). Detta är kopplat till en revisors 

oberoende och innebär att ett längre revisionsdatum, i år räknat, som generellt innebär att 

kvaliteten ökar. Detta beror på den information och relation revisorn och det givna företaget 

har mellan varandra. Detta blir en fråga om oberoende då en mycket lång ämbetsperiod med 

samma bolag däremot tyder på en något försämrad kvalitet på grund av beroenderelationer 

som byggs upp mellan revisor (oberoende tredje part) och företagsledning (agent) (Bell, 

Causholli & Knechel 2015). 

 

Sammanfattningsvis så definieras revisionskvalitet i detta arbete som sannolikheten att ett fel 

som hittas rapporteras, samtidigt som de internationella standarderna för revision följs. Det är, 

som sagt, ett revisorsuppdrag att leverera en ren revisionsberättelse, därför är det viktigt att de 

uttalanden som görs kring ett företags ekonomiska ställning faktiskt är sanningsenlig. 

 

2.6 Revisorns oberoende 

Revision är förekommande i flera företag främst inom aktiebolag, eftersom de har en 

skyldighet att inneha en revisor enligt aktiebolagslagen 9 kap 1§. När en revisor arbetar med 

ett företag agerar den som en tredje part där den förväntas vara opartisk. Det innebär att en 

revisor måste vara oberoende till sin klient (Bazerman, Morgan & Loewenstein,1997). 

Syftet med oberoendet är att det ska eliminera situationer som kan ge upphov till hot som 

uppkommer inom egenintresse, vänskap och övriga faktorer (Ponemon & Gabhart,1990). Det 

som styr om oberoendet uppfylls är hur väl revisorn lyckas agera opartisk och självständigt i 

olika situationer enligt Flint (1988). Mycket kretsar kring att revisor inte får ha 

ett ekonomiskt intresse i klientens företag. Utöver det kan det skapa en personlig relation med 

klienten. Detta innebär att desto längre tid en revisor arbetar vid ett uppdrag, desto mer 

påverkar det oberoendet
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Ytterligare en sak som kan komma att påverka oberoendet är att flera revisionsbolag erbjuder 

tilläggstjänster som inte är förknippade med revision. Det kan skapa obalans i 

affärsrelationerna, då en revisor ska agera som en oberoende tredje part. Samtidigt kan den 

även ha andra uppdrag som ej är kopplade till revisionen, där oberoende inte är ett krav 

(Levitt. 2000). Arrunada (1999) beskriver att risken med tilläggstjänster kan drabba revisorns 

oberoende, dock efter flera studier drar han slutsatsen om att det snarare förbättrar oberoendet. 

Detta grundantagande bygger på att tilläggstjänster bidrar med att förstärka värdet som 

revisionsbolag ger sina klienter, som i sin tur leder till att bolagen drar in mer klienter. 

Arrunada (1999) menar att ju fler klienter företaget får för sina tilläggstjänster, desto mindre 

hot kommer att uppstå som egenintresse och vänskap. Detta då revisorerna har mer arbete att 

utföra och att det slutligen leder till att revisorerna blir mer oberoende i sitt ställningstagande 

gentemot klienten. 

Carrington (2010) håller inte med om detta antagande utan han påpekar att användningen av 

tilläggstjänster i revisionsbolag är ett av de största möjliga hoten i kontakt med oberoendet. 

Han finner att anledningen till varför klienter väljer att köpa dessa tilläggstjänster är just för 

att revisorer anses vara oberoende i sina ställningstaganden. Desto fler tjänster klienten köper 

desto mer bygger dennes företag sitt förtroende mot allmänheten och skapar legitimitet utifrån 

revisorernas rättvisande bild (Carrington, 2010). 

 

2.7 Konsekvenser i omvärlden 

Förändringar i form av nya lagstadgade regler drabbar flera revisionsbolag runt om i världen 

både positivt och negativt. Förändringar ger upphov till konsekvenser som revisionsbolag 

måste anpassa sig till. Dessa konsekvenser har bland annat förekommit i länder som Italien 

och Spanien, där byrårotation har varit obligatoriskt. 

 

2.7.1 Spanien 

Tidigare studier utförda i Spanien studerar konsekvenserna av den obligatoriska 

revisionsbyråns rotation på revisorns beteende. Införandet visar på att de har hjälpt revisorer 

att motverka ekonomiska intressen hos klienten. Främst att innan införandet så var en revisor 

mer benägen att samarbeta med klientens ledning och att detta berodde på att 

revisionsbolagen var mer oroade över att få behålla sina klienter (Gomez-Aguilar & Carrer 

2009). Copley och Doucet (1993) beskriver att införandet har lett till att revisorns oberoende 

har haft mindre risk att bli hotad, eftersom revisorns inte kan återgå till uppdraget efter en viss 

bestämd tid. Förespråkarna till obligatorisk byrårotation i Spanien hävdar att konsekvenserna 

har varit bland annat förbättring av revisionskvalitet, eftersom det har inneburit att ledningen 

inte har lika stor inflytande över revisorns beslut (Copley & Doucet,1993). 
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2.7.2 Italien 

 

Italien har haft lagstadgat byrårotation under sedan 1975. Tidigare studier i Italien visar på att 

konsekvenserna som dök upp efter införandet berörde oberoende, men även 

revisionskvaliteten. Utöver det så har tidigare forskare studerat om byrårotation kommer att ge 

någon negativ effekt rent finansiellt. Gomez-Aguilar och Carrer (2009) återger att de franska 

författarna Le vourch och Morand (2011) lyckades dra slutsatsen om att rotationen medför 

högre kostnader både för revisionsbyråer men även för klienterna. Till följd av de höga 

kostnaderna som uppstod riskerade även revisionskvaliteten att försämras, eftersom när ett 

utbyte sker av en klient så kan den nya byrån gå miste om viss information. Kroll (2012) 

beskriver det som en svårighet för revisionsbyråerna att sätta sig in i företaget, eftersom de 

inte bara är tidskrävande utan även kostsamt. Utifrån klientens perspektiv så innebär det mer 

antal timmar fakturerade av revisionsbyrån, eftersom de ökade kostnaderna består utav fler 

arbetade timmar i början av ett projekt. Efter en lagstadgad byrårotation riskerar revisorer att 

begå fler fel och det grundar sig på bristande kunskap om klientens verksamhet. I Större grad 

innebär det att revisionskvaliteten som tidigare nämnt inte är optimal till en början, då den 

förstärks över tid (Arrunda & Pazares,1997) 

 

2.8 Agentteori 

Under 1970-talet lanserades agentteorin som baseras på att förklara relationen mellan två 

huvudmän (principal) och (agent). Enligt Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) kan denna 

teori tillämpas på vilken organisatorisk situation som helst. Det som är viktigt att upplysa i 

denna teori är att förstå att relationen mellan dessa två inte är kostnadsfritt. Dessa två 

huvudmän är vinstmaximerande, vilket gör att de i första hand kommer tillgodose sina egna 

intressen först (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Agentteorin förespråkar att det kan vara 

svårt att avtala ett kontrakt mellan dessa parter som kan vara gynnsamt för båda parterna, då 

man inte kan försäkra att den ena parten jobbar för bådas intresse. Det som uppstår i detta 

sammanhang är ett problem som kallas för informationsasymmetri, där agenten har mer 

försprång i informations belägg. I en sådan situation blir det enkelt för parterna att inneha 

olika incitament vilket kommer leda till att beteendet blir oönskat och inte optimalt 

(Carrington, 2010) 

Agentteorin är användbar inom redovisningssammanhang eftersom den har kapacitet att ge 

förståelse, förklaring och förutser hur vissa händelser utvecklas och förhåller sig samman 

över tid. För att förklara varför något sker och hur det sen ger påverkan i redovisningen, utgår 

studier från agentteorin (Frostenson, 2015). Enligt Carrington (2010) arbetar en revisor med 

att säkerställa att de finansiella rapporterna stämmer för principalen och ger en rättvisande 

bild för allmänheten. En tidigare utförd undersökning av Collins (2010) visar på vad 

fördelarna med revision är i olika länder inom Europa. Han finner bland annat att revision 

inte anses tillföra en stor kostnad för företaget. Collins (2010) menar att revision är ett 

hjälpmedel som förbättrar kvaliteten på den finansiella informationen genom att minska 

osäkerheten. 

 



10 

   

 

 

Agentteorin funkar även att tillämpa för att förklara en relationsuppbyggnad.  

Inom redovisning brukar agenten vara (företagsledaren) och principalen en (aktieägare). En 

revisor anlitas i detta sammanhang, där den får rollen som en oberoende tredje part som 

granskar redovisningen i syfte att se till att allt är korrekt utfört. Denna typ av relation är vad 

som kommer att vara utgångspunkten i uppsatsen. Det är viktigt att poängtera att agenten och 

principalens intressen skiljer sig åt, mycket på grund av att principalen har en bristande insyn 

över agenten. Agenten har som tidigare nämnts större informations belägg, som innebär att den 

har mer insikt i företaget och resultatet (Jensen & Mecksen,1976). Agentteorin kommer att 

användas för att förklara vad som händer med relationen om byrårotation sker. Den kommer 

att användas för att analysera om byrårotation kommer att minska eller öka samarbetet mellan 

revisor och agenten i term av oberoende, som därav ger effekt på principalen.   

 

2.9 Legitimitetsteori 

I redovisningssammanhang definierar Frostenson (2015) legitimitet som ett slags stöd från 

omvärlden. Legitimitet anses vara en resurs som ökar chansen och leder till anskaffning av 

andra resurser. I detta sammanhang kan resurserna anses vara nya kunder för en revisionsbyrå 

eller nya interna kompetenser som genererar konkurrensfördelar. Frostenson (2015) menar 

exempelvis att en byrå är starkt beroende av dess omgivning och de resurser som uppkommer 

till följd av att legitimitet uppnås. Författaren menar att legitimitet kan vara en form utav en 

strategi för att uppnå resurser, det vill säga att betoning läggs på att kunna förstå sin 

omgivning och därefter erhålls en form av tillgång. Därav är det mest gynnsamt för en byrå att 

anses vara legitima på marknaden och eftertrakta andra former av legitimitet. I revisions 

sammanhang kan oberoende från en revisor vara en sådan form av legitimitet som byrån 

innehar. Författaren menar att i redovisningssammanhang kan det som ger legitimitet vara 

sättet en byrå väljer att redovisa och utforma redovisningen på. Sammanfattningsvis betyder 

det att legitimitet i företag utgår från olika motiv till varför deras redovisning ser ut på ett visst 

sätt. Teorin syftar till att förklara varför ett företag väljer att redovisa som de gör, där 

författaren finner att orsaken kan vara att eftersträva att uppfylla omgivningens förväntningar. 

