
 

 

 

 

Obligatorisk byrårotation 
Kravets effekt på revisorns oberoende 
 

Författare: Jimmy Huynh 
                   Jonathan Kreese 
                   Oskar Levin 
Handledare: Fredrika Askenmalm 
Examinator: Petter Boye 
Termin: VT16 
Ämne: Företagsekonomi 
Nivå: Kandidatuppsats 
Kurskod: 2FE75E 



  
 

i 
 
 

 
 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss att göra vårt examensarbete möjligt. 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare, Fredrika Askenmalm, för 

konstruktiva och värdefulla synpunkter under arbetets gång. 

 

Vi vill även rikta ett tack till Sporrong & Eriksson, EY, KPMG, PwC och BDO för dess 

medverkan. Utan deras deltagande hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 
 

 

 

Jimmy Huynh  Jonathan Kreese        Oskar Levin 
 

 
 
Kalmar, 2016-05-26  



  
 

ii 
 
 

Kandidatuppsats inom företagsekonomi 
Titel: Obligatorisk byrårotation – Kravets effekt på revisorns 

oberoende 

Författare: Jimmy Huynh, Jonathan Kreese, Oskar Levin 

Handledare:  Fredrika Askenmalm 
Datum:  2016-05-26 
Nyckelord: oberoende, revisor, revisionsbyrå, obligatorisk 

byrårotation, relation  

Sammanfattning 
Bakgrund  Under 2014 antogs EU:s revisionspaket som ska införas i svensk rätt den 

17 juni 2016. Regelverket utgörs av revisorsförordningen som innehåller nya 

bestämmelser om revisionsuppdragets varaktighet i företag av allmänt intresse. Dessa 

regler syftar bland annat till att stärka revisorns oberoende genom att det ställs krav på 

så kallad byrårotation, vilket innebär att företag av allmänt intresse är skyldiga att byte 

revisionsbyrå med ett visst bestämt intervall. EU:s huvudregel är att detta byte ska ske 

minst vart tionde år. 

 

Syfte  Syftet med studien är att kartlägga hur obligatorisk byrårotation kan 

komma att påverka revisorns faktiska och synbara oberoende samt revisorns relation till 

klient.  

 

Metod  Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod där vi intervjuat 

revisorer vid olika revisionsbyråer för att få en djupgående förståelse i deras åsikter 

kring vilka effekter en obligatorisk byrårotation skulle kunna få på revisorns oberoende 

och relation till klienten. 

 

Slutsats  Studien visar att en obligatorisk byrårotation för företag av allmänt 

intresse med en bestämd rotationstid på tio år inte kommer få någon effekt på revisorns 

faktiska oberoende. En anledning är att noterade bolag tenderar att byta revisionsbyrå 

med tätare intervall än tio år. En annan anledning är att det nuvarande regelverket är 

tillräckligt för att säkra revisorns oberoende. Vid sidan om revisorns faktiska oberoende 

visar studien att obligatorisk byrårotation kommer att ge en stärkt bild av revisorns 

oberoende ur en tredje parts perspektiv, vilket överensstämmer med tidigare studier över 

konsekvenser av obligatorisk byrårotation. 
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Abstract  

Background In 2014 the auditing package, formed by EU, where adopted and will be 

introduced in Swedish law by 17 June 2016. The framework includes the audit 

regulation that contains new provisions on the audits of public-interest. These rules, 

among others, are intended to strengthen the independence of the auditor by demanding 

the so called audit firm rotation, which means that audits of public-interest are required 

to change audit firm in a specified range. The general rule in this matter is set to a range 

of ten years. 

 

Purpose   The purpose of this study is to survey how the mandatory audit firm 

rotation may affect the auditor’s factual and visibly independence as well as the 

auditor’s relationship with the client.  

 

Method  The study is based on a qualitative research method in which we 

interviewed auditors at various audit firms to gain a profound understanding of their 

view about the effects that mandatory audit firm rotation could get on the auditor 

independence and its relationship to a client. 

 

Conclusion The study shows that mandatory audit firm rotation for audits of public-

interest with a specified range of ten years won’t have any effect on the auditor’s factual 

independence. One reason is that publicly listed companies tend to replace the firm in a 

more frequent range than ten years. Another reason is that the current framework is 

sufficient to ensure auditor’s factual independence. Alongside the auditor’s factual 

independence, the study shows that mandatory audit firm rotation will give an enhanced 

image of independence of the auditor from a third part perspective. This is consistent 

with previous studies of the impact of mandatory audit firm rotation.  
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1  Inledning 
Kapitlet utgörs av en bakgrund till revisorns oberoende och förslaget om obligatorisk 

byrårotation. Vidare består kapitlet av en problemdiskussion där för- och nackdelar 

med obligatorisk byrårotation redogörs, vilket mynnar ur i en problemformulering för 

att uppnå syftet. 

1.1  Bakgrund 

Revision innebär att planera, granska, bedöma samt uttala sig om bokföring, 

årsredovisning och förvaltning i en verksamhet, med en professionellt skeptisk 

inställning (FAR, 2006). En revisor är skyldig att inte bara tillgodose aktieägarnas 

intressen utan även bevaka intressen som exempelvis anställda, borgenärer och övriga i 

samhället kan tänkas ha i bolaget. För att uppnå detta ska revisorns granskning vara 

ingående och omfattande, att god redovisningssed uppfylls. (Rodhe & Skog, 2014) För 

varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse med utlåtande om bolagets 

årsredovisning och förvaltning. I revisionsberättelsen bedömer revisorn bland annat 

styrelsens och den verkställande direktörens handlande under året och om det bör 

förekomma ersättningsskyldighet för försummelse. Revisorn ska även bedöma huruvida 

bolaget upprättat årsredovisningen, förteckning över lån och säkerheter och visat vinster 

och förluster samt fullgjort dess skyldigheter enligt skatteförfarandet. För att detta ska 

ske på ett korrekt och förtroendegivande sätt ställs krav på att revisorn ska vara 

oberoende. (Rodhe & Skog, 2014) Enligt 20 § RevL ska en revisor vara objektiv i sina 

ställningstaganden samt utföra sina uppdrag med självständighet och opartiskhet. 

Vidare skall revisionsverksamheten organiseras på ett sätt som gör att revisorns 

objektivitet, självständighet och opartiskhet säkras. 

 

Enligt Svenska Akademien (2009) innefattar självständighet en slags självständig status. 

En person är självständig då den har förmågan att tänka och handla utan att behöva rätta 

sig efter någon annan. Svenska Akademien (2009) definierar en person som opartisk då 

den inte missgynnar eller för den delen gynnar någon annan part. Definitionen av 

objektiv, är en person som enbart tar hänsyn till konkret fakta samtidigt som objektivitet 

innebär att vara objektiv vid exempelvis en analys. Moberg, Valentin & Åkersten 

(2014) gör en uppdelning av revisorns självständighet och opartiskhet utifrån det 

synbara och det faktiska. Revisorns synbara opartiskhet och självständighet syftar till 

frånvaron av omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta revisorns 
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förmåga att göra en objektiv bedömning. Revisorns faktiska opartiskhet och 

självständighet innefattar revisorns förmåga att ta hänsyn till alla omständigheter som är 

av väsentlig betydelse för det aktuella revisionsuppdraget. Det vill säga revisorns 

förmåga att lämna en objektiv revisionsberättelse. (Moberg et al. 2014) 

 

FI (2002) skriver att revisorns objektivitet och självständighet var två delar som 

ifrågasattes under Enron Corporations fall. Enron var ett amerikanskt bolag som under 

90-talet var en av de största leverantörerna på marknaden av elektricitet och naturgas. FI 

(2002) menar att ledningen i Enron gick ut och föreslog att anställda skulle köpa aktier 

av företaget samt att kursen skulle stiga rejält i framtiden. Detta visade sig vara en lögn 

då företaget hade gömt undan förluster genom att manipulera redovisningen (FI, 2002). 

Henriksson (2002) skriver att revisionsbyrån Arthur Andersen, vid tiden för Enrons fall, 

utförde revision av Enron Corporation. Oktober 2001 gick revisionsbyrån ut och 

erkände att anställda inom revisionsbyrån hade förstört dokument som berörde Enron. 

Henriksson (2002) menar att Arthur Andersen kritiserades för otillräckligt oberoende 

och bristande kvalitet i sin revision av företaget. Det framgick även att Arthur 

Andersen, långt innan Enron Corporations fall, kände till skuldberget som till slut fick 

företaget på fall (Henriksson, 2002). Enligt FI (2002) skärptes reglerna för 

revisionsbyråer i USA till följd av Enron-skandalen, vilket bland annat innebar att en 

revisionsbyrå inte fick utföra konsult- och revisionsuppdrag åt samma kund. 

 

Enligt SOU (2015:49) antogs EU:s revisionspaket under 2014 vilket Sverige är skyldigt 

att införa i nationell rätt. Revisionspaketet innefattar ett nytt regelverk gällande revisorer 

och revision med syftet att bland annat främja revisorns objektivitet, självständighet och 

opartiskhet. Regelverket utgörs av revisionsförordningen som reglerar särskilda krav 

avseende lagstadgad revision för företag av allmänt intresse. Enligt unionsregleringen 

avses företag av allmänt intresse börsnoterade bolag vars överlåtbara värdepapper är 

upptagna till handel på en reglerad marknad, finansiella företag som har tillstånd att 

bedriva bank- och finansieringsrörelse samt vissa försäkringsbolag och 

värdepappersbolag. Enligt SOU (2015:49) gäller generellt sett strängare regler vid 

revision av företag av allmänt intresse. Faktum är att det sker en större tillsyn av de 

revisionsbolag och de revisorer som utför revision av företag av allmänt intresse, 

samtidigt som högre krav i form av val av revisorer samt revisionsutskott krävs. 
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Enligt SOU (2015:49) innehåller revisorsförordningen nya bestämmelser om 

revisionsuppdragets varaktighet i företag av allmänt intresse. Dessa regler syftar bland 

annat till att stärka revisorers oberoende genom att det ställs krav på byrårotation. 

Föreskrifterna innebär att företag av allmänt intresse är skyldiga att byta revisionsbyrå 

med ett visst bestämt intervall. Den huvudregel som satts av EU innebär att detta byte 

ska ske minst vart tionde år och att revisionsfirman har möjlighet att åter utföra revision 

av det granskade företaget efter en fyraårsperiod. Enligt SOU (2015:49) innehåller 

revisorsförordningen även vissa undantagsregler som ger EU:s medlemsstater en 

möjlighet att tillämpa längre rotationstider. Utredningen föreslår att vissa av dessa 

möjligheter tillämpas. Utredningen föreslår att svensk rätt inför regler som möjliggör 

för företag av allmänt intresse att förlänga ett revisionsuppdrag till sammanlagt 20 år. 

Enligt SOU (2015:49) är förutsättningen för detta att det anordnas ett nytt 

urvalsförfarande när uppdraget i fråga pågått i tio år. Vidare rekommenderas att ett 

uppdrag får förlängas till sammanlagt 24 år under förutsättning att ytterligare en revisor 

anlitas när uppdraget pågått i tio år. Utredningen rekommenderar dock att finansiella 

företag av allmänt intresse inte bör ges möjlighet att tillämpa dessa undantagsregler. 

 

1.2  Problemdiskussion 
FAR (2006) konstaterar att en ökad efterfrågan på revision och andra konsulttjänster har 

lett till en framväxt av olika revisions- och konsultföretag, små som stora. 

Organisationen konstaterar att revisionsbranschens förmåga att anpassa sig till nya 

förutsättningar har lett till en stor debatt kring revisorns oberoende, nationellt som 

internationellt. En fråga som stått i fokus är exempelvis hur det ska säkerställas att 

revisorerna kan utföra sin revision med opartiskhet, självständighet och objektivitet. 

FAR (2016) beskriver revisorn som länken mellan klienten och dess intressenter i form 

av exempelvis leverantörer eller banker. Revisorn måste vara väl uppdaterad på de lagar 

och regler som gäller för revision, redovisning och skatt (FAR, 2016). Kravet på 

byrårotation för företag av allmänt intresse är en regel som revisorn måste uppdatera sig 

om och där revisorns opartiskhet anses vara en hörnsten (Grönbok, EU-kommissionen, 

2010, p. 3). 

 

Jackson, Moldrich & Roebuck (2008) skriver att länder som infört byrårotation anser att 

regeln är en nödvändighet för att motverka att revisorns opartiskhet hämmas på grund 

av långvariga relationer till kunder. Vidare menar författarna att förespråkare för 
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byrårotation framhäver risken med att långvariga relationer med samma kunder kan 

försämra revisorns professionella bedömningsförmåga om verksamheten. Jackson et al. 

(2008) skriver att förespråkare för obligatorisk byrårotation även menar att ett system 

med obligatorisk rotation skulle stärka revisorns oberoende genom att hindra revisorer 

att i allt för hög grad arbeta i linje med chefer i de granskade bolagen. Författarna menar 

att ett stärkt oberoende skulle kunna bidra till att förhindra företagskollapser likt Enron 

Corporations fall. Jackson et al. (2008) konstaterar att förespråkare för obligatorisk 

byrårotation anser att nya revisorer ökar objektiviteten då de inte är bekanta med 

klienten, vilket potentiellt sett kan öka kvaliteten i revisionen. Arel, Brody & Pany 

(2005) hävdar å andra sidan att risken för felaktigheter i revisionen är störst under de 

första åren då revisorn och klienten håller på att lära känna varandra. Jackson et al. 

(2008) konstaterar att revisorer upplever en individuell inlärningskurva för varje ny 

klient. 

 

Enligt Mohamed & Habib (2013) hävdar den motsatta sidan att revisorer dagligen är i 

kontakt med företagsledningen under revisionsperioden vilket innebär att parterna 

oavsett regler kring byrårotation och uppdragstid kommer vara bundna till varandra. 

Med andra ord kommer revisorn alltid ha ett relativt stort beroende gentemot klienten 

även om ett byte äger rum. Arruñada & Paz-Ares (1997) konstaterar att det råder relativt 

stora startkostnader för revisorn att lära känna det nya företaget. Rotationen kan även 

innebära ökade kostnader i ett fall där det råder motsättningar mellan klientens krav på 

revisionen och vad revisorn kan erbjuda. Förespråkare för byrårotation menar dock att 

kostnader hänförliga till större företagskollapser överväger startkostnaderna när revisorn 

ska lära känna ett nytt företag. 

 

SOU (2015:49) innehåller ett särskilt yttrande av experten Mats Stenhammar som 

förordar att det införs samma regler för rotation av revisor i finansiella företag av 

allmänt intresse som i icke-finansiella företag av allmänt intresse. Stenhammar menar 

att den begränsning för finansiella företag som utredningen föreslår motverkar det 

övergripande syftet med utredningen, vilket är att höja revisionskvaliteten och bidra till 

den finansiella stabiliteten. Enligt Stenhammars bedömning kommer en obligatorisk 

byrårotation vart tionde år att försämra revisionskvaliteten och därmed försvaga 

stabiliteten i det finansiella systemet. Anledningen är att banker och kreditinstitut 

bedriver en mycket komplex verksamhet vilket gör att det kan ta mellan tre till fyra år 
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för en revisor att sätta sig in och verkligen förstå en deras verksamhet. Enligt SOU 

(2015:49) ökar således en för kort mandatperiod för ett revisionsbolag risken för att 

felaktigheter inte uppmärksammas av revisorn. En tvingande byrårotation vart tionde år 

kommer därmed minska revisorns förutsättning att genomföra en god granskning då 

revisorn under betydande del av perioden inte har tillräckligt god kunskap om 

verksamheten. Detta kommer i sin tur motverka syftet att stärka den finansiella 

stabiliteten och höja kvaliteten i revisionen. Stenhammars utgångspunkt gällande det 

potentiellt sett stärkta oberoendet hos revisorn och hur allmänheten uppfattar oberoendet 

är att den externa revisorskåren redan arbetar under ett strikt regelverk som ska säkra 

dess oberoende gentemot klienten. Stenhammar menar istället att det först och främst är 

kunskapen om det granskade företaget samt den enskilda revisorns integritet som är de 

mest väsentliga kriterierna för en högkvalitativ revision. (SOU 2015:49) 

 

I sitt remissvar av de nya reglerna för revisorer och revision konstaterar FI (2015) att 

införandet av byrårotation kommer att stärka revisorns oberoende samt öka förtroendet 

för revisionens finansiella rapporter hos allmänheten. Detta utvecklar organisationen 

genom att önska ett tätare rotationsintervall än det minimum EU-reglerna fastställt. FI 

(2015) anser att alla finansiella företag, inte enbart de som beskrivits som av allmänt 

intresse, är i stort behov av att stärka sitt förtroende vilket ligger till grund för 

övervägningen av en byrårotation med tätare intervall. FI (2015) summerar det hela till 

ett önskemål om övervägning av byrårotation med ett intervall på sex år för finansiella 

företag. De anser även att företag av allmänt intresse inte ska få någon möjlighet till 

förlängning av uppdragstiden.  

