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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa förståelse för huruvida det nya kravet på 

byrårotation upplevs ha påverkat revisorernas arbetssätt samt revisorernas 

relation till dess klienter. För att på bästa sätt besvara syftet och 

frågeställningarna har en kvalitativ ansats tillämpats. Vidare har semi-

strukturerade intervjuer genomförts med auktoriserade revisorer på en av 

revisionsbolagen som omfattas av The Big Four. 

Revisorn har en viktig roll som samhällets intygsgivare, det är därför viktigt att 

sträva efter att upprätthålla dess oberoende. Relationer och 

relationsmarknadsföring tenderar att utgöra en allt större del av revisionsyrket 

främst i syfte att attrahera och bibehålla klienter. Risken föreligger därmed att 

relationerna äventyrar det oberoende och den roll revisorn representerar. 

Förtroende- och oberoendeproblematiken som revisionsyrket präglas av ligger 

till grund för utvecklandet av 2016 års revisionspaket. Kravet på byrårotation 

har införts i syfte att stärka revisorns oberoende samt öka kvaliteten på 

revisionen. Det nya kravet syftar även till att bryta den ekonomiska relationen 

mellan revisionsbolaget och dess klienter.   

Slutsatser som studien genererat är att arbetssättet upplevs ha förändrats, dock 

återfinns de största förändringarna på byrånivå och inte på individnivå. Kravet 

på byrårotation har begränsat relationerna vilket gör att revisorerna behöver 

arbeta mer aktivt för att bevara de befintliga relationerna. Då relationerna alltid 

upplevs vara viktiga för revisorerna tycks de inte ha skett någon omfattande 

förändring för den enskilde revisorn. Lagstiftarna tycks således ha bidragit till 

att upprätthålla revisorns roll som oberoende intygsgivare i och med införandet 

av kravet på byrårotation. Det kan konstateras att det är sunt att bryta relationen 

mellan revisorerna och dess klienter då det kan generera nya infallsvinklar och 

mer alerta revisorer.  
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Abstract 

The purpose with the study is to get a deeper understanding regarding whether 

the new requirement of audit firm rotation has affected the auditors work and 

the relationship between the auditors and their clients. The study uses a 

qualitative approach in order to reach the purpose and answer the questions at 

issue in the best way possible. Furthermore, semi-structured interviews have 

been conducted with authorized auditors that are employed at one of The Big 

Four companies. 

The auditor has an important role as the society’s certifier. Therefore, it is 

relevant to constantly strive to maintain the auditors’ independence. Relations 

and relationship marketing tend to constitute an even bigger part of the audit 

profession than before, mainly in order to attract and maintain clients. 

Therefore, there is an existing risk that the relationship jeopardizes the auditor’s 

independence and the role that the auditor represents. These trust issues that 

the audit profession is characterized by can be a basis behind the development 

of 2016 auditing package. The requirement of auditing firm rotation has been 

introduced in order to strengthen the auditors’ independence and increase the 

quality of the audit. This new regulation also aims to cease the economic 

relationship between the audit company and its clients.  

Conclusions that the study has generated is that the auditors’ work seems to 

have changed. Thus, the major changes could be found on the agency level 

rather than on the individual level. The requirement of audit firm rotation has 

limited the relations, which has resulted in a more active workstyle in order to 

maintain the current relationships. Though the relationships always have been 

prioritized by the auditors, it does not seem to be any major difference for the 

individual auditor. The regulators therefore seem to have contribute to 

maintaining the auditor’s role as an independent certifier by implementing the 

requirement of audit firm rotation. A conclusion is that it is healthy to cease the 

relationship between the auditors and their clients in order to generate 

new perspectives and auditors that are more watchful.  
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1. Introduktion 

 

I introduktionen presenteras bakgrund till varför reglering såsom kravet på byrårotation 

implementerats. Bakgrunden är sedan följd av en problemdiskussion där fokus ligger på att 

måla upp det kunskapsgap som avses att täckas med studien. Till sist presenteras studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

1.1.Problembakgrund 

Historiska skandaler såsom Kreuger och Enron har bidragit till att förtroendet 

för yrket satts ur balans (Svenska Dagbladet, 2010; Alexeyeva & Svanström, 

2015). Jönsson (2004) menar att revisionsyrket generellt drabbats av en del 

nedgångar samt att det kan kopplas till att revisorerna fått bära ett stort ansvar 

vid de finansiella skandalerna. Exempelvis blev Kreugerkoncernens revisor den 

första att dömas till fängelse (Öhman & Wallerstedt, 2012). Ett verktyg för att 

skapa stabilitet på den finansiella marknaden är reglering. Den senaste i raden är 

revisionspaketet och dess krav på byrårotation vilket implementerats i syfte att 

stärka revisorn oberoende samt revisionskvaliteten (Carrington, 2014; Prop. 

2015/15:162).  

De efterföljande konsekvenserna av Enrons skandal bidrog till att spelreglerna 

för revisionsyrket ändrades (Fokus, 2006). Enrons revisionsbolag har påvisat att 

revisorns oberoende kan sättas ur spel om revisorn har en för nära och personlig 

relation till klienten. Efter skandalen ökade påtryckningarna från både 

intressenter och myndigheter. Revisorn behövde förtydliga och förklara sitt 

oberoende vilket ledde till ett behov av nya lagar, exempelvis revisionspaketet. 

Skandalerna har därmed bidragit till att revisionsyrket reglerats i större 

utsträckning och regleringen har blivit allt mer strikt (Affärsvärlden, 2002; 

Carrington, 2014; Saputra, 2015; Umans et al., 2015). Sveriges motsvarighet till 

Enron kan sägas vara Kreugerkraschen som inträffade under 1930-talet. I 

samband med att skandalen uppdagades sattes aktiemarknaden ur balans. Som 

en konsekvens av skandalen präglades marknaden av misstro och revisionsyrket 

fick en törn (Affärsvärlden, 2002). Anledningen till att revisorerna pekats ut som 

en bidragande faktor är bland annat på grund av att revisorn genom sin revision 
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misslyckats med att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna (Affärsvärlden, 

2002; Li, 2010; Alexeyeva & Svanström, 2015).  

Revisorer behöver väga in flera parters intressen och balansera dem, exempelvis 

klientens, investerares och myndigheters. Ett exempel är att investerare har ett 

behov av en part som kan fungera som intygsgivare då de inte har någon insyn 

i den operativa verksamheten. De behöver därför förlita sig på de finansiella 

rapporterna. Oberoendet kan därför anses vara en grundpelare i revisionsyrket 

då det skapar legitimitet åt företaget och komfort för dess intressenter (Cooper 

& Neu, 2006; Dart, 2011). Revisorn ska på ett oberoende sätt granska och 

framföra information om ett företags finansiella rapporter. Revisorn behöver 

utveckla ett förtroende för att eliminera informationsasymmetrin samt få 

samhället att fungera utan intressekonflikter (FAR förlag, 2006). Trots 

ovanstående resonemang angående oberoendets betydelse har det kritiserats 

huruvida revisorns roll kan anses oberoende överhuvudtaget (Chandler & 

Edwards, 1996). Då revisorn och klientens utbyte ofta löper under lång tid kan 

en relation som utmanar oberoendet uppstå (Edwards, 2014; Corbella et al., 

2015).  

Jönsson (2004) nämner att revisorer haft en relativt komplicerad roll till 

marknadsföring. Vidare menar Jönsson (2004) att revisorerna använt 

professionalism som medel i syfte att attrahera nya kunder. Ravald och 

Grönroos (1996) belyser att relationsmarknadsföring handlar om att skapa 

långsiktiga och tillgivna relationer mellan företaget och dess klienter. 

Marknadsföring i revisionsyrket har genomgått ett paradigmskifte då det 

numera i större utsträckning handlar om att bibehålla de befintliga klienterna 

framför att skapa nya kundrelationer. Revisionsyrket präglas mer och mer av 

relationsmarknadsföring och revisorerna använder relationsbyggande för att 

bibehålla klienter. Många revisionsbolag erbjuder samma tjänster rent praktiskt, 

vilket ökar behovet av en diversifieringsstrategi (Heischmidt et al., 2002; 

Broberg et al., 2013).  

Kravet på byrårotation infördes i samband med revisionspaketet som lanserades 

i juni 2016. Syftet är att stärka revisorns oberoende och öka kvaliteten på 

revisionen (Prop. 2015/16:162). De nya rotationsreglerna syftar till att bryta den 

långsiktiga relationen mellan revisionsbolaget och dess klient då klienten måste 

byta revisionsbolag var tionde år även om denne är nöjd med den befintliga 

revisionen (SOU 2015:49). 
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1.2.Problemdiskussion 

Skandaler som Kreuger och Enron har skapat fluktuationer i förtroendet för 

revisionsyrket (Jönsson, 2004). Som en konsekvens har regleringen för 

revisionsyrket utvecklats. För att skapa stabilitet på den finansiella marknaden 

är det viktigt att allmänheten litar på revisorn vilket reglering generellt bidrar till. 

Revisionspaketet har implementerats i syfte att tillgodose allmänhetens intresse 

genom att göra det obligatoriskt för börsnoterade företag att kontinuerligt byta 

revisionsbolag (SOU 2015:49; Prop. 2015/16:162). Utan krav på rotation kan 

en långsiktig relation mellan revisorn och klienten utvecklas, vilket kan sätta 

oberoendet på spel (Jfr Edwards, 2014; Corbella et al., 2015).  

Studien kan bidra med en förståelse för hur reglering såsom kravet på 

byrårotation förändrat revisorernas arbetssätt samt relation till dess klienter. 

Genom att presentera hur revisorerna påverkas i arbetet kan studien bidra med 

nya perspektiv i form av hur reglering såsom kravet på byrårotation faktiskt 

utspelar sig. Kravet på byrårotation avser att förbättra revisorns oberoende samt 

revisionskvaliteten (SOU 2015:29). Det kan dock vara svårt för en utomstående 

att utvärdera huruvida kravet uppnår sitt syfte. Genom att presentera dess reella 

konsekvenser kan förutsättningarna för en sådan utvärdering utvecklas. 

Allmänhetens kan således få bättre förståelse för vilken betydelse reglering har i 

praktiken och förstå revisionsyrket bättre. En bättre förståelse för hur 

revisorerna arbetar och hur de förhåller sig till dess klienter kan bidra till ökad 

transparens gentemot allmänheten (Jfr Chiu, 2011; FAR, 2014). Det kan i sin 

tur leda till att allmänheten förhåller sig mer kritiskt till reglering och dess effekt. 

Reglering kan enkelt tolkas som en lösning på problematik relaterad till 

revisionsyrket (Jfr Carrington, 2014). Med förståelse för vad exempelvis kravet 

på byrårotation innebär rent praktiskt för revisorerna kan allmänheten se mer 

kritiskt på regleringsprocessen.  

Smith (2012) argumenterar för att reglering för revisionsyrket både kan vara 

positivt och negativt. Han menar att reglering gynnar intressenter och bidrar till 

en mer effektiv revision. Öhman och Wallerstedt (2012) menar att regleringen 

gynnar yrket då det bidrar till att revisionen fått ett starkare förtroende genom 

svåra tider. Dock kan reglering ha en negativ inverkat på revisionskvaliteten. 

Kvaliteten kan påverkas då det finns en risk att revisorn fokuserar mer på att 

förstå lagen i sig än på revisionsarbetet (Smith, 2012). Kravet på byrårotation 
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syftar till att öka kvaliteten för revisionen (SOU 2015:49), vilket kan anses 

problematiskt då arbetsbördan ökar för revisorerna.  

En obligatorisk rotation kan leda till att kreativiteten ökar hos revisorerna vid 

genomförandet av revisionen eftersom ett konkurrerande revisionsbolag ska ta 

över när rotationsintervallet löpt ut (Edwards, 2014; Corbella et al., 2015). Utan 

krav på rotation kan standardiserade rutiner leda till att kreativiteten hämmas. 

Ökad kreativitet i revisionen kan öka sannolikheten för att fel upptäcks 

(Mohamed & Habib, 2013). 

Revisionsyrket har blivit mer komplext än vad som traditionellt symboliserat 

yrket. Människor strävar efter att skapa relationer, vilket för revisorer går utöver 

den traditionella och rent tekniska rollen (Humphrey & Moizer, 1990). 