Det leder i efterhand till att en anpassning av rapportering i social och miljömässa frågor från 

företaget. Frostenson (2011) menar att legitimitet kan vara företagens anpassningsförmåga till 

aktuella normer i samhället och därav blir intressenternas behov tillfredsställda. Företaget 

uppnår en form av acceptans som är en resurs långsiktigt, eftersom det hjälper företaget att 

bedriva verksamheten framåt i dess utveckling. 

 

Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) definierar legitimitet på ett liknande sätt och påpekar att 

legitimitet medför stabilitet som medför att företagets överlevnadsförmåga styrks. 

Författaren tyder på att legitimitet leder till ett större ansvar ur ett företagsperspektiv genom 

att följa reglerna inom lagen som exempelvis årsredovisningslagen. 

 

Carrington (2010) och Frostenson (2015) resonerar likartat när det kommer till legitimitet. 

Båda anser att ”Oberoendet” från en revisor medför legitimitet till ett företag då den 

granskande finansiella informationen ger en rättvisande bild för allmänheten att ta ställning 

till. Carrington (2010) definierar dock legitimitet som ett perspektiv inom redovisning än en 
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teori. Det grundar sig på att författaren inte ser legitimitet som en teoretisk strategisk resurs, 

utan mer som ett perspektiv där revisorn ska agera utifrån att framföra trovärdighet och god 

revisionskvalitet. Carrington (2010) menar att det är viktigt att revisionen finns där, på så vis 

kan investerare inte ifrågasätta “revisionens kvalitet” då investerar upplever revisionen som 

legitimering. Carrington (2010) menar då att företaget anses vara mer seriöst i sitt sätt att 

bedriva sin verksamhet då en revisor anställs. 

 

2.10 Strategiteori 

Strategiteorin uppkom i början av 1960-talet och definieras enligt Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2015) som företagets förmåga att tolka händelser internt och i omvärlden. Strategin 

utformas och utvecklas beroende på vad man lär sig över tid. Teorin är användbar i syfte att 

förklara varför vissa företag har lyckats mer än andra och är mer utåtriktade. Här talas om att 

ett företag måste använda en form av strategi för att förhålla sig till institutionella förändringar 

eller eventuella förändringar i samhället som icke trätt fram än. Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2015) menar även att teorin handlar om att förklara vad företag arbetar med för att 

uppnå deras uppsatta mål som kan vara ekonomiska, det vill säga vinstmaximerande. Ordet 

“strategi” har sitt ursprung i Grekland, där den fick sin första definition som “konsten att 

kriga”. Strategi-teorin har idag blivit mer etablerat att förklara förändringar i företagets 

resultat, men även olika beteenden. 

 

Porter utgav olika strategier för att kunna möta eventuella externa hot som kan uppkomma 

(Bengtsson & Kalling 2012). Forskaren har kommit fram till att inom strategiteori bör företag 

välja en strategi som ökar intäkter, samtidigt som det minskar kostnaderna. Inom 

revisionsbranschen kan differentieringsstrategi vara förekommande eftersom det innebär att 

företag väljer att framföra kvalitativa egenskaper med en tjänst. Strategin utgår från att 

särskilja sig från övriga konkurrenter på marknaden, genom exempelvis dess kundservice eller 

kännedom om sina framtida potentiella kunder. Utifrån en sådan teori kan företaget ha en 

prisökning på sina tjänster, eftersom företaget erbjuder mer än bara tjänsten vid köpet.  

Detta skapar även större möjlighet för organisationer att ta upp större marknadsandelar och 

skapa långsiktiga kundrelationer enligt Zetterquist, Kalling och Styhre (2015). 

 

Även det resursbaserade synsättet hör hemma inom strategiteorin. För att kunna uppnå 

konkurrensfördelar på marknaden bör företag använda sig av sina unika resurser. Dessa typer 

av resurser kan exempelvis också vara legitimitet eller att en revisor förhåller sig oberoende. 

Detta synsätt förespråkar att man skall utveckla och utnyttja de värdefulla resurser som ett 

företag innehar. Bland annat kan sådana resurser förklaras som svåra att imitera. Författaren 

menar att desto mer företag lär sig att tillämpa dessa resurser, desto mer lönsamhet kommer de 

uppnå. Det resursbaserade synsättet väljer hellre att fokusera på vad företaget är bra på, det 

vill säga sina kärnkompetenser. Enligt Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) är det 

kärnkompetenser som är unika. De betraktas som interna resurser som exempelvis olika 

kompetenser som genererar konkurrensfördelar. Enligt RBV-synsättet finns det fyra olika 

typer av resurser, men de som är mest framkomliga i redovisningssammanhang är mänskliga. 

Detta bygger på kompetens inom företaget. En ytterligare är organisatoriska resurser som 
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handlar om företagets historia och kultur. Här hör även legitimitet in, eftersom en 

revisionsbyrå som funnits länge kan anses vara mer trovärdig och mer kompetent i sitt arbete 

där legitimitet redan är uppnådd. Den sista resurser är den finansiella, det vill säga hur 

lönsamt företaget är och hur mycket vinst den genererar för att vara attraktiv för framtida 

investerare (Zetterquist, Kalling & Styhre,2015). 

 

2.11 Sammanfattning teorier 

För att få en inblick i hur revisorer anser att revisionsbyråerna förbereder sig och hur de 

kommer att påverkas av byrårotation, så behövs en teori som beskriver relationen mellan 

revisor, aktieägaren och företagsledning. Utifrån agentteorin kan detta tolkas som en principal-

agent förhållande. Teorin bidrar även till att förklara varför användningen av revisorer är 

utformat på ett visst sätt hos ett företag, det vill säga varför granskningen och övervakningen 

finns. Agentteorin är tillämpbar för att förklara relationer, medan legitimitetsteorin inriktar sig 

på att besvara olika redovisningsfrågor som i form av kvalitet. Teorin blir här tillämpbar 

eftersom den ger svar på hur revisorer tolkar att revisionsbyråer tar emot nya lagar och 

redovisningspraxis. Den har stor inverkan på hur studiens forskningsfrågor besvaras. Den 

förklarar även varför revisorer väljer att lämna viss redovisningsinformation och redovisar på 

ett visst sätt till skillnad från konkurrenter. Här spelar strategiteori en viktig roll eftersom den 

fokuserar mycket på kundservice och information överlag. Denna teori utvecklar efter 

legitimitetsteorin hur företag väljer att arbeta för att uppnå lönsamhet efter att de tagit emot 

förändringar. Hur revisorer i revisionsbyråer väljer att anpassa sig efter förändringar och vilka 

mål de sätter upp, vilket därefter kan besvaras med en strategisk-teori, som sätter revisorernas 

resurser i fokus (Zetterquist, Kalling & Styhre,2015) 

 

De teorier som beskrivs i teorikapitlet relaterar till de begrepp som även förklaras i samma 

kapitel. I figur 2 (se nedan) förklaras sambandet mellan teorierna och begreppen visuellt. 

Byrårotationen analyseras utifrån tre valda teorier. Dessa är legitimitetsteori, agentteori och 

strategiteori. Legitimitetsteorin påverkar legitimiteten hos ett företag på marknaden, vilket även 

påverkar revisionskvaliteten som revisorer vill uppnå för att vara legitima på marknaden. På så 

sätt kopplar legitimitetsteorin ihop med begreppet kvalitet. Agentteorin förklarar relationer som 

uppstår, i revisionsbranschens fall kan detta leda till att vänskapsrelationer bygga upp. 

Oberoendet påverkas om en revisor är opartisk, vilket den kan vara om det finns vänskapshot. 

På detta sätt kopplas agentteori ihop med oberoende. Strategiteorin förklarar hur revisorer i ett 

företag ska anpassa sig för att särskilja sig på marknaden. Ett exempel på detta är hur de 

hanterar sin kundservice. Detta kopplas till en egen kategori ”marknad och kundrelation” för att 

förklara hur revisorer fortsatt kommer att agera mot sina kunder och anpassa sig på marknaden. 

Eftersom agentteorin även inkluderar kundrelationer så kopplas även denna till kategorin 

marknad och kundrelation. 

 

 

 

 

 



13 

   

 

 

Figur 2.  Syftets koppling till teorier och begrepp  
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3. Metod 

Metodavsnittet ger en bild av de val som gjorts under arbetets gång. Avsnittet beskriver även 

hur urvalsprocessen för intervjuerna genomförts, hur intervjufrågorna arbetats fram, hur 

empirin analyseras, samt motivering av en kvalitativ metod, reliabilitet och validitet. Arbetet 

har en deduktiv ansats och använder sig av en kvalitativ metod. 

 

3.1 Val av metod 

Studiens syfte är att undersöka hur revisorer i revisionsbolagen anser att de påverkas av de 

nya lagstadgade reglerna kring byrårotation och även identifiera hur vissa parametrar där 

emellan påverkas utifrån revisorn perspektiv. I enlighet med Jacobsen (2017) så utvecklades 

en problemställning i detta arbete utifrån att beskriva samband mellan ett fenomen och vad 

detta orsakar. Dessa kausala principer är i detta arbetets fall de nya reglerna kring byrårotation 

och hur det påverkar revisorernas verksamhet i olika skeenden. Studien utförs genom en 

kvalitativ metod, vilket Jacobsen (2017) beskriver är bäst då problemställningen är 

utforskande och kräver ett djup i analysen. Detta anser vi passar bäst i vårt fall då vi 

eftersträvar djup i de frågeställningar arbetet behandlar. Motiveringen i detta fall är att den 

kvalitativa metoden lämpas bättre till undersökningar som testar en problemställning genom 

att studera ett fåtal enheter. I en kvalitativ undersökning eftersträvar författarna en nära 

relation till de utfrågade för att uppfatta världen på samma sätt. Detta till skillnad mot en 

kvantitativ undersökning där till exempel författarna oftast inte kommer i kontakt med 

deltagarna genom en enkätundersökning (Bryman & Bell, 2013). I kvalitativ undersökning 

finns det även en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt samt att 

intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkt. I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar då detta ger kunskap om vad intervjupersonen 

upplever vara viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2013). I kvalitativa intervjuer vill 

författarna ha detaljerade svar, medan syftet med en kvantitativ intervju är få svar som snabbt 

kan bearbetas (Bryman & Bell, 2013). Med en kvantitativ metod framställs oftast resultatet 

med siffermässiga mätmetoder medan en kvalitativ metod använder sig av ord vid 

presentation av resultatet (Bryman & Bell, 2013). Dessa är motiveringarna till varför vi valt 

att utgå från en kvalitativ metodik. Arbetet grundar sig alltså i intervjuer för att få en kvalitativ 

infallsvinkel. 

 

3.2 Val av respondenter 

När det handlar om att välja lämpliga personer att intervjua för insamling av empirin sattes 

fokus på revisorer inom olika revisionsbolag i Örebro. Förhoppningen var att nyanser skulle 

uppstå mellan de olika intervjuobjekten som en följd av vilken storlek på byrån de arbetar för 

har. Tanken var att intervjua de som påverkas direkt av de nya lagändringarna i sitt 

yrkesutövande. Vi valde att inrikta oss på Örebro för att det geografiskt skulle vara möjligt att 

utföra fysiska intervjuer. Anledningen till att vi strävade efter intervjuer ansikte-mot-ansikte 

var för att det leder till en ökad tillit och öppenhet i samtalet. Denna typ av intervju leder ofta
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till att intervjuaren har större kontroll på intervjun och får därför mer utförliga svar, då 

uppföljning på frågor kan ske direkt (Jacobsen, 2017). 