 

Enligt SOU (2015:49) ska de nya reglerna för revisorer och revision införlivas i svensk 

rätt den 17 juni 2016. Att obligatorisk byrårotation är aktuellt och att det gjorts relativt 

lite forskning i ämnet gör det intressant att se vilka konsekvenser regeln om obligatorisk 

byrårotation kan komma att få på revisorns faktiska och synbara oberoende. 

 

1.3  Problemformulering 
Vilken effekt kan obligatorisk byrårotation komma att få på revisorns oberoende och 

dess relation till klient? 
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1.4  Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga hur obligatorisk byrårotation kan komma att påverka 

revisorns faktiska och synbara oberoende samt revisorns relation till klient. Genom att 

ta reda på revisorers inställning till det nya kravet på obligatorisk byrårotation vid sidan 

om det nuvarande regelverket kring revisorns oberoende kan syftet uppnås.  
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2  Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva och motivera de val och tillvägagångssätt som 

gjorts för att uppfylla vårt syfte. Vi inleder kapitlet med att beskriva den 

forskningsstrategi och ansats som antagits följt av en mer ingående beskrivning och 

motivering till valet av intervjuer som empirikälla. Vi kommer även att beskriva och 

motivera val av respondenter, kontrollvariabler, kvalitetsmått och etiska aspekter. 

Avslutningsvis motiverar vi vår analysmetod. 

 
2.1  Forskningsstrategi 

Då sambandet mellan teori och forskning studeras kan två olika forskningsstrategier 

antas, kvantitativ- och kvalitativ strategi. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär den 

kvantitativa forskningen i stor utsträckning en kvantifiering av insamlad data genom 

analyser. Författarna menar att strategin även tenderar att se på förhållandet mellan 

praktisk forskning och teori med en deduktiv ansats där fokus ofta ligger på 

teoriprövningar. Den kvalitativa strategin skiljer sig från den kvantitativa genom att 

lägga vikt vid ord och inte kvantifiering av data. Enligt Bryman & Bell (2013) fokuserar 

den kvalitativa forskningsstrategin istället på att se relationen mellan forskning och teori 

med ett induktivt synsätt, där forskaren lägger störst vikt vid att generalisera teorier. 

Forskaren lägger även vikt på hur individer ser på sin sociala verklighet där utrymme 

ges för en ständig förändring av individens förmåga att skapa och konstruera. 

För denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi antagits. Detta har gjorts då 

studiens syfte är att kartlägga hur byrårotationen kan komma att påverka revisorns 

faktiska och synbara oberoende. Att studiens empirikälla utgörs av intervjuer med 

revisorer och revisionsmedarbetare stärker även valet av denna strategi. Det faktum att 

studien berör ett ännu icke implementerat regelverk har inneburit en begränsad 

förkunskap, både för oss som författare av studien och för studiens respondenter, vilket 

varit ett motiv till att använda en kvalitativ metod. Att formulera och ställa frågor direkt 

till respondenterna i form av en intervju har medfört en mer flexibel studie med en 

fördjupad inblick i respondenternas tankar kring byrårotationens påverkan på revisorns 

oberoende. 
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2.2  Forskningsansats 

Hyde (2000) konstaterar att det finns två forskningsansatser som allmänheten har 

accepterat, den deduktiva och den induktiva. Den induktiva ansatsen beskrivs ofta som 

en teoriuppbyggnadsprocess. Denna process menar Hyde (2000) tar sin utgångspunkt i 

observationer av ett speciellt område för att sedan komma fram till ett resultat som 

ligger till grund för fastställandet av en ny teori. Kvale & Brinkmann (2014) menar att 

den induktiva ansatsen har mött kritik för att den inte kan göras 100 procent 

generaliserbar. Även om de första rapporterna visar en positiv inverkan kan en enda 

rapport avvika kraftigt. 

 

Hyde (2000) menar att en deduktiv ansats tenderar att verifiera redan kända teorier inom 

ett område. Författaren framhäver att utgångspunkten i ansatsen är de teorier som ska 

testas och därefter fastställs en hypotes. Efter att ha fastställt hypotesen görs en 

insamling av material som analyseras med hjälp av den fastställda hypotesen. Resultatet 

av analysen kan antingen anta eller förkasta den hypotes som fastslagits och därmed 

generalisera teorierna (Hyde, 2000). Kritiker menar dock att forskning med en deduktiv 

ansats ofta har svårt att veta huruvida de ska förkasta sin hypotes på grund av motsatta 

bevis eller om de ska ignorera deras observationer då de är metodiskt svaga (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Patel & Davidson (2011) beskriver att en deduktiv ansats ofta leder 

till ett mer objektivt arbetssätt då utgångspunkten tas i redan befintlig teori och principer 

vilket i sig ger mindre utrymme för forskaren att spekulera utifrån egna subjektiva 

uppfattningar. 

 

Artsberg (2005) beskriver hur framtagandet av en konkret lösning med utgångspunkt i 

teorin normalt kallas för normativ deduktion, vilket tenderar att leda till en beskrivning 

av hur saker och ting bör vara. Författaren beskriver att en sådan forskning tar sin 

utgångspunkt i ett syfte som sedan härleds till olika kännetecken som slutligen används 

vid framtagningen av specifika lösningar. 



  
 

15 
 
 

 
Figur 1, Normativ/deduktiv 

Artsberg (2005) menar även att en deduktiv forskningsansats kan anta ett deskriptivt 

förhållningssätt där forskaren vill beskriva hur ett fenomen är. Den deskriptiva 

deduktionen fokuserar enligt Artsberg (2005) på att belysa olika processer och regler 

där teorin härleds till hypoteser som sedan testas genom observationer vilka sedan kan 

antas eller förkastas. 

 
Figur 2, Deskriptiv/deduktiv 

Patel & Davidson (2011) beskriver abduktion som en tredje ansats. Författarna menar 

att ansatsen är en blandning av den induktiva och deduktiva ansatsen. Vidare menar de 
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att forskaren genom ett induktivt arbetssätt formulerar en teori grundat i enskilda fall 

som normalt tenderar att vara förankrade i verkligheten. Den skapade teorin testas sedan 

på nytt genom ett mer deduktivt arbetssätt och på detta sätt utvecklas dessa teorier. 

 

Denna studie har antagit en deskriptiv/deduktiv forskningsansats då studiens syfte är att 

kartlägga byrårotationens påverkan på revisorns oberoende. Detta har gjorts med 

utgångspunkt från teorier och lagar kring revisorns oberoende, lagförslag för 

byrårotation samt studier om konsekvenser vid införandet av byrårotation i andra 

europeiska länder. Studien har således grundat sig i teorin för att sedan bygga upp 

hypotetiska utfall av byrårotationens påverkan på revisorns oberoende. Hypoteserna har 

sedan testats genom att samla in empiriskt material som sedan analyserats mot de 

grundande teorierna för att slutligen kunna dra generella slutsatser där hypoteserna 

slutligen antas eller förkastas. 

 

För att inte förväxla den antagna ansatsen med den abduktiva vill vi förtydliga att det 

teorikapitel som berör lagar och lagförslag samt konsekvenser på implementering av 

byrårotation i andra länder inte ska ses som induktivt insamlat material utan istället 

betraktas som rådande teoretiskt material. 

 

2.3  Utformning av intervjuer 
2.3.1  Semistrukturerade intervjuer 

Bryman & Bell (2013) konstaterar att en kvalitativ forskningsstrategi vanligtvis 

tillämpar ett mindre strukturerat tillvägagångssätt likt den ostrukturerade- eller 

semistrukturerade intervjun. Anledningen är att en kvalitativ studie grundar sig i 

respondentens ståndpunkter snarare än att spegla forskarens egna intressen. För en helt 

ostrukturerad intervju menar författarna att forskaren använder sig av mindre formella 

minnesanteckningar till sin hjälp under intervjun. Vidare konstaterar Bryman & Bell 

(2013) att intervjuaren tenderar att ställa en fråga där respondenten får svara fritt, där 

intervjuaren endast bör komma med följdfrågor då denne anser det vara av särskild vikt. 

Enligt Bryman & Bell (2013) skiljer sig en semistrukturerad intervju på det sättet att 

forskaren använder en förteckning över specifika områden som intervjun berör, en 

intervjuguide. Författarna menar dock att respondenten ska få fritt utrymme att svara i 

överenstämmelse med sina egna tankar. De förtydligar även att frågornas ordningsföljd 

inte behöver vara i enlighet med intervjuguiden. 
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Denna studie grundar sig i ett semistrukturerat tillvägagångsätt där en intervjuguide med 

24 frågor upprättats, se bilaga A. Frågorna är upprättade på ett sätt som gör att de tillåter 

respondenten att svara fritt, vilket låter intervjun ta olika riktningar. Ett semistrukturerat 

intervjusätt är det mest lämpliga för denna studie då frågorna tillåter ett djup inom varje 

intervjuområde där respondenten fått en hint om ämnet men samtidigt utrymme att 

svara fritt. Ett ostrukturerat intervjusätt har inte varit motiverat då vi förutsatt att 

respondenterna inte har tillräckligt god kunskap om byrårotation, vilket skulle kunna 

resultera i spekulerande svar. För att minska riskerna till spekulerande svar har 

intervjuguiden delgivits respondenterna innan intervjuerna ägt rum. Detta kan motiveras 

av att vi låtit respondenterna bilda en uppfattning om studiens riktning i hopp om bättre 

svar då de fått en chans att läsa in sig på de olika frågorna. Vi är väl medvetna att detta 

kan leda till mindre utförliga svar som kan uppfattas mindre personliga, men då 

byrårotationen ännu inte implementerats i nationell rätt ser vi det ändå som en fördel att 

respondenterna tagit del av intervjuguiden före intervjutillfället. 

2.3.2  Operationalisering 

DePoy & Gitlin (1999) menar att operationalisering innefattar en process där teoretiska 

begrepp överförs på ett sätt som gör att någon form av strukturerad, kontrollerad 

observation eller mätning görs möjlig. Dessa begrepp kan exempelvis överföras i ett 

intervjuschema eller frågeformulär. Författarna beskriver ett begreppsmässigt eller 

teoretiskt övervägande som innebär att forskaren först identifierar ett begrepp för att 

sedan definiera och konkretisera det. Vårt intervjuschema, se bilaga A, består av flera 

frågor som grundar sig i vår teoretiska referensram. De teoretiska begreppen har 

konkretiserats för att göras begripliga för respondenter med begränsad teoretisk 

kunskap. Vi har skapat flera intervjufrågor samt försökt undvika sammansatta frågor för 

att undvika missförstånd och eventuella feltolkningar av ett begrepp. Vår 

operationalisering illustreras i en tabell där varje intervjufråga kopplats till ett syfte och 

dess författare, se bilaga B. 

2.3.3  Intervjukonstellation 

Bryman & Bell (2013) menar att en studie kan anta olika tillvägagångssätt vid 

utformning av en intervju. Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt vid en intervju är 

att respondenten får frågor ställda till sig av en intervjuare som befinner sig framför 

respondenten. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att det är vanligt förekommande att 

intervjuaren använder sig av en inspelningsfunktion och/eller skriftliga anteckningar för 
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att notera det som uppkommer under intervjutillfället. Författarna förklarar även att en 

intervju kan ske per telefon eller vara datorstyrd, men att den traditionella intervjun sker 

genom ett fysiskt möte. 

Bryman & Bell (2013) beskriver hur intervjuer som sker genom fysiska möten tenderar 

att ge en högre svarsfrekvens än de intervjuer som sker per telefon. Författarna menar 

att en fördel med personliga intervjuer är att intervjuaren ser respondenten då den kan 

reagera på respondentens kroppsspråk och på det sättet utveckla sina frågor om 

intervjuaren skulle märka av en viss osäkerhet hos respondenten. Författarna menar 

även att fysiska intervjuer tenderar att ge mer engagerade respondenter som utvecklar 

sina svar på de frågor som ställs än exempelvis intervjuer per telefon. För en 

undersökning vars syfte är att kartlägga ett fenomen menar Bryman & Bell (2013) att 

forskare, näst intill uteslutande, använder sig av intervjuer där endast en respondent 

närvarar. Detta menar de har sin grund i att minimera störningskällor i största möjliga 

utsträckning. 

Denna studie har i stor utsträckning grundat sig i personliga intervjuer där en respondent 

i taget intervjuats. Detta har till stor del grundat sig i en förhoppning om mer utvecklade 

svar jämfört med intervjuer per telefon. En annan grund till valet av personliga 

intervjuer är möjligheten att notera respondentens kroppsspråk. Detta har ansetts 

användbart i den bemärkelsen att intervjuarna kunnat utveckla eller formulera om en 

fråga då de känt av en viss osäkerhet hos respondenten. Av samma anledning har 

samtliga författare till studien närvarat vid intervjuerna. Att skapa en bra relation till 

respondenten har även varit en anledning till att personliga intervjuer med en person i 

taget använts. Detta har gjorts för att respondenten ska känna sig avslappnad i 

situationen och kunna sätta sig in i de frågor som ställts.  

Intervjuerna har spelats in för att vi i efterhand inte skulle missa något väsentligt. 

Inspelningarna har sedan transkriberats till stöd för empirin. Transkriberingarna har 

sammanställts och skickats ut till respektive respondent där de fått möjlighet att 

kommentera det som sagts under intervjutillfället. Detta har dels gjorts för att säkerställa 

det som sagts och dels i hopp om att respondenterna ska utveckla ett eventuellt oklart 

svar. 

På grund av rådande högsäsong för revisor har en intervju skett via mailkontakt då 

respondenten befunnit sig på annan ort och enligt egen utsago inte haft tid för varken 

personlig intervju eller telefonintervju. Respondenten i fråga har fått svara på samma 
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frågor som ställts under de personliga intervjuerna. Att få svar på mail har resulterat i 

mer kortfattade svar även om svarens innehåll har legat i linje med övriga respondenters 

svar. 

Vi noterade tidigt in i intervjuprocessen att en fråga skapade problem hos 

respondenterna vilket gjorde att vi bröt ner frågan i fyra delfrågor. Dessa delfrågor 

skickades sedan ut i ett kompletterande mail till de berörda respondenterna samtidigt 

som övriga respondenter, vilka inte hade intervjuats, fick svara på de kompletterande 

frågorna under intervjutillfället. 

2.4  Population och urval 

En population utgörs av de enheter som en forskare gör sitt urval från. Vid sidan om ett 

antal utvalda individer kan en population bestå av exempelvis nationer, städer och 

företag. Urvalet utgörs i sin tur av den del av populationen som forskaren har för avsikt 

att studera (Bryman & Bell, 2013). Studiens population utgörs av revisionsbyråer som 

erbjuder revisionstjänster. Vidare består studiens urval av fyra av de sex största 

revisionsbyråerna i Sverige i form av KPMG, PwC, EY och BDO samt en lokal 

revisionsbyrå, Sporrong & Eriksson. Vidare beskriver tabell 1 studiens population som 

innefattar antal anställda vid varje byrå, sett till kontor belägna i Sverige. 
Tabell 1, Population & urval 

 
 

Bekvämlighetsurval är enligt Bryman & Bell (2013) mycket vanliga inom 

ämnesområden som ekonomi och management där de har en mer framträdande roll än 

exempelvis sannolikhetsurval. Bryman & Bell (2013) menar att sannolikhetsurval ofta 

innebär stora förberedelser vilket fordrar tid och resurser. Studiens urval kan liknas vid 

ett bekvämlighetsurval då vi valt ut respondenter i Kalmarregionen som vid tillfället för 

vår studie funnits tillgängliga. En annan anledning till att studien kan liknas med ett 

bekvämlighetsurval är att vi, vid sidan om auktoriserade revisorer, godtagit svar från en 
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revisorsassistent och en redovisningskonsult som utför dagligt revisionsarbete. Detta har 

accepterats på grund av att vissa revisionsbyråer som valts ut för denna studie inte haft 

tillräckligt många auktoriserade revisorer tillgängliga, vilket antagligen varit en följd av 

den högsäsong som revisionsbyråerna befinner sig i. Antalet respondenter i urvalet är 

motiverat av den mättnadsgrad i respondenternas svarsfrekvens som uppnåtts, då de 

intervjuade i hög grad svarat enhetligt på de frågor som ställts. Vi har även upplevt att 

respondenterna vid samma byrå i hög grad svarat överensstämmande vilket visat på en 

stark byråkultur. Av dessa anledningar upplever vi att ytterligare svar från fler revisorer 

inte skulle bidra till någon ny information med avvikande karaktär. 

 

Urvalet som presenteras i tabell 2 har efter överenskommelse med respondenterna valts 

att presenteras anonymt där vi endast presenterar revisionsbyråns namn. Det är dock av 

största vikt för både oss och de intervjuade att den empiri som presenteras inte tolkas 

som revisionsbyråernas allmänna åsikter eller värderingar utan respondenternas egna. 

Vidare kommer respondenterna namnges enligt beskrivningen i tabell 2. Anonymiteten 

hos respondenterna kan motiveras av förhoppningen att respondenternas svar blir mer 

öppna om ett specifikt svar inte går att koppla till någon specifik person. 