Tjänsterna mellan olika revisionsbolag kan vara liknande i grunden, vilket 

resulterar i att mervärdet och därmed relationen blir av allt större vikt (Ravald 

& Grönroos, 1996). Därmed kan relationen anses vara extra intressant att 

studera i sammanhanget.  

Relationen blir en grundpelare att studera då de olika revisionsbolagen till stor 

del erbjuder samma utbud av tjänster och det som skiljer dem åt är den 

mänskliga kontakten (Heischmidt et al., 2002; Broberg et al., 2013). Kravet på 

byrårotation syftar till att bryta det långsiktiga utbytet (Prop. 2015/16:162) vilket 

gör kravet intressant att beakta i samband med relationer. Ismail et al. (2006) tar 

upp betydelsen av relationer i revisionsbolag, men inkluderar inte de 

rotationskrav som infördes i samband med revisionspaketet. Vidare har 

undersökningen genomförts med utgångspunkt i börsnoterade företag i 

Malaysia, vilket kan göra det svårt att översätta till den svenska marknaden. 

Mycket av tidigare forskning har genomförts med en kvantitativ ansats, vilket 

medför att en kvalitativ studie kan utveckla befintlig forskning genom att 

komplettera med ett mer djupgående perspektiv (Moore & Ronen, 1990; 

Broberg et.al, 2013; Anis, 2014). En kvalitativ studie kan resultera i en djupare 

förståelse då intervjuer kan bidra till att upplevelsen porträtteras, snarare än att 

en generalisering kan göras (Denscombe, 2016).  

Befintlig forskning har främst fokuserats till att studera hur revisorer arbetar och 

förhåller sig till relationer (Jfr Ravald & Grönroos, 1996; Öhman & Wallerstedt, 

2012). De har dock inte inkluderat de rotationskrav som implementerats, vilket 

medför en möjlighet att komplettera befintlig forskning. Kravet på byrårotation 

är ett relativt nytt fenomen vilket resulterar i att det inte finns speciellt mycket 

befintlig forskning som berör kravet och dess reella effekt (Prop. 2015/16:162). 
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Genom att involvera kravet kan studien därmed bidra med nya infallsvinklar 

inom ämnet. 

1.3.Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa förståelse för huruvida kravet på byrårotation 

upplevs ha påverkat revisorernas arbetssätt samt relationen till dess klienter.  

 

1.3.1.Frågeställningar som ska besvaras i studien 

• Finns det någon upplevd förändring i arbetssätt från revisorns perspektiv 

i och med införandet av kravet på byrårotation?  

• Har kravet på byrårotation bidragit till en upplevd förändring i relationen 

mellan revisorerna och dess klienter?  
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2. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen börjar med en redogörelse kring revisorns roll och förpliktelser, 

där agentperspektivet syftar till att göra det tydligt för läsaren. Därefter följer en genomgång 

kring vad revisorns oberoende och revisionskvalitet innebär, vilket rotationskravet syftar till 

att stärka. Vidare förklaras relationer i revisionssammanhang samt dess ekonomiska 

betydelse. Avslutningsvis återfinns en redogörelse kring reglering av revisionsyrket samt en 

genomgång av kravet på byrårotation.  

 

2.1.Revisorns roll och förpliktelser 

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska företags finansiella rapporter, 

vilket innefattar förvaltning, bokföring och årsredovisning. Revisorn har även 

ett ansvar för att framföra om redovisningen utförts korrekt samt intyga att den 

inte innehåller några väsentliga fel. Om revisorn påträffar avvikelser i den 

finansiella rapporteringen eller misstänker att det förekommer någon slags 

brottslighet är revisorn förpliktad att anmäla misstron till relevant åklagare 

(Revisorsinspektionen, 2019). Efter att revisorn genomfört sin granskning ska 

en revisionsberättelse upprättas där revisorn meddelar om redovisning skett i 

enlighet med ÅRL (SFS 1995:1554; Ioana Luliana, 2012). Revisionsberättelsen 

fungerar som en slags kvalitetsstämpel där företagets intressenter kan få 

information om företagets finansiella ställning (FAR, u.å.). Revisionsberättelsen 

ska vidare spegla en korrekt bild av företagets tillgångar, skulder och resultat 

samt undertecknas av den påskrivande revisorn (Ioana Luliana, 2012). Vidare 

har revisorn olika syften i sitt arbete. Revisorn ska vara oberoende samt 

analysera de finansiella rapporterna med professionell skepticism (SFS 2005:551 

kap. 9 § 3; Corbella et al., 2015). Hade revision inte funnits hade intressenterna 

behövt göra egna interna och externa kontroller. I och med att de kontroller 

som intressenterna kan vara i behov av att utföra för att säkerställa företagets 

prestation ofta är praktiskt omöjliga att genomföra föreligger ett behov av 

revision (FAR Online, u.å.). 

Revisorn representerar även en vinstdrivande verksamhet där klienten betalar 

arvodet och därmed står för intäkterna. En god relation med klienten kan 

således vara en framgångsrik metod för att attrahera och framförallt bibehålla 
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klienten. Vidare kan oberoendet ses som en viktig grundpelare i yrket då det 

huvudsakliga syftet med revisionen är att fungera som en intygsgivare och 

därmed försäkra omgivningen om att företagens prestationer speglas på ett 

rättvisande sätt i de finansiella rapporterna (Klarskov Jeppesen, 1998; Cooper 

& Neu, 2006; Dart, 2011).  

2.1.1.Revisorns roll ur ett agentperspektiv 

Agentteorin handlar om relationen mellan principalen och agenten där 

principalen kan identifieras med ägaren och agenten med företagsledningen då 

principalerna inte har insyn i företaget. De utsätter sig därmed för en risk när de 

väljer att investera. I samband med att agenten åtar sig uppdraget som 

principalen fördelat uppstår en risk att de båda parternas intressen inte 

överensstämmer och att agenten inte agerar i principalens intresse. För att 

minska risken för att agenten ska agera i egenintresse samt på bekostnad av 

principalen kan principalen ta hjälp av en övervakare (Jensen & Meckling, 1976; 

Corbella et al., 2015). Agentteorin kan således förklara förhållandet mellan 

företagsledningen, aktieägarna och revisorn (Healy & Palepu, 2001).  

För att säkerställa att företagsledningen agerar i aktieägarnas intresse kan 

revision genomföras i syfte att intyga att de finansiella rapporterna representerar 

företagets faktiska prestation och ställning. Risken att agenten agerar i strid mot 

principalens intresse minskar då en revisor anlitas med anledning av att agenten 

blir kontrollerad. Agentteorin kan därmed kopplas till transparens och ett 

ömsesidigt informationsdelande, vilket revisorn spelar en viktig roll i att bidra 

till (Jensen & Meckling, 1976; Corbella et al., 2015). Moore och Ronen (1990) 

presenterar en studie som underbygger hur viktigt det är att stora företag 

använder sig av revision då det fungerar som en kvalitetsstämpel. De menar 

vidare att företagens behov av transparens går bortom lagkraven för revisionen 

då företagen behöver samla in kapital för att finansiera verksamheten. Således 

kan agentteorin användas för att förklara den roll revisorn har för att skapa 

balans på den finansiella marknaden och verka för att minska 

informationsasymmetrin.  
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Figur 1. Revisorns roll ur ett agentperspektiv. Källa: Egenutformad.  

2.2.Revisorns oberoende och revisionskvalitet 

En revisor ska enligt 20 § Revisorslagen (SFS 2001:883) vara oberoende och 

självständig i sitt arbete för att god revisionssed ska vara uppfylld. Genom att 

studera skandalen med Enron där revisionsbolaget identifierats som en 

bidragande faktor kan det konstateras att en oberoende revisor är av stor 

relevans. Bristande oberoende och en allt för nära relation mellan revisorn och 

dess klient kan äventyra syftet med revisionen (Affärsvärlden, 2002; Carrington, 

2014; Saputra, 2015; Umans et.al, 2015). Chandler & Edwards (1996) menar 

dock att det kan ifrågasättas huruvida revisorn kan vara oberoende då det 

innebär total opartiskhet. I dagsläget är det klienterna som betalar 

revisionsarvodet vilket ger upphov till en ekonomisk relation. Oberoendet kan 

således ifrågasättas eftersom revisionsbolaget kan göra sig beroende av 

intäkterna (Anis, 2014). Oberoendet kan sägas vara en av de byggstenar som 

revisionsyrket vilar på (Cooper & Neu, 2006). Klarskov Jeppesen (1998) menar 

att revisionsyrket i allt större utsträckning präglas av ett bredare utbud av 

tjänster, det kan exempelvis förekomma ett behov av ekonomisk rådgivning. Då 

revisorn generellt har god insyn i verksamheten kan det resultera i kvalitativa råd 

som klienten kan dra nytta av. Vidare skriver Ravald och Grönroos (1996) att 

mervärde i revisionen är att eftersträva då revisionstjänsterna liknar varandra 

mellan olika byråer och att det därför finns ett behov av att diversifiera sig. Den 

rådgivande rollen som en revisor kan anta riskerar därmed att äventyra 

oberoendet.  
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Page och Spira (2005) redogör för att oberoende är en komplex term och att 

revisorer sällan kan sägas vara oberoende. Catasús (2016) skriver att oberoendet 

inte går att uppnå i praktiken och grundar påståendet på att ingen människa är 

oberoende. Vidare menar författaren att människor tenderar att handla i 

egenintresse. Page och Spira (2005) nämner rotationsreglerna som en lösning på 

problemet med oberoendet och menar att det skulle stärka revisorns oberoende 

samtidigt som det stärker kvaliteten på revisionen. Bazerman et al. (1997) skriver 

att en revisors åtaganden fungerar som en försäkring gentemot intressenterna. 

Författarna definierar oberoende som en revisors förmåga att granska de 

finansiella rapporterna på ett objektivt sätt, utan att bli influerad av externa 

parter och företeelser. Då objektiviteten och självständigheten är bland de 

viktigaste elementen i revisionsyrket kommer revisionen inte att vara relevant 

om inte oberoendet kan säkerställas (Bazerman et al., 1997). Enligt Mohamed 

och Habib (2013) ses revisorns oberoende som en grundläggande del och 

författarna argumenterar vidare att det är genom oberoendet som revisorer 

marknadsför sig. När en revisor ses som oberoende kommer samhället ha mer 

förtroende för de finansiella rapporterna vilket i sin tur bidrar till att företagens 

intressenter kan fatta välgrundade beslut. Dessutom kommer kvaliteten på 

revisionen att stärkas (Mohamed & Habib, 2013).  

2.3.Relationer i revisionssammanhang 

Relationsmarknadsföring kan sägas utgöra en allt större del av revisionsyrket då 

det kan bidra till att kundrelationerna förbättras och att revisionsbolaget 

utmärker sig på en konkurrensutsatt marknad. Begreppet 

relationsmarknadsföring inkluderar företagets fokus på att skapa långsiktiga 

relationer och lojala kunder som återvänder (Ravald & Grönroos, 1996; 

Heischmidt et al., 2002; Broberg et., al 2013). Värdeskapande i revisionsyrket 

präglas till stor del av den relation som kan uppstå mellan revisorn och klienten 

då själva revisionstjänsten inte skiljer sig åt i speciellt stor utsträckning mellan 

olika revisionsbolag (Ravald & Grönroos, 1996). För att konkretisera 

värdeskapandet och relationsbyggandet kommer Customer Relationship 

Management (CRM) användas då det är en etablerad modell som används i syfte 

att hantera relationer samt skapa ekonomisk vinning, vilket kan implementeras 

på det aktuella fallet.  
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2.3.1  Customer Relationship Management (CRM) 

Ismail et al. (2006) beskriver att revisionsbranschen präglas av 

relationsbyggande. Då tjänsten som de olika revisionsbolagen erbjuder är 

relativt liknande blir relationen och den mänskliga interaktionen en viktig aspekt 

att inkludera för att skapa konkurrensfördelar.  