 

Tanken var som sagt att intervjua auktoriserade revisorer med flera års erfarenhet och som har 

blivit påverkade av byrårotation. Vi började därför att skicka mejl till mindre revisionsbolag i 

Örebro och till de fyra största revisionsbolagen i världen som består av KPMG, EY, PwC, 

Deloitte och som tillsammans kallas “Big Four” (Forbes, 2018). Mejlen förklarade uppsatsens 

syfte och tillvägagångssätt. Efter att ha varit i kontakt med samtliga byråer från “Big Four” i 

Örebro fick vi bekräftat att de inte påverkas av byrårotation och att vi istället ska kontakta 

deras Stockholmskontor. Vi skickade därefter mejl till KPMG, EY, PwC och Deloitte i 

Stockholm. Efter att några dagar hade passerat utan svar så bestämde vi att ringa till växeln 

för samtliga bolag från “Big Four”. Av växeln på de olika byråerna fick vi mejladresser till 

revisorer som förhoppningsvis kunde hjälpa oss. Dagen därpå kontaktade en auktoriserad 

revisor oss från EY och en videointervju på Skype bokades. När flera dagar hade passerat 

utan svar från KPMG, EY och Deloitte bestämde vi att ringa till växeln igen och förklarade 

ärendet. Med hjälp av nya kontaktuppgifter ringde vi en auktoriserad revisor på PwC och en 

auktoriserad revisor på Deloitte, både PwC och Deloitte ville ställa upp och videointervjuer på 

Skype bokades. Den auktoriserade revisorn på KPMG svarade att hen inte hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. På frågan om hen visste en annan revisor eller revisionsbyrå utöver 

“Big 4” som jobbar med företag av allmänt intresse fick vi svar att revisionsbyrån Grant 

Thornton och eventuellt revisionsbyrån BDO påverkas av byrårotation. Vi skickade därefter 

mejl till Grant Thornton och BDO. Grant Thornton svarade och efter en lång mejlkontakt 

kunde två auktoriserade revisorer ställa upp för att intervjuas, en telefonintervju bokades och 

en videointervju på Skype bokades. Efter några dagar utan svar från BDO ringde vi till 

företaget och en auktoriserad revisor gick med på att intervjuas via Skype. 

 

Alla respondenterna fick välja dag och tid samt om intervjun skulle genomföras på telefon 

eller Skype. Detta gör att intervjun genomfördes utifrån respondenternas önskemål och i en 

miljö som hen känner sig trygg i. Även fast denna typ av intervju inte tillåter intervjuaren att 

ha samma kontroll i som en fysisk intervju, så minimeras de negativa aspekterna av att inte 

träffas fysiskt genom ett videosamtal (Jacobsen, 2017). 

 

Alla respondenter förutom EY önskade att ta del av intervjufrågorna i förväg. Detta gjorde att 

utav 6 respondenter så tog 5 respondenterna del av frågorna i förväg. De respondenter som tog 

del av frågorna i förväg fick möjlighet att reflektera och tänk igenom frågorna. Fördelarna 

med att se frågorna i förväg är att respondenterna kan tänka igenom och hur de förhåller sig 

till svaren. Men genom att se frågorna i förväg finns det också nackdelar som gör att 

respondenten kunnat förbereda svaren och svarar därför inte på ett naturligt sätt (Bryman & 

Bell, 2013). Eftersom undersökningen är av en kvalitativ metod så valdes antal intervjuer att 

hållas till 6 stycken. 
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Tabell 1. Respondenter 

 

Befattning Revisionsbyrå År inom 

byrån 

Roll inom byrån Längd på 

intervju 

Auktoriserad 

revisor 

Grant Thornton 20 år Risk management 40 min 

Auktoriserad 

revisor 

PwC 24 år Revision & 

styrelseuppdrag 

53 min 

Auktoriserad 

revisor 

BDO 17 år Affärsområdets ansvarig 

för revision 

49 min 

Auktoriserad 

revisor 

EY 30 år Kvalitet och risk inom 

revisionsverksamheten 

43 min 

Auktoriserad 

revisor 

Deloitte 20 år Partner och delägare 39 min 

Auktoriserad 

revisor 

Grant Thornton 30 år Olika chefsroller 34 min 

 

3.3 Val av teori  
 

Inför arbetet insamlades data från vetenskapliga artiklar, vilket används för att beskriva problem 

och teorier tidigare i arbetet under inledning- och teorikapitlet. Efter att ha läst artiklarna kom 

författarna fram till gemensamma drag som präglade många av verken. Termerna 

revisionskvalitet och oberoende var återkommande begrepp som påverkades av rotationsregler 

över lag. Detta är anledningen till varför just kvalitet och oberoende förklaras mer ingående 

under teorikapitlet. Kvaliteten i revision kan även ses som ett sätt för revisionsbyråerna att 

marknadsföra sig via, vilket stämde överens med legitimitetsteorin. Detta är anledningen till 

varför den har valts att studera i relation till fenomenet.     

 

Agentteorin förklarar förhållanden mellan principal och agent och inom ämnet oberoende stötte 

författarna på personberoende i relation till revisionen. För att lättare kunna förklara vilka 

relationer som kan påverkas och hur detta kan påverka oberoende så valdes just agentteorin.       

 

Strategi-teorin handlar om att företag måste använda en form av strategi för att förhålla sig till 

förändringar eller eventuella förändringar i samhället som icke trätt fram än. Teorin är 
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användbar i syfte att förklara varför vissa företag har lyckats mer än andra och är mer 

utåtriktade. Strategi-teorin tar upp aspekter som att särskilja sig på marknaden.  

 

3.4 Utformandet av intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna utformades för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning, med hjälp 

av den teoretiska referensramen, vilket är anledningen till varför frågorna (se bilaga 1) är 

kategoriserade inom kundrelation, marknad, kvalitet, oberoende och revisorns syn på 

byrårotation. 

 

De allmänna frågorna i intervjuguiden utformades inte utefter teorikapitlet, frågorna användes 

istället för att inleda samtalet och för att samla information kring intervjupersonen, vilket 

används i tabell 1. Det var även inom de allmänna frågorna som frågan kring anonymitet och 

samtalsinspelning kom upp, för att säkerställa att de intervjuade kunde känna sig säkra i de 

svar som gavs.  

 

Legitimitetsteorin visar vikten för ett företag att vara legitima på sin marknad. I 

revisionsbyråernas fall är en av de delar som skapar legitimitet företagets kvalitet i revisionen. 

Vi definierade termen Revisionskvalitet i teorikapitlet, men eftersom studien grundar sig i 

revisorernas perspektiv valdes även att fråga revisorerna kring deras definition av kvalitet för 

att se likheter och skillnader med vad som skrivs i teorin. Detta fördes in under kategorin 

“kvalitet” i intervjuguiden.  

 

Eftersom strategi-teorin tar upp aspekter som att särskilja sig på marknaden så utformades 

även frågor kring detta. Frågorna som uppkom klumpades in under kategorierna “marknad” 

och “kundrelation”. Tanken bakom dessa frågor var att se hur eventuella kundkontakter skulle 

påverkas av byrårotation, eftersom kundservice är en viktig del enlig strategiteori. Det vart då 

även relevant att ställa frågor kring intäkter och kostnader eftersom strategiteorin utgår ifrån 

att organisationer är ute efter att öka intäkter och minska kostnader. Även agentteorin 

kopplades delvis till kategorin “kundrelation” vid frågorna kring hur relationer med kund 

påverkas. Agentteorin användes även för att utforma frågor under kategorin “oberoende” 

eftersom agentteorin pratar om förhållanden i olika relationer. Kopplingen till oberoende blir 

här då att personrelationer mellan revisor och företag ändras, vilket kan tänkas påverka 

oberoende kring vänskapsrelationer.  

 

Det finns även frågor som har svagare koppling till teorierna som exempelvis under kategorin 

“revisorns syn på byrårotation”. Tanken med dessa frågor är få ut mer generellt hur revisorerna 

tänker kring de nya reglerna kring byrårotation. Detta för är att ge de auktoriserade revisorerna 

mer utrymme att ta upp delarna som de finner relevanta, som i övrigt kanske inte kommit på 

tal under intervjun. 

 

 

 



18 

   

 

 

 

3.4.1 Genomförande av intervjuer 

Själva intervjuerna har utförts med hjälp av ett frågeformulär. Tanken bakom dessa frågor är 

att agera som en mall för att få igång samtal kring olika delar av ämnet. Intervjun ses då som 

relativt öppen med stor möjlighet att ställa uppföljande frågor (Jacobsen ,2017). 

Undersökningen har alltså skett genom semistrukturerade intervjuer, eftersom att en lista över 

specifika tema som ska beröras har använts där intervjupersoner har haft stora friheter att 

utforma svaren på sina sätt (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) behöver 

frågorna i en semistrukturerad intervju inte komma i ordningsföljd men i stort sett kommer 

frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen. Av de tillfrågade respondenterna valde 5 

stycket att utföra intervjun på Skype. På grund av tekniska fel gick det inte att genomföra en 

videointervju med 2 respondenter, vilket gjorde att vi ersatte de två planerade videointervjuer 

med telefon. Eftersom att telefonintervjuerna bidrog till lika mycket innehållsrik information 

så ser vi ingen negativ effekt med att tre intervjuer genomfördes på telefon och tre 

videointervjuer genomfördes via Skype. 

 

Intervjuerna spelades även in samt antecknades för att på lättast sätt kunna bearbetas. 

Anteckningarna blir som en slags innehållsförteckning till ljudinspelningen, men det skickar 

även signaler till intervjuobjektet att det som sägs är intressant (Jacobsen, 2017). Vi frågade 

samtliga respondenter om vi kunde spela in intervjun, vilket bör göras enligt Jacobsen (2017). 

Alla respondenter godkände att vi spelade in intervjun. Med hjälp av ljudinspelningarna blir 

det lättare att fokusera på vad respondenterna säger och kontrollera påstående i efterhand 

(Jacobsen ,2017). Intervjuerna pågick mellan 30–60 minuter vilken enligt Jacobsen (2017) kan 

betraktas som en optimal tidsram. Intervjuer i en kvalitativ metod anses vara primärdata enligt 

Jacobsen (2017). Anledningen till varför tiden på intervjuerna skiljer sig år beror på de 

enskilda intervjuobjektens engagemang och förmåga att bygga vidare på enskilda resonemang. 