 
Tabell 2, Befattningar & förkortningar 

 

2.5  Primär- och sekundärdata 

Jacobsen (2002) beskriver hur den information som samlas in i form av upplysningar 

direkt från personer betraktas som primärdata. Författaren menar således att forskaren 

går direkt till den primära källan och söker information. Vidare menar Jacobsen (2002) 

att den primära data som vanligen samlas in genom intervjuer, observationer eller 

frågeformulär skräddarsys för studiens problemformulering.  

 



  
 

21 
 
 

Forskare kan även använda sig av information i form av sekundärdata (Jacobsen, 2002). 

Författaren menar att denna typ av data samlas in genom att ta del av redan insamlat 

material av andra personer. Denna typ av data ser Jacobsen (2002) som näst intill 

nödvändig för historiska forskningar. Vidare menar Jacobsen (2002) att kvalitativ 

sekundärdata kan ses som berättelser eller historier skrivna i test som forskaren tolkar. 

Det är även en anledning till varför all användning av sekundärdata kräver ett kritiskt 

öga vid valet av källor (Jacobsen, 2002). 

 

Denna studie har till större delen behandlat primära källor i intervjuer. Detta har gjorts 

då studien syftar till att ta reda på revisorers inställning till det nya kravet på 

byrårotation. Samtidigt har en liten del av studien utgjorts av sekundärdata. Framförallt 

kan det ses som att studien behandlar sekundärdata då den beskriver konsekvenser från 

andra europeiska länder som infört regeln om obligatorisk byrårotation. En viss mängd 

av den sekundärdata som använts kan ses som tredjehandskällor då forskare analyserat 

och tolkat data utifrån andra forskares studier. Detta har dock inte setts som något 

problem då studien antagit flera källor som förmedlar liknande budskap samtidigt som 

den stora delen förstahandskällor använts för att generalisera dessa teorier. 

 

2.6  Kontrollvariabler och kvalitetsmått 

2.6.1  Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används för att säkerhetsställa att forskaren når ut till förväntade 

respondenter (Bryman & Bell, 2013). Denna studie använder sig av följande 

kontrollvariabler: 

•   att respondenten har befattningen auktoriserad revisor alternativt utför dagligt 

revisionsarbete samt har minst två års erfarenhet av revision, 

•   att respondenten har eller tidigare haft marknadsnoterade bolag som klienter. 

 

Motivet till studiens kontrollvariabler grundar sig i vår uppfattning att en respondent 

behöver uppfylla dessa för att kunna ge studiens empirikapitel ett tillförlitligt material 

där spekulationer från mindre erfarna minimeras. Studien efterstävar att ge läsaren en 

inblick i revisorns syn på oberoendet samt hur byrårotation kommer att påverka 

revisorns oberoende, varför det känts naturligt att rikta sig till revisorer som dagligen 

arbetar med revision och som har minst två års erfarenhet av revisionsarbete. Att studien 



  
 

22 
 
 

fordrat respondenter som har eller tidigare haft marknadsnoterade bolag som kunder 

beror på att studien syftar till byrårotation för företag av allmänt intresse. 

2.6.2  Validitet 

Stenbacka (2011) beskriver validitet och giltighet, som förmågan att mäta en fråga på 

det sätt som frågan avses att mätas. Författaren menar att forskaren vid en kvalitativ 

intervju bör sträva efter att få reda på vad respondenten menar med det som sägs. Patel 

& Davidson (2011) konstaterar att validitet inte har samma innebörd i kvalitativ 

forskning som i kvantitativ forskning. Författarna menar att validitet i en kvalitativ 

studie syftar till hela forskningsprocessen där ambitionen är att upptäcka företeelser, att 

beskriva uppfattningar eller en kultur samt att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden. Stenbacka (2011) menar att validitet även kan uppnås i kvalitativa 

intervjuer genom att använda “icke-tvingande” intervjuer med strategiskt valda 

respondenter som innehar en hög kompetens inom ämnet. Vidare definierar Kvale & 

Brinkmann (2014) validitet som sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. 

 

För denna studie har vi, som tidigare nämnt, valt att intervjua auktoriserade revisorer 

samt personer som utför dagligt revisionsarbete och som har minst två års erfarenhet av 

revisionsarbete. Detta för att förse studien med tillförlitligt material och därmed stärka 

studiens validitet på det sätt som Stenbacka (2011) beskriver. En annan sak som styrker 

respondenternas yttrande är att samtliga respondenter på ett eller annat sätt arbetat med 

noterade bolag alternativt dotterbolag till noterade bolag, även om de i dagsläget inte 

arbetar med något noterat bolag. Detta har även inneburit att de intervjuade haft 

möjlighet att ge oss en förståelse i deras uppfattningar och tolkningar om vilka 

konsekvenser byrårotationen kan få på revisorns oberoende. 

 

2.6.3  Reliabilitet 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att reliabilitet syftar på tillförlitligheten i 

forskningsresultaten. Författarna menar att reliabilitet ofta syftar till frågan om samma 

resultat kan reproduceras vid olika tidpunkter och av olika forskare, det vill säga 

huruvida respondenter kommer ge olika svar till olika intervjuare vid olika tidpunkter. 

Trost (2010) menar att begreppet reliabilitet kan brytas ner i kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Kongruens menar Trost (2010) handlar om likheten i de 

frågor som ställs under intervjun vilka intervjuaren avser att studera, medan precision 

avser intervjuarens sätt att lagra det som framkommer under intervjutillfället. En hög 
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objektivitet beskriver författaren som att intervjuaren agerar på ett sätt att den inte 

påverkar respondentens svar, samtidigt som konstans handlar om att beakta tidsaspekten 

där den intervjuade har möjlighet att ändra sin inställning till en fråga med tiden. Patel 

& Davidson (2011) menar att reliabiliteten observerar de “sanna värden” och 

“felvärden” som resultaten kan landa i. Vidare beskriver författarna hur ett felvärde som 

brister i tillförlitligheten kan bero på en mängd faktorer som nödvändigtvis inte behöver 

vara inom forskarens kontroll. För att stärka reliabiliteten menar Patel & Davidson 

(2011) att två observatörer kan medverka under ett intervjutillfälle där den ena 

registrerar svar och observationer som kommer upp under intervjuns gång. De beskriver 

även hur observatören kan lagra intervjuerna genom att exempelvis spela in intervjun. 

 

Som tidigare beskrivits i 2.2.3 Intervjukonstellation har vi dels spelat in intervjuerna 

vilket hjälpt oss att bygga studien på empiri som inte misstolkats på något sätt. För att 

ytterligare minska risken för misstolkningar har vi delgivit respondenterna en 

sammanställning på det som sagt, vilket gör att vi fått deras åsikter bekräftade och där 

med bidragit till en hög tillförlitlighet. Att skicka ut en sammanställning till de 

intervjuade har inte resulterat i att de tagit tillbaka något som sagts. Alla intervjuer som 

genomförts har utgått från den intervjuguide som tidigare presenterats, se bilaga A, 

vilket inneburit en hög grad av kongruens i intervjuerna. Det har även varit av stor vikt 

för oss att försöka skapa en intervjuguide med relativt öppna frågor där den intervjuade 

haft möjlighet att tolka och svara fritt. 

 

För att skapa tillförlitlighet i vår studie har vi i största möjliga mån använt oss av 

artiklar som är peer reviewed vilket innebär att de anses vetenskapliga. Majoriteten av 

de artiklar vi använt oss av är peer reviewed vilket bidrar till en ökad tillförlitlighet. Vår 

studie utgörs av flera artiklar från FAR vilket kan ses som en stark källa då 

organisationen utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat 

rekommendationer (FAR, 2016). 

 

2.7  Etik och moral 
Patel & Davidson (2011) förklarar att forskare måste utforma sina studier på ett sätt att 

det råder balans mellan obehörig insyn och forskningens allmänna nytta. Detta i 

samband med att frågor i en studie är av hög kvalitet och av väsentlig grad. Författarna 
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menar att mindre studier som uppsatsskrivande måste ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter, där de nämner fyra olika krav bland etikreglerna. 

Ett viktigt krav bland etikreglerna är informationskravet. Detta krav innebär enligt Patel 

& Davidson (2011) att forskaren ska delge respondenterna studiens syfte. Författarna 

menar att forskaren i god tid ska söka kontakt med respondenterna och planera in 

intervjuer samt få en bekräftelse av att intervjuer är tillåtna att genomföra hos den 

berörda instansen. Vidare beskriver Patel & Davidson (2011) nyttjandekravet som ett 

sätt att säkerställa att det material som samlats in från respondenterna enbart används 

för de ändamål som studien innefattar. Ett av de viktigaste kraven beskriver Patel & 

Davidson (2011) som konfidentialitetskravet. Författarna förklarar att detta krav innebär 

att forskaren bör söka tillstånd att använda sig av uppgifter som samlats in om 

respondenten. Författarna menar även att forskaren ska behandla personuppgifter och 

liknande uppgifter om respondenten på ett sätt att obehöriga inte har möjlighet att nå 

dem. Det ska heller inte vara möjligt att identifiera en enskild respondent då studiens 

resultat redovisas. Patel & Davidsson (2011) förklarar att kravet i hög grad ofta kan 

förknippas med frågor kring offentlighet och sekretess. Etikreglernas samtyckeskrav 

beskriver Patel & Davidson (2011) som att respondenterna i studien själva ska avgöra 

huruvida de ska medverka eller inte. Av detta skäl menar författarna att forskaren bör 

lyfta den rollen respondenten kommer att få i studien redan vid en första kontakt. 

För att löpa större chans att få respondenter att medverka på intervju har vi valt att 

besöka de revisionsbyråer som varit aktuella för studien och presenterat oss i hopp om 

att en personlig kontakt skulle skapa ett intresse hos de tillfrågade att medverka, vilket 

vi upplevt gett ett tillfredställande resultat. Den första kontakten har även tagits i god tid 

för att planera in tider för intervjuerna. Detta har gjorts för att respondenterna skulle få 

chans att planera sitt arbete och eventuellt läsa in sig på byrårotationen. En tidig kontakt 

har även hjälpt oss att planera in alla intervjuer vilket gjort att de inte har krockat med 

varandra och samtidigt inte lagts under ett långt tidsintervall. Som tidigare nämnt har 

nyttjandekravet uppfyllts genom inspelning, transkribering, sammanställning och 

bekräftande. Vi har även beskrivit huruvida konfidentialitetskravet uppfyllts i 2.4 

Population & Urval där vi beskriver anonymiteten. 

 
2.8  Analysmetod 
Enligt Fejes & Thornberg (2015) kan en kvalitativ analys ses som en process där 

forskaren aktivt arbetar med sina data genom att organisera, bryta ner samt koda dem. 



  
 

25 
 
 

Författarna menar att denna process skapar synteser som slutligen kan användas genom 

att exempelvis finna mönster i det insamlade materialet. Fejes & Thornberg (2015) 

beskriver fem olika huvudmetoder för en kvalitativ analys. En av dessa fem metoder 

beskriver författarna som kategorisering. Denna metod grundas i att det insamlade 

materialet kodas i kategorier där forskaren sedan analyserar likheter och skillnader 

genom att deducera det insamlade materialet till ett antal mindre kategorier. Den andra 

metoden Fejes & Thornberg (2015) beskriver som tolkning. I denna metod menar 

författarna att forskaren gör relativt spekulerande tolkningar av sitt insamlade material 

som ofta tenderar att vara mycket djupgående. För detta menar författaren att forskaren 

behöver en teoretisk referensram, eller annan typ av kontext, som forskaren kan 

analysera det insamlade materialet mot. Fejes & Thornberg (2015) beskriver även en 

tredje modell i ad hoc, som innebär att forskaren kombinerar två eller fler metoder på ett 

sätt att datamaterialet får en mening. Denna metod kan framförallt användas för att finna 

mönster och göra sammanställningar.  

 

I studiens analys har tre mönster skapats, genom en ad hoc-metod, för att ge läsaren en 

bättre förståelse i de intervjuades svar. Vi har till en början använt oss av kategorisering 

där vi noterat centrala ståndpunkter i varje respondents svar. De intervjuades 

ståndpunkter har i sin tur jämförts mot varandra för varje fråga. Där vi i jämförelsen 

upplevt samband i de intervjuades ståndpunkter har dessa markerats i form av en blå 

ruta för respektive respondent. Dessa ståndpunkter har även skrivits ut som en rubrik för 

varje fråga. Då vi inte funnit några samband eller mycket lösa samband har rutan istället 

markerats vit. Mönstren kan ses kopplade till vår teoretiska referensram genom den 

operationalisering som gjorts, vilket kan kännetecknas av en tolkande metod. Detta då 

vi i operationaliseringen kopplat frågorna i intervjuguiden till olika teorier i den 

teoretiska referensramen, se bilaga B. 

 

Vidare har vi använt oss av en tolkande metod då vi analyserat empirin mot teori i 

löpande text där vi försökt att generalisera de teorier som lagts fram. Denna del kan 

även ses som mer djupgående än den tolkning som gjorts vid skapandet av mönstren. 

De tolkningar som gjorts i löpande text ger även en ytterligare förståelse till mönstren.  
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3  Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska grunder. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av revisorns oberoende för att sedan ta upp konsekvenser av ett bristande 

oberoende. Vidare beskrivs förslaget regelverk angående obligatorisk byrårotation 

samt aktuella lagar i svensk rätt. Kapitlet avslutas med teori om konsekvenser av det 

föreslagna regelverket samt tidigare studier om ämnet. Detta mynnar slutligen ut i fyra 

hypotetiska utfall gällande vilka konsekvenser byrårotationen kan medföra. 

 
3.1  Revisorns oberoende 
3.1.1  Revisorsrollen 
En revisor ska granska att klienten utfört sina räkenskaper ur en rättvisande bild. Ur ett 

juridiskt perspektiv är tjänsten revision en betydande funktion för klientens intressenter 

i form av exempelvis banker, ägare och leverantörer. (Grönbok, EU-kommissionen, 

2010, p. 3) FAR (2016) konstaterar att revisorn som utför revisionen ska fungera som 

en länk mellan revisionsklienten och dess intressenter. Detta för att intressenterna ska få 

en rättvisande bild av årsredovisningar och revisionsberättelser. Föreningen konstaterar 

att revision görs för att frambringa trygghet och trovärdighet, dels för det företag som 

revisionen utförs på samt för företagets intressenter. Revisionens funktion innefattar 

även att minimera risken för väsentliga fel samt att säkra revisionskvaliteten i 

förhållande till tredje part. FAR (2016) beskriver att en revisor ska vara ständigt 

uppdaterad på lagar och regler inom exempelvis redovisning, revision och skatt då de 

kontinuerligt tenderar att uppdateras. Revisorn ska kunna ge råd till kunden förutsatt att 

revisorns opartiskhet och självständighet inte rubbas. 

FAR:s definition av revision lyder: ”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala 

sig om redovisning och förvaltning”. Moberg et al. (2014) konstaterar att denna 

allmänna definition ger en bra beskrivning av de viktigaste grundelementen inom 

revisionen. Ett moment som däremot inte framkommer i FAR:s definition är revisorns 

oberoende gentemot klienten. Vid sidan om revisorns yrkeskompetens är oberoendet 

revisorns huvudsakliga medel för att garantera kvalitet i revisionen. Moberg et al. 

(2014) menar att revisorns oberoende är en klassisk revisionsfråga som vid flera 

tillfällen varit föremål för diskussion. I samband med utformningen av RL framkom att 

något absolut oberoende inte existerar i något mänskligt sammanhang”. Istället ansågs 

opartiskhet och självständighet vara optimala begrepp för att beskriva revisorns 

oberoende. 
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3.1.2  Faktiskt och synbart oberoende 
Carrington (2010) gör en beskrivning av det faktiska och det synbara oberoendet utifrån 

IFAC:s definition. Författaren beskriver det faktiska oberoendet som: “de förhållanden 

eller sinnestillstånd som gör att revisorn kan göra ett uttalande om de granskade 

finansiella rapporterna utan att hans eller hennes professionella omdöme påverkas av 

faktorer vilka skulle kunna negativt påverka han eller hennes integritet, objektivitet eller 

professionella skepticism”. Med det synbara oberoendet menar författaren att: “revisorn 

måste se till att undvika omständigheter som är så betydelsefulla att en informerad och 

kunnig tredje part med insyn i all relevant information, inklusive eventuella motåtgärder 

som eventuellt skulle kunna häva en omständighet som gör revisorn oberoende, skulle 

komma till slutsatsen att revisorns integritet, objektivitet och professionella skepticism 

kan ifrågasättas”. Enligt Carrington (2010) är IFAC:s definition av det synbara 

oberoendet relativt strikt skriven, förmodligen på grund av att rekommendationen är 

skriven av revisorer för revisorer. I praktiken får det synbara oberoendet en mer 

empirisk innebörd. En revisor är inte synbart oberoende om revisorn inte uppfattas som 

oberoende av dem som använder revisionen. 