Chen och Popovich (2003) redogör för att marknadsföring idag handlar om mer 

än enbart försäljning. Det har kommit att handla om relationer som bör vara 

långsiktiga och tillgivna. Företag söker konkurrensfördelar på andra sätt än 

traditionellt, vilket generellt kan relateras till marknadsandelar. För att uppnå ett 

mervärde i utbytet och försäkra sig om att kunden kommer att vara lojal används 

människans tendens att skapa relationer som grund. Ett angreppssätt som 

företag använder sig av är Customer Relationship Management (CRM) som 

handlar om att skapa långsiktiga och solidariska relationer med kunder som i sin 

tur kan leda till konkurrensfördelar. Genom att ständigt arbeta med relationen 

till kunderna ökar förtroendet för företaget och relationerna växer sig djupare 

(Chen & Popovich, 2003). Heischmidt et al. (2002) nämner vidare att CRM är 

en metod som används av revisorer för att skapa långsiktigt utbyte samt sociala 

relationer i syfte att bibehålla klienterna. Ismail et al. (2006) menar att CRM är 

en viktig aspekt i revisionsbolag där servicekvalitet och nöjda kunder är av 

betydelse för företagets överlevnad och framgång. Författarna skriver dessutom 

att servicekvalitet är en av de första aspekterna som börsnoterade företag 

överväger i deras val av revisionsbolag.  

2.4.Reglering och kravet på byrårotation 

Reglering kan både anses ha en positiv och en negativ påverkan på revisionen. 

Smith (2012) argumenterar för att det föreligger en risk då för mycket reglering 

flyttar revisorns fokus till att tolka och förstå lagar snarare än att genomföra en 

kvalitativ revision. Det finns vidare argument för att reglering skapar förvirring 

för revisorerna då det flyttar fokus från det grundläggande revisionsarbetet 

eftersom revisorerna tvingas lägga resurser på att förstå den nya regleringen. De 

måste även lägga resurser på att interagera regleringen i arbetet (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Dock menar andra forskare att reglering bidragit till att 

förstärka förtroendet för revisionsyrket och därmed också kvaliteten. Historiskt 

har reglering bidragit till att allmänhetens förtroende för yrket kunnat 

återupprättas trots flertalet nedgångar, exempelvis i samband med skandaler 

som Kreuger och Enron (Jönsson, 2004; Öhman & Wallerstedt, 2012).  
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Enligt Prop. 2015/16:162 ska det nya revisionspaketet verka för att stärka 

revisorns roll som oberoende intygsgivare av de finansiella rapporterna och 

därmed stärka allmänhetens förtroende för rapporterna. Vidare ska 

rotationskravet bryta den ekonomiska relation som uppstår mellan revisorn och 

dess klient vid ett långtgående uppdrag. Rotationskravet omfattar företag av 

allmänt intresse samt flera finansiella företag. Företag av allmänt intresse 

omfattar företag vars aktier är upplåtna till handel på en reglerad marknad (Prop. 

2015/16:162). Reglerna är baserade på EU-förordning som är direkt tillämpliga 

på nationell nivå vilket leder till direkt harmonisering och implementering (SOU 

2015:49). Implementeringen syftar till att öka stabiliteten på den finansiella 

marknaden samt höja kvaliteten på revisionen. I samband med införandet av 

revisionspaketet infördes ett krav på byrårotation vilket resulterat i att en 

rotation ska ske på byrånivå och inte enbart för den huvudansvarige revisorn. 

Revisionen ska vara giltig i minst ett år och får inte vara giltig längre än tio år. 

Det föreligger en karensperiod på fyra år som måste vara uppnådd innan en 

återrotation är möjlig. Efter att tio år löpt kan ett nytt urvalsförfarande gällande 

val av revisionsbolag äga rum. Om det aktuella revisionsbolaget tilldelas 

uppdraget vid urvalet finns möjlighet att förlänga den totala perioden till tjugo 

år. Vidare kan uppdraget förlängas till tjugofyra år förutsatt att ytterligare en 

revisor anlitas efter att uppdraget pågått under tio år. Ovanstående möjligheter 

till förlängning av uppdraget anses vara undantag till reglerna (SOU 2015:49).  

2.5.Sammanfattning och författarnas förväntningar 

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska företagets finansiella rapporter 

och därmed intyga att de är fria från väsentliga felaktigheter 

(Revisorsinspektionen, 2019). Revisionen bidrar till att överbrygga 

informationsasymmetrin mellan bolaget och dess intressenter. Revisorns roll 

kan förklaras genom att använda agentteorins principal- och agentförhållande, 

där revisorn fungerar som medlare (Jensen & Meckling, 1976).  

Enligt 20 § Revisorslagen (SFS 2001:883) ska en revisor vara oberoende 

gentemot sina uppdragsgivare. Oberoendet har ifrågasatts då människor präglas 

av sin omgivning och tenderar att handla i egenintresse (Catasús, 2016). För att 

stärka revisorns oberoende och revisionskvaliteten har lagstiftarna infört ett 

krav på byrårotation som en lösning på oberoendeproblematiken (Page & Spira, 

2005). Oberoendeproblematiken har bland annat sin grund i att människor 

tenderar att utveckla relationer med varandra. Då revisionsyrket är 
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relationsbaserat kan relationer växa till sig, vilket kan vara både positivt och 

negativt (Ravald & Grönroos, 1996; Ismail et al., 2006). 

Då revisionsyrket präglas av ovannämnda konflikter har reglering använts i syfte 

att hantera problematiken. Bland de senaste tillskotten är kravet på byrårotation, 

som syftar till att öka stabiliteten på den finansiella marknaden genom att tvinga 

fram en byrårotation. Syftet är att bryta en alltför långsiktig och nära relation 

(Edwards 2014; Corbella et al., 2015; Prop. 2015/16:162; SOU 2015:49).  

Baserat på den teoretiska referensramen har författarna utvecklat förväntningar 

på vilket resultat studien kommer att generera. Eftersom relationer anses vara 

viktiga för yrket förväntas ett utfall som tyder på att både revisorernas arbete 

och upplevda relation förändrats efter införandet. I och med att det ekonomiska 

utbytet bryts förväntas en utläsbar förändring i revisorernas arbete för att 

bibehålla samma ställning med klienterna som innan införandet. Vidare 

förväntas att respondenterna har en relativt negativ inställning gentemot 

införandet då de tycks begränsa dem i deras arbete.  
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3. Metod 

 

I metodkapitlet redogör författarna för de metodval som gjorts vid konstruktionen av studien. 

Argument som ligger bakom de olika valen presenteras samt diskussioner kring varför den 

valda metoden är den mest relevanta.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

I ett inledande skede lades fokus på att gå igenom befintlig forskning för att 

bilda en uppfattning kring vad som presenterats inom ämnet. 

Litteraturundersökningen gav en förståelse för hur den befintliga forskning 

profilerat sig och vilka eventuella kunskapsluckor som funnits att fylla. 

Tillvägagångssättet är något som styrks i David och Suttons (2017) bok där de 

belyser vikten av en god litteraturundersökning.  

Efter att ha gått igenom mycket av den forskning som finns publicerad kunde 

syftet och frågeställningarna växa fram. Från början fanns en tanke kring vad 

som skulle studeras och hur det skulle genomföras, vilket kan relateras till att 

det funnits ett underliggande deduktivt element (Jfr David & Sutton, 2017). 

Eftersom forskningen genomförts av människor som i sin tur präglas av 

preferenser och erfarenheter kan det vara svårt att antyda att undersökningen 

genomförts utan yttre påverkan, egna antaganden och föreställningar (Bryman 

& Bell, 2015; David & Sutton, 2017). Med grund i ovanstående resonemang kan 

slutsatsen dras att det inte funnits någon renodlad forskningsansats som 

tillämpats vid genomförandet av undersökningen. 

Mycket av tidigare forskning har genomförts med en kvantitativ ansats, vilket 

medför att det förelegat en öppning för att genomföra en liknande undersökning 

med en kvalitativ ansats. Bryman och Bell (2015) redogör för kvalitativ ansats 

där de förklarar att kvalitativ data fokuserar på ord och analyser snarare än 

siffror. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse och därmed lämpar 

sig kvalitativ metod och ett explorativt angreppssätt bäst (Denscombe, 2016; 

David & Sutton, 2017). Därför har studien utförts med en kvalitativ ansats.  
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3.2 Intervjuer 

Den datainsamlingsmetod som tillämpats vid genomförandet av studien är 

intervjuer. Med tanke på att rotationskravet är relativt nytt fanns det inte någon 

källa där sekundärdata kring ämnet samlats. Därför gjordes bedömningen att 

primärdata som kommer direkt från ursprungskällan skulle vara av betydelse. 

Intervjuerna har genomförts med stöd av en intervjuguide där frågorna varit 

semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer tillåter respondenterna att 

aktivt delta och bidra med egna formuleringar och ordval vilket resulterar i att 

personliga svar kan uppnås (Qu & Dumay, 2011). Vidare har tre intervjuer skett 

ansikte mot ansikte, vilket gav möjlighet att läsa av personen som intervjuades 

och därmed kan aspekter som kroppsspråk och tonfall tas med vid en senare 

analys. Resterande fem intervjuer har genomförts via telefon på grund av 

geografiska begränsningar. En viktig aspekt vid val av datainsamlingsmetod är 

att intervjuer ger möjlighet till följdfrågor vilket kan bidra till ytterligare nyanser 

i svaren. Respondenten fick fullt fokus vid intervjutillfället vilket medfört att 

svaren blivit mer uttömmande än om en gruppintervju genomförts exempelvis. 

Risken finns då att en del individer besitter information som hade kunnat vara 

relevant men att det inte framkommer vid intervjutillfället (Denscombe, 2016). 

Intervjuerna spelades in i syfte att säkerställa att ingen betydelsefull data gick 

förlorad. Det informerades respondenterna om vid intervjutillfället.   

När valet av datainsamlingsmetod gjordes fanns två aspekter att ta hänsyn till. 

Delvis var genomförbarheten något som eventuellt kunde skapa hinder för 

studien då vi valt att intervjua personer som är upptagna och därmed kan ha 

svårigheter att avsätta tid för intervjuer. Dels är kostnaderna som är förknippade 

med den geografiska bredd som personligt intervjuande kan associeras med 

något som vägts in i bedömningen (Denscombe, 2016). Därför har det varit en 

utmaning att hitta relevanta respondenter. Det resulterade i att fem intervjuer 

genomfördes per telefon som ett komplement till intervjuer ansikte mot ansikte. 

Det gjorde det möjligt att intervjua de respondenter som primärt prioriterats. 

Om studien enbart skulle genomförts med intervjuer ansikte mot ansikte hade 

respondenter fått prioriteras bort vilket inte var aktuellt då de valda personerna 

handplockats av en anledning.  

Innan första intervjun testades intervjuguiden i praktiken genom en pilotintervju 

(David & Sutton, 2017). Genom att testa frågorna kunde det avgöras huruvida 

de var svåra att tolka och därmed behövde korrigeras. Efter att åtta intervjuer 

genomförts kunde det konstateras att det data som samlats in var tillräckligt. 

Samtliga intervjuer var mellan trettio till sjuttiofem minuter vilket resulterade i 
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en stor mängd data. Därför beslutades att fler intervjuer inte nödvändigtvis 

behövde genomföras.  

3.3 Urval 

Ett välplanerat urval kan bidra till att verkligheten speglas på ett rättvisande sätt 

utan att hela populationen behöver inkluderas. Det kan således konstateras att 

urvalsprocessen har betydande påverkan på slutresultatet (Bryman & Bell, 2015; 

Denscombe, 2016; David & Sutton, 2017). Med ovanstående resonemang i 

åtanke beslutades att ett subjektivt urval var mest relevant för den aktuella 

studien. Anledningen är bland annat att urvalsmetoden lämpar sig för småskalig 

forskning med kvalitativ data. Vidare kan urvalet vara fördelaktigt vid en 

explorativ undersökning där fokus ligger på att upptäcka nya teorier och 

infallsvinklar (Bryman & Bell, 2015; Denscombe, 2016; David & Sutton, 2017). 