Vissa av revisorerna hade inga problem med att prata kring en enskild fråga oavbrutet, medans 

andra var kortfattade och därför behövde mindre tid. Den öppna individuella intervjun lämpar 

sig bäst för arbetets syfte, då den fokuserar på vad den enskilda individen säger och hur denne 

tolkar ett specifikt fenomen (Jacobsen, 2017). Intervjupersonerna tillfrågades även kring 

eventuell önskan om att vara anonym. Detta för att skydda deras åsikter. Vi anser att 

anonymiteten bidrar till att de svar som ges är sanningsenliga. 

 

Materialet analyserades sedan utifrån frågeställningen och transkriberades för att jämföra 

likheter och skillnader mellan respondenterna. Med hjälp av denna empiri tillsammans med 

den teoretiska referensramen så kunde vi komma fram till resultat, som vidare ligger till grund 

för arbetets slutsats. 
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3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet i helhet  
 

För att kunna uppnå bästa möjliga resultat och insamling av belägg för slutsatserna, kom 

författarna i kontakt med olika byråer och eftersökte auktoriserade revisorer som tidigare 

arbetat eller arbetar inom revisionsbranschen med frågor som berör kundrelationer, marknad, 

kvalitet och oberoende. Därav kopplades uppsatsförfattarna vidare till tidigare eller nuvarande 

ansvariga inom de fyra områdena som kan uttala sig kring byrårotation. Utifrån tabell 1 har de 

valda respondenterna mellan 17–30 år erfarenhet inom yrket som revisor.  Detta har varit 

avgörande till varför intervjuerna skedde just hos dessa revisionsbolag, men även till varför 

uppsatsförfattarna givits dessa revisorer att intervjua. De viktiga aspekterna att lyfta upp är att 

uppsatsen utgår från att revisorer som har jobbat med kvalité eller övriga av de fyra områden 

har fått uttala sig kring de, och på detta vis har uppsatsförfattarna fått tag på de belägg som 

krävs för att dra sina slutsatser. Genom detta arbetssätt har trovärdigheten kunnat mätas för att 

uppskattas var giltig. Måttet på trovärdigheten har även visat sig vara hög då flera respondenter 

uppgett samma svar på frågorna i intervjun vilket styrker sannolikheten att det de faktiskt 

uttalar sig för är sant. Ju mer källor, desto mer trovärdigt har de varit för uppsatsprocessen och 

att det faktiskt har varit det uppsatsgruppen har haft i åtanken att mäta och beskriva. För att 

höja studiens trovärdighet har uppsatsgruppen noga beskrivit och analyserat över hela 

processen.  

 

Eftersom studien har trovärdighet, så är sambandet att den har tillförlighet. För att ytligare höja 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet har forskningsgruppen fördjupat sig i skrifter gällande 

transkribering och analys av datamaterial. Det som även tolkades öka trovärdigheten är att det 

var kvalitativa intervjuer som rådde, vilket innebär närhet till respondenter. Närheten var till 

uppsatsgruppens fördel eftersom att missförstånd kunde effektivt lösas med följdfrågor om 

oklarheter uppstod. Detta hade varit svårare om uppsatsgruppen enbart skickat ut frågorna på 

mail och inväntat svar, då rätt person kanske inte hade haft tid eller rum att svara utvecklat på 

alla frågor. Just därför har även citat ur intervjuerna uppmärksammats för att det bidrar med att 

övriga utomstående kan bedöma och ta ställning till revisorernas svar och ge sin tolkning.  

 

Uppsatsgruppen har även beaktat etikfrågan, och tagit hänsyn till revisorernas rätt till integritet 

och individskydd i form av att respondenterna ville vara anonyma. Men även uppmanat 

revisorerna att ha ordet, och prata fritt om de fyra ämnesområdena. Studien inleddes även med 

att fördjupa sig i relevanta teorier kring byrårotation. Vidare specificeras validitet och 

reliabilitet var för sig för en djupare förståelse.  
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3.6 Validitet 

Validitet handlar om undersökningen mäter det den avser att mäta och om slutsatser som 

framställs av undersökningen hänger ihop eller inte. Om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter begreppet i fråga och hur ärlig och relevant undersökningen är. Validitet brukar skiljas 

mellan bland annat intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2013). Intern validitet 

handlar om en slutsats har ett orsakssammanhang mellan de som mäts vid insamling av 

empirin. För att undersökningen ska mäta det den avser att mäta utformades intervjufrågorna 

efter vår teoretiska referensram och varje intervju analyserades sedan för att tolka information 

och se hur lika eller olika respondenternas svar var och om svaren följde ett 

orsakssammanhang. Extern validitet kan vara av relevans vid kvantitativ undersökning 

(Bryman & Bell, 2013). Extern validitet handlar om hur individer och organisationer väljs ut 

till en undersökning och att genom detta skapa ett representativt urval. Genom att samla in data 

från auktoriserade revisorer med många års erfarenheter i branschen och med olika roller inom 

revisionsbyråerna har vi därför strävat att hålla en hög kvalitet i undersökningen. 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2013) som förmågan att ett resultat blir detsamma 

om undersökningen skulle genomföras på nytt. De påpekar vikten av att undersöka ifall 

resultaten påverkas av tillförlitlighet eller slumpmässig information. Skulle samma 

undersökning utföras igen med samma förutsättningar men få ett annorlunda resultat skulle 

detta minska forskningens tillförlitlighet. De poängterar dock att en kvalitativ metod blir 

svårare att återskapa då den sociala miljön kring ämnet och intervjuobjekten kan förändras. 

Målet med studien är att den skall vara tillförlitlig, därför har ett antal val utförts för att stärka 

studien tillförlitlighet. Jacobsen (2017) menar att kunskapen kring ämnet hos de intervjuade är 

av stor vikt för undersökningens tillförlitlighet. De intervjuobjekt som empirin grundar sig på 

har en stark koppling till det undersökta ämnet byrårotation. De intervjuade revisorerna sitter 

på revisionsbyråernas huvudkontor i Stockholm och arbetar med företag av allmänt intresse. 

Därav anser uppsatsförfattarna att det inte går att komma närmare fenomenet än så.  

Intervjuerna följer samma upplägg som tidigarom genomförts, för att göra intervjuerna 

jämförbara med varandra. De gavs även möjligheten att vara anonyma, vilket hälften av 

respondenterna ville vara. Detta gav möjligheten att helt kunna svara på alla frågor 

sanningsenligt för att få fram allas åsikter, vilket stärker svarens reliabilitet. Genomgående i 

metodavsnittet är uppsatsskribenterna även transparenta med hur genomförandet i uppsatsen 

kommer att se ut. Detta anses vidare bidra till trovärdighet i uppsatsen, då den lättare går att 

återupprepa. 
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4. Empiri 

Alla revisorer betraktas ge svar från ett individperspektiv där de är anonyma i 

undersökningen och benämns Revisor 1–6 utan inbördes ordning från tabell 1. 

Intervjufrågorna delas in i uppsatsens 4 huvudområden (se bilaga 1): kundrelation, marknad, 

kvalitet och oberoende, men även revisorns syn på byrårotation. 

 

4.1 Kundrelation 

Ett centralt teoretiskt begrepp är kundrelationer för revisorer, eftersom den hör hemma i 

utformningen av strategin i organisationen de arbetar för. Revisor 1 uppskattar att 

kundrelationer och kundkontakten kommer att vara lika viktig som innan byrårotationen 

infördes, hen säger att “Den personliga relationen mellan revisor och kund fortfarande är 

viktig eftersom att revision bygger på öppenhet och förtroende”. Dessa två begrepp som 

revisorn beskriver i sitt citat är framför allt kvalitativa egenskaper i en tjänst, som kan 

särskilja dess revisionsbolag från övriga konkurrenter på marknaden. Just därför förblir 

kundservicen oförändrad och lika viktig för revisorn.    

Enligt revisor 2 uppfattas servicen till kunderna inte påverkas, då eftersträvan i organisationen 

förblir att ge bra service även om revisorerna vet att några av deras kunder kommer att 

försvinna inom en viss tid. Strategin här är att en bra kundrelation är viktigt för att 

upprätthålla ett bra rykte i branschen, som kan gynna revisorn för framtida uppdrag eftersom 

individen påverkas i relation till den faktiska arbetssituationen. Revisor 3,4 och 5 hävdar 

också att kundrelationerna inte kommer att påverkas av byrårotationen.  

Vidare utvecklar revisor 5 resonemanget kring ett gott rykte i marknaden. Det är extra viktigt 

att vårda och knyta nya kontakter, eftersom många betydelsefulla företag måste byta 

revisionsbolag efter en viss tid. Här är det individen som påverkas, eftersom det är revisorn 

som är aktiv och återkopplar med jämna mellan rum till kunden om företagets finansiella 

ställning och resultat. Vilket gör att man faller tillbaka till de kvalitativa egenskaperna inom 

strategiteorin där den institutionella händelsen bidrar med att företag måste ha större 

kännedom om sina framtida potentiella kunder.  

Revisor 6 förklarar att kundrelationer fortfarande är viktigt, samt att det har blivit tryggare för 

en revisor att meddela en kund att de bara kan arbeta med varandra under en viss tid. 

Sammanfattningsvis för alla revisorer är att de inte upplevt en större förändring i 

kundrelationer. Gemensamt för alla revisorer är att kundrelationer, som i agent och principal 

förhållande visar på att byrårotationen motverkar att det uppstår osäkerheter, och därav får 

revisorn (oberoende tredje man) ställning en viktigare roll i relationen. Eftersom revisorn 

agerar som en våg, som ska balansera relationen mellan en företagsledare och aktieägare.  
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4.2 Marknad  

Marknad som ett centralt område inom redovisning är även betydelsefullt för revisorer, 

eftersom individen påverkas av de intäkter och kostnader som företaget drar in. Enligt Revisor 

1 så besvaras frågan om byrårotationen har tillfört intäkter eller kostnader uppskattar revisorn 

att det snarare kommer att påverka intäkterna för just deras revisionsbyrå negativt, eftersom 

några av deras större kunder måste rotera. Det tar även lång tid att förstå ett nytt företag som 

måste rotera, vilket tillför kostnader för kunden och revisionsbyrån. 

Revisor 2 hävdar också att det tar lång tid att förstå ett nytt företag och att det är störst risk att 

fel inom revision görs det första och andra året, samt att det administrativa arbetet som 

kommer av byrårotation tillför stora kostnader. Enligt Revisor 2 kan revisionstjänsterna bli 

dyrare för kunden, eftersom att upphandlingsprocessen medför stora utgifter samt att 

revisorerna kan ta ett högre arvode då de bara kan vara kvar under en begränsad tid.                 

När det kommer till intäkterna i just deras bolag beräknas byrårotation ge större intäkter om ett 

företag som roterar väljer dem.  

Revisor 3 säger att intäkterna och kostnaderna inte påverkas speciellt mycket eftersom att 

majoriteten av deras kunder inte påverkas av byrårotation. Men stödjer dock tanken att 

byrårotation för med sig stora kostnader för de företag som påverkas som revisorn 2 lyft upp.  