I sin beskrivning av revisorns opartiskhet och självständighet gör Moberg et al. (2014) 

en uppdelning utifrån det faktiska och det synbara. Revisorns faktiska opartiskhet och 

självständighet innefattar revisorns förmåga att ta hänsyn till alla omständigheter som är 

av väsentlig betydelse för det aktuella revisionsuppdraget. Det vill säga revisorns 

förmåga att lämna en objektiv revisionsberättelse. Revisorns synbara opartiskhet och 

självständighet syftar till frånvaron av omständigheter som föranleder omvärlden att 

ifrågasätta revisorns förmåga att göra en objektiv bedömning. 

3.1.3  Konsekvenser av bristande oberoende 
Giroux (2008) konstaterar att de största företagsskandalerna under 2000-talet har ägt 

rum under lågkonjunktur eller andra perioder av ekonomiska problem. Bakgrunden till 

de största företagsskandalerna är ofta en massiv korruption och när ett fiasko inträffar 

uppstår det ofta en chock i samhället. Giroux (2008) menar att manipulation i flera fall 

är en central del av en företagsskandal. Flera stora skandaler har grundats i användning 

av avancerade finansiella instrument för att manipulera räkenskaper. Som exempel kan 

nämnas Enron Corporation, ett amerikanskt energibolag som vid sin topp i augusti år 

2000 hade ett marknadsvärde på cirka 70 miljarder dollar. Giroux (2008) skriver att 

företagets intäkter fastställdes till över 100 miljarder dollar under samma år. Det 

anmärkningsvärda resultatet resulterade i omfattande utdelningar till företagets 



  
 

28 
 
 

verkställande direktör Kenneth Lay. Lay erhöll bland annat en bonus på sju miljoner 

dollar med en månadslön på över en miljon dollar. Vid den här tiden lönade sig den 

omfattande manipulationen. 

Enligt Henriksson (2002) gick Enron Corporation i konkurs den andra december 2001. 

Vid tiden för Enrons fall utförde Arthur Andersen revision av Enron Corporation. 

Henriksson (2002) skriver att revisionsfirman, i oktober samma år, gick ut och erkände 

att anställda inom bolaget hade förstört viktiga företagsdokument tillhörande Enron 

Corporation. Revisionsfirman kritiserades för bristande oberoende och otillräcklig 

kvalitet. Det framgick även att revisionsfirman, långt innan Enrons fall, kände till 

skuldberget i bolaget. (Henriksson, 2002) Enron Corporations fall är ett utav Amerikas 

största skandaler sett till företagsstorlek (Giroux, 2008). Till följd av skandalen skärptes 

reglerna för revisionsbyråer i USA, vilket bland annat begränsade möjligheten för en 

revisionsbyrå att både utföra konsult- och revisionsuppdrag åt samma klient (FI, 2002). 

3.1.4  Disciplinärenden 
Enligt RN (2016a) inleder myndigheten ett disciplinärende när RN funnit skäl att ställa 

frågor till en revisor om exempelvis kvaliteten i revisionsverksamheten eller rörande 

yrkesetik. Att ett disciplinärende öppnas innebär att RN funnit skäl att närmare 

undersöka omständigheterna i ett enskilt fall. Det innebär således inte att RN tagit 

ställning till att det finns kritiserbara omständigheter. Enligt RN (2016a) kan ett 

disciplinärende exempelvis grunda sig i en underrättelse från Skatteverket, en anmälan 

från en klient eller uppgifter i media. 

 

Under 2015 handlade RN 42 disciplinärenden och under 2016 har det än så länge 

handlagts 14 fall. Majoriteten av de fall som handlagts under 2016 har grundats i 

bristande revisionsarbete. I flera fall har RN underrättats om att en revisor varit föremål 

för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har 

bedömt att revisorn i fråga inte bedrivit sin revisionsverksamhet enligt god revisionssed 

och god revisorssed. I flera fall har RN bedömt att revisorn haft brister i sitt arbete. (RN, 

2016b) I ett fall bedömde RN att revisorn i fråga inte utfört tillräcklig granskning av 

bolagets intäkter och varulager vilket gjort att han saknat grund för att tillstyrka 

fastställande av bolagets balans- och resultaträkningar (RN, 2015). 

 

Fyra av de 14 fall som hittills handlagts under 2016 har berört revisorns opartiskhet och 

självständighet (RN, 2016b). I ett fall bedömde RN att en revisor hade åsidosatt god 
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revisorssed genom att under tre år avgett revisionsberättelser för ett bolag trots att det 

förelåg hot mot hans självständighet och opartiskhet, som utgjorde hinder för honom att 

inneha uppdraget. RN fann även flera allvarliga brister i revisorns arbete och det 

konstaterades att revisorn åsidosatt sidan skyldigheter som revisor. Revisorn 

meddelades disciplinär åtgärd i form av en varning. (RN, 2014) 

 

3.2  Aktuella lagar i svensk rätt  
3.2.1  Analysmodellen 
Enligt 21 § 1 st RevL ska en revisor pröva om det finns omständigheter som kan rubba 

förtroendet för revisorns självständighet eller opartiskhet. Detta ska gälla för varje 

uppdrag i revisionsverksamheten. Enligt FAR (2006) bygger RevL på den så kallade 

analysmodellen vilken har sitt ursprung i EG-kommissionens rekommendation om 

revisorers oberoende i EU. FAR (2011) menar att analysmodellen ska säkerställa 

prövandet inför varje nytt uppdrag eller under ett pågående uppdrag, om det finns 

omständigheter som kan störa förtroendet för revisorns vilja att genomföra uppdraget 

med opartiskhet, självständighet och objektivitet. 

 

FAR (2011) beskriver analysmodellen i tre steg. Det första steget innebär att identifiera 

om det existerar förtroendeskadliga omständigheter som kan utgöra jäv. Prövning av 

revisorns förtroende ska ske enligt jävsreglerna i ABL. FAR (2011) nämner att om det 

föreligger följande hot mot revisorns opartiskhet, objektivitet och självständighet skall 

en prövning göras. Hoten kan beskrivas som: 

•   egenintresse: vilket innebär att förtroendet hotas till följd av indirekt och direkt 

ekonomiskt intresse i klientens verksamhet, 

•   självgranskning: en förtroendeskadlig situation är om revisorn tidigare haft 

anställning hos uppdragsgivaren, 

•   partställning: hotet uppstår om en revisor framträder som stöd för eller emot 

klienten i en rättslig eller ekonomisk betydelse, 

•   vänskap: hot mot förtroendet för revisorn kan förekomma om revisorn har 

personliga relationer till klienten, 

•   skrämsel: utgörs av obehag hos revisorn som uppkommit genom hot från 

revisionsklienten. 
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Steg två innebär en eliminering av förtroendeskadliga förhållanden. FAR (2011) 

bekräftar att om någon eller några av de nämnda hoten föreligger måste revisorn tacka 

nej till det nya uppdraget eller lämna det befintliga. Under vissa fall kan presumtionen 

sluta gälla. Ett exempel är om det föreligger ett förhållande där det inte finns anledning 

att tvivla på revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet. Presumtionen kan 

även sluta gälla vid omständigheter där åtgärder har gjorts för att förtroendet för 

revisorns oberoendefråga kan bibehållas. Beroende på hur starkt hot som existerar finns 

det informativa, byråinterna och externa åtgärder som kan säkerställa förtroendet för en 

revisor. 

 

Det sista steget i analysmodellen innebär att all analys ska dokumenteras. Enligt FAR 

(2011) ska dokumentationen bland annat innefatta förtroendeskadliga hot som har 

identifierats. Även åtgärder som har gjorts för att säkerställa förtroendet ska 

dokumenteras. 

 

3.2.2  Revisorns opartiskhet, självständighet och objektiva bedömning  
Enligt 20 § RevL ska en revisor vara objektiv i sina ställningstaganden samt utföra sina 

uppdrag med självständighet och opartiskhet. Vidare skall revisionsverksamheten 

organiseras på ett sätt som gör att revisorns objektivitet, självständighet och opartiskhet 

säkerställs. FAR (2006) konstaterar att det som lagen kallar självständighet och 

opartiskhet ofta likställs med begreppet oberoende. 

 

Enligt Carrington (2010) finns ytterligare en paragraf som syftar till att stärka 

förtroendet för revisorns självständighet och opartiskhet, nämligen förbud mot 

förtroenderubbande sidoverksamhet. Enligt 25 § RevL är en revisor inte tillåten att 

utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt 

samband därmed, om: 

1.   “utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet, eller 

2.   utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av 

behörigheten att utföra lagstadgad revision”. 

 

3.2.3  God revisions- och revisorssed 
Enligt 9 kap. 3 § 1 st ABL ska en revisor granska bolagets bokföring och 

årsredovisning. Revisorn ska även granska styrelsens och den verkställande direktörens 
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förvaltning. Granskningen skall vara så omfattande och ingående som god revisionssed 

fordrar. Moberg et al. (2014) menar att god revisionssed inte är lagstadgad utan 

utvecklas av olika revisionsorganisationer. De källor som främst är av betydelse för att 

avgöra vad som utgör god revisionssed är tillämpliga revisionsstandarder, FAR:s 

rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor, RN:s praxis samt rättspraxis. 

 

Enligt 19 § 1 st RevL ska en revisor alltid iaktta god revisorssed. Moberg et al. (2014) 

menar att god revisorssed syftar till olika normer för en revisors yrkesmässiga 

uppträdande. God revisorssed utvecklas i princip på samma sätt som god revisionssed. 

FAR utvecklar olika yrkesetiska regler som även kompletteras av RN:s praxis. 

 

3.2.4  Jävsregler 
För att en person som sätter sin tillit till en revisionsberättelse ska kunna känna sig säker 

på att revisorn har genomfört en god revision och inte blivit påverkad av andra intressen 

finns vissa jävsregler reglerade i ABL. FAR (2006) konstaterar att dessa regler gäller för 

alla personer som är inblandade i revisionsuppdraget. Reglerna beskriver olika 

scenarion som måste gälla för en revisor. Enligt 9 kap. 17 § 1 st ABL får den inte vara 

revisor som; 

1.   ”äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2.   är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 

bolagets kontroll därutöver, 

3.   är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende anställning 

till bolaget eller någon annan som avses i 2, 

4.   är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 

5.   är gift eller sambo eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

till en person som avses i 2, 

6.   är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- och nedstigande led eller så 

att den ene är gift med den andres syskon, eller 

7.   står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för”. 
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Enligt 9 kap. 18 § ABL får en revisor inte anlita en person vid revisionen som enligt 17 

§ inte är behörig revisor. Om bolaget eller dess moderbolag har anställda med uppgift 

att huvudsakligen eller uteslutande sköta den interna revisionen, får revisorn dock vid 

revisionen anlita anställda så länge det är förenligt med god revisionssed. 

 

3.2.5  Revisorsrotation 
Enligt 9 kap. 21 § 1 st ABL gäller uppdraget som revisor “till slutet av den första 

årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs”. Enligt andra stycket samma 

paragraf får det i bolagsordningen anges att revisorsuppdraget ska gälla längre tid än 

som anges i första stycket. Tredje stycket samma paragraf säger att revisorsuppdraget 

senast ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Enligt 9 kap. 21a § 1 st ABL får 

revisorsuppdraget i ett börsnoterat bolag gälla högst sju år i följd. Enligt andra stycket 

samma paragraf får den som varit revisor i bolaget under sju år enligt första stycket inte 

delta i revisionen. Detta gäller om inte minst två år har gått sedan revisorn lämnade 

revisionsuppdraget. 

 

3.2.6  Disciplinära åtgärder 
Enligt 32 § 1 st RevL ska en revisors godkännande eller auktorisation upphävas om en 

revisor uppsåtligen gör fel i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt. 

En varning får ges om det finns förmildrande omständigheter. Enligt andra stycket 

samma paragraf får en varning ges om en revisor på annat sätt åsidosätter sina 

skyldigheter. Om det klassas som tillräckligt får RN istället ge en erinran och om 

omständigheterna är synnerligen försvårade får revisorns godkännande eller 

auktorisation upphävas. Enligt tredje stycket samma paragraf ska revisorn ges tillfälle 

att yttra sig om det som anförts i ärendet genom en skriftlig underrättelse om det 

uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran. Om det som läggs revisorn 

till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet får varning 

eller erinran inte ges enligt 32 § 4 st RevL. 

 

3.3  Byrårotation i svensk rätt 
3.3.1  Föreslaget regelverk 
Enligt SOU (2015:49) omfattar EU:s revisionspaket, som antogs 2014, ett nytt regelverk 

vilket bland annat är tänkt att stärka revisorns objektivitet, självständighet och 

opartiskhet. Det nya regelverket avser att gynna den finansiella stabiliteten och höja 
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revisionskvaliteten. Regelverket ska även bidra till att stärka den offentliga tillsynen av 

revisorer och revisionsbyråer vilket ska leda till ett bättre investerarskydd. Enligt SOU 

(2015:49) ska det nya regelverket gälla alla medlemsstater inom EU vilket innebär att 

Sverige är tvunget att införliva reglerna i nationell rätt. Reglerna kommer att träda i 

kraft den 17 juni 2016 och består av revisorsförordningen som berör företag av allmänt 

intresse. Enligt unionsregleringen syftar företag av allmänt intresse till börsnoterade 

bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, 

finansiella bolag som har tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse samt vissa 

värdepappers- och försäkringsbolag. Enligt (SOU 2015:49) ställer revisorsförordningen 

krav på byrårotation för företag av allmänt intresse vilket begränsar revisionsuppdragets 

varaktighet i dessa företag. Byrårotationen syftar bland annat till att stärka revisorns 

oberoende och innebär att företag av allmänt intresse är tvungna att byta revisionsbyrå 

med vissa bestämda intervall. Huvudregeln är att ett byte av revisionsbyrå ska ske minst 

vart tionde år och att revisionsbyrån efter fyra år återigen har möjlighet att gå i uppdrag 

med klienten. (SOU 2015:49) 

3.4  Konsekvenser av byrårotation 
3.4.1  Problematiska förhållanden 
Arel et al. (2005) konstaterar att det finns tre typer av problematiska förhållanden som 

kan påverka revisionens kvalitet då byrårotation införs. Dessa beskriver författarna som 

närhet till klienten, minskad uppmärksamhet för detaljer samt iver att uppfylla 

uppdragsgivarens önskemål. Författarna menar att den traditionella revisionen 

förespråkar en hög integration mellan revisorn och klienten vilket i sin tur kan leda till 

långa relationer mellan parterna. Arel et al. (2005) beskriver även, genom en 40 år 

gammal studie ”The Philosophy of Auditing”, hur problemet med revisorns opartiskhet 

inte uppstått på senare tid. Med detta menar författarna att hotet mot revisorns 

opartiskhet redan under tidigare år förutspåddes i samband med en långsam och stegvis 

växande relation till företagen. Med det ovan nämnda som grund menar författarna att 

en obligatorisk byrårotation kan lösa de problem som kan kopplas till revisionsbyråns 

närhet till dess uppdragsgivare. Samtidigt menar de att revisorn idag tvingas till ett nära 

samarbete oavsett uppdragets längd. Arel et al. (2005) hävdar även att revisorer med 

längre uppdragstid tenderar att bli tröttare och därför se revisionen som en 

återkommande process där gamla mönster upprepas och viktiga ändringsbeslut hämmas. 

I revisionsprocessen har denna trötthet en inverkan på revisorns bedömningsförmåga 
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och därmed revisorns objektivitet. Samtidigt lyfter författarna fram en ökad effektivitet 

och förståelse då revisorerna får mer tid att lära känna verksamheten. 

 
3.4.2   Konsekvenser från Italien 
År 1974 antog Italien regler om obligatorisk byrårotation. Till en början gällde reglerna 

enbart noterade bolag men kom kontinuerligt att gälla andra företag så som exempelvis 

försäkringsbolag. Reglerna innefattar en maximal uppdragstid på nio år samt en 

minimumperiod på tre år innan den tidigare revisorn på nytt får utses. (Le Vourc’h & 

Morand, 2011) Författarna skriver om en studie genomförd av oberoende akademiker 

vid SDA Bocconi School of Management år 2002. Studien syftade till konsekvenserna 

med obligatorisk byrårotation där revisorns oberoende och kvaliteten i revisionen stod i 

centrum. Genom enkäter och intervjuer med chefer och internrevisorer samt anställda 

vid de fem största revisionsfirmorna analyserades den upplevda effekten av obligatorisk 

byrårotation. Respondenterna ansåg att obligatorisk byrårotation stärker det synbara 

oberoendet samtidigt som rotationen innebär en minskad revisionskvalitet på grund av 

bristande kunskap om det granskade bolaget under de första åren. Le Vourc’h & 

Morand (2011) hänvisar till ytterligare en studie om byrårotationens konsekvenser i 

Italien. Studien visar att kvaliteten i revisionen tenderar att öka över tiden vilket innebär 

att obligatorisk byrårotation inte är att föredra då kravet tenderar att minska 

revisionskvaliteten. 