Författarna av den aktuella studien åsyftar att sätta ord på känslor vilket kan 

relateras till kvalitativ data. Urvalsprocessen kan identifieras med subjektivt 

urval då respondenter valts ut baserat på relevans. Det subjektiva urvalet präglas 

av mindre urvalsgrupper som är särskilt utvalda för att de besitter en viss 

kompetens och det aktuella revisionsbolaget har hjälpt oss handplocka revisorer 

som har bäst förutsättningar att bidra till studien. Att representanter från 

revisionsbolaget valt respondenter kan sägas öka trovärdigheten då urvalet 

konstruerats av personer som har god insyn i verksamheten och kring 

respondenternas kompetensnivå. Då undersökningen syftar till att studera 

relationen kan det vara svårt för utomstående att identifiera vilka på det aktuella 

revisionsbolaget som har en relation med klienten och därmed faller inom 

urvalsramen. 

Vidare kan snöbollsurval beskriva urvalsprocessen då befintliga respondenter 

hjälpt till med att finna nya potentiella respondenter. Urvalet har således vuxit 

fram under studiens gång (Denscombe, 2016, David & Sutton, 2017). I och med 

att de revisorer som är mest relevanta för undersökningen befinner sig högst 

upp i hierarkin resulterar det i att de har stort ansvar och är relativt få till antalet. 

Flera av respondenterna är personer som arbetar i en roll med relativt hög 

arbetsbelastning vilket resulterar i svårigheter att få till möten. Snöbollsurval har 

därför varit en lämplig metod för att finna nya kandidater. Författarna har under 

urvalsprocessen varit medvetna om att revisionsbolaget rimligtvis inte gjort en 

helt objektiv bedömning vid framtagandet av respondenter. Därmed föreligger 

en kritisk aspekt kring respondenternas relevans.   
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Genom att enbart involvera ett revisionsbolag kan det enklare kartläggas hur de 

arbetar med relationerna samt hur de anser att rotationskravet påverkat dem. 

Om fler revisionsbolag inkluderats i undersökningen hade det rimligtvis varit 

svårare att se hur arbetssättet påverkats samt att resultatet kunnat bli spretigt.  

 

Tabell 1: Respondenttabell. Källa: Egenutformad. 

3.4  Analysmetod 

Kvalitativ analys handlar om att tolka data och inhämta en mening av det data 

som finns, vilket resulterar i att analysprocessen kan tänkas smälta in något i 

datainsamlingsprocessen vid intervjuer (David & Sutton, 2017). Analysen har 

präglats av en form av textanalys där respondenternas meningar, ordval, tonfall 

och gester tas i beaktande. Vidare studerades huruvida det förelåg några 

återkommande drag hos respondenterna samt om det föreligger några avläsbara 

mönster. Vid analysen inkluderades även huruvida respondenterna avvikit från 

vad som var förväntat eller om svaren stämmer överens med den bild som 

tidigare forskning bidragit till att skapa. En kritik kan vara att selektionen av data 

kan ha påverkat förväntningarna på hur resultatet skulle te sig (David & Sutton, 

2017). Dock kan det anses vara av intresse att se om respondenternas svar skiljer 

sig från vad tidigare forskning har insinuerat och därmed bidra till en mer 

intressant och nyanserad analys.  

För att besvara syftet samt frågeställningarna användes intervjuer där fokus låg 

på vilka ord som var återkommande vid intervjun. För att analysera huruvida en 

upplevd förändring skett efter att rotationskravet införts kan exempelvis 
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respondenternas ordval vara intressant eftersom de kan indikera vilken känsla 

frågan väcker. För att gå vidare i analysprocessen och börja koda svaren har 

intervjuerna först transkriberats. När svaren finns i textform kan de enklare 

bearbetas då markeringar kan göras på utskriften. Transkriberingen gjorde det 

enklare att göra jämförelser mellan de olika intervjuerna och belysa detaljer i 

respondenternas svar såsom vilka ordval de använt. Intervjuerna transkriberades 

i sin helhet då en sammanfattande överblick eftersträvades (Denscombe, 2016). 

För att analysera mönster och finna mening i respondenternas svar från 

intervjuerna har kodning använts. Kodningen präglas av att gemensamma 

teman identifieras som sedan brutits ned till mindre kategorier. Genom att skapa 

teman och kategorier kan respondenternas olika intervjuer jämföras och 

avvikelser och liknelser kan identifieras (David & Sutton, 2017).  

Till en början var kodningen till stor del baserad på innehåll och vad 

respondenterna faktiskt sagt. Det första stadiet av kodningen är den del som 

kallas öppen kodning. Den öppna kodningen syftar till att skapa struktur i 

rådatan. Vidare kan processen beskrivas som axial kodning då nyckelkategorier 

och komponenter identifieras för att sedan relateras till varandra. Här 

identifieras kopplingar mellan de olika kategorierna (Denscombe, 2016; David 

& Sutton, 2017). Axial kodning gör det möjligt att kategorisera teman som 

påminner om varandra under samma tema och kan därmed bidra till att antalet 

teman reduceras då de annars kan vara stora till antalet (David & Sutton, 2017). 

Den axiala kodningen kan därmed bidra till att enklare finna mönster då 

liknande teman hos respondenterna klumpats ihop redan i ett tidigt stadie av 

analysen. Ett exempel på hur den axiala kodningen kan se ut är att relation 

identifierats som ett tema och sedan strukturerades relationen utifrån vilket syfte 

den har. Relation kan exempelvis delas in i personlig eller professionell.  

 

Figur 2: Utdrag ur kodning. Källa: Egenutformad. 
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3.5 Trovärdighetsdiskussion 

Fler respondenter hade kunnat bidra med en mer nyanserad bild, dock förelåg 

det då en risk att varje unik respondent fått mindre fokus och att kvantiteten av 

intervjuandet prioriterats på bekostnad av kvaliteten (David & Sutton, 2017). 

Eftersom studien dessutom genomförts med begränsade resurser, bland annat i 

form av tid och pengar, har även antalet respondenter anpassats efter de rådande 

förutsättningarna. Syftet handlar om att bilda en uppfattning kring en upplevelse 

och därmed kan slutsatsen dras att antalet respondenter varit av mindre relevans 

samt att respondenternas kompetens varit av större relevans (Denscombe, 

2016).  

Reliabilitet omfattar bland annat hur pass replikerbar studien är och att den 

därmed ska kunna återskapas av andra. Att skapa en liknande studie och erhålla 

samma resultat kan dock anses svårt vid en kvalitativ ansats där fokus ligger på 

att förstå och förklara. Studiens reliabilitet kan därför ifrågasättas, dock gick inte 

syftet ut på att generalisera till hela populationen vilket gjort att den eventuella 

bristen på reliabilitet inte utgjorde något omfattande hot mot studien (Jfr 

Thurén, 2007; David & Sutton, 2017). Datainsamlingsmetoder som intervjuer 

kan öppna möjligheten för respondenten att tolka och väva in egna erfarenheter 

och preferenser. Det leder i sin tur till att varje intervju kan skilja sig, beroende 

på vem som intervjuats och vad den unika personen står för och varit med om. 

Vidare kan intervjupersonen påverka vilket medför att utfallet kan variera 

beroende på vem som håller i intervjun (Denscombe, 2016). Här kan en 

strukturerad intervju öka reliabiliteten, vilket är en av anledningarna till att den 

aktuella studien genomförts med en semi-strukturerade intervjuguide och inte 

med helt öppna frågor (Jfr David & Sutton, 2017).  

Validitet rör huruvida studien undersökt vad som varit avsett att studeras samt 

kopplingen mellan data och verklighet (Thúren, 2007; David & Sutton, 2017). 

David & Sutton (2017) menar att validiteten innebär att forskningen ska spegla 

hur verkligheten ser ut. Med deras definition av validitet i åtanke kan det 

konstateras att sannolikheten för att verkligheten speglats på ett rättvisande sätt 

ökar när respondenterna är noggrant utvalda och besitter relevant kunskap kring 

ämnet. Vidare menar David och Sutton (2017) att validiteten kan delas upp i 

intern och extern validitet. Den interna validiteten relaterar till matchningen 

mellan verkligheten och det som studeras. Den externa validiteten relaterar till 
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matchningen mellan det som studeras och världen som helhet, ur ett större 

perspektiv. Med ovanstående diskussion i åtanke kan det argumenteras för att 

den interna validiteten är högre än den externa i den aktuella studien, med tanke 

på urvalet. Ett större antal respondenter kan således bidra till en högre extern 

validitet, vilket är något som prioriterats bort vid designen av studien på grund 

av begränsade resurser samt med hänsyn till det explorativa syfte som studien 

har.  

3.5.1 Källkritik 

Författarna har under studiens gång haft ett källkritiskt resonemang i enlighet 

med Karlstads Universitets rekommendationer (Karlstads universitet, 2018). 

Vid litteraturundersökningen har vetenskapliga artiklar som klassats som peer 

reviewed prioriterats. I den mån vetenskapliga artiklar inte kunnat användas har 

litteratur och tidskriftsartiklar fungerat som komplement. Då annat än artiklar 

som är peer reviewed använts har författarna jämfört olika källor för att 

säkerställa trovärdigheten. Utöver tidskriftsartiklar har även webbsidan FAR 

Online tillämpats. Bedömningen gjordes att källan var trovärdig då FAR kan 

räknas som sakkunniga på området.  

3.6 Forskningsetiska principer 

För att konkretisera de uppförandekoder som finns för att uppnå god forskning 

har studien genomförts med grund i fyra forskningsprinciper som berör 

forskningsetik. Att involvera forskningsetik kan anses vara grundläggande för 

att forskningen ska genomföras på ett korrekt sätt. Principerna omfattar bland 

annat att forskare inte utan eftertanke och konsekvenstänk kan genomföra 

forskningen med vilka medel och metoder som helst. De metoder som används 

måste vara lämpliga med hänsyn till undersökningen och forskaren kan därmed 

inte agera hänsynslöst. Det kan anses vara extra viktigt vid involvering av 

människor, vilket den aktuella studien gör. Eftersom syftet omfattar människans 

uppfattning och relation kan involvering av det etiska tänket anses vara av stor 

vikt då de etiska aspekterna även kan bidra till mer uppriktiga svar (Denscombe, 

2016).  

Den första principen handlar om skydd av deltagarnas intressen. För att skydda 

respondenterna har det därmed beslutats att studien genomförs med en garanti 

för anonymitet. Varken vilken arbetsgivare eller vilket namn respondenten har 

framgår av studien. Vidare har bedömningen gjorts att anonymitet inte påverkar 
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undersökningens förmåga att besvara syftet och frågeställningarna, snarare 

tvärtom då det i sin tur kan ge upphov till mer uppriktiga svar.  

Den information som lämnats i samband med intervjuerna hanteras 

konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet. Det är därmed viktigt att 

respondenternas svar inte yppas för andra deltagare. Andra respondenters svar 

kan även bidra till att de svar som var för avsikt att lämnas manipuleras vilket är 

något som kommer att påverka den verkligt upplevda känslan (Denscombe, 

2016). Därför har inte andra respondenters svar involverats vid genomförandet 

av intervjuerna. Vidare är den organisation som vi valt att studera stor och 

involverar många människor vilket gör att syftet med anonymiteten kan 

upprätthållas. Det finns många potentiella respondenter inom organisationen 

och det kan därmed bli svårt att härleda svar till specifika personer.  

Den andra principen handlar om frivilligt deltaganande. Information kring att 

samtycket inte förbinder respondenten att fullfölja intervjun då möjligheten till 

att hoppa över frågor eller avbryta intervjun funnits har framförts (Jfr 

Denscombe, 2016). Att ämnet kan vara känsligt är något som framkommit vid 

en etisk bedömning och därför har det varit av extra vikt att respondenterna 

känt att deltagandet varit frivilligt. Vidare har respondenterna informerats om 

att samtalet spelats in i syfte att uppnå en bättre analys då det kan tänkas vara 

lätt att missa exempelvis viktiga ord vid intervjutillfället. Information kring att 

inspelningen behandlas konfidentiellt har förmedlats till respondenten.  

Den tredje principen handlar om att studien genomförts öppet och ärligt. 

Genom att börja med att genomföra en summering av studien kan 

respondenten ges möjlighet att känna efter om det är något som personen i fråga 

är villig att ge sig in i. Genom att objektivt studera samtliga respondenternas 

bidrag kan studien motsvara verkligheten i större utsträckning än om studiens 

författare valt att väga in egna preferenser och åsikter (Denscombe, 2016).  