Även Revisor 4 och 5 hävdar att byrårotation orsakar stora kostnader samt att priserna för 

revisionstjänster eventuellt kan bli större eftersom att det tillkommer kostnader att byta 

revisionsbyrå för kunder. 

  

Revisor 6 förklarar att byta revisionsbolag mer frekvent tillfört uppstartskostnader och 

inlärningskostnader eftersom att det tar ca 2–3 år innan en revisionsbyrå blir effektivt i ett 

företag. Eftersom att en revisor som arbetar med företag av allmänt intresse endast får vara 

verksam i samma bolag i 7 år, så betyder det att den efterträdande revisorn kan komma att 

arbeta med bolaget i endast 3 år innan byrårotation. 

  

I stor utsträckning talar alla ur ett individs perspektiv, att marknaden för de revisionsbolag de är 

anställda för kommer att påverkas. Främst intäkter och kostnader kommer att få en effekt.  

Utifrån den marknadspåverkan som revisorerna uppger kan komma att ske, uppskattas deras 

revisionsbolag att mötas med en större konkurrens då de mindre revisionsbyråer har blivit 

inbjuden att delta på formella upphandlingar när ett företag ska roteras. De samtliga 

revisorerna förklarar dock att än så länge har de mindre revisionsbolagen inte kapacitet eller 

varit intresserade för att vara revisorer för en stor organisation, eftersom det krävs mycket 

kompetens för att göra en revision av ett stort företag.  

 

 

 

 

 



23 

   

 

 

Detta har enbart gjort att konkurrensen för att behålla marknadsandelar har ökat bland de 

revisorer som tillhör revisionsbyråerna som är ett utav “Big 4”.  

Revisor 6 hävdar dock ensam bland alla intervjuer att byrårotation inte har påverkat 

marknadsandelarna för “Big 4”, eftersom att byråerna får lika många kunder som det tappar 

när företag måste rotera. 

 

På frågan om hur revisionsbyråerna förbereder sig inför ett företag som ska rotera revisionsbyrå, 

så beskriver samtliga revisorer att för deras revisionsbolag måste de investera mer tid. Detta 

genom att skaffa sig en god kunskap och sätta sig in i hur potentiella företag och dess styrelse 

fungerar. Mer tid läggs även på att bygga relationer med företag som kan komma att bli kunder i 

framtiden. Byrårotationen har skapat mer skiften på marknaden och mer tid spenderas därför på 

upphandlingar och förberedelser av offerter som är kostsamt för revisionsbyråerna.  

 

4.3 Kvalitet 

När tillfrågade att definiera just kvalitet i revisionen utgår samtliga revisorer från samma 

punkter. Det handlar helt enkelt om att följa de praxis och standarder som finns kring en 

revision.  

Revisor 3 och 4 förklarar att en revision anses vara av god kvalitet om den utförs enligt god 

sed och internationella standarder, såsom ISA (International standards on auditing).  

Revisor 5 förklarar det som att “En revision har god kvalitet om den tekniskt följer god 

revisionssed så att ingen extern part kan påpeka fel”.  

I praktiken betyder det att revisionen skall kunna granskas utan klagomål från 

Revisorsinspektionen och liknande. Revisor 3 förklarar vidare att det sker ett flertal kontroller 

för att just säkerställa en god kvalitet i revisionen. Det nämns att ett utav arbetsuppgifter som 

revisorn har är att utföra själva interna granskningar i revisionsbolaget och ser till att den 

internationella kvalitetsstandarden ISQC1 följs. Vidare granskar Revisorsinspektionen 

revisorernas arbete. Utöver detta finns även internationella nätverk som också finns till för att 

granska revisionen.  

Revisor 2 menar dock att “detta sätt att mäta kvalitet på är mekaniskt”. Hen menar att ingen 

vikt läggs i huruvida en revisor faktiskt har förstått de viktigaste riskerna och hur väl revisorn 

har hanterat dessa risker. Vidare förklarar revisor 3 även att det finns en viss kvalitet i hur 

kunden uppfattar det genomförda arbetet. Det handlar om förmåga att ge rådgivning och hur 

tillförlitlig en revisionsberättelse är. Utöver den standardiserade synen på kvalitet som 

revisorerna givit så menar revisor 5 att det även är viktigt att poängtera att den upplevda 

kvaliteten är vad som faktiskt syns utifrån. Revisor 2 menar samma sak och påstår att tidigare 

skandaler som handlat om bristfällig kvalitet endast utgör en mycket liten del av branschen. 

Hen menar även att media då lätt hakar upp sig på enstaka fall, som framhävs tydligt. Detta 

påverkar alltså den upplevda kvaliteten när det i praktiken inte är ett stort problem, menar hen. 

Även revisor 4 förklarar att bristfällande kvalitet inte var ett problem innan införandet av 

byrårotation, utan att byrårotationen i sig leder till en minskande kvalitet. Hen menar att med 

fler större bolag som måste hitta nya revisionsbyråer, så leder detta till ett ökat antal 
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förstagångsrevisioner. Revisor 2, 4 och 5 förklarar att det är en svår uppgift att helt sätta sig in 

i ett företag under de första åren, vilket är en anledning till den bristande kvaliteten under 

dessa år. Revisor 4 menar att det kan ta upp till år 3 innan kvaliteten håller den standard som 

förväntas av revisionen. Revisor 2 menar att denna tid kan bli längre vid byte av byrå då inte 

all tidigare information följer med i bytet av revisionsbyrå. Även Revisor 6 hävdar att 

revisionskvaliteten inte var ett problem innan byrårotation, men att när företag byter revisorer 

så finns det alltid större risk att första revisionen påverkas negativt, då förmågan att upptäcka 

brister i redovisningen är lägre  

 

4.4 Oberoende 

Revisorerna har rollen som en oberoende tredje part som balanserar relationen mellan 

företagsledare och aktieägare. Det är viktigt att poängtera att det är revisorns, det vill säga 

individen som påverkas av detta begrepp. Vid frågan kring oberoende poängterar revisor 3, 4 

och 5 att det finns två synsätt när de talar om en revisors oberoende. Dessa är faktiskt 

oberoende och oberoende “In appearance”, eller oberoende utifrån.  

Det faktiska oberoende innebär hur en revisor faktiskt ställer sig i en fråga om oberoende. 

Revisorer 2, 3, 4 och 5 menar att det är upp till varje enskild revisor att först och främst 

granska sitt egna oberoende. Det handlar om att granska sina egna relationer till uppdraget, 

däribland både de ekonomiska och personliga.  

Revisor 5 menar även att det är en revisionsbyrås ansvar att sätta upp tydliga riktlinjer och ge 

insikter kring de enskilda revisorernas oberoendefrågor. Revisor 4 förklarar fortsatt att det 

alltså sker en personlig granskning av den enskilde revisorn. Detta följs av en intern 

bedömning av byrån och slutligen kan även en extern granskning ske av bland annat 

Revisorsinspektionen. Revisor 4 förklarar antalet granskningar genom att påpeka att 

“Revisionsbolag av storlek vill inte ha bristande etik och vill inte uppleva konsekvenserna av 

ett bristande oberoende”. 

Oberoende utifrån handlar mer om hur omvärlden rent institutionellt tolkar revisionen och går 

hand i hand med det faktiska oberoendet, menar revisor 4. Revisor 6 förklarar att om en 

revisionsbyrå arbetar med en kund under en väldigt lång tid så kan det uppfattas av 

omvärlden att revisorerna inte är oberoende. Revisorer 1, 4 och 5 menar att 

revisionsbranschen är en förtroendebransch, vilket innebär att mycket vikt läggs i hur kunden 

och andra intressenter upplever och uppfattar företaget. Revisor 3 förklarar att det kan handla 

om ifrågasättanden kring hur mycket rådgivning som ges i samband med en revision. Det går 

då att ifrågasätta den ekonomiska kopplingen mellan dessa två parter, så även fast det faktiska 

oberoendet kanske inte är påverkat så kan det samtidigt verka så utifrån. 

 

Även vänskapsrelationer påverkar oberoendet utifrån, menar revisor 1. Hen menar att 

oberoendet kan vara hotat om de jobbar en längre tid med samma kund. Det uppstår då ett 

ökat förtroende från revisorns sida som gör det svårare att förhålla sig kritisk. Detta 

poängterar även Revisor 6, men menar även att den största faktorn handlar om hur personen 

är som revisor, snarare än verksamhetstiden i ett bolag. Revisor 1 förklarar också att detta är 

en fråga om hur en revisor är som individ snarare än ett fenomen som genomsyrar hela 
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branschen. Revisor 1 och 4 menar att de nya reglerna kring byrårotation inte nödvändigtvis 

behöver påverka det faktiska oberoendet, men det kan agera för att minska det upplevda 

oberoendet från externa parter. Revisor 4 menar dock att en långvarig relation inte påverkar 

oberoendet. Hen förklarar att det i större företag, vilket företag av allmänt intresse ofta är, 

sker stora förändringar bland de anställda under revisionens gång. Personer inom företagens 

ledningar och styrelser byts ut, samtidigt som flera personer ur revisionsteamen kan ändras, 

“Vem finns det då kvar att vara beroende av” menar hen. Revisor 4 ifrågasätter samtidigt 

tidsgränserna som sätts på 10år och förklarar att ett oberoende lika väl skulle kunna uppstå 

redan vid det första året av ett revisionsuppdrag. 

 

Slutligen menar revisor 1, 4 och 5 att de förstår tanken bakom byrårotationens påverkan på 

oberoende. Däremot är de skeptiska till kring hur det faktiska oberoendet kommer att 

förändras och menar att arbetet kring oberoendet kommer fortsatt att se likadant ut. Däremot 

kommer det upplevda oberoendet från externa parter möjligtvis att påverkas, då det generellt 

sett externt verkar som att en revisor blir mindre oberoende under en längre kundrelation. 

 

     4.5 Revisorns syn på byrårotation 

Konsensus bland alla intervjuade revisorer är att byrårotation för med sig en hel del kostnader 

för både revisionsbolagen de representerar och företagen som påverkas. Förstagångsrevision 

tar tid, vilket leder till en högre kostnad. Revisor 2 och Revisor 6 menar att det är nyttigt för 

revisionen att ett par nya ögon kan granska ett bolag, dock försvinner en hel del erfarenhet vid 

byte av byrå som måste arbetas ikapp. Revisor 1, 5 och 6 tycker att byrårotation är någonting 

positivt för marknaden. Det öppnar upp möjligheten för mindre bolag att eventuellt ta åt sig 

större marknadsandelar. Revisor 1 menar dock att en mindre kostsam åtgärd skulle kunnat 

gjorts, även fast grundtanken är bra. Revisor 3 tycker att reglerna kring att en revisor får vara 

verksam i företag av allmänt intresse under maximalt 7 år är rimligt, men byrårotation 

inskränker dock på företagens förmåga att själva välja en byrå att arbeta med. 