 

I sin artikel redogör Le Vourc’h & Morand (2011) för typiska fördelar och nackdelar 

med obligatorisk byrårotation. Författarna skriver att förespråkare för rotationen anser 

att reglerna kommer att stärka revisorns oberoende samt hämma de intressekonflikter 

som kan uppstå vid långvariga kundrelationer. Förespråkare menar även att obligatorisk 

byrårotationen kommer öka revisionskvaliteten. Motståndare till obligatorisk 

byrårotation hävdar istället att rotationen kommer att leda till högre risker eftersom 

revisorn går miste om företagsspecifik kunskap vid varje byte. Denna sida förmodar 

även att rotationen kommer att öka kostnaderna både för det revisionsfirman och det 

granskade företaget. (Le Vourc’h & Morand, 2011) I en italiensk studie bekräftar 

Cameran, Francis, Marra & Pettinicchio (2013) att byrårotation medför högre kostnader. 

Syftet med deras studie var att undersöka om obligatorisk byrårotation medför några 

negativa konsekvenser. Författarna konstaterar att obligatorisk byrårotation innebär en 

minskad kvalitet i revisionsresultatet under de närmaste tre åren efter en rotation 

samtidigt som kvaliteten i resultatet ökar med åren. 
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3.4.3  Konsekvenser från Spanien 
År 1989 antog Spanien kravet på obligatorisk byrårotation för att sedan överge det år 

1995. Reglerna innebar ett byte av revisionsfirma med en maximumperiod om nio år 

samt en minimumperiod på tre år innan samma revisionsfirma åter fick utföra revision 

av företaget i fråga. (Le Vourc’h & Morand (2011) I sin studie av spanska företags 

revisionsrapporter under tiden för obligatorisk byrårotation konstaterar Ruiz-Barbadillo, 

Gómez-Aguliar & Carrera (2009) att deras studie utgör det första riktiga beviset på 

effekterna av obligatorisk byrårotation på revisorns oberoende. Författarna konstaterar 

att obligatorisk byrårotation har en tendens att misslyckas med att stärka revisorns 

oberoende gentemot klienten. Faktum är att obligatorisk byrårotation till och med kan 

tendera att skada oberoendet. Författarna menar även att det finns andra, 

marknadsbaserade incitament, som kan vara mer effektiva för att stärka revisorns 

oberoende. 

 

3.4.4  Tidigare studier om konsekvenser av obligatorisk byrårotation  
Lilja & Sandström (2011) menar i sin studie om obligatorisk byrårotation att 

byrårotationen skulle ha en positiv inverkan på revisorns oberoende vilket styrks av de 

medverkande respondenterna i studien. Författarna beskriver hur respondenterna i 

studien menar att regeln att byta revisionsbyrå inom ett visst intervall kan komma att 

förebygga riskerna med en allt för nära relation mellan revisorerna och klienterna. Lilja 

& Sandström (2011) menar även att införandet av obligatorisk byrårotation uppskattas 

av intressenter som anser att revisorernas oberoende stärks i och med regelns införande. 

Samtidigt menar de att införandet av byrårotationen skulle kunna få andra konsekvenser 

än på revisorns oberoende. Med detta menar Lilja & Sandström (2011) att det skulle 

kunna uppstå fler fel i början av uppdragstiden i och med att revisorn inte lärt känna 

klientens verksamhet fullt ut. Samtidigt menar författarna att det kommer innebära 

större kostnader för såväl revisionsbyrån som klienten om regeln införs. 

Risberg & Svensson (2013) menar i sin studie om obligatorisk byrårotation att det 

faktiska oberoende inte kommer påverkas vid införandet av obligatorisk byrårotation. 

De menar att revisorerna anser att längre uppdragstider, kvaliteten på revisionen och det 

faktiska oberoende inte är något problem. Författarna beskriver dock att tredje parts 

uppfattning av oberoende, det vill säga det synbara oberoende, påverkas positivt av 
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obligatorisk byrårotation. Författarnas slutsats är att obligatorisk byrårotation har en 

liten påverkan på det faktiska oberoende då det är mycket svårt att mäta.     

3.5  Utformning av hypoteser 
Utifrån den teori som beskrivits i detta kapitel har fyra hypotetiska utfall gällande vilka 

konsekvenser obligatorisk byrårotation kan medföra ställts upp: 

1.   Det faktiska och synbara oberoendet kommer att stärkas då lagen om 

obligatorisk byrårotation träder i kraft. 

2.   Det faktiska oberoendet stärks men det synbara oberoendet får ingen effekt då 

lagen om obligatorisk byrårotation träder i kraft. 

3.   Det faktiska oberoendet får ingen effekt samtidigt som det synbara oberoendet 

stärks då lagen om obligatorisk byrårotation träder i kraft. 

4.   Varken det faktiska eller det synbara oberoendet stärks då lagen om obligatorisk 

byrårotation träder i kraft. 

 

 
Figur 3, Teoretisk grund för hypoteser 
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4  Empiri 
Detta kapitel utgörs av primärdata som samlats in genom intervjuer med fem olika 

revisionsbyråer. Avsnittet speglar auktoriserade revisorers och revisionsmedarbetares 

syn på oberoendet och det nya kravet på obligatorisk byrårotation vid sidan om 

nuvarande regelverket.  

 

4.1  Revisorns oberoende 
Majoriteten av de intervjuade beskriver att oberoendet är något en revisor alltid ska ha 

med sig i vardagen. EY 1 anser att oberoende är något av en grundsten i yrket och EY 2 

menar att oberoende är en del av vardagen och något en revisor alltid har i sitt tänk. 

BDO 1 anser att innebörden av oberoende är att revisorn har en ställning till sin klient 

som gör att det inte finns något som hindrar möjligheten att agera i egenskap av revisor, 

även vid ett skarpt läge. För BDO 1 innebär oberoende en möjlighet att skriva en 

korrekt revisionsberättelse även om det gäller en allvarlig sak, oavsett om den 

intervjuade har en nära relation till kunden. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson 

menar att det är viktigt att ha en bra relation till klienten samtidigt som revisorn inte får 

stå för nära klienten, av den anledningen att oberoendefrågan alltid ska säkerställas. 

KPMG 1 konstaterar att relationen till klienten ska vara affärsmässig då revisorn agerar 

för olika intressenter. KPMG 1 menar att själva oberoendet är komplicerat då revisorn 

är beroende av kunden men samtidigt måste förhålla sig oberoende. 

BDO 2 menar att själva oberoendet delvis handlar om hur en utomstående part uppfattar 

revisorns oberoendeställning. Detta konstateras även av KPMG 2 som anser att 

oberoende handlar om hur tredje part ser på det, uppfattningen om att revisorn inte är 

påverkad av händelser eller samband som kan rubba oberoendet. KPMG 1 anser att 

förtroende för en revisor är A och O då granskningen av klientens redovisning görs för 

att det finns en tredje part som är intresserad. KPMG 1 menar att om det inte finns 

förtroende från samtliga intressenter kan de börja ifrågasätta revisorns kompetens. 

PwC 1 anser att revisorn ska vara oberoende utifrån en tredje mans syn. De intervjuade 

vid PwC menar att de använder sig av en slags oberoendeanalys som de går igenom för 

att säkerställa att revisorn är oberoende för samtliga uppdrag. PwC 1 menar att det inte 

ska finnas någon tveksamhet från intressentens syn. PwC 2 tillägger att oberoendet är 

något som alla anställda på revisionsbyrån tar ställning till inför varje nytt uppdrag. 

BDO 2 och PwC 2 konstaterar att innebörden av oberoendet är att en och samma revisor 
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inte får utföra revision och bokslut för samma kund. BDO 2 menar att revisionsbyrån 

alltid måste ha en oberoende syn i sitt arbete. 

4.2  Nuvarande regelverk 
Samtliga respondenter är av uppfattningen att det nuvarande regelverket angående 

revisorns oberoende är bra som det är idag. BDO 2 anser att det nuvarande regelverket 

täcker alla hot mot oberoendet som kan tänkas uppstå, där självgranskning och 

partställning är de största hoten. KPMG 1 och EY 1 konstaterar att regelverket som är 

till för att stärka revisorns oberoende är relativt omfattande. 

 

Samtliga intervjuade har en analysmodell som de utgår från. Syftet med modellen är 

säkerställa deras oberoende gentemot klienterna. Analysmodellen utgörs av olika hot 

som en revisor tar ställning till innan den antar ett uppdrag. PwC 1 menar att revisorerna 

vid revisionsbyrån främst tar ställning till dessa hot innan, men även under ett uppdrag. 

KPMG 2 konstaterar att revisorerna vid revisionsbyrån även använder sig av interna 

regelverk som tillsammans med analysmodellen är tillräckliga för att säkra oberoendet. 

PwC 2 menar att revisorerna vid den egna revisionsbyrån har en mer fördjupad modell 

med fler frågor att ta ställning till för arbete med större bolag, vid sidan om den vanliga 

analysmodellen. EY 1 tvivlar dock på att regelverket som finns för att säkra oberoendet 

gentemot klienten efterlevs till 100 procent. 

 

BDO 1 menar att revisorn alltid måste ha integriteten av att vara oberoende vid sidan 

om alla regelverk, något som den intervjuade menar att i princip alla revisorer har. Den 

intervjuade konstaterar att det i slutändan handlar om revisorns omdöme och moral för 

att säkra oberoendet gentemot klienten. Även KPMG 2 konstaterar att oberoendefrågan 

är en bedömning som revisorn själv måste göra, i kombination med en bedömning av 

andra personer. 

4.3  Rubbat oberoende 
Samtliga intervjuade menar att de aldrig varit i kontakt med en revisor som aktivt 

arbetat med en beroende ställning gentemot en klient, men att majoriteten har varit 

inblandade i oberoendefrågor inför ett nytt uppdrag. Det vanligaste som händer i ett fall 

där revisorn ansetts haft en beroendeställning till klienten är att revisorn eller 

revisorsassistenten får avstå uppdraget. PwC 1 förklarar att ett ägarskifte i det granskade 

bolaget skulle kunna påverka revisorns oberoendeställning under pågående uppdrag och 

att den revisor eller assistent som då berörs ska kliva av uppdraget. 
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EY 1 beskriver hur de använder sig av olika typer av system där de auktoriserade 

revisorerna bland annat fyller i de värdepapper och fonder de äger för att motverka ett 

ekonomiskt intresse i revisionsuppdragen. Samma respondent menar att en 

oberoendefråga sällan tolkas fel på grund av dessa system. PwC 2 lyfter även det 

faktum att en revisor eller revisorsassistent aldrig är ensam under ett uppdrag vilket 

hjälper revisionen att styrka ett oberoende arbetssätt.  

 

KPMG 1 förklarar att Revisorsnämnden som behandlar oberoendefrågor 

uppskattningsvis behandlar 25-30 fall per år men att större delen av fallen grundar sig i 

bristande dokumentation snarare än att en revisor varit i en direkt beroendeställning 

gentemot en klient. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson förklarar även att 

Revisorsnämnden inte agerar på eget bevåg utan att det krävs en anmälan från en 

intressent eller liknande som flaggar för en uppenbar risk för att Revisorsnämnden ska 

starta en utredning. KPMG 1 och BDO 1 beskriver att Revisorsnämndens granskningar 

kan landa i olika utfall där revisorn kan få en uppmaning, varning, alternativt sin titel 

som revisor indragen. I vissa fall menar KPMG 1 att utredningarna även kan leda till 

rättegång om de skulle komma fram till att revisorns oberoende varit rubbat. 

 

Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson förklarar hur den varit med om att vidta 

åtgärder för att säkra en oberoende ställning gentemot en klient. Detta utvecklar den 

intervjuade genom ett exempel där en delägares fru suttit som ekonomichef i det 

granskade bolaget och där revisionsbyrån då tagit in ytterligare en revisionsbyrå som 

granskade deras arbete med en oberoende ställning. Detta gjorde att byrån fick fortsätta 

uppdraget utan att oberoendet ansågs rubbat. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson 

belyser även vikten av att särskilja revision från redovisning i de fall där revisionsbyrån 

hanterar båda delarna. 

 

4.4  Revisionsuppdragets längd 
De intervjuade kan inte ge något entydigt svar på hur långa revisionsuppdrag de 

generellt sett har. EY 1 uppskattar att ett snittuppdrag för revisionsbyrån brukar ligga på 

mellan sju till åtta år. Den samlade synen är att revisionsuppdragets längd varierar 

mycket från bolag till bolag. Majoriteten av de intervjuade menar att de kan ha vissa 

bolag som kunder under en mycket lång tid. BDO 1 konstaterar att vissa uppdrag är 
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livslånga och att den äldsta kunden som den intervjuade haft varit kund sedan år 1986. 

Båda de intervjuade vid EY konstaterar att de kan ha vissa bolag som kunder hur länge 

som helst. EY 2 menar att det framförallt gäller onoterade bolag. Båda de intervjuade 

vid PwC konstaterar att de haft vissa kunder mycket länge. PwC 1 menar att det finns 

uppdrag som varat i generationer från 30 till 50 år. Samma respondent konstaterar att 

arbetet fortsätter om kunden är nöjd och om revisorn inte avsäger sig uppdraget. Detta 

bekräftar KPMG 1 genom att konstatera att en nöjd kund tenderar att använda sig av 

samma revisionsbyrå under en längre tid. Samma respondent menar att detta främst 

gäller onoterade bolag. BDO 2, PwC 1 och den intervjuade vid Sporrong & Eriksson 

anser att det är för svårt att svara på hur långa revisionsuppdrag de har generellt sett och 

kan därför inte ge något svar på frågan. 

Att revisonsbyråer generellt sett har kortare uppdragstider i noterade bolag än i 

onoterade bolag är något som alla intervjuade är överens om. EY 1 lyfter att framtida 

lagändringar kan göra att noterade bolag generellt sett kommer att byta revisionsbyrå 

oftare i framtiden. Majoriteten av respondenterna menar att den kortare uppdragstiden i 

noterade bolag främst beror på kostnadsfrågor för bolagen. Båda respondenterna vid 

BDO menar att noterade bolag tar in offerter för att hålla nere kostnaderna och erhålla 

det prismässigt bästa alternativet. KPMG 1 bekräftar att den kortare uppdragstiden för 

noterade bolag beror på prisfrågor då det brukar komma in lite mer pengar i spelet för 

dessa bolag. Deras revision är mycket kostsam samtidigt som dessa bolag ofta köper in 

olika rådgivningstjänster. Av den anledningen menar KPMG 1 att de noterade bolag tar 

in offerter för att pressa ner priserna och få det bästa alternativet till den lägsta 

kostnaden. Vid sidan om prisrelaterade frågor hos de noterade bolagen förmodar BDO 1 

att den kortare uppdragstiden för noterade bolag framförallt grundar sig i att de spridda 

aktieägarna, exempelvis privatpersoner, kontinuerligt vill få in en ny revisor med friska 

ögon som ska utföra revisionen. EY 2 förklarar att den kortare uppdragstiden för 

noterade bolag även kan bero på kvalitet- och tidsfrågor hos bolagen. Den intervjuade 

menar även att det kan bero på att noterade bolag har press på sig från interna 

intressenter. Detta bekräftar PwC 2 som konstaterar att noterade bolag har fler ögon på 

sig. PwC 2 konstaterar att det alltid är viktigt att visa sitt oberoende på en reglerad 

marknad. 

EY 2 menar att noterade bolag inte har samma relation till revisorn som onoterade bolag 

samtidigt som noterade bolag är mer prisfokuserade. EY 1 menar att detta är ett motiv 
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till att noterade bolag byter revisionsbyrå oftare än icke noterade bolag. KPMG 2 

konstaterar att uppdragen är mer personliga i mindre bolag, varför de generellt sett har 

en längre uppdragstid. Den intervjuade uppskattar att noterade bolag byter revisionsbyrå 

efter sex till sju år samtidigt som den egna byråns uppdragstider uppskattas till tio år i 

snitt. EY 1 konstaterar att den vanligaste orsaken till att onoterade bolag byter 

revisionsbyrå är ägarskifte då det finns en strävan efter att ha samma revisionsbyrå för 

alla bolag med samma ägare. Detta bekräftar de intervjuade vid KPMG som menar att 

ett byte av revisionsbyrå för onoterade bolag ofta sker vid ägarskifte. 

4.4.1  Uppdragstidens påverkan på revisorns relation till klienten 
Majoriteten av de intervjuade menar att relationen till klienten byggs upp under 

uppdragstiden. BDO 2 och EY 1 menar att det går åt mer tid att lära känna kundens 

rutiner och arbetssätt under de första åren. Även BDO 2 menar att kostnaderna tenderar 

att vara högre i början av ett uppdrag då det läggs mer vikt vid att lära känna kundens 

verksamhet. Dessa kostnader blir således mindre med åren då allt mindre tid behöver 

läggas på att förstå verksamheten. EY 1 menar att det inte finns något standardiserat 

arbetssätt i hur en relation till en klient ska byggas. Samtidigt menar den intervjuade att 

de anställda vid revisionsbyrån generellt sett arbetar ute hos klienten och granskar 

klientens system och hantering av verksamheten, vilket innebär att en relation byggs 

upp genom detta arbete. Även PwC 2 beskriver att de anställda på revisionsbyrån har en 

frekvent kontakt med klienten, där de ofta är på besök och gör uppföljningar av 

uppdraget tillsammans med klienten.  