Den fjärde principen berör huruvida studien genomförts i linje med nationell 

lagstiftning (Denscombe, 2016). Studien är ämnad att följa den lagstiftning som 

finns samt tillmötesgå etiska principer i sådan stor utsträckning som möjligt trots 

att ämnet kan upplevas som känsligt. Dock anses det inte vara ett problem vid 

en bedömning då någon nationell lagstiftning inte utmanas. Författarna har även 

tagit hänsyn till GDPR och har exempelvis inte sparat inspelningarna längre än 

nödvändigt.   
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4. Empiri 

 

I empirikapitlet redogörs för det empiriska data som samlats in. Kapitlet följer strukturen 

på den teoretiska referensramen för att tydliggöra hur den relaterar till den empiriska datan. 

Den presenterade datan är baserad på respondenternas uttalanden vid intervjutillfällena 

samt författarnas tolkningar av dessa uttalanden.  

 

4.1 Revisorns roll och förpliktelser 

Jag tror att det allra viktigaste är att man måste vara så formalistisk och 

kanske lite tråkig, det handlar om att man ska kunna lita på bolagets 

finansiella rapportering. Att det finns någon utanför bolaget som går 

igenom räkenskaperna och uttalar sig om det. (R1) 

Majoriteten av respondenterna menar att revisorns roll som oberoende 

intygsgivare speglas genom ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt som 

inkluderar rutiner, regler och riktlinjer. Respondent 1 menar att det ibland kan 

innebära att revisorn måste vara formell och tråkig medan andra respondenter 

benämnt att det är viktigt att vara relationsorienterad (R2; R3; R4; R6; R8). 

Samtliga respondenter nämner att den finansiella marknaden har ett behov av 

en extern granskare som sätter en kvalitetsstämpel på de finansiella 

dokumenten. Samtliga respondenter är eniga kring att oberoendet inte utmanas 

i arbetet då de är skyddade av betydande interna analyser och ett omfattande 

regelverk. Revisorerna vågar sällan utmana oberoendet och den traditionella 

revisorsrollen då det generellt får stora konsekvenser i form av mediadrev och 

andra sanktioner (R1; R3; R4; R6; R7; R8).  

Jag tror att det är jätteviktigt att man känner en tillit till sin revisor och 

likadant tvärtom för man måste ha en öppen dialog och vi vill gärna att 

kunderna kommer med saker och frågor innan de gör någonting som inte 

ska göras i form av att de gör en dum investering eller inte gör en grundlig 

undersökning innan de satsar på någonting och så vidare. Då vill man ha 

en nära relation till kunderna, att dem hör av sig tidigare till oss innan dem 

har gjort någonting. (R2) 

Respondent 2 nämner att revisorn ibland kan fungera som bollplank och vara 

mer som en rådgivare än enbart en granskare. Däremot belyser respondenterna 

gemensamt att det inte utmanar oberoendet. De menar att oberoendet blir en 
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naturlig del av revisionsyrket. Revisorn har ofta god insyn i verksamheten och 

respondent 2 menar att de exempelvis kan hjälpa till med att avstyra 

investeringar som inte skulle gynna verksamheten. Majoriteten av 

respondenterna nämner att relationen mellan revisorn och klienten skiljer sig 

beroende på storleken på klienten då ett mindre bolag har ett behov av att ha 

en revisor som fungerar som ett bollplank medan ett större bolag inte har 

samma behov. Respondent 3 nämner att mindre bolag tenderar att bli mer 

beroende av sin revisor då revisorn ofta får en utökad roll som exempelvis 

rådgivare.  

Det råder delade meningar kring huruvida arbetssättet påverkats som en 

konsekvens av införandet av kravet på byrårotation. En del menar att de arbetar 

mer preventivt i form av mer utförlig dokumentation och spårningssystem (R1; 

R2; R3; R4; R7; R8), medan andra menar att arbetssättet inte påverkats alls (R5; 

R6). Respondent 7 nämner att arbetssättet påverkats i stor utsträckning av 

kravet på byrårotation och nämner att aktiviteten för revisorerna blivit högre. 

Vidare nämner respondenten en ökad medvetenhet kring relationen till 

klienterna samt ett tydligare strategiskt arbete som syftar till att återfå och behålla 

klienterna över tid. 

4.2 Revisorns oberoende och revisionskvalitet 

Mycket av lagstiftningen upplever jag kommer mer från ett politiskt tryck 

snarare än ett kvalitets- eller oberoendetryck. Man pratar mycket om 

revisorns oberoende och det har varit aktuellt i media i många år men om 

man ska försöka identifiera några riktiga oberoendeproblem, jag tänker 

skandaler som orsakats på grund av att revisorn inte varit oberoende, så är 

det inte enkelt att hitta sådana case. Det är däremot enkelt att hitta case 

där man misstänker att revisorn inte varit oberoende men det är nästan lite 

indicier-nivå. Det är svårt att visa att ”den där revisorn var inte oberoende 

och gjorde bort sig”. (R4)  

Revisorerna instämmer med att oberoendet och rollen som samhällets 

intygsgivare kan ses som grundläggande för yrket. Vidare menar samtliga 

respondenter att rollen speglas genom att vara en underliggande faktor i deras 

arbete och därmed inget som revisorerna aktivt arbetar med att upprätthålla på 

daglig basis. Mycket av besluten relaterat till oberoendet är hårt reglerade och 

därmed lämnas inte mycket utrymme för egna slutsatser för revisorerna. Ett par 

av respondenterna hävdar att lagstiftningen dock blivit något felriktad (R1; R4). 

Respondent 4 belyser exempelvis att lagstiftningen kan härledas från ett politiskt 

tryck snarare än ett kvalitets- eller oberoendetryck. Respondenten nämner 
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vidare att det finns få skandaler där det tydligt framgår att det är revisorns 

oberoende som orsakat händelsen. Däremot kan revisorn identifieras som en 

syndabock i många fall även om det inte är bevisat att revisorns oberoende 

brustit.  

Jag tror fördelarna är nog att allmänheten kanske tror att man är lite mer 

oberoende, man kan få en negativ syn direkt att okej de har varit revisorer, 

säg 40 år, och då kanske allmänheten ser att “då kan inte den byrån vara 

oberoende. (R1) 

Samtliga respondenter hävdar att den omdiskuterade oberoendeproblematiken 

upplevs vara ett större problem för de som inte är i branschen än för revisorerna 

själva. En del menar att allmänheten ofta tolkar situationer där revisorns arbete 

ifrågasatts som att det skulle vara tal om oberoendeproblematik eller brist på 

oberoende, medan det i många fall handlar om andra faktorer. De nämner vidare 

att brist på kompetens kan vara en anledning till att en situation 

uppmärksammas och att revisorns arbete ifrågasätts, snarare än 

oberoendeproblematiken. Samtliga revisorer nämner att lagstiftningen kring 

oberoendet främst uppkommit för att tillmötesgå allmänhetens behov samt 

skapa ett förtroende för revisionsyrket.   

En revisor ska vara helt oberoende, han ska inte ta hänsyn till om han 

känner bolaget och att dem alltid löst det eller om det är viktigt att vara 

revisor för att vi säljer mycket andra tjänster liksom, allt sånt måste bort. 

Man måste kolla bolag för bolag, år för år, bara på siffrorna och på det 

som händer i bolaget. Man ska inte ta hänsyn till kompisrelationer från 

förr eller att man alltid varit revisor och att man vill vara lite sjyst. (R3) 

Respondent 3 benämner vänskapshotet vilket är risken för att bli för nära med 

klienten och förklarar att det är något som de tar hänsyn till i arbetet. Det är 

således något som inkluderas i beräkningen när valet av revisorer ska göras 

internt. Dock nämner fler av respondenterna att den personliga relationen kan 

vara en positiv aspekt gällande val av revisionsbolag medan det är en negativ 

aspekt på individnivå (R2; R3; R4; R8). En beroende revisor kan inte revidera 

ett bolag, däremot kan det vara fördelaktigt att ha kontakter för att 

revisionsbolaget ska bli konkurrenskraftigt. Dock nämner en av respondenterna 

att det enbart kan tillämpas i liten skala för företag av allmänt intresse (R5).  

Det tror jag ofta att man underskattar, just vikten av att det är rätt personer 

som gör arbetet eller att projektet sker under rätt ledning. Så den viktigaste 

kvalitetspåverkande aspekten skulle jag säga är vilka personer som utför 

uppdraget. (R4)  
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Gällande revisionskvaliteten presenterar respondenterna en rad olika förslag på 

vad kvalitet innebär för dem. Däremot kan samtliga svar härledas och summeras 

till att det ska finnas belägg för vad som påstås i de finansiella rapporterna, de 

ska vara väsentliga. Ett återkommande svar är att en påskriven 

revisionsberättelse ska symbolisera att det finns grund för siffrorna som återges 

i årsredovisningen. Vidare beskriver respondent 4 valet av revisorer som den 

viktigaste kvalitetspåverkande aspekten vilket belyser vilken vikt relationen har 

vid genomförandet av en kvalitetsrevision. Samtliga respondenter nämner 

revisionsteamet som en betydande faktor då de personer som genomför 

revisionen bidrar till vilken nivå det blir på kvaliteten.  

Det är lite som jag var inne på, att man inte hamnar för nära någon del 

som kan ha ett personligt intresse och det behöver inte vara en ekonomisk 

vinning utan det kan handla om att man vill visa bra resultat till exempel 

att man inte blir för nära kompis eller att en kund blir för viktig för en för 

att man inte skulle våga säga ifrån eller skriva någonting. (R7) 

Respondenterna beskriver exempelvis ett spårningssystem där oberoendet 

kartläggs. Genom ett väl reglerat och utarbetat arbetssätt kan både krav på 

kvalitet och oberoende uppnås. Respondent 7 nämner att det är viktigt att hitta 

en balans för hur god relationen kan vara för att upprätthålla oberoendet. 

Respondent 1 nämner integritet som en betydande egenskap i situationer där 

det är viktigt att stå upp för sig själv och säga ifrån. Samtidigt har de flesta av 

respondenterna belyst att en god relation med klienten underlättar revisionen 

(R2; R3; R4; R6; R7; R8). Majoriteten av respondenterna menar att oberoendet 

kan utmanas något eftersom klienten betalar arvodet. Respondent 3 menar dock 

att det inte finns någon annan rimlig lösning på hur det kan struktureras då det 

inte finns något fast arvode för revisionen. I kombination med ett gediget 

regelverk där det inte lämnas mycket för tolkning och spekulation konstaterar 

revisorerna att det sannolikt är att klienterna står för arvodet som är den bästa 

lösningen (R2; R3). 

4.3 Relationer i revisionssammanhang 

Man behöver ha en god relation för att har man inte en bra relation så kan 

inte vi göra en bra revision. Då har vi ingen förståelse för verksamheten 

och man måste ju förstå verksamheten och inte bara siffrorna. Så jag tror 

inte oberoendet har varken positiv eller negativ påverkan baserat på din 

relation med kunden utan oberoende ska du vara, alltid. (R2) 
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Är det så att man inte funkar med kunden så blir det nästan svårare att 

genomföra en bra revision. Det är ju lite som såhär att ja en dålig relation 

är inte bra för oberoendet, en bra relation är bra för oberoendet men blir 

relationen alldeles för tät så tappar liksom oberoendet sin punkt igen. Då 

blir du för nära kunden, bäst är att ha en bra relation men inte för nära. 

(R6) 

Samtliga respondenter intygar att en god relation kan anses vara fördelaktigt vid 

utförandet av en revision. De menar bland annat att relationen kan bidra till 

bättre kommunikation och förtroende vilket underlättar arbetet. Respondent 2 

belyser vikten av att ha en god relation då det kan leda till bättre förståelse för 

bolaget som revideras. Det kan resultera i att revisorn förstår bolaget bakom 

siffrorna i större utsträckning vilket underlättar en granskning. De flesta 

respondenterna hävdar att relationen är en viktig del av en kvalitetsrevision. 