 

Likaså anser revisor 4 att revisorsrotation efter 7 år är ett rimligt sätt att motverka 

oberoendeproblem och bristande kvalitet. Däremot menar hen att byrårotationen är ett 

“kraftigt slag i luften från politikernas sida”. Hen menar även att det finns många aspekter 

som politikerna inte övervägde när de “hastigt beslutade om regelverket”. Hen exemplifierar 

att konkurrensen eventuellt kommer att minska på marknaden, vilket är bra för byråerna men 

sämre för kunderna. Alla kommer inte vilja ta åt sig alla stora bolag på grund av bristande 

resurser eller på grund av att de istället vill sälja tjänster utöver revisionen. Revisor 2 

beskriver också problematik i att olika länder har olika regler. Ett större bolag i en koncern 

vill oftast ha en och samma byrå för revision i alla dotterbolagen, för att det är mer effektivt 

och kostnadsbesparande. Nu med de nya reglerna kan potentiellt ett dotterbolag i Sverige ha 

en annan revisionsbyrå än resterande koncernen, vilket innebära mer arbete för revisorerna. 
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  5. Analys 

I detta kapitel används den insamlade empirin tillsammans med den teoretiska referensramen 

för att analysera fenomenet. Analysen delas upp i Kundrelation och marknad, Revisionskvalitet 

och Oberoende. 

 

5.1 Kundrelationer & Marknad 

Trots att de intervjuade revisorerna uppgett att kundrelationer inte kommer påverkas, så kan 

en annan synvinkel ur agentteorin ge en annan förklaring. Den bygger på att byrårotationen 

faktiskt gör det svårare för agenten (företagsledaren) att inleda samarbeten med revisorn 

(oberoende tredje man). Därav så ökar tilliten i de nya kundrelationerna som inleds, då 

revisorn genom sin oberoende ställning kan försäkra principalen (aktieägaren) att agenten inte 

agerar utifrån ens egna intressen. Den bristande insynen som principalen haft sedan tidigare i 

relation till agenten tenderar att försvinna efter byrårotationen, eftersom principalen får mer 

informations belägg över företaget och resultatet. De just det som kan tolkas vara förklaringen 

på varför Frostenson (2015) menar att användningen av revisorer är utformat på ett visst sätt 

inom ett företag. Revisorerna menar att de just därför granskning och övervakning finns både 

för kundrelationer, men även revisionen i sin helhet.  

Figur 2 som återfinns i teoretiska kapitlet beskriver hur byrårotationen på verkar agentteorin, 

det vill säga, relationen mellan agent och principal till förhållande till att revisorn agerar som 

en oberoende tredje part. Därav får oberoende begreppet en centraliserad roll, eftersom 

individen påverkas av den form utav oberoende de utövar i arbetet. Ju mer revisorerna 

förhåller sig oberoende desto mindre skandaler går det att utläsas på medier. Genom detta 

resonemang skapas nya intäkter från nya kunder som ger sitt förtroende för den individuella 

revisorn. Marknadsandelar styrs av de intäkter företaget får in, eftersom ju mer revisorn 

beskrivs var en (oberoende tredje man) desto mer balans finner hen till relationen mellan en 

principal och agent. Större marknadsandelar leder till att revisorn får mer uppdrag, men även 

kan påverka sin lön eventuellt då revisionsbolaget får in mer intäkter.  

Det är just detta revisorerna menar med att “upprätthålla ett bra rykte i branschen”.         

Detta är i likhet med strategi-teorin eftersom kundservice är en central del, men även hur 

företag väljer att anpassa sig efter institutionella förändringar. Det innebär att strategin ur ett 

revisorers perspektiv blir att följa citat om att “revision bygger på öppenhet och förtroende”. 

Genom att förhålla sig till detta, så ger revisorerna svar på vad Zetterquist, Kalling och Styhre 

(2015) definierar strategi-teorin som företagets förmåga att tolka händelser intern och i 

omvärlden. Att ur revisorernas synvinkel blir detta en form av användbar strategi för att 

förhålla sig till förändringar eller eventuella förändringar i samhället som icke trätt fram än.  

Detta är i enlighet med vad revisorer på en individnivå uppger sker när ett företag ska rotera 

revisionsbyrå. Där det bland annat handlar om att få en förståelse för hur potentiella kunders 

verksamheter fungerar för de eventuellt ska vara intresserade av revisorernas tjänster och att 

sedan erbjuda en bra kundservice. På så sätt investeras mer tid i eventuella förändringar som 

icke trätt fram än. Den vinnande strategin som både inom teori och empiri visat sig vara viktig 
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under revisorernas arbete är en mer differentierad strategi om att särskilja sig från 

konkurrenter  

Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) menar även att teorin handlar om att förstå vad företag 

arbetar med för att uppnå deras uppsatta mål och att förstå förändringar i företagens beteenden 

och resultat. Detta överensstämmer med vad samtliga revisorer uppgett, eftersom mycket tid 

läggs på att förstå företagens beteenden och verksamhet inför en byrårotation. 

 

Enligt Lu och Sivaramakrishnan (2009) säger motståndarna till byrårotation att det medför 

negativa aspekter som förlorad kunskap om kunderna, vilket påverkar revisionens 

produktivitet negativt. Detta överensstämmer med vad samtliga revisorer säger, eftersom alla 

hävdar att det tar lång tid att förstå ett nytt företag som måste rotera. Även kunskapen som den 

tidigare revisionsbyrån hade går den nya byrån miste om. Revisor 2 förklarar specifikt att 

störst fel inom revision görs det första och andra året vilket överensstämmer med Lu och 

Sivaramakrishnan (2009) som menar att byrårotation påverkar revisionens produktivitet 

negativt. 

 

5.2 Revisionskvalitet 

EU:s revisionspaket infördes med avsikt att bland annat stärka kvaliteten hos de revisioner 

som utförs inom företag av allmänt intresse. Tanken var att bland annat göra företagens 

rapporter mer pålitliga genom att stärka den granskande revisorns kvalitet i rapporteringen. 

 

DeAngelo (1981) menar att revisionskvalitet mäts genom att undersöka en revisors 

sannolikhet att både hitta samt rapportera ett fel i företagens rapporter. Detta är kopplat till 

den individuella revisorns förmågor, men även till vad som inom strategiteorin kallas för 

kvalitativa egenskaper som en revisor innehar som en resurs för revisionsbolaget.  

Här påverkas revisorerna på en individnivå genom att de måste påvisa sig besitta bra 

kompetens, eftersom det kan komma att mäta revisonkvalitet för företaget men även hur 

pålitliga revisorerna är till förhållande till sina kundrelationer. Här talas det om att revisorer 

tjänar på att visa sig legitima för sitt revisionsbolag, men även sina kunder. Därav stämmer 

antagandet om att legitimitet ses ett perspektiv där revisorn ska agera utifrån att framföra 

trovärdighet och god revisionskvalitet.  

 

Samtidigt menar Bell, Causholli och Knechel (2015) att kvaliteten även kan mätas i hur väl en 

revisor följer de internationella revisionsstandarderna (IAS) som finns inom yrket. Vidare 

menar de även att en längre tid med samma revisionsuppdrag leder till ökad kvalitet, om 

hänsyn inte tas kring tidsramens oberoende aspekt. 

 

Utifrån empirin återfinns att revisorerna till största del delar definitionen av kvalitet, med ett 

tydligare fokus på att IAS följs. Denna definition delar även Bell, Causholli och Knechel 

(2015). Det är dock inte bara IAS som följs, det finns även en rad andra kontrollerande 

instanser som kontrollerar kvaliteten. I första hand är det upp till varje enskild revisor att utföra 

uppdraget till bästa möjliga förmåga. Revisorerna påpekar även att de upplevt att 

revisionsbyråerna även har interna kontroller på kvalitet, för att säkerställa revisionskvaliteten 
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då den vidare kan granskas av revisorsinspektionen. Det finns alltså en rad kontroller som 

finns till för att säkerställa att en revision följer god sed och internationella standarder. 

 

Empirin visar att revisorerna anser en revision av god kvalitet då den tekniskt följer god 

revisionssed där granskande parter alltså inte kan hitta fel. Detta knyter till hur DeAngelo 

(1981) definierade revisionskvalitet. Det finns skillnader i kunskap och erfarenhet bland alla 

revisorer, men då en granskande part såsom revisorsinspektionen inte kan hitta fel tyder detta 

på att revisorn rapporterat eventuella fel som hittats. Detta innebär i sin tur en ökad kvalitet i 

revisionen. Även då Bell, Causholli och Knechel (2015) pratar om tidsaspekten delas 

uppfattningen av revisorerna i empirin. Empirin visar att det överlag blir sämre kvalitet på en 

revision i början av ett nytt uppdrag. Detta innebär alltså att fler bolag som byter byråer 

innebär fler förstagångsrevisioner, vilket försämrar kvaliteten något under de första åren. 

 

Där revisorerna och forskarna skiljer sig är då de talar om faktisk kvalitet och upplevd 

kvalitet. Forskarna försöker definiera revisionskvalitet som något där ett mått på kvalitet 

potentiellt kan räknas fram. Empirin visar dock att revisorerna även poängterar vikten i den 

upplevda kvaliteten. Denna typ av kvalitet innebär hur olika intressenter upplever kvaliteten. 

Vad detta betyder är att ett faktiskt mått på kvalitet inte behöver finnas för att en part ska 

uppleva bristande kvalitet. Revisorerna menar att EU:s revisionspaket inte har en stor 

påverkan på faktisk revisionskvalitet, utan snarare på upplevd revisionskvalitet. Även då en 

revisor arbetar enligt god revisorssed och följer IAS så påverkar inte detta hur revisionen 

uppfattas. En längre tid inom samma uppdrag leder till frågor kring kompisrelationer, 

egenintresse och oberoende. Även fast den faktiska kvaliteten kan vara oförändrad så känner 

intressenter att kvaliteten är hotad på grund av andra aspekter. Att rotera byrå innebär då att 

det utifrån ser ut som att revisionen görs från ett nytt perspektiv som är nyttigt för den 

upplevda revisionskvaliteten. 

 

Då Carrington (2010) och Frostenson (2015) talar om legitimitetsteorin nämner de hur 

revisorn förväntas agera utefter aktuella normer i samhället för att framföra trovärdighet och 

god revisionskvalitet. Genom att förbättra den upplevda revisionskvaliteten stärks potentiellt 

även legitimiteten i ett revisionsuppdrag för de revisorer som arbetar inom ett 

revisionsbolagen. Även då den faktiska kvaliteten inte påverkas i större utsträckning, så är 

byrårotationen gynnsamt för legitimiteten inom branschen. Enligt legitimitetsteorin innebär 

byrårotationen då långsiktiga fördelar för revisionsbranschen, där en stärkt legitimitet leder 

till ökade fördelar på marknaden. 
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5.3 Oberoende 

För att kunna förstå vilken roll oberoende begreppet har i samband med principal och agent 

relationen, men även till den nya lagstadgade förändringen om byrårotation så har all samlad 

information påvisat att det är ett utav de starka skälen till införandet.                                       

Det förklaras i de tre artiklarna där Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997), Flint (1988) 

och Ponemon och Gabhart (1990) resonerar kring att en revisor måste vara oberoende till sin 

klient för att kunna eliminera hot i form av en nära vänskap som kan leda till egenintresse i 

företaget. Individen, alltså revisorn i relationen kan komma att påverkas av 

vänskapsförhållanden av agenten (företagsledaren), vilket kan förstöra tilliten med principalen 

(aktieägaren) som ger sitt förtroende till revisorn.  