BDO 1, EY 2 samt KPMG 2 menar att de är ute på uppstartsmöten för att lära känna 

klienten och få information om klientens verksamhet. EY 2 menar att det är en 

successiv process att bygga upp en relation till en klient. BDO 1 förklarar att 

revisionsbyrån informerar sina nya klienter om vad revisionen innebär samt diskuterar 

styrkor och svagheter som råder i klientens verksamhet och att det på den vägen byggs 

upp en bra relation. BDO 1 menar även att relationen till en klient byggs upp genom en 

regelbunden dialog under uppdragstidens gång. KPMG 1 konstaterar att det i flera fall 

redan finns en form av relation till klienten innan uppdraget startar. Under 

uppdragstiden görs sedan en insamling av information om klientens verksamhet. Det är 

då en affärsmässig relation uppstår. 

Majoriteten av de intervjuade tror att relationen till klienten inte kommer att förändras 

om det granskade bolaget tvingas byta revisionsbyrå efter tio år. PwC 1 menar att 
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revisorns relation till klienten inte är styrd efter hur många år uppdragstiden varat. Den 

intervjuade menar att det kan finnas en bättre relation med en klient som revisionsbyrån 

haft i två år än en klient som revisionsbyrån haft i tio år. Vidare menar BDO 1 och 

KPMG 2 att en uppdragstid på tio år är en mycket lång tid vilket innebär att det inte 

finns någon direkt anledning till att ändra sitt beteende gentemot en klient då lagen om 

obligatorisk byrårotation träder i kraft. Även KPMG 1 ställer sig tveksam till att en 

obligatorisk byrårotation skulle få en effekt på relationen mellan revisor och klient då 

revisorn alltid ska kunna agera tillräckligt professionellt att oberoendet aldrig riskerar 

att rubbas. Samtidigt menar KMPG 1 att en obligatorisk byrårotation kan vara bra för att 

granska bolagen med friska ögon, men att det inte kommer gynna klienterna på grund 

av kostnadsmässiga faktorer. EY 2 tror inte heller att relationen kommer att påverkas av 

obligatorisk byrårotation då den intervjuade anser att det fortfarande är av stor vikt att 

försöka behålla en kund under hela rotationsintervallet. Även den intervjuade vid 

Sporrong & Eriksson är av den åsikten att införandet av obligatorisk byrårotation inte 

skulle innebära en tillräckligt stor skillnad från dagens regelverk för att utgöra någon 

effekt på revisorns relation till klienten.  

4.4.2  Andra konsekvenser av långa uppdragstider 
Risker 

De intervjuade vid BDO samt den intervjuade vid Sporrong & Eriksson menar att en 

risk som skulle kunna uppstå är att revisorn som utför revisionen blir mer bekväm i sitt 

arbetssätt då längre uppdragstider utvecklas. BDO 1 menar dock att denna risk är mer 

kopplad till längre uppdragstider för den enskilde revisorn än det faktum att 

revisionsbyråns uppdragstider är långa. Även EY 1 menar att riskerna med långa 

uppdrag är knutna till den enskilde personen, där risker uppstår i de fall då revisorn inte 

har den integritet som krävs för att hålla en affärsmässig relation till klienten. Denna 

risk ser således den intervjuade även för korta uppdrag av den anledningen att risken är 

kopplad till den mänskliga faktorn. 

EY 2 menar samtidigt att det är lätt att bli “hemma-blind” vid en längre uppdragstid. 

Den intervjuade förklarar att det är lätt att fastna i gamla vanor vid längre relationer 

vilket innebär att nya ögon kan hitta detaljer som omedvetet undgått den tidigare 

revisorn. EY 2 får även medhåll i detta påstående av PwC 1 som förklarar att en möjlig 

risk med långa uppdragstider skulle kunna vara just omedvetna fel som egentligen inte 

kan kopplas till relationen med klienten. 
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PwC 2 lyfter vänskapshotet som en möjlig risk med längre uppdragstider även om den 

intervjuade vill tona ner riskerna med långa uppdragstider då en revisor eller assistent 

aldrig är själv i granskningen av ett bolag. Den intervjuade menar även att det är en 

gränsdragning om vart gränsen för vänskap går och att det i slutändan är upp till den 

enskilde revisorn att bedöma när den gått över gränsen och bör kliva av uppdraget. 

Fördelar 

Majoriteten av de intervjuade menar att fördelarna med längre uppdragstider är att 

revisionsbyrån i större utsträckning lär känna klientens verksamhet. PwC 1 menar att 

det går att effektivisera uppdragen genom en bättre kännedom om klienten. Även PwC 

2 lyfter kännedomen om verksamheten som en stor fördel med längre uppdragstider där 

kunskapen om klientens historia är ett sätt att snabbt kunna agera på oväntade problem i 

klientens verksamhet. 

Respondenten vid Sporrong & Eriksson menar att noterade bolag av större karaktär ofta 

tar en stund att sätta sig in i, vilket innebär att revisorn måste lägga ner mer tid på att 

förstå verksamheten. Den intervjuade menar att detta skulle kunna innebära att 

revisionen inte alltid är den bästa under de första åren vilket i sig skulle kunna motivera 

längre uppdragstider före kortare. De intervjuade vid BDO menar att längre 

uppdragstider även är en fördel då ett utvecklat samarbete med klienten hjälper revisorn 

att göra korrekta bedömningar av verksamheten. Samtidigt lyfter EY 1 fram 

kostnadsfrågan som ett motiv till längre uppdragstider. Den intervjuade menar att 

kortare uppdrag uppskattningsvis tenderar att bli dyrare för klienten då inlärningen är en 

kostsam process för båda parterna i revisionen. Vidare menar EY 1 att längre 

uppdragstider minskar kostnaderna då klienten inte behöver byta byrå lika ofta 

samtidigt som relationen och samarbetet successivt blir bättre under uppdragstidens 

gång.   

4.5  Klientens koppling till revisorn och revisionsbyrån 
Majoriteten av de intervjuade konstaterar att mindre bolag tenderar att följa revisorn då 

den byter byrå, samtidigt som större bolag och framförallt noterade bolag tenderar att 

vara mer knutna till revisionsbyrån och inte den specifika revisorn. EY 2 menar att 

revisionen utförs i team där flera personer ingår vilket innebär att en klient ofta arbetar 

tillsammans med flera personer under den påskrivande revisorn. Detta gör att klienten 

inte känner sig lika bunden till just revisorn som om klienten arbetat med enbart en 

ensam revisor. EY 2 beskriver att klienten även knyter an till många olika nivåer i 
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revisionsbyrån genom att arbeta med ett revisionsteam. De intervjuade vid EY menar 

således de mindre, icke-noterade, klienterna ofta bygger en tätare relation till den 

påskrivande revisorn då revisionsteamen som granskar bolagen ofta är mindre. Detta 

kan även ses som en bakomliggande faktor till att dessa klienter väljer att följa revisorn 

då den byter revisionsbyrå. 

PwC 1 delar till viss del de meningar som EY 1 och 2 förmedlar, men lyfter samtidigt 

fram klienternas lojalitet till revisorn. Detta då PwC 1 uppskattar att deras klienter är 

relativt lojala till sina revisorer och att de troligtvis skulle följa med revisorn i de fall 

revisorn byter byrå. Samtidigt menar PwC 1 att noterade bolag tenderar att vara benägna 

att hålla fast vid en byrå då det ofta rör sig om en upphandlad tjänst där bland annat 

ingående avtal tecknas som motverkar klienten att följa med revisorn. Även PwC 2 

menar att klienterna är lojala till sin revisor då den har kunskap om företaget samtidigt 

som relationen till revisorn redan är god. Den intervjuade menar dock att större bolag 

eventuellt agerar annorlunda till skillnad från de mindre bolagen som PwC 2 arbetar 

med i sin vardag. Vidare uppskattar den intervjuade att de klienter som är lojala till sin 

revisionsbyrå är det på grund av att de känner revisionsbyrån och de anställda som 

arbetar där. PwC 2 utvecklar detta genom att peka på att klienten i fråga alltid vill ha en 

hög kvalitet i revisionen vilket en revisionsbyrå med kunskap om klienten kan leverera. 

PwC 2 menar att det ofta rör sig om en kostnadsfråga vilket innebär att klienten väljer 

en revisionsbyrå som redan har en kunskap om bolagets verksamhet. Detta för att 

minimera de kostnader som en inlärningsperiod orsakar. 

De intervjuade vid KPMG konstaterar att klienterna vid ett ägarskifte gärna byter 

revisionsbyrå då de vill att samma byrå sköter revisionen för ägarens alla bolag. KPMG 

1 menar dock att mindre bolag i de flesta fall inte är ute efter en logga utan en bra 

revision, vilket kan komma att påverka deras val att följa med en revisor om den skulle 

byta byrå. Detta anser KPMG 1 vara ett skäl till att en klient ser sig om efter andra 

revisionsbyråer om de skulle tvingas byta revisor. KPMG 1 menar dock att noterade 

bolag med flera ägare har olika åsikter att ta ställning till vilket innebär att det varierar i 

huruvida de behåller samma revisionsbyrå eller byter. Den intervjuade vid Sporrong & 

Eriksson menar att revisionsbyråns namn tenderar att väga tungt för noterade bolag. 

Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson menar dock att klientens val att följa revisorn 

eller stanna vid revisionsbyrån, då revisorns anställning vid revisionsbyrån upphör, ofta 

handlar om huruvida revisionsbyrån lyckas med övergången från en revisor till en 
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annan. Successionen är därför viktig för att lyckas behålla sina klienter och där en 

misslyckad succession skulle kunna innebära att revisionsbyrån tappar klienter till andra 

revisionsbyråer då revisorns anställning vid revisionsbyrå upphör. 

4.6  Revisorns faktiska oberoende 
Den samlade bilden bland de intervjuade är att implementeringen av obligatorisk 

byrårotation för företag av allmänt intresse kommer få en minimal effekt på revisorernas 

faktiska oberoende. De intervjuade vid BDO menar att deras förmåga att arbeta 

självständigt inte skulle påverkas då det är upp till alla inblandade i ett uppdrag att 

skapa sig en egen uppfattning om företaget oavsett hur långt uppdraget är. EY 2 

konstaterar att självständigheten i grunden inte kommer att påverkas av att 

uppdragstiderna begränsas till tio år då oberoendet fortfarande kommer att genomsyra 

allt de gör. Även KPMG 1 menar att självständigheten i ett bolag inte kommer att 

påverkas av de nya reglerna då revisionsbyrån satt upp regler som ligger i linje med 

rådande lagstiftning och som inte kommer påverkas av rotationsregelns införande. Även 

den intervjuade vid Sporrong & Eriksson och PwC 1 menar att de måste kunna agera 

professionellt oavsett uppdragets längd. Detta lyfter de intervjuade som ett argument till 

att den obligatoriska byrårotationen inte skulle få någon effekt på det faktiska 

oberoendet. 

 

De intervjuade vid EY beskriver dagens personrotation på sju år som en mycket bra 

regel då uppdragen får granskas med nya ögon, vilket även PwC 2 lyfter fram som 

något positivt för opartiskheten. PwC 2 menar att revisorns opartiskhet inte skulle 

påverkas negativt av byrårotationen. De intervjuade vid KPMG tror att den föreslagna 

rotationstiden på tio år är för lång för att innebära ett förändrat beteende i revisorns 

arbetssätt gentemot klient. De intervjuade vid KPMG menar således att relationen inte 

skulle påverkas på ett sätt att klienten gynnas eller missgynnas samtidigt som revisorn 

fortfarande skulle kunna upprätthålla sin oberoende ställning. KPMG 2 menar att det 

även råder en viss typ av personalrotation på de granskade bolagen vilket innebär att 

revisorerna och assistenterna i uppdraget får samarbeta med olika personer vilket i sig 

hjälper revisorn att behålla sin oberoende ställning. 

 

Att byrårotationen skulle påverka revisorns objektivitet är något som samtliga 

intervjuade ställer sig intetsägande till. PwC 2 menar dock att det aldrig är fel att nya 

ögon granskar ett bolag då det kan finnas något som den tidigare revisionsbyrån bedömt 



  
 

46 
 
 

på ett annat sätt, vilket skapar en positiv och indirekt självgranskning bland 

revisionsbyråerna. Enligt BDO 2 skulle objektiviteten inte påverkas oavsett uppdragstid 

då det ingår i ett väl utfört arbete att samla in all den fakta som ligger till grund för ett 

beslut och bedöma verksamheten med ett kritiskt öga. BDO 1 håller med om att alla 

revisorer och revisorsassistenter får en gedigen utbildning som genomsyras av hur de 

ska arbeta i en affärsmässig relation och samtidigt göra objektiva bedömningar av 

klientens verksamhet. KPMG 1 menar att byrån även satt upp många regler och system 

som gör att revisionsteamet kan säkra sitt oberoende. 

 

Angående byrårotationen i sig anser KPMG 1 att det borde vara upp till varje ägare att 

bestämma när det är dags att byta revisionsbyrå då det är de som driver företaget. BDO 

1 spekulerar även i en risk att det faktiska oberoendet försämras då byrårotationen 

införs. Med detta menar den intervjuade att revisorn skulle kunna arbeta på ett annat sätt 

gentemot klient som möjliggör ytterligare intäkter i form av exempelvis extrajobb då de 

kortare uppdragstiderna skulle medföra lägre intäkter. 

 

4.7  Revisorns synbara oberoende 
Majoriteten av de intervjuade ställer sig positiva till införandet av byrårotationen då den 

i tredje parts ögon kan ses bidra till ett stärkt oberoende hos revisorerna. BDO 1 och EY 

1 menar att bilden av revisorns oberoende i sig är viktigt att upprätta där olika 

intressenter har en bild av att revisorerna är oberoende och inte bara bekväma i sitt 

arbetssätt. Även EY 2 anser att införandet av byrårotationen kan stärka bilden av 

revisorns oberoende på det sättet EY 1 beskriver. BDO 2 menar att det team som utför 

revision av ett bolag ibland lyckas bygga en nära affärsrelation under tio år vilket i 

tredje parts ögon skulle kunna ses som en kränkning av revisorns oberoende. Den 

intervjuade ställer sig därför positiv till införandet av byrårotationen då kravet skulle 

kunna ge en bild av ett stärkt oberoende, något som skulle kunna bidra till en lösning på 

problematiken. Samtidigt uppskattar BDO 2 att bilden av oberoendet stärks i och med 

de nya reglerna då det granskade bolaget får nya ögon på sig. 

 

Att införandet av byrårotationen skulle komma att påverka hur intressenter ser på 

revisorns oberoende uppskattar PwC 2 som en mindre avgörande faktor för de icke 

noterade bolagen, Samtidigt uppskattar den intervjuade att oberoendet stärks hos 

intressenter till företag av allmänt intresse då bolagen får nya ögon på sig. Även KPMG 
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1 ser att oberoendet skulle kunna stärkas i tredje parts ögon genom ett tioårigt 

rotationsintervall. Vidare menar KPMG 1 att relationen till en klient stärks för varje år 

och att det i längre uppdrag kan vara viktigt att nya ögon granskar klienten, inte minst ur 

tredje parts perspektiv. KPMG 1 menar att revisionen inte nödvändigtvis behöver vara 

dålig på grund av längre uppdragstider men att det är lika viktigt att stärka det synbara 

som det faktiska. 

 

BDO 1 ställer sig skeptisk till en obligatorisk byrårotation på tio år då den intervjuade 

upplever den föreslagna tioårsperioden som relativt kraftlös. BDO 1 får även medhåll i 

detta från PwC 1 som inte uppskattar att bilden av oberoendet kommer att stärkas. Även 

den intervjuade vid Sporrong & Eriksson menar att rotationstiden på tio år kan komma 

att hålla tillbaka effekten av ett stärkt synbart oberoende då den intervjuade tänker sig 

att de noterade bolagen byter revisionsbyrå oftare. 
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5  Analys 
I kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen. 

Kapitlet delas in i tre huvuddelar som kopplats till var sitt mönster. Avsnittet behandlar 

byrårotationens påverkan på revisorns faktiska och synbara oberoende samt 

rotationens inverkan på revisorns relation till klient. 

 

5.1  Revisorns oberoende 
5.1.1  Oberoendets innebörd 
Vid sidan om revisorns yrkeskompetens är oberoendet, enligt Moberg et al. (2014), 

revisorns huvudsakliga medel för att garantera kvalitet i revisionen. På frågan vad själva 

oberoendet innebär för den intervjuade har majoriteten svarat att oberoendet är en del av 

vardagen. De intervjuade vid EY är bland annat av denna uppfattning, vilket kan utläsas 

av mönstret i figur 4. Oberoendet tycks vara en grundsten i revisorsyrket och någonting 

som revisorn alltid har i åtanke. Oberoendet kan således ses som ett huvudsakligt medel 

i arbetet som revisor, vilket Moberg et al. (2014) bekräftar. 