Respondent 3 menar exempelvis att revisionsbranschen handlar om människor 

och att relationen därmed är en nyckelkomponent. Respondent 4 menar att 

relationer tenderar att utgöra en större del av revisionsyrket samt att det är 

naturligt och följer samhällets utveckling. Respondenten belyser att samhället 

generellt går mot ett mer relationsorienterat tänk. Flera av revisorerna nämner 

att relationer blir allt mer viktiga i och med införandet av kravet på byrårotation 

för att försöka bibehålla klienterna (R3; R5; R7).  

Alltså det är en people-business. Relationer är A och O, självklart finns det 

andra ingredienser som måste in men relationer är något av det viktigaste. 

Revision är en relationsbusiness. (R3) 

Samtliga respondenterna är dock noga med att skilja på olika typer av relationer. 

Det kan konstateras att respondenterna skiljer på den professionella relationen 

som kan underlätta arbetet och skapa en väl fungerande kommunikation, samt 

den personliga relationen som kan äventyra revisorns oberoendeställning. 

Däremot bekräftar samtliga revisorer att de renodlade revisionstjänsterna inte 

skiljer sig åt i speciellt stor utsträckning för de fyra stora revisionsbolagen, vilket 

resulterar i att relationen anses vara en viktig aspekt att inkludera för att utmärka 

sig på marknaden. Respondent 5 intygar att relationen kan vara en 

diversifieringsstrategi, ett sätt att bevisa sin kompetens på marknaden. Vad gäller 

väletablerade revisionsbolag förväntas en hög nivå av kompetens vilket gör det 

svårt att konkurrera med enbart revisionstjänsten. Det leder i sin tur till att den 

personliga aspekten blir extra viktig, vilket är något som majoriteten av 

respondenterna intygat (R2; R3; R4; R7; R8). 
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Revisorerna belyser att det är svårt att utveckla en långsiktig relation till enskilda 

personer hos klienterna när bolagen som revideras är noterade. Stora noterade 

bolags interna struktur förändras kontinuerligt vilket gör det svårt för parterna 

att utveckla en relation. Det förekommer personalomsättning både inom 

revisionsbolaget samt hos klienten vilket resulterar i att oberoendesituationen 

förändras med tiden. Det krävs därmed att oberoendet utvärderas kontinuerligt 

samt att revisorn har integritet nog att säga ifrån om uppdraget upplevs bli för 

personligt. Vidare framgår det att revisorerna prioriterar en god relation med 

klienten.  

Det är svårt att komma utan någon relation överhuvudtaget till ett 

revisionsutskott och lyckas övertyga dem med ett dokument och kanske 

några timmars möten att ”vi är bäst på det här”. Utan man måste nästan 

ha någon väg in, och det får vi genom att jobba långsiktigt, göra rätt saker 

på befintliga kunder och hålla kontakter med kunden som vi tappar.  (R5) 

Samtliga respondenter hävdar mer eller mindre att en relation förbättrar 

revisionsprocessen, men understryker att en balans mellan en professionell- och 

personlig relation måste finnas. Respondenterna belyser vidare att revisionen 

inte varit densamma om relationer skulle hållas utanför. Respondent 2 menar 

exempelvis att skandaler kunnat avstyras med hjälp av en god relation, det kan 

handla om att avråda en olämplig investering. Samtliga respondenter är 

övertygade om att en god relation inte är allt, men att det är en stor del av en 

kvalitetsrevision. Sammanfattningsvis kan det konstateras att nyttan av en god 

relation är högre än risken. “Jag tror i det stora hela att risken är mindre än 

nyttan vi får av en god relation” (R8). 

4.4 Reglering och kravet på byrårotation 

Jag tycker att vi är tillräckligt reglerade faktiskt kring vad vi får och inte får 

göra. Sen tror jag att lagstiftaren, riksdagen och EU, de har nog inriktat sig 

på lite fel saker faktiskt om jag ska vara ärlig, enligt mitt sätt att se det. (R1) 

Det råder en genomgående enighet kring framväxten av reglering för 

revisionsyrket och vad som är drivkraften bakom införandet av bland annat 

kravet på byrårotation. Flera respondenter nämner att historiska ekonomiska 

skandaler såsom Kreuger och Enron drivit på lagstiftarna och medfört ett större 

behov av reglering (R3; R4; R5). Däremot nämner respondent 1 att regleringen 

antagit fel riktning och att lagstiftarna inte alltid fokuserar på det mest relevanta 

och kan i vissa fall gå för långt. Både respondent 1 och 4 menar att 

oberoendeproblematiken får mycket uppmärksamhet men att det sällan är 
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oberoendet i sig som resulterar i skandaler och uppmärksammade situationer 

där revisorn ställs mot väggen. Respondent 1 beskriver hur lagstiftarna 

fokuserar mycket på att tillmötesgå allmänheten och dess behov för att 

upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen. Det kan dock försvåra 

revisionsprocessen då det finns en risk för att lagarna inte är anpassade efter hur 

revisorerna arbetar. Om lagstiftningen blir allt för omfattande kan det innebära 

att revisionskvaliteten snarare försämras än stärks.  

Respondenterna är eniga kring att kravet på byrårotation medfört både för- och 

nackdelar. Samtliga respondenter menar att rotationen resulterar i att nya 

perspektiv kommer in i bolagen och att revisionen därmed kan bli mer kritisk. 

En rotation kan leda till att revisorerna blir mer alerta och inte riskerar att bli 

för bekväma i sitt arbete.  

Alltså det kan ju bli så att om man har varit revisor väldigt länge så blir 

kvaliteten sämre för att man blir bekväm och man tror att man känner 

företaget, men så som företaget såg ut när man blev revisor för fem eller 

femton år sedan, det kanske inte är fallet idag, så man måste hela tiden 

vara uppmärksam och uppdatera sig på vad som händer och inte bara göra 

som förra året. Rotationen är bra och dålig, om revisionen görs rätt och 

man är alert så tror jag, då funkar det. Däremot tror jag många revisorer 

säkert missat grejer för att de har suttit för länge och blivit bekväma. (R3) 

Respondent 3 belyser fördelarna med rotationskravet och beskriver exempelvis 

hur revisionen kan bli mer nytänkande och tillföra nya perspektiv och tankar. 

Samtliga respondenter är eniga kring att kravet på byrårotation är positivt i den 

bemärkelsen att en förstaårsrevision generellt präglas av nyfikenhet. Revisorerna 

är då måna om att lära sig om bolagets verksamhet och revisorerna kan bidra 

med nya infallsvinklar. Respondent 3 redogör för hur det föreligger en risk för 

att bli bekväm då ett revisionsbolag suttit för länge på posten.  

En förstaårsrevision på ett stort bolag är extremt komplicerad och svår för 

att det är så otroligt mycket man måste hinna gå igenom för att ha ett 

välgrundat uttalande och när du inte kan bolaget, bolagets processer och 

system och hur allt fungerar så tror jag att revisionsrisken är lite högre och 

det finns en risk att det blir fel i den finansiella rapporteringen, den är 

högre faktiskt om det skulle bli för täta byten. Det tar ett par år att lära sig 

allting om bolagen. (R1) 

Nackdelarna med byrårotationen är ju, man måste bli bortbytt och all den 

kompetens man byggt upp försvinner och bolaget måste börja om vilket 

skapar en hel del merkostnader. (R3) 
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Som ovan nämnt har kravet på byrårotation även medfört en del nackdelar i 

revisorernas ögon. Samtliga respondenter belyser att en förstaårsrevision är 

oerhört komplex vilket medför extra arbete för revisionsbolagen. Det krävs 

resurser för att bygga upp kompetens kring verksamheten och ett förtroende 

för klienten, vilket kan gå förlorat vid en rotation. Eftersom revisorn vill känna 

väsentlig säkerhet innan en konfrontation kan förtroendet och kompetensen 

som går förlorad vid en rotation innebära att tidsfristen för att eventuella fynd 

påtalas ökar. Samtliga respondenter nämner förlusten av kompetens som en 

negativ aspekt av rotationskravet. De hävdar att det tar tid att lära känna en 

klient och därmed kan rotationen tänkas påverka revisonskvaliteten negativt. 

Vidare nämner respondent 3 att rotationen medför en del merkostnader. 

Jag är övertygad att rotationsreglerna är ett steg i rätt riktning, men jag 

känner att det förmodligen måste utvecklas, oberoendereglerna i alla fall. 

(R6) 

Det råder delade meningar kring huruvida kravet på byrårotation kommer att 

uppnå sitt syfte, vilket är att stärka oberoendet och kvaliteten för revisionen. 

Respondent 6 menar att byrårotationen är ett steg i rätt riktning medan 

respondent 1 anser att lagstiftarna fokuserar på fel frågor. Respondent 1 menar 

att kravet inte kommer att generera någon större förändring.  

Så det är en del av anledningen till att det snart bara är Big 4 som kommer 

att kunna revidera de stora bolaget då det bara är vi som kommer att kunna 

upprätthålla de systemen, det är jättedyrt att göra den uppföljningen. Så 

lagstiftningen har snäppts upp gällande just oberoendet dramatiskt, vilket 

skapar en enorm administration och därmed kan man börja fundera på 

om det finns en risk att man slänger ut ”bebisen i badvattnet” så att säga, 

att istället för att möjliggöra på ett bra sätt så är risken att man säkerställer 

att det inte var någon som var oberoende i slutändan, för den fanns bara 

en att välja på. Så i slutändan går det inte längre att välja revisor utan Big 

Four valde åt dig. Det kan ju än en gång omöjligt vara syftet. Man har ju 

inte gjort den konsekvensanalysen och insett hur långt det skulle gå helt 

enkelt. (R4) 

En intressant aspekt som flera av respondenterna uppmärksammat är vilken 

effekt kravet på byrårotation haft på marknaden och konkurrenssituationen (R1; 

R4; R5; R6). Respondent 4 menar att införandet resulterat i att 

revisionsmarknaden tenderar att börja likna en oligopolmarknad. På sikt menar 

respondent 6 att branschen kan liknas med en monopolmarknad eftersom 

konkurrensen kommer att avta. De menar att det inte finns tillräckligt många 

revisionsbolag som i praktiken kan utföra en revision då det ställs höga krav på 
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oberoende och interna strukturer hos revisionsbolagen. Resultatet kan bli att 

enbart enstaka revisionsbolag har de resurser och förutsättningar som krävs för 

att utföra revisionen vilket ytterligare kan sättas på sin spets i samband med att 

kravet på byrårotation införts. Respondent 4 nämner exempelvis att i 

revisionsbranschen är det i princip endast Big Four som kan leva upp till kraven. 

Slutsatsen är således att de stora revisionsbolagen dragit nytta av införandet 

medan andra mindre revisionsbolag blivit lidande.   
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5. Analys.   

 

Analyskapitlet innehåller argument och diskussioner som leder fram till studiens slutsatser. 

Argumentationen är baserad på studiens teoretiska referensram och empiriska data vilka 

har relaterats till varandra. 

 

5.1  Revisorns roll och förpliktelser 

Revisorns uppgift är att kvalitetssäkra dess uppdragsgivares finansiella 

dokument och intyga att de är fria från väsentliga fel (Revisorsinspektionen, 

2019). Vidare ska revisorn upprätta en revisionsberättelse och meddela huruvida 

redovisningen skett i enlighet med rådande lagstiftning. Revisionen ska ske med 

professionell skepticism där revisorn ska vara en oberoende intygsgivare (SFS 

1995:1554; SFS 2005:551 kap. 9 § 3; Ioana Luliana, 2012; FAR u.å). Revisorns 

oberoende är en viktig grundpelare för att på ett korrekt sätt intyga att företagets 

prestation återspeglas regelrätt (Cooper & Neu, 2006; Dart, 2011). För att kunna 

upprätthålla rollen som extern granskare nämner respondent 1 exempelvis att 

revisorn måste vara formell och tråkig. Dessutom nämner flera av 

respondenterna att de sällan vågar utmana den traditionella revisorsrollen då det 

kan resultera i kritik och mediadrev. Ingen av respondenterna nämner 

oberoendet som ett yrkesproblem, de nämner istället att de har omfattande 

interna kontroller i form av exempelvis analysmodeller för att säkerställa 

oberoendet. Det kan därmed konstateras att revisorerna omfattas av ett 

betydande regelverk där det inte finns mycket utrymme för tolkning och egna 

upptåg. Revisionsyrkets omfattande regelverk bidrar således till att upprätthålla 

ett konsekvent arbetssätt vilket medför en förutsägbarhet gentemot dess 

intressenter. Dock kan det anses vara subjektivt då revisorernas arbetssätt är 

något som de själva uttalar sig om samt att det är relativt isolerat från 

allmänheten. De som inte arbetar i branschen har rimligtvis inte koll på hur 

revisorerna arbetar och kan därför inte uttala sig om dess arbetssätt. 