När individen påverkas syns detta genom att en revisor granskar sitt egna beroende i sin 

relation till klienten, detta är viktigt inom ramen för agentteorin. Utifrån det sätter revisorer 

tydliga riktlinjer i oberoende frågor, för att inte uppleva bristande etik och bevittna 

konsekvenserna av ett bristande oberoende. Det kan också vara en utav orsakerna till varför 

övriga länder som Spanien och Italien tidigt införde byrårotation. 

Den tidigare nämnda studien av Gomez- Aguilar och Carrera (2009) visar på att innan 

införandet av byrårotation så var en revisor mer benägen att samarbeta med företagsledning 

och att det berodde på att revisionsbolagen var mer oroade över att få behålla sina kunder. På 

så sätt kunde oberoendet skadas, det hävdar även en av de intervjuade revisorerna som 

beskriver vidare att om de arbetar med en klient under en längre tid så kan det uppfattas av 

omvärlden att revisorn inte är oberoende. Utifrån agentteorin kan detta innebära att det kan 

uppstå maktförhållande där principalen har större inflytande över revisorn, och utesluter 

agenten. I jämförelse med agentteorin och intervjuerna med revisorerna förespråkar båda att 

det kan vara svårt att avtala ett kontrakt mellan principalen och agenten, som kan vara 

gynnsamt för båda parterna, då man ej kan försäkra att den ena parten jobbar för bådas 

intresse. En av de intervjuade revisorerna förklarar att vänskapsrelationer påverkar oberoendet 

utifrån, där man menar att oberoendet kan vara hotat om de jobbar en längre tid med samma 

kund. Det uppstår då ett ökat förtroende från revisorns sida som gör det svårare att förhålla sig 

kritisk. Detta kan också vara vad Frostenson (2015) menar med att studier utgår från 

agentteorin för den beskriver förhållandet mellan agenten och principalen, vilket visar hur det 

sen ger påverkan i revisionen.  

En ytligare viktig sak som analyserats är om byrårotationen faktiskt kommer att öka eller 

minska samarbetet mellan revisor och agent. Utifrån den information som är given kommer 

den institutionella förändringen enbart minska samarbetet i forma av vänskap och oberoende. 

Detta bidrag bygger även på att införandet av lagstadgat byrårotation har sedan långt tillbaka 

funnits i andra länder och påvisat att det har lett till att revisorns oberoende har haft mindre 

risk att bli hotad, eftersom en revisorns inte kan tas tillbaka till företaget när som helst då det 

finns en bestämd tid för när den kan återgå tillbaka. Här kan man koppla tillbaka till Copley 

och Doucet (1993) som beskrev att detta kan vara en motverkande strategi för eventuella hot 

inom revisionsbranschen då konsekvenserna visat sig vara förbättring av revisionskvalitet, 

eftersom det har inneburit att ledningen inte har lika stor inflytande över revisorns beslut. 
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Oberoende handlar även om att revisionsbranschen är en “förtroendebransch”, vilket innebär 

att mycket kretsar kring hur klienter och övriga intressenter upplever företaget enligt revisor 

1,4 och 5. Enligt legitimitetsteorin handlar detta om att försöka uppnå legitimitet där både 

Carrington (2010) och Frostenson (2015) finner att oberoendet från en revisor medför 

legitimitet till ett företag, då den granskande finansiella informationen ger en rättvisande bild 

för allmänheten att ta ställning till. Detta är attraktivt för revisorerna i ett revisionsbolag, som 

då anses vara pålitliga i sitt arbete, men även för klienternas företag som kan få större 

marknadsandelar inom intressenterna. Det är orsaken bakom varför Carrington (2010) väljer 

att påvisa att revisionen är viktig att finnas då investerare inte kan ifrågasätta revisionens 

kvalitet då investerar upplever revisionen som legitim. Det kan också vara ett utav orsakerna 

till varför revisionsbolag nuförtiden erbjuder tilläggstjänster som en strategi för att förstärka 

legitimiteten. 

 

Ett oberoende skulle dock lika väl kunna uppstå redan vid det “första året av ett 

revisionsuppdrag” och inte nödvändigt behöva uppkomma genom att ha klienter under en 

längre tid, beskriver revisor 4 i samband med Kroll (2012) som vidare bygger på att 

byrårotation är tidskrävande för revisorer. Detta antagande styrks genom att i Italien fann de, 

utifrån klientens perspektiv, att mer antal timmar faktureras av revisorerna, eftersom 

kostnaderna ökade då det krävdes fler arbetade timmar i början av ett projekt.  

 

Byrårotation processen har i jämförelse med Italien effektiviserats i Sverige.  

Ur revisorernas syn har svenska revisionsbolagen lyckas hålla nere sina kostnader genom att 

lägga ett tydligt fokus på förarbeten. I Italien gjordes mindre förundersökningar, vilket ledde 

till en ökad arbetsbörda vid förstagångsrevisionerna. Efter en byrårotation riskerar även 

revisorer att begå fler fel och det grundar sig på bristande kunskap om kundens verksamhet 

enligt Arrunda och Pazares (1997). Det kan istället innebära att ett nytt beroende framställs där 

revisionsbyråer utnyttjar ”informationsöverföring” till sin fördel för att kunna sätta ett högre 

pris på sina tjänster.
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6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen som återförts till det ursprungliga 

problemet och syftet utifrån ett individperspektiv. I slutsatsen har man gått tillbaka de 

ursprungliga frågeställningarna som ställdes och besvarat dessa med hjälp av det empiriska 

resultatet som analysen frambringat. Detta för att slutsatserna ska formuleras med tydlighet, 

men även påvisa vad vi vet nu, som vi inte visste tidigare. Avslutningsvis diskuteras framtida 

studier. 

 

6.1 Slutsats förord 

Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att poängtera att revisionsbyråer redan idag 

påverkas av införandet av byrårotation ur revisorernas synvinkel. I början av studien var det 

enkelt att bedöma att de nya förändringarna som skett inte har blivit så starkt etablerat i 

Sverige. Dock påvisade de intervjuade respondenter att byrårotation redan idag har börjat 

påverka deras och övriga revisionsbyråer. Därav berättar revisorerna att de börjat förbereda 

sig inför de konsekvenser som kan komma att uppstå vid byrårotation. Den upplevda 

revisionskvaliteten och oberoendet hos en revisor som är anställd hos ett revisionsbolag 

förstärks. Detta innebär att intressenter kan uppleva ökad kvalitet och oberoende, men att den 

faktiska revisionskvaliteten och oberoendet inte påverkas i stor utsträckning. Samtidigt är 

byrårotationsprocessen mycket kostsam belägger revisorerna som är auktoriserade med års 

erfarenhet inom branschen. Utifrån individperspektivet uppskattar revisorerna att 

revisionsbyråerna förbereder sig inför byrårotation genom att hålla bevaka vilka kunder som 

kan roteras in och ut ur bolaget. Redan idag har de börjat förbereda sig inför de konsekvenser 

som kan komma att uppstå vid byrårotation. Hur revisionsbolagen kommer att påverkas av de 

nya lagstadgade reglerna kring byrårotation besvaras nedan utifrån de intervjuade områdena 

med revisorerna. Men även hur revisionsbolag förbereder sig inför de nya förändringarna. 
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6.2 Kundrelationer & Marknad  

Revisorerna uppskattar att en av de mest märkbara konsekvenserna som kan komma att uppstå 

i revisionsbolagen är de höga kostnaderna.  

När ett företag byter revisionsbyrå skall en informationsöverföring ske till den nya byrån. 

Problemet med informationsöverföringen är att de går miste om erfarenheter och rutiner som 

tar flera år att bygga upp. Detta innebär att revisorerna hos ett revisionsbolag spenderar mer tid 

och resurser på att sätta sig in i bolag, samtidigt som förstagångsrevisionen tar längre tid.  

Slutsatsen blir att det kommer att uppskattas bli väldigt tidskrävande för revisorerna hos 

revisionsbolagen, och det i sin tur medför höga kostnader. Även kunderna kan tillkomma att 

drabbas om de faktureras mer, men även bolag som roterar ur ett företag innebär en kostnad, 

då man inte längre får in pengar från de kunderna. 

Det finns även slutsatser och dra kring hur revisorer upplever att revisionsbolag förbereder sig 

inför de nya förändringarna inom kundrelationer och marknad. Märkvärdiga förändringar i 

organisationens strategi har revisorer upplevt påverka dem i form av att de måste förbereda sig 

idag genom att studera företag som ska rotera in och ut ur deras egna eller andras byråer. För 

revisorer innebär det att det blir enklare att samla kunskap och information för att i förväg 

kunna förbereda en offert. Detta är ett utav de stora chanserna till större marknadsandelar som 

revisorerna kan vara med och påverka.  

 

6.3 Kvalitet  
 

Det finns två typer av kvalitet, faktisk revisionskvalitet och upplevd revisionskvalitet. 

Utifrån samanställningen av den teoretiska referensramen i kombination med vad revisorerna 

uppskattar blir slutsatsen att byrårotationen stärker revisionskvaliteten. 

 

Revisorerna uppskattar att genom att stärka oberoende, minska uppdragstiden och minska 

företagsledningens påverkan förstärks revisions kvaliteten.                                                 

Vilket är ett orsakssamband som återfunnits, och betraktas höra hemma till den “upplevda 

revisionskvaliteten”. 

Den faktiska kvaliteten visar sig inte påverkas särskilt mycket. Att rotera byrå bidrar dock till 

mer förstagångsrevisioner, där den faktiska kvaliteten blir bristfällig.  

Slutsatsen består utav att skilja på upplevd och faktisk kvalitet, men även förstå att det är den 

upplevda kvalitet som påverkas mest. 

Revisorer upplever även att förberedelserna kan bestå av att skapa större legitimitet i 

branschen, eftersom de redan idag försöker bygga ett större förtroende gentemot sina kunder, 

genom att i tidigt skede skicka ut offerter till nya potentiella kunder. Revisorerna visar att de 

är mer förberedda att ta över revisionsarbetet. Det innebär att revisorer redan idag lyckats 

hitta smartare sätt att anpassa sig jämfört med hur det såg ut tidigare exempelvis i Italien, där 

revisorerna upplevde att deras revisionsbolag blev utsatta för höga kostnader då mindre 

förarbeten genomfördes. 
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Revisorer uppskattar och drar slutsatsen kring att förberedelserna består av att förbättra 

företagens anpassningsförmåga till aktuella normer och institutionella förändringar i 

samhället. Slutsatsen blir att poängtera att de viktigaste förberedelserna som revisorer 

fokuserar på består utav att bearbeta information, skaffa sig en god kunskap av företagen och 

styrelsen. Det blir även viktigt att bygga upp bra relationer med potentiella klienter, genom 

att vara pålästa kring företagen. 