För BDO 1 innebär oberoendet att den har en ställning till sin kund som gör att det inte 

finns något som hindrar möjligheten att agera i egenskap av revisor, även vid skarpt 

läge. Under intervjun fortsatte BDO 1 att beskriva oberoendet som en möjlighet att 

skriva en korrekt revisionsberättelse även om det gäller en allvarlig sak, oavsett om 

revisorn har en nära kontakt till klienten. Oberoendet, som BDO 1 beskriver det, kan 

liknas med det faktiska oberoendet vilket Carrington (2010) beskriver som: “de 

förhållanden eller sinnestillstånd som gör att revisorn kan göra ett uttalande om de 

granskade finansiella rapporterna utan att hans eller hennes professionella omdöme 

påverkas av faktorer vilka skulle kunna få en negativ inverkan på hans eller hennes 

integritet, objektivitet eller professionella skepticism”. 

Några av de intervjuades beskrivning av oberoendets innebörd kan istället liknas med 

det synbara oberoendet vilket enligt Carrington (2010), i praktiken, innebär att revisorn 

uppfattas som oberoende av de som använder revisionen. För KPMG 1 är innebörden av 

revisorns oberoende hur tredje part ser på det. En uppfattning om att revisorn inte är 

påverkad av händelser eller samband som kan rubba oberoendet. KPMG 2 konstaterar 

att granskningen av klientens redovisning är till för tredje part vilket gör att tredje parts 

förtroende för revisorn är A och O. Om det inte finns förtroende från samtliga 

intressenter kan de börja ifrågasätta revisorns kompetens. 
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Figur 4, Mönster 1 

5.1.2  Nuvarande regelverk 
En revisor ska enligt 21 § 1 st RevL pröva om det finns omständigheter som kan rubba 

förtroendet för revisorns självständighet eller opartiskhet. Flera respondenter har svarat 

att själva oberoendet är något de tar ställning till, vilket kan utläsas ur mönstret i figur 4. 

Detta görs främst innan men även under ett pågående revisionsuppdrag, vilket innebär 

att 21 § 1 st RevL efterlevs. FAR (2011) förklarar att analysmodellen ska säkerställa 

prövandet inför varje nytt uppdrag eller under ett pågående uppdrag, om det finns 

omständigheter som kan störa förtroendet för revisorns vilja att genomföra uppdraget 

med opartiskhet, självständighet och objektivitet. Samtliga intervjuade konstaterar att de 

utgår från en analysmodell för att säkerställa sitt oberoende gentemot sina klienter. Vid 

sidan om analysmodellen konstaterade KPMG 2 att revisorerna vid den egna byrån 

använder interna regelverk som tillsammans med analysmodellen anses tillräckliga för 

att säkra oberoendet. EY 1 beskriver hur revisionsbyrån använder sig av olika typer av 

system där de auktoriserade revisorerna bland annat fyller i värdepapper och fonder de 

äger för att motverka ett ekonomiskt intresse i de uppdrag de är bundna till. Till skillnad 

från analysmodellen grundar sig dessa system inte i någon lag. 

De tillfrågade har i stor utsträckning svarat att de nuvarande reglerna kring revisorns 

oberoende är tillräckliga för att stärka oberoende gentemot klient, vilket kan utläsas ur 

mönstret i figur 4. BDO 2 svarade att det nuvarande regelverket täcker alla hot mot 

oberoendet som kan tänkas uppstå. BDO 2 konstaterar att självgranskningshotet och 

partställningshotet är de största hoten mot revisorns oberoende. Självgranskningshot 

och partställningshotet är två av de hot som FAR (2011) nämner i sin beskrivning av hot 

mot revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet som kan tänkas uppstå. Vid 

sidan om partställningshotet och självgranskningshotet nämner FAR (2011) hot i form 

av egenintresse, vänskap och skrämsel. 
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Att de nuvarande reglerna kring revisorns oberoende är tillräckliga för att säkra 

revisorns oberoende gentemot klient är något som EY 1 och BDO 1 står fast vid. EY 1 

tvivlar dock på att dessa regler följs till 100 procent. Trots att BDO 1 anser reglerna 

vara tillräckliga menar den intervjuade att revisorn alltid måste ha integriteten av att 

vara oberoende vid sidan om alla regelverk och att det i slutändan handlar om revisorns 

omdöme och moral för att säkra oberoende gentemot klienten. Detta stämmer bra 

överens med Stenhammars uttalande i SOU (2015:49) där han menar att det främst är 

den enskilda revisorns integritet samt revisorns kunskap om det granskade bolaget som 

är de viktigaste kriterierna för en högkvalitativ revision. 

5.1.3  Rubbat oberoende 
De intervjuade har i stor utsträckning svarat att det sällan förekommer ett rubbat 

oberoende hos en revisor under ett revisionsuppdrag, vilket kan utläsas ur mönstret i 

figur 4. PwC 1 förklarar att ett ägarskifte i det granskade bolaget skulle kunna påverka 

revisorns oberoende ställning under ett pågående uppdrag. Majoriteten av de intervjuade 

konstaterar dock att de främst varit inblandade i oberoendefrågor inför ett nytt uppdrag. 

Om det finns hot mot revisorns oberoende innan ett uppdrag ska revisorn avstå 

uppdraget och om en beroendeställning till klient uppdagas under ett uppdrag ska 

revisorn kliva av uppdraget. Detta överensstämmer med analysmodellens andra steg 

som enligt FAR (2011) syftar till eliminering av förtroendeskadliga förhållanden. FAR 

(2011) menar att om det föreligger någon eller några av de hot som analysmodellen tar 

upp måste revisorn tacka nej till det nya uppdraget eller lämna det befintliga. FAR 

(2011) nämner även att presumtion kan sluta gälla då åtgärder gjorts för att förtroendet 

för revisorns oberoendefråga kan bibehållas. Ett typiskt scenario när presumtion har 

slutat gälla beskrivs av den intervjuade vid Sporrong & Eriksson. Den intervjuade 

beskriver att en delägares fru satt som ekonomichef i bolaget som revisionsbyrån 

granskades. Byrån tog då in ytterligare en revisionsbyrå som fick granska deras arbete 

med en oberoende ställning vilket gjorde att revisionsbyrån fick fortsätta uppdraget utan 

att oberoendet ansågs rubbat. 

Om en revisor uppsåtligen gör fel i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar 

oredligt ska en revisors auktorisation upphävas enligt 32 § 1 st RevL. En varning får 

enligt samma paragraf ges om det finns förmildrande omständigheter. Detta stämmer 

bra överens med de utfall som KPMG 1 beskriver att Revisorsnämndens granskningar 

kan få, nämligen att revisorn får en uppmaning, varning, alternativt sin titel som revisor 

indragen. En uppmaning är dock inget som lagen beskriver. Revisorsnämnden, som 
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handlägger olika disciplinärenden, har från årsskiftet fram till 2016-05-26 handlagt 14 

fall (RN, 2016b). KPMG 1 uppskattar att Revisorsnämnden behandlar 25-30 fall per år 

vilket stämmer bra överens med det faktiska antalet. KPMG 1 menar att större delen av 

fallen grundar sig i bristande dokumentation snarare än att en revisor varit i en direkt 

beroendeställning gentemot en klient. Fyra av de 14 fall som handlagts av 

Revisorsnämnden under 2016 har berört revisorns opartiskhet och självständighet. 

KPMG 1 konstaterar att en utredning kan leda till rättegång om det skulle visa sig att 

revisorns oberoende varit rubbat. 

Enligt RN (2016a) inleder myndigheten ett disciplinärende då de funnit skäl att ställa 

frågor till en revisor om exempelvis kvaliteten i revisionsverksamheten eller rörande 

yrkesetik. Ett disciplinärende kan exempelvis grunda sig i en underrättelse från 

Skatteverket, en anmälan från en klient eller uppgifter i media. Detta kan kopplas till 

den intervjuade vid Sporrong & Eriksson som menar att Revisorsnämnden inte agerar 

på eget bevåg utan att det krävs en anmälan från en intressent eller liknande för att de 

ska starta en utredning. 

5.2  Uppdragstidens påverkan på revisorns oberoende 
5.2.1  Fördelar med längre uppdragstider 
Le Vourc’h & Morand (2011) menar att revisorn saknar företagsspecifik kunskap då 

den antar ett nytt uppdrag. Detta kan liknas med svaren från majoriteten av de 

intervjuade som menar att längre uppdragstider kan bidra till att revisorn lär känna 

kundens verksamhet, något som kan tolkas utifrån mönstret i figur 5. PwC 1 beskriver 

att det är lättare att effektivisera uppdragen då revisorn har en god kännedom om 

klientens verksamhet. Även PwC 2 menar att revisorn lär känna klientens verksamhet i 

takt med längre uppdragstider vilket gör det enklare att lösa oväntade problem som kan 

tänkas dyka upp under granskningen. Ur mönstret i figur 5 går det att utläsa att 

relationen är något som byggs upp under uppdragstiden. EY 1 och BDO 2 menar att det 

i början av uppdragen går åt mer tid till att lära känna en klients verksamhet. Vidare 

menar EY 1 att revisorerna vid revisionsbyrån oftast arbetar ute hos klienten och lär 

känna kundens system och hantering, vilket även konstateras av PwC 2 som betonar 

vikten av att revisorn är ute hos klienten och utför revisionen.  

De intervjuade vid EY menar att det är revisionsbyrån som besitter kunskapen om en 

klients verksamhet då de arbetar i olika team vid granskningen, något som innebär att en 

revisor aldrig är ensam vid ett uppdrag. Då kunskapen om verksamheten finns hos flera 
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anställda vid revisionsbyrån kan det ses som att klientens band till den enskilde revisorn 

inte stärks i den höga grad den skulle kunna gjorts om revisorn arbetat självständigt med 

klienten. I detta sammanhang lyfter PwC 2 även fram det faktum att en revisor aldrig är 

ensam i arbetet med en klient vilket bidrar till att revisorns oberoende stärks. Dessa 

åsikter kan dock ses underminera den lagstadgade personrotation som råder idag, då det 

är revisionsbyrån som besitter kunskapen om klienternas verksamhet och inte den 

enskilde revisorn.   

Cameran et al. (2013) beskriver hur en italiensk studie menar att ett byte av 

revisionsbyrå kommer innebära större kostnader för revisionsbyrån och dess klient. I 

detta sammanhang antyder även Arruñada & Paz-Ares (1997) att byte av revisionsbyrå 

medför relativt stora startkostnader då revisorn behöver lära känna den nya 

verksamheten. EY 1 menar att kostnadsfrågan är viktig att beakta gällande längre 

uppdragstider. Den intervjuade förklarar att en kortare uppdragstid uppskattningsvis 

tenderar att medföra större kostnader för klienten och revisionsbyrån då 

inlärningsprocessen är en kostsam process för båda parter. Även EY 1 menar att längre 

uppdragstider håller kostnaderna nere då klienten inte behöver byta revisionsbyrå lika 

ofta samtidigt som relationen och samarbetet successivt blir bättre under uppdragets 

gång. BDO 2 konstaterar att det kostar mer för revisorn i början av ett uppdrag när den 

ska lära känna kunden. Kostnadsfrågan är något som även PwC 2 menar kan komma att 

motivera klientens val att stanna hos en revisionsbyrå snarare än att följa med en 

avhoppande revisor. Den intervjuade menar således att byrån sitter på kunskapen om 

klientens verksamhet vilket skulle innebära att klienten håller kostnaderna nere då den 

slipper vissa upplärningskostnader. 

Enligt Cameran et al. (2013) kommer revisionsresultatet vara sämre de tre första åren 

under varje nytt uppdrag. Detta bekräftas av Arel et al. (2005) som menar att det finns 

en risk att revisionen kan komma att innehålla felaktigheter i början av uppdragen då 

revisorn lär känna klienten. Dessa teorier kan kopplas till konstaterandet av den 

intervjuade vid Sporrong & Eriksson som menar att revisionen i större bolag tenderar att 

vara sämre de första åren under ett uppdrag till följd av att det tar längre tid att lära 

känna ett bolag av större karaktär. De intervjuade vid BDO menar att det även är en 

fördel med längre uppdragstider då ett utvecklat samarbete med klienten hjälper 

revisorn att göra korrekta bedömningar av verksamheten. BDO 1 förklarar att en 

relation till en klient byggs upp genom en återkommande kontakt under uppdragstiden.  
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5.2.2  Risker med längre uppdragstider 
Arel et al. (2005) menar att revisorerna tenderar att luta sig tillbaka vid längre 

uppdragstider och att revisorerna ser revisionen som en återkommande process, vilket 

innebär att viktiga ändringsbeslut kan hämmas. Detta kan liknas vid svaren från de 

intervjuade vid BDO och Sporrong & Eriksson som beskriver en bekvämlighet i 

revisorns arbetssätt som en eventuell risk med länge uppdragstider. Detta beskriver 

dock EY 1 som mer gällande för den enskilde revisorn än för hela revisionsbyrån. 

Vidare menar EY 1 att de risker som är knutna till en enskild revisor kan uppstå då 

revisorn inte har den integritet som behövs för att hålla en affärsmässig relation till 

kunderna. Den intervjuade menar således att riskerna kan uppstå även vid kortare 

uppdragstider då de är kopplade till den mänskliga faktorn. Det kan även ses som en 

ökad risk i de fall en klient tenderar att följa revisorn likt det BDO 2, PwC 2 och KPMG 

1 beskriver.  

KPMG 1 menar att mindre bolag oftast inte är ute efter en logga utan en bra revisor. 

PwC 2 förklarar att klienten vill ha en revisor som känner till verksamheten, vilket 

skulle vara ett skäl till att klienten ofta följer revisorn om den byter revisionsbyrå. De 

intervjuade vid EY konstaterar att icke noterade bolag tenderar att vara mer benägna att 

följa revisorn samtidigt som de noterade bolagen är mer benägna att stanna vid 

revisionsbyrån. PwC 1 lyfter klientens lojalitet till revisorn men menar att noterade 

bolag tenderar att hålla fast vid revisionsbyrån då det ofta rör sig om upphandlade 

tjänster. Det kan därför ses som att både revisorn och revisionsbyrån kan kopplas till 

den bekvämlighetsrisk som Arel et al. (2005) beskriver. De intervjuade vid KPMG 

menar att det är vanligt att ägare av bolag vill använda sig av samma revisionsbyrå för 

alla bolag vilket även kan ses som en orsak till att klienter i noterade bolag är mer lojala 

till revisionsbyrån. Detta innebär att den redan lagstadgade personrotation som de 

intervjuade vid EY, och 9 kap. 21a § 1 st ABL, beskriver kan få en mindre effekt för 

noterade bolag då de ändå stannar inom revisionsbyrån. 

Majoriteten av de intervjuade menar att en fördel med kortare uppdragstider är att nya 

ögon kommer in och utför revisionen. Att revisorerna tenderar att luta sig tillbaka vid 

längre uppdragstider, som Arel et al. (2005) betonar, kan kopplas till ett uttalande av EY 

2 som menar att det är lätt att bli ”hemma-blind” under längre uppdragstider. Vidare 

menar EY 2 att det är lätt att fastna i gamla rutiner och att en ny revisor kan hitta 

omedvetna fel som gjorts av den tidigare revisorn då den ser verksamheten med nya 

ögon. Detta konstateras även av PwC 1 som menar att en risk för omedvetna fel skulle 
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kunna uppstå med en längre uppdragstid. Ur mönstret i figur 5 kan det även utläsas att 

merparten av de intervjuade anser att det är bra med nya ögon som utför revisionen. 

Enligt FAR (2011) är första steget i analysmodellen att identifiera förtroendeskadliga 

omständigheter som kan ifrågasätta revisorns oberoende, där en omständighet är 

vänskapshotet. Detta kan kopplas till uttalandet av PwC 2 som beskriver vänskapshotet 

som en möjlig risk med längre uppdragstider. De intervjuade vill dock tona ner riskerna 

med långa uppdragstider då en revisor aldrig är själv i granskningen av en verksamhet. 

Samtidigt menar den intervjuade vid Sporrong & Eriksson att revisorns professionalitet 

att utföra en objektiv granskning med en självständig och opartisk inställning inte ska 

påverkas av uppdragets längd. 

 
Figur 5, Mönster 2 

 

5.3  Byrårotationens effekt på revisorns oberoende 
5.3.1  Effekt på synbart oberoende 
Enligt SOU (2015:49) är syftet med det revisionspaket som antogs under 2014, delvis 

att stärka synen på revisorns och revisionsbyråns oberoende. Le Vourc’h & Morand 

(2011) förklarar hur byrårotationen i Italien och Spanien medfört en stärkt bild av 

revisorns oberoende ur en tredje parts perspektiv. Detta är en åsikt som majoriteten av 

de intervjuade fastslår, vilka stödjer tanken att bilden av revisorns oberoende kan 

komma att stärkas i och med kravet på byrårotation, vilket kan utläsas ur mönstret i 

figur 6. EY 1 och BDO 1 menar att bilden av oberoendet är av stor vikt då revisorerna 

kan tendera att ses bekväma i sitt arbetssätt. Samtidigt menar de intervjuade att den 

förslagna rotationstiden på tio år även skulle kunna få en kraftlös effekt på bilden av 

oberoendet då tio år anses vara en relativt lång tid. BDO 2 ser att tredje parts syn på 
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revisorns oberoende även kan komma att stärkas i och med den nya regeln, men att 

revisorn samtidigt kan bygga en relation till klienten som skulle kunna ses kränka 

oberoendet inom det föreslagna rotationsintervallet. 