Intressenterna har inte den kompetens eller tillgång till information som 

revisorerna har, vilket gör att de måste lita på dem. De utomstående 

intressenterna kan således sägas vara i beroendeställning gentemot revisorerna 

för att erhålla ett utlåtande kring riktigheten i företagens finansiella dokument. 

Därför blir det extra viktigt för revisorn att upprätthålla sin roll som oberoende 
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intygsgivare. Kravet på byrårotation kan därmed hjälpa intressenterna som står 

utanför bolagen då de saknar relevant information. 

Det föreligger en risk för att relationen mellan revisorn och klienten påverkar 

kvaliteten på revisionen samt att revisorns oberoende äventyras (Corbella et al., 

2015). Genom att studera den empiriska datan kan det konstateras att en revisor 

därför kräver en hög nivå av integritet och professionalism. Oavsett hur bra 

relationen är måste revisorn agera opartiskt och kunna ta en konfrontation. FAR 

Online (u.å) belyser behovet av revision då företagets intressenter inte har 

möjligheter att utföra egna kontroller för att fastställa trovärdigheten i de 

finansiella dokumenten. Således kan det konstateras att oberoendet är en viktig 

aspekt då bolagens intressenter inte har de förutsättningar som krävs för att 

genomföra egna kontroller. Investerare kräver exempelvis kvalitetssäkrad 

information för att kunna fatta välgrundade beslut. De måste därför lita på 

revisorerna vilket ytterligare betonar vikten av att oberoendet kan säkerställas.  

Utifrån ett samhällsperspektiv kan revisorn ses ur agentteorins principal- och 

agentförhållande. Revisorn kan därmed identifieras som en objektiv övervakare 

vilken företagsledningen anställer för att säkerställa att intressenternas behov 

tillgodoses (Healy & Palepu, 2001). Det råder informationsasymmetri mellan 

företaget och dess intressenter vilket revisorn bidrar till att överbrygga. Revisorn 

kan därmed identifieras som en bidragande faktor till att upprätthålla balans på 

den finansiella marknaden (Jensen & Meckling, 1976; Moore & Ronen, 1990). 

Samtliga respondenter belyser vikten av en extern granskare som kan bidra till 

att skapa stabilitet och förtroende för de finansiella dokumenten. Samtidigt 

nämner respondent 2 att revisorerna kan fungera som ett bollplank för klienten. 

Revisorerna kan därmed anta en mer rådgivande roll vilket kan utmana den 

traditionella revisionsrollen (Klarskov Jeppesen, 1998). Det kan dock 

argumenteras för att problematiken är större hos mindre bolag där 

personalomsättningen är lägre. Den rådgivande rollen blir mer påtaglig då 

mindre bolag inte har lika stora resurser som större bolag internt. Införandet av 

kravet på byrårotation omfattar företag av allmänt intresse (SOU 2015:49). Av 

det data som samlats in framgår det att revisorerna upplever att mindre bolag 

ofta har en närmre relation med sin revisor. Därför kan det diskuteras huruvida 

mindre bolag också borde omfattas av rotationskravet då de utgör den grupp 

där oberoendet är det största hotet.  

Kravet på byrårotation kan därmed bidra till att stärka revisorns roll och bryta 

den ekonomiska relation som kan uppstå mellan revisorn och dess klient. I 

slutändan kan det således sägas vara fördelaktigt för samtliga parter då bolaget 
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är beroende av förtroende för dess intressenter. Kravet på byrårotation kan 

därmed ha bidragit till att upprätthålla revisorns roll. Med tanke på syftet med 

byrårotationen kan det ifrågasättas huruvida enbart noterade bolag ska 

inkluderas. Det är rimligt att anta att även mindre bolag har ett behov av att 

stärka oberoendet och kvaliteten för revisionen. Dock kan det ifrågasättas 

huruvida mindre bolag har samma behov av allmänhetens förtroende som ett 

stort noterat bolag. Noterade bolag har exempelvis investerare att ta hänsyn till, 

vilket inte mindre bolag har i samma utsträckning.  

5.2 Revisorns oberoende och revisionskvalitet 

Bazerman et al. (1997) beskriver hur revisionsyrket tappar dess relevans och 

syfte om inte oberoendet kan säkerställas. Page och Spira (2005) redogör för hur 

kravet på byrårotation kan användas i syfte att stärka oberoendet och 

revisionskvaliteten. Av Prop. 2015/16:162 framgår det att syftet med 

implementeringen är att uppnå en högre grad av oberoende och kvalitet i 

revisionen. Baserat på den empiriska datan kan det analyseras kring huruvida 

kravet sätter press på kvaliteten av revisionen då revisorerna är medvetna om 

att arbetet kommer att tas över av en konkurrent. Respondent 4 nämner 

exempelvis att det ska vara rent och städat, vilket indikerar att revisorerna har 

en medvetenhet kring rotationen. Vidare kan revisionsbolaget och dess revisorer 

anses vara mer öppna för granskning och kritik efter införandet av 

rotationskravet. Därför finns incitament för revisorerna att i större utsträckning 

ifrågasätta egna rutiner och beslut, vilket kan stärka både oberoendet och 

kvaliteten. En utläsbar förändring kan återfinnas på byrånivå, medan den 

enskilde revisorn upplever en mindre förändring. Därmed kan empirin bidra till 

att bekräfta Page och Spiras (2005) argument ovan. Trots att delar av den 

forskning som studien är baserad på är publicerade en tid tillbaka visar den 

empiriska datan att de fortfarande är aktuella. Revisorernas arbetssätt kan 

således sägas vara relativt oförändrat i grunden, trots att nya lagar och regler 

uppkommit. En reflektion kan därför göras kring att revisorernas arbete inte 

tycks förändras i någon omfattande utsträckning vid uppkomsten av 

byrårotationskravet.  

Eftersom oberoendet är en så pass viktig aspekt inom revision kan syftet med 

revisionen äventyras om oberoendet inte garanteras (Cooper & Neu, 2006; 

Carrington, 2014; Saputra, 2015; Umans et al., 2015). 20 § Revisorslagen (SFS 

2001:883) beskriver att en revisor ska vara självständig och oberoende i sitt 

arbete. Den empiriska datan visar att samtliga respondenter instämmer med att 
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oberoendet är grundläggande och prioriteras högt i branschen. Vidare menar 

respondenterna att oberoendet och revisionskvaliteten inte är något som de 

aktivt arbetar för att upprätthålla på daglig basis. Samtliga respondenter är eniga 

kring att oberoendet inte är ett lika stort hot för revisionen som allmänheten 

tycks uppfatta det som. Respondent 4 nämner exempelvis att de historiska 

skandaler där revisorn målats upp som syndabock inte kan härledas till 

problemet med oberoende, utan att det mer handlar om indicier. Affärsvärlden 

(2002) menar däremot att revisionsbolaget identifierats som en huvudaktör i 

Enron-skandalen. Den empiriska datan motsätter sig därmed tidigare uttalanden 

kring oberoendets betydelse vid skandalerna. Det kan dock tilläggas att 

revisorerna troligtvis inte vill framstå som beroende vilket kan ha påverkat 

utfallet av den empiriska datan. Genom att förminska betydelsen av 

oberoendeproblematiken kan revisorerna bidra till att dess objektiva roll 

upprätthålls. Studien kan dock bidra med revisorernas perspektiv, vilket kan 

vara intressant att väga in i en bedömning kring problematiken.  

I den empiriska datan påvisas att reglering för yrket kommer från ett politiskt 

tryck snarare än ett oberoende- och kvalitetstryck (R4). Revisorerna upplever 

regleringen som en åtgärd instiftad för att mätta allmänhetens behov, vilket är 

att överbrygga informationsassymmetrin (Jensen & Meckling, 1976). 

Respondenterna nämner att oberoendet snarare hanteras i det välutvecklade 

regelverk som omfattar branschen. Därmed kan det konstateras att mer 

reglering upplevs vara något begränsande för revisorerna. Respondent 4 nämner 

vidare att exempelvis revisorns kompetens kan vara en aspekt där 

revisonskvaliteten utmanas oftare än oberoendet. Av den empiriska datan kan 

det utläsas att flera av revisorerna anser att allmänheten ofta upplever 

oberoendet som det enda problemet med revision, vilket de motsätter sig. Det 

föreligger en risk för att respondenterna tagit ställning till huruvida de vill 

framstå. Frågor som utmanar dess yrkesroll kan därför bli vinklade till 

respondenternas fördel. Chandler och Edwards (1996) argumenterar 

exempelvis för att oberoende är ett tillstånd som inte kan uppnås i praktiken. 

Catasús (2016) belyser att människor inte kan agera oberoende utan ständigt tar 

hänsyn till egna intressen. Genom att studera den empiriska datan kan det 

konstateras att det omfattande regelverket inte möjliggör för en revisor att i 

praktiken åta sig ett uppdrag där denne kan ses som beroende. Befintlig 

forskning tenderar att argumentera för att oberoendeproblematiken utgör ett 

större hot än vad praktiken visar, baserat på studiens empiriska data. Den 

forskning som studerats baseras till stor del på utomstående personers 
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uttalanden, vilka inte har insyn i branschen på samma sätt som revisorerna. 

Studien kan därmed bidra till ett utökat perspektiv. 

Revisorns oberoende kan användas som medel i syfte att attrahera nya klienter. 

Oberoendet kan därför vara viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv. Det 

föreligger dock en risk för att revisionsbolaget gör sig beroende av klienterna då 

de står för intäkterna, vilket kan riskera oberoendet (Mohamed & Habib, 2013; 

Anis, 2014). Som den viktigaste kvalitetspåverkande aspekten nämner 

majoriteten av respondenterna personerna bakom revisionen. De menar att de 

bidrar till en bättre kvalitet på revisionen genom exempelvis god 

kommunikation. I samband med att det föreligger en risk för att oberoendet 

utmanas blir det även viktigt med reglering. Reglering kan fungera som ett 

skyddsnät då allmänheten som ovan nämnt måste lita på revisorerna och dess 

expertis. Sammanfattningsvis kan det argumenteras för att påtryckningar från 

allmänheten genererar en högre kvalitet i revisionen. Studien kan således bidra 

med ett perspektiv där helheten inkluderas. Oberoendet sträcker sig längre än 

enbart traditionellt, det kan exempelvis användas i marknadsföringssyfte.  

5.3 Relationer i revisionssammanhang 

Klarskov Jeppesen (1998) redogör för att nutida revisionsbolag arbetar för att 

erbjuda klienterna mer än enbart revisionstjänster, exempelvis ekonomisk 

rådgivning. Vidare har revisionsbolagen ett behov av att diversifiera sig på en 

konkurrensutsatt marknad (Ravald & Grönroos, 1996; Broberg et al., 2013). 

Därmed kan relationsbyggande och långsiktiga kundrelationer vara en 

framgångsrik diversifieringsstrategi. En etablerad modell för att strategiskt 

arbeta för goda relationer kallas CRM (Heischmidt et al., 2002; Chen & 

Popovich, 2003). Av den empiriska datan framgår det att revisorerna har ett väl 

reglerat och rutinbaserat arbetssätt som är utformat för att undvika att hamna i 

allt för nära relationer. Revisionsbolagen omfattas av interna kontroller och 

analyser där syftet är att kartlägga hot mot oberoendet vilket ska förebygga att 

revisorerna åtar sig uppdrag där oberoendet kan anses utgöra ett hot. Samtliga 

respondenter intygar att relationsbaserad marknadsföring såsom CRM är en 

fördelaktig diversifieringsstrategi inom revision då en god relation underlättar 

revisionen. Revisorerna upplever att en god relation är fördelaktigt för en 

revision av god kvalitet. Kravet på byrårotation syftar till att bryta den 

ekonomiska relationen som kan uppstå mellan revisorn och dess klient. Vidare 

är syftet att stärka kvaliteten och oberoendet för revisionen (Prop. 