 

6.4 Oberoende  

När det berör oberoende uppskattar revisorerna att revisionsbolagen kommer att förstärka sitt 

oberoende inför allmänheten.                                                                                                      

Ur revisorernas synpunkt påverkar inte den institutionella byrårotation förändringen det 

“faktiska oberoendet”. Men för den “upplevda oberoendet” som är extern inför intressenter 

och utomstående därav minskar misstankar kring bristande oberoende.  

Införandet kan motverka att revisorer får egenintressen i kundens företag, det vill säga 

motverkar och minskar samarbetet med agenten som i detta fall blivit (företagsledningen).  

Slutsatsen blir att revisorer uppskattar att ju kortare tiden för revisionsuppdraget är, desto 

svårare blir det för revisionsbolag att inleda en gynnsam relation med agenten 

(företagsledningen). Detta menar dem kommer leda till en förbättrad revisionskvalitet, då 

vänskaps- och beroenderelationer mellan revisor och företagsledning blir svårare att upprätta.  

Revisorer uppskattar även att en av dem viktigaste slutsatserna att beakta kring byrårotation 

är att agenten (företagsledningen) i ett företag icke kommer att ha lika stor inflytande över 

revisorns beslut. 

Av att revisonens oberoende förstärks, uppskattar revisorer att det kommer påverka deras 

leverering av förbättring av “revisionskvalitet” för revisionsbolaget.  

Revisorernas förberedelser i organisationen de arbetar för kommer i sin helhet innebär att de 

kommer att behöva hitta olika sätt att anpassa sig efter förändringar, men även sätta upp mål 

och uppfylla dem med hjälp av revisionsbyråernas resurser i fokus.                                    

Dessa resurser är revisorernas ställning till kundrelationer, marknad, kvalitet och oberoende. 
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 7.  Diskussion 

Tidigare i studien nämndes det att problemen kring byrårotation har diskuterats vid flertal 

tillfällen, men forskningen saknar en tydligt svensk infallsvinkel på problemet. 

Införandet av byrårotation har fört med sig en rad för och nackdelar för revisorerna. 

Problematiken kring införandet har varit om den faktiskt kommer att skapa någon nytta för 

revisionsbranschen. Förespråkarna menar att byrårotation motverkar chansen att revisorn 

lämnar en partisk revision för att gynna sig själv eller sin byrå. En ytterligare förklaring är att 

rotationen ses som ett instrument för att tvinga revisorerna att bli mer opartiska och på så sätt 

skyddas kvaliteten på revisionen. 

 

Syftet med studien har varit att skapa förståelse för hur revisorer anser att de påverkas av 

byrårotation och detta identifierades utifrån revisionskvalitet, revisorns oberoende och 

kundrelationer. Revisorns syn på byrårotation skiljer sig något annorlunda jämfört med 

förespråkarna till byrårotation. De intervjuade respondenterna menar att kundrelationer inte 

påverkas efter denna förändring, då det fortfarande har en lika stor betydelse för 

revisionsbyråerna. När det kommer till marknaden för revisionsbyråer så kan stora kunder 

försvinna, vilket resulterar i att intäkterna i revisionsbyrån minskar. Ur slutsatsen förklaras 

det även att revisionsbyråer bör bevaka de företag som roterar in eller ut inom 

revisionsbyråerna, för att kunna skicka ut offerter till potentiella kunder. Det blir också 

viktigt att påpeka att byråerna inte enbart är ute efter att erhålla så stora andelar av marknaden 

som möjligt, eftersom vissa företag kan ha rådgivning som en tilläggstjänst och då skulle 

revisionsbyrån förlora på att bli deras revisor på grund av begränsningen i tjänstearvodet. En 

konsekvens av detta är en potentiellt försämrad konkurrens på marknaden, där inte alla bolag 

vill lämna offerter eftersom vissa tjänar bättre på att vara rådgivare istället. Detta kan 

innebära att priserna går upp, då det bara är få bolag som har kapaciteten att ta hand om de 

absolut största företagen. 

Revisorerna menar även att byrårotation för med sig höga kostnader som inlärning, men även 

att det kräver tid. Om byrårotation ger en mer negativ än positiv påverkan är en 

tolkningsfråga. Byrårotation påverkar upplevd kvalitet och oberoende vilket är positivt för 

revisorsbranschen, däremot påverkas faktiskt kvalitet och oberoende inte lika mycket. 

 

En diskussion kring tillämpningen av teori är även relevant att nämna. Under arbetets gång 

har de tre valda teorierna haft en koppling till varandra, där alla på något sätt har kunnat ge en 

inverkan på varandra. För att få den eftersträvade inblicken på hur revisionsbyråerna 

förbereder sig och hur de kommer att påverkas av byrårotation, så blev agentteorin som 

beskriver relationen mellan en revisor och klient utmärkt val. Legitimitetsteorin har gett svar 

på olika redovisningsfrågor och visat hur revisionsbyråer anpassar sig till byrårotation. 

Viktigt att lyfta upp är att den har poängterat varför revisionsbyråer väljer att arbeta på det 

sätt som dem gör idag. Slutligen har strategiteorin haft en viktig roll eftersom den fokuserat 

mycket på hur företag ska bearbeta informationen på ett smidigt sätt. Denna teori har hjälpt 

att besvara frågeställningen på hur revisionsbyråer förbereder sig inför förändringar i 

samhället.
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 7.1 Framtida studier 

Denna uppsats bidrar med att undersöka effekterna av byrårotation för revisorerna i Sverige. 

Effekter av införandet har redan uppstått, men ännu vet vi inte hur framtiden kommer att se 

ut. Framtida studier kring samma ämne skulle då kunna komma fram till andra infallsvinklar 

kring fenomenet, om de görs efter att reglerna fått sin fulla effekt. En intressant vinkel skulle 

här vara ifall byrårotationen uppnått sitt syfte eller bör avskaffas. 

 

Vidare undersöker detta arbete effekterna ur revisorernas synvinkel och tar därför inte hänsyn 

till hur företagen som måste byta revisionsbyrå tycker och tänker. Framtida studier skulle 

därför kunna undersöka andra parters syn på byrårotation, alternativt utgå från andra 

teoretiska glasögon som exempelvis ett klientperspektiv eller andra intressenter. 

 

Utifrån arbetets intervjuer framkom även att mindre bolag ges möjligheten att ta sig an större 

uppdrag, men väljer att inte göra det. Det fenomenet skulle även kunna vara intressant att 

undersöka, eftersom ett argument för byrårotation är att stärka konkurrensen på 

revisionsmarknaden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Allmänna frågor 

 
● Går det bra att vi spelar in samtalet? 

 
● Vill du vara anonym i intervjun? 

 
● Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 
● Vad har du för roll i företaget? 

 
● Hur ser dina dagliga arbetsuppgifter ut? 

 
● Hur många kunder har du hand om? 

 
● Hur många noterade bolag jobbar du med? 

 

1. Kundrelation 

 

● Hur skulle du beskriva byrårotation till en kund? 

 
● Vad har reglerna för påverkan på kundrelationer? 

 
● Kommer kundkontakten vara lika viktig som det var innan byrårotation? 

 
2. Marknad 

 

● Hur kommer intäkter och kostnader att påverkas av byrårotation? 

 
● Kommer marknadsandelarna att påverkas av byrårotation? 

 
● Har byrårotation medfört en större konkurrens mellan revisionsbolagen? 

 

● Hur förbereder ni er inför en rotation? 
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3. Kvalitét 

 
● Hur skulle du definiera kvalité i revision? 

 

● Påverkas revisions kvalité av rotations reglerna? 

 
● Argument för införandet av rotation är att det gör rapporter mer pålitliga, var detta ett 

problem innan? 

 

● Tycker du att det har blivit någon skillnad på det dagliga arbetet från innan lagen 

trädde i kraft med hur det är idag? 

 

4. Oberoende 

 
● Tanken med reglerna är bland annat öka revisorns opartiskhet, var det ett problem 

innan införandet? 

 

● Anser du att oberoendet är ett stort problem i branschen? 

 
● Vem anser du är beroende av vem? Du av klienten eller klienten av dig? 

 
● Har du någon gång känt att ditt oberoende har varit i fara? 

 
● Påverkas oberoendet av att ni arbetat många år med samma kund? 

 
● Oberoendefrågan hos revisorer är en ständigt omdiskuterad fråga. Vad tänker du på 

när man pratar om just revisorns oberoende? 

 

5. Revisorns syn på byrårotation 

 

● Hur känner du som revisor inför de nya reglerna? 

 
● Vad anser du om byrårotation? 

 
● Tycker du att det finns några för eller nackdelar med byrårotation? 

 
● Vad är den största förändring som revisorer överlag behöver anpassa sig till? 


	1.1 Problem
	1.2 Syfte & Frågeställning
	1.3 Avgräsning
	2. Teoretisk referensram
	2.1 Revisorns roll
	2.1.1 Revision

	2.2 EU:s revisionspaket
	2.3 Företag av allmänt intresse
	2.4 Byrårotation
	2.5 Revisionskvalitet
	2.6 Revisorns oberoende
	2.7 Konsekvenser i omvärlden
	2.7.1 Spanien
	2.7.2 Italien

	2.8 Agentteori
	2.9 Legitimitetsteori
	2.10 Strategiteori
	2.11 Sammanfattning teorier
	Figur 2.  Syftets koppling till teorier och begrepp


	3. Metod
	3.1 Val av metod
	3.2 Val av respondenter
	3.3 Val av teori
	3.4 Utformandet av intervjufrågor
	3.4.1 Genomförande av intervjuer

	3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet i helhet
	3.6 Validitet
	3.7 Reliabilitet

	4. Empiri
	4.1 Kundrelation
	4.2 Marknad
	4.3 Kvalitet
	4.4 Oberoende
	4.5 Revisorns syn på byrårotation

	5. Analys
	5.1 Kundrelationer & Marknad
	5.2 Revisionskvalitet
	5.3 Oberoende

	6. Slutsats
	6.1 Slutsats förord
	6.2 Kundrelationer & Marknad
	6.3 Kvalitet
	6.4 Oberoende

	7.  Diskussion
	7.1 Framtida studier

	8. Källförteckning
	Vetenskapliga artiklar
	Lagrum
	Tryckta källor
	Elektroniska källor

	Bilagor
	Bilaga 1 - Intervjuguide
	Allmänna frågor
	1. Kundrelation
	2. Marknad
	3. Kvalitét
	4. Oberoende
	5. Revisorns syn på byrårotation