 

Även Lilja & Sandström (2011) menar att en obligatorisk byrårotation skulle stärka 

revisorns oberoende bland olika intressenter till ett bolag, vilket EY 2 uppskattar som en 

trolig effekt av implementeringen. Även KPMG 1 menar att konsekvensen av en 

obligatorisk byrårotation skulle kunna vara en stärkt bild av revisorns oberoende sett ur 

en tredje parts perspektiv. Detta då relationen mellan revisor och klient i intressenters 

ögon kan ses stärkas för varje år som går. Vidare menar PwC 2 att oberoendet tenderar 

att stärkas i intressenters ögon då företag av allmänt intresse får nya ögon på sig, vilket 

stärker det Lilja & Sandström (2011) beskriver.   

 
Figur 6, Mönster 3 

 

5.3.2  Effekt på faktiskt oberoende 
Att byrårotation ofta tenderar att misslyckas med att stärka oberoendet påpekas av Ruiz-

Barbadillo et al. (2009). Detta är något som kan tolkas ur det som sagts av de 

intervjuade i denna studie, vilket kan utläsas ur mönstret i figur 6. De intervjuade 

uppskattar i stor utsträckning att revisorns faktiska oberoende inte kommer att påverkas 

av obligatorisk byrårotation. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson menar att 

revisorns professionella inställning till varje uppdrag gör att en begränsad uppdragstid 

inte skulle påverka dess opartiskhet, självständighet eller möjlighet att göra en objektiv 

bedömning. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson får även medhåll av PwC 1 i 

denna åsikt gällande den obligatoriska byrårotationens effekt på revisorns faktiska 

oberoende. De övriga fyra intervjuade som anser att byrårotationen inte påverkar 

revisorns självständighet, opartiskhet och objektivitet förklarar dock andra 
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bakomliggande faktorer. BDO 1 menar att revisorns omdöme är det som borde stå i 

fokus när det kommer till dessa frågor vilket inte borde påverkas av någon fastställd 

uppdragstid. Samtidigt menar de intervjuade vid EY att dagens revisorsrotation på sju år 

är tillräckligt för att stärka revisorns faktiska oberoende. BDO 2 menar även att 

uppdragstiden inte påverkar hur revisorn samlar in och tolkar material och information, 

vilket innebär att byrårotationen inte skulle få någon effekt på revisorns oberoende. 

 

Risberg & Svensson (2013) menar i deras studie att revisorns faktiska oberoende inte 

påverkas av byrårotationen då noterade bolag redan byter revisor och revisionsbyrå 

regelbundet. Ur mönstret i figur 6 kan det ses som att majoriteten av de intervjuade i 

denna studie styrker den teori som Risbergs & Svensson (2013) lägger fram. EY 1 

uppskattar att ett snittuppdrag för revisionsbyrån tenderar att variera men normalt håller 

sig mellan sju till åtta år. Samtidigt uppskattar KPMG 2 revisionsbyråns genomsnittliga 

uppdragslängd till tio år men förklarar hur genomsnittslängden i ett noterat bolag 

uppskattningsvis är kortare, mellan sex och sju år. EY 2 menar, tillsammans med de 

intervjuade vid PwC och KPMG 1, att uppdragstiden varierar mellan uppdragen. EY 2, 

PwC 1 och de intervjuade vid BDO menar att noterade bolag även tenderar att byta 

revisionsbyrå oftare än icke noterade då de noterade bolagen är mer prisfokuserade 

samtidigt som revisionen ofta är en kostnadsfråga för dessa bolag. 

 

Teorin som Risberg & Svensson (2013) beskriver kan även stärkas i att revisorernas 

arbetssätt gentemot kunder inte kommer att påverkas av byrårotationen, vilket 

majoriteten av de intervjuade bekräftar. Detta beror enligt de intervjuade vid BDO och 

KPMG 2 på att tio år är en relativt lång period och att det därför inte finns någon 

anledning till att förändra sitt agerande gentemot en klient. Samtidigt ser BDO 2 och 

PwC 2 situationen som känslig då klienterna tvingas byta revisionsbyrå efter tio år 

samtidigt som de ofta vill behålla sin revisor och revisionsbyrå under en längre tid. 

Även PwC 1 menar att uppdragstiden inte ska påverka revisorns relation till klient, 

vilket underminerar byrårotationens tänkta effekt. KPMG 1 menar att effekten på 

relationen mellan revisor och klient även kan ses som kraftlös då revisorn alltid ska 

kunna agera på ett professionellt sätt att oberoendet aldrig ifrågasätts. Inte heller EY 2 

tror att relationen till klienten kommer att påverkas av ett rotationsintervall på tio år. 

Detta då den intervjuade menar att det är viktigt att försöka behålla klienten under 

samtliga tio år. Den intervjuade vid Sporrong & Eriksson lyfter även fram det faktum att 
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dagens regelverk är tillräckligt, vilket innebär att revisorns relation till klient inte 

kommer att påverkas av ett bestämt rotationsintervall.  
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6  Avslutande diskussion 
Kapitlet utgörs av de slutsatser som kan dras utifrån den empiri och analys som 

redogjorts för i tidigare kapitel, där det ges en återkoppling till studiens 

problemformulering och syfte. I kapitlet antas och förkastas även de hypoteser som 

ställts i den teoretiska referensramen. Vidare ges förslag på framtida studier om 

obligatorisk byrårotation. 

 

6.1  Slutsats 
Revisorers syn på oberoendet kan delas upp i faktiskt och synbart oberoende. 

Oberoendet tycks vara en grundsten i arbetet som revisor och något som revisorn alltid 

har i åtanke. Oberoendet innebär att revisorn har en ställning till klienten som gör att det 

inte finns något som hindrar möjligheten att agera i egenskap av revisor. Även tredje 

parts uppfattning om att revisorn inte är påverkad av samband eller händelser som kan 

rubba oberoendet är av högsta prioritet. 

 

Studien visar att obligatorisk byrårotation med ett bestämt rotationsintervall på tio år 

inte kommer att få någon effekt på revisorns faktiska oberoende. En anledning är att det 

nuvarande regelverket är tillräckligt för att säkra revisorns faktiska oberoende. 

Revisorerna använder sig bland annat av en analysmodell som är tillräcklig för att säkra 

revisorns faktiska oberoende. En annan förklaring är att revisorn alltid måste ha 

integriteten av att vara oberoende vid sidan om alla regelverk varför ett nytt regelverk 

inte skulle få någon större verkan. Det faktum att noterade bolag ofta byter 

revisionsbyrå frivilligt inom en tioårsperiod gör att lagen om obligatorisk byrårotation 

med ett rotationsintervall på tio år inte får någon effekt på revisorns faktiska oberoende. 

En anledning till att noterade bolag byter revisionsbyrå med relativt täta intervall tycks 

vara att dessa bolag är prisfokuserade och mer kopplade till en revisionsbyrå än en 

specifik revisor. 

 

Vid sidan om revisorns faktiska oberoende visar studien att regeln om obligatorisk 

byrårotation med ett bestämt rotationsintervall på tio år kommer att ge en stärkt bild av 

revisorns oberoende ur tredje parts perspektiv, vilket överensstämmer med 

konsekvenserna av obligatorisk byrårotation i Spanien och Italien. Revisorer kan 

tendera att ses bekväma i sitt arbetssätt ur tredje parts perspektiv varför en ny regel som 

är tänkt att stärka revisorns oberoende av denna anledning är att föredra för att stärka 
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revisorns synbara oberoende. Det synbara oberoendet tycks vara lika viktigt som det 

faktiska av den anledningen att revisorn alltid måste ses oberoende ur tredje parts 

perspektiv. 

 

En fördel med längre uppdragstider anses vara att revisorns och revisionsbyråns relation 

till klient, och kunskapen om klientens verksamhet, förbättras med åren. Detta då 

revisorn och revisionsbyrån arbetar upp en affärsmässig relation till klient löpande 

under ett uppdrag. Allt längre uppdragstider kan dock innebära större risk för ett rubbat 

oberoende ur tredje parts perspektiv då relationerna stärks. Trots detta uppfattar vi inte 

att en obligatorisk byrårotation kommer medföra någon större effekt på revisorns eller 

revisionsbyråns relation till klient. Detta kan framförallt förklaras av att noterade bolag 

tenderar att byta revisionsbyrå med ett tätare intervall än det som föreslås med 

byrårotationen. Det kan även förklaras av att det ingår flera personer i ett 

revisionsuppdrag, vilket innebär att granskningen berörs av många ögon, något som 

även bidrar till ett stärkt oberoende. 

 

Med det framförda kan vi anta hypotesen att det faktiska oberoendet inte får någon 

effekt samtidigt som det synbara oberoendet stärks då lagen om obligatorisk 

byrårotation träder i kraft. Genom att anta denna hypotes kan studien även bekräfta 

redan tidigare studier av byrårotationens konsekvenser på revisorns oberoende som 

menar att det synbara oberoendet stärks men att det faktiska oberoendet inte stärks 

genom obligatorisk byrårotation. Genom att anta den ovan nämnda hypotesen kan 

övriga hypoteser kan förkastas. 

6.2  Framtida studier 
Efter det att lagen om obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse trätt i 

kraft vore det intressant att undersöka om det synbara oberoendet verkligen har stärkts. 

Det tar förmodligen några år för lagen att få avsedd effekt varför en studie om 

effekterna av obligatorisk byrårotation på revisorns oberoende med fördel skulle kunna 

genomföras minst ett år efter det att lagen trätt i kraft. En framtida studie av 

byrårotationens påverkan på revisorns oberoende bör ta hänsyn till åsikter från 

revisionsbyråer som till större delen har marknadsnoterade bolag som kunder. Det vore 

även intressant att få en inblick i klienters syn på effekterna av obligatorisk byrårotation 

på revisorns oberoende efter det att lagen trätt i kraft. På det sättet kan revisorns och 

klienternas syn jämföras för att hitta gemensamma åsikter. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Etik: 

•   Får vi spela in intervjun? 
•   Vill du ta del av en sammanställning av det du sagt? 
•   Vill du vara anonym? 

 
Allmänna frågor: 

•   Vad har du för befattning? 
•   Hur länge har du varit anställd på företaget? 
•   Hur ser dina dagliga arbetsuppgifter ut? 

 
Revisorns oberoende: 

•   Vad innebär själva oberoendet för dig som revisor? 
•   På vilket sätt anser du att ett krav på byte av revisionsbyrå var tionde år skulle 

påverka revisorns oberoende sett ur intressenters synvinkel? 
•   Hur tror du att ett krav på byte av revisionsbyrå var tionde år skulle påverka din 

förmåga att tänka och handla utan behöva rätta dig efter någon annan? 
•   Hur tror du att ett krav på byte av revisionsbyrå var tionde år skulle påverka din 

förmåga att varken missgynna eller gynna klienten? 
•   Hur tror du att ett krav på byte av revisionsbyrå var tionde år skulle påverka din 

förmåga att ta hänsyn till konkret fakta samt göra en objektiv analys? 
•   Anser du att reglerna kring revisorns oberoende är tillräckliga? 

o   Om ja, på vilket sätt? 
o   Om nej, varför inte? 

•   Hur ofta visar det sig att en revisor har ett rubbat oberoende? 
•   Vad händer om en revisor inte anses oberoende gentemot en klient? 

Byrårotation: 

•   Hur långa revisionsuppdrag har ni generellt sett? 
•   Hur ofta uppskattar du att börsnoterade företag byter revisionsbyrå? 
•   Hur ofta uppskattar du att övriga företag byter revisionsbyrå? 

o   Vad tror du är orsaken till att uppdragstiden skiljer sig? 
•   Hur arbetar ni med att bygga upp en relation till en ny klient? 
•   Hur tror du att relationen mellan revisionsbyrå och klient kommer att påverkas 

av att det granskade bolaget är tvungen att byta revisionsbyrå efter maximalt 10 
år? 

•   Vilka risker ser du med att ett företag har samma revisionsbyrå under en längre 
period? 

•   Vilka fördelar anser du att en längre uppdragstid medför? 
o   Anser du att fördelarna överväger riskerna med en längre uppdragstid? 

Om ja, på vilket sätt? 
•   Tenderar ett företag att byta revisionsbyrå när en revisor byts ut? 
•   Tenderar ett företag att byta revisionsbyrå när en revisor byter revisionsbyrå? 

o   Om ja, på någon av ovanstående, vad tror du ligger bakom detta? 

  



  
 

II 
 
 

Bilaga B Operationalisering 
Referens Fråga Syfte 

Moberg et al. (2014) Vad innebär själva 
oberoendet för dig som 
revisor? 

I samband med 
utformningen av 
revisionslagen framkom 
att något absolut 
oberoende ”inte finns i 
mänskliga sammanhang”. 
Istället ansågs opartiskhet 
och självständighet vara 
optimala begrepp för att 
beskriva revisorns 
oberoende. 

Carrington (2010) På vilket sätt anser du att 
ett krav på byte av 
revisionsbyrå var tionde 
år skulle påverka 
revisorns oberoende sett 
ur intressenters 
synvinkel? 

Det synbara oberoendet 
innebär att: “revisorn 
måste se till att undvika 
omständigheter som är så 
betydelsefulla att en 
kunnig tredje part med 
insyn i all relevant 
information skulle komma 
till slutsatsen att revisorns 
integritet, objektivitet och 
professionella skepticism 
kan ifrågasättas” 

Revisorslag (2001:883) 
 
(Le Vourc’h & Morand, 2011) 

Hur tror du att ett krav på 
byte av revisionsbyrå var 
tionde år skulle påverka 
din förmåga att tänka och 
handla utan att behöva 
rätta sig efter någon 
annan? 

Enligt 20 § ska en revisor 
vara objektiv i sina 
ställningstaganden samt 
utföra sina uppdrag med 
självständighet och 
opartiskhet.  
En studie vid SDA 
Boccini School of 
Management år 2002 visar 
att obligatorisk 
byrårotation stärker 
revisorns synbara 
oberoende.   

Revisorslag (2001:883) 
 
(Le Vourc’h & Morand, 2011) 

Hur tror du att ett krav på 
byte av revisionsbyrå var 
tionde år skulle påverka 
din förmåga att varken 
missgynna eller gynna 
klienten? 

Enligt 20 § ska en revisor 
vara objektiv i sina 
ställningstaganden samt 
utföra sina uppdrag med 
självständighet och 
opartiskhet.  
En studie vid SDA 
Boccini School of 
Management år 2002 visar 
att obligatorisk 
byrårotation stärker 
revisorns synbara 
oberoende.   
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Revisorslag (2001:883) 
 
(Le Vourc’h & Morand, 2011) 

Hur tror du att ett krav på 
byte av revisionsbyrå var 
tionde år skulle påverka 
din förmåga att ta hänsyn 
till konkret fakta samt 
göra en objektiv analys? 

Enligt 20 § ska en revisor 
vara objektiv i sina 
ställningstaganden samt 
utföra sina uppdrag med 
självständighet och 
opartiskhet. En studie vid 
SDA Boccini School of 
Management år 2002 visar 
att obligatorisk 
byrårotation stärker 
revisorns synbara 
oberoende.   

FAR (2011) Anser du att reglerna 
kring revisorns 
oberoende är tillräckliga? 
Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, varför inte? 

Analysmodellen ska 
säkerställa prövandet inför 
varje nytt uppdrag eller 
under ett pågående 
uppdrag, om det finns 
omständigheter som kan 
störa förtroendet för 
revisorns vilja att 
genomföra uppdraget med 
opartiskhet, 
självständighet och 
objektivitet (FAR, 2011). 

RN (2016b) Hur ofta visar det sig att 
en revisor har ett rubbat 
oberoende? 

Under 2015 handlade RN 
42 disciplinärenden och 
under 2016 har det än så 
länge handlagts 14 fall. 

Le Vourc’h & Morand (2011) Vilka risker ser du med 
att ett företag har samma 
revisionsbyrå under en 
längre tid? 

Förespråkare för 
byrårotation menar att 
reglerna kommer hämma 
de intressekonflikter som 
kan uppstå vid långvariga 
kundrelationer. 

Cameran, Francis, Marra & 
Pettinicchio (2013) 

Vilka fördelar anser du 
att en längre uppdragstid 
medför? 

Obligatorisk byrårotation 
innebär en minskad 
kvalitet i 
revisionsresultatet under 
de närmaste tre åren efter 
en rotation samtidigt som 
kvaliteten i resultatet ökar 
med åren. 

 