2015/15:162). Därmed kan det analyseras kring huruvida rotationskravet 
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kommer att uppnå sitt syfte då relationen bryts. Ur ett relationsperspektiv kan 

byrårotationen tolkas som ogynnsam baserat på den empiriska datan. 

Respondent 2 nämner exempelvis att en god relation är en förutsättning för en 

bra revision. Ismail et al. (2006) nämner att revisionsbranschen präglas av 

relationer, vilket samtliga respondenter intygat då de menar att en god relation 

enbart medför fördelar. Det kan exempelvis handla om att onödiga investeringar 

avstyrs tack vare ett preventivt arbete och en god kommunikation. 

Respondenterna nämner även förtroende som en viktig aspekt vid en 

kvalitetsrevision, vilket är något som byggs upp under lång tid. Flera av 

respondenterna belyser att de skiljer på olika typer av relationer. De menar att 

en god revision kräver en god professionell relation men att en personlig relation 

utmanar oberoendet. Det kan konstateras att relationen har en stor betydelse 

och är viktigare för revisorerna än förväntat.  

Studien kan därför bidra till att ifrågasätta huruvida revisorerna upplever kravet 

som kvalitetsförbättrande. Dessutom bidrar studien med en utveckling av 

begreppet relation ur revisorernas synpunkt. Revisorerna ser relationen som en 

viktig aspekt att ta hänsyn till, men är noga med att poängtera att vänskapshotet 

och den personliga relationen inte beblandas med revisionen. Dock kan det 

ifrågasättas huruvida revisorernas svar är helt tillförlitliga då de inte är opartiska. 

Därför är det viktigt att poängtera att studien bidrar med revisorernas perspektiv 

och därmed inte någon generalisering över revisionsyrket som helhet.  

Samtliga respondenter belyser att CRM och relationsmarknadsföring blivit allt 

mer viktigt i samband med införandet av byrårotationen. Det kan rimligtvis bero 

på att konkurrensen sätts på sin spets och att de som tidigare varit bekväma med 

sin revisor måste rotera. Därför blir det viktigt att arbeta för att bibehålla 

långsiktiga relationer i syfte att upprätthålla förtroendet och få klienten att 

återvända (Ravald & Grönroos, 1996; Ismail et al., 2006). I samband med att 

den renodlade revisionstjänsten inte skiljer sig åt i speciellt stor utsträckning kan 

det konstateras att CRM blir allt mer viktigt i diversifieringssyfte. Samtliga 

respondenter benämner en god relation som en konkurrenskraftig strategi för 

att klienterna ska välja det aktuella revisionsbolaget. Vidare framgår det av den 

empiriska datan att en god relation kan vara ett sätt att diversifiera sig då 

klienterna förväntar sig en god revision. Det är således svårt för stora 

väletablerade revisionsbolag att enbart konkurrera med hjälp av kompetenta 

revisorer då klienterna förväntar sig kompetensen. Införandet av kravet på 

byrårotation kan därmed ha försvårat arbetet med att bygga upp ett förtroende 

samt upprätthålla goda relationer över tid, vilket är något som återfinns i den 
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empiriska datan. I och med införandet av kravet på byrårotation anser flera av 

respondenter att det blir viktigare att arbeta med relationer. Exempelvis belyser 

respondent 3 att goda relationer blir viktigare i samband för införandet för att 

långsiktigt bibehålla relationerna. Respondent 4 nämner att samhället generellt 

blivit med relationsorienterat och att revisionsbranschen inte är ett undantag. 

Yrket handlar om att förstå bolaget bakom siffrorna, vilket en god relation med 

klienten kan bidra till (R4). Efter införandet av rotationskravet kommer det 

rimligtvis bli svårare att förstå bolagen bakom siffrorna. Revisorerna kommer 

inte att kunna lägga samma resurser på att granska som innan då det tar tid att 

lära känna ett bolag på nytt samt förstå och förhålla sig till den nya regleringen.  

5.4 Reglering och kravet på byrårotation 

Jönsson (2004) belyser betydelsen av reglering och beskriver att det använts för 

att stärka yrket genom svåra tider som exempelvis vid ekonomiska skandaler. 

Ett av de senare tillskotten av reglering är kravet på byrårotation. Syftet med 

införandet av kravet är att stärka revisorns oberoende samt revisionskvaliteten 

(Prop. 2015/16:162). Ur den empiriska datan kan det utläsas att kravet på 

byrårotation medfört en del för- och nackdelar. Samtliga respondenter menar 

att revisionskvaliteten kan stärkas genom att rotera revisionsbolag, dock 

motsätter sig majoriteten av respondenterna att oberoendet stärks (R1; R3; R4; 

R5; R7). Kvaliteten kan stärkas genom att nya perspektiv och infallsvinklar 

tillförs. Respondent 3 nämner att revisorerna kan bli bekväma om de sitter för 

länge på en post, vilket kan identifieras som en positiv aspekt. Arbetssättet kan 

således bli mer nytänkande och revisorerna mer alerta. Revisionen kan bli mer 

nytänkande eftersom revisorerna är medvetna om att en konkurrent kommer ta 

över uppdraget. Dock kan det tilläggas att kompetens kring stora noterade 

bolags verksamhet tar tid att bygga upp, vilket gör att rotationen medför en 

förlust av den kompetensen. Samtliga respondenter nämner även att en 

förstaårsrevision är oerhört komplex vilket medför att arbetsbördan ökar och 

kvaliteten kan försämras. Vidare kan förtroendet mellan revisorn och klienten 

gå förlorad vid en rotation (R1). Respondent 3 menar att rotationskravet medför 

merkostnader eftersom de kan gå miste om kompetensen kring klientens 

verksamhet. Det kan således ta längre tid för det nya revisionsbolaget att påträffa 

avvikelser samt att ha kunskap nog att ta sig an en konfrontation. Respondent 

3 belyser ytterligare att det finns en risk för att revisorerna förlitar sig på gamla 

rutiner istället för att kontinuerligt ifrågasätta dem. Genom att studera den 

empiriska datan framgår det att respondenterna nämner fler nackdelar i 

förhållande till fördelar. Kravet på byrårotation sätter press på revisorerna och 
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belastar dem i deras arbete. Ur ett samhällsperspektiv kan det således 

konstateras att kravet på byrårotation kan tänkas bidra till att stärka revisorns 

roll som oberoende intygsgivare. Ur revisorernas perspektiv kan kravet 

rimligtvis mer ses som en begräsning än något som gynnar revisionen. Det kan 

emellertid återigen uppmärksammas att revisorerna har ett intresse av att 

förespråka sin befintliga arbetssituation. De representerar en av de parter som 

drabbas mest av regleringen i form av exempelvis arbetsbörda. En förändring i 

den befintliga arbetssituationen kan ha negativa konsekvenser för revisorerna i 

form av exempelvis ökad arbetsbörda.  

Efter att rotationskravet införts har revisionsuppdraget begränsats till tio år, 

med vissa undantag (SOU 2015:49). Det kan därför ifrågasättas huruvida 

tidsaspekten gynnar eller inte gynnar bolagen och dess intressenter. En rotation 

kan medföra en fördröjning av revisionen då revisorerna måste lära sig om 

verksamheten samt utföra en omfattande förstaårsrevision. I och med 

införandet av kravet på byrårotation kommer fler förstaårsrevisoner 

genomföras. Att det tar längre tid att påträffa avvikelser i verksamheten drabbar 

både bolaget som revideras samt dess intressenter. Bolaget har rimligtvis ett 

intresse av att få uppdaterad information kring eventuella 

förbättringsmöjligheter och avvikelser. En revisor med god inblick i 

verksamheten kan ofta bidra med goda råd. Bolagets intressenter har rimligtvis 

ett intresse av relevant information kring företagets prestation samt eventuella 

felaktigheter. Då det tar tid för en revisor att lära känna ett nytt bolag och förstå 

verksamheten kan processen ta längre tid. Revisorernas perspektiv på vilka 

praktiska konsekvenser en rotation kan tänkas få kan ge dem utomstående 

intressenterna en bättre förståelse. Det kan tänkas vara enkelt att kategorisera 

reglering som en positiv åtgärd, men det är inte alltid de utomstående vet vad 

det faktiskt innebär i praktiken. Således kan studien bidra med den förståelsen.  

Tidsaspekten för rotationen kan även upplevas som lång då syftet är att bryta 

oberoendet och den ekonomiska relationen (Prop. 2015/16:162). Under tio år 

kan rimligtvis långsiktiga relationer uppstå, vilket gör att det kan ifrågasättas 

huruvida syftet med rotationen kommer att uppnås. Med tanke på att det även 

föreligger möjligheter till förlängning av revisionsperioden finns ytterligare 

incitament att ifrågasätta om syftet kommer att nås (SOU: 2015:49). Något 

slutligt konstaterade är dock svårt att utläsa då de efterföljande konsekvenserna 

av rotationskravet inte uppstått än i praktiken.  

Rotationskravet har medfört att en framtvingad rotation behöver genomföras 

(Edwards, 2014; Corbella et al., 2015; SOU 2015:49). I skuggan av 
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rotationskravet framgår det av den empiriska datan att revisorerna börjat arbeta 

mer preventivt. Genom olika system som bland annat inkluderar högre 

dokumentering gällande potentiella klienters rotationsmönster kan fler 

affärsmöjligheter identifieras. Om revisionsbolaget har kunskap kring när 

potentiella klienter ska rotera kan en upphandlingssituation inledas i syfte att 

vinna klienten. Vidare kan revisionsbolaget kontrollera vilka tjänster som går att 

kombinera med revisonen samt vilka som måste avslutas för att kunna åta sig 

revisionsuppdraget. Flera respondenter nämner att arbetssättet inte påverkats 

medan andra nämner att de upplever en förändring i form av högre aktivitet. De 

respondenter som upplever en förändring menar till stor del att det skett på 

byrånivå och att det därmed har marginell påverkan på den enskilda revisorns 

dagliga arbete (R1; R2; R3; R4; R5; R7). Praktiska förändringar verkar dock vara 

svåra att identifiera på individnivå. Det kan i sin tur innebära att den upplevda 

förändringen är större än den faktiska förändringen för den enskilda revisorn. 

Regleringen kan således mer vara ett verktyg för att möta allmänheten och 

säkerställa dess förtroende än att underlätta revisorernas arbete. Utan förtroende 

tappar revisionsyrket sin mening vilket rimligtvis gör det viktigt att regleringen 

anpassas efter allmänhetens behov.  

En del respondenter menar att lagstiftarna har fel fokus medan andra anser att 

rotationen är ett steg i rätt riktning. Det styrker i sin tur tidigare forskning som 

indikerar att för mycket reglering stör revisionsarbetet då resurser flyttas från att 

fokusera på att utföra en kvalitetsrevision till att försöka förstå lagarna (Smith, 

2012; Öhman & Wallerstedt, 2012). Med grund i ovanstående argumentation 

kan det konstateras att det inte är självklart att syftet kommer att uppfyllas, vilket 

är att stärka oberoendet och revisionskvaliteten (Jfr Revisorsinspektionen, 

2019).  

Studien kan bidra med en förståelse för hur reglering såsom kravet på 

byrårotation förändrat revisorernas arbetssätt samt relation till dess klienter. 

Således kan allmänhetens få bättre förståelse för vilken betydelse reglering har i 

praktiken och förstå revisionsyrket bättre. En bättre förståelse för hur 

revisorerna arbetar och hur de förhåller sig till dess klienter kan bidra till ökad 

transparens gentemot allmänheten. 
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6. Slutsatser och studiens bidrag 

 

I slutsatsen besvaras studiens syfte samt dess frågeställningar. Kapitlet innehåller en 

redogörelse kring huruvida studiens resultat motsvarar de förväntningar författarna haft. 

Vidare presenteras studiens bidrag baserat på den teoretiska referensramen samt insamlad 

data. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med studien var att skapa förståelse för huruvida det nya kravet på 

byrårotation upplevs ha påverkat revisorernas arbetssätt samt revisorernas 

relation till dess klienter. Studien har genom kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer bidragit till att kartlägga och därmed skapa förståelse för hur 

revisorerna upplever förändringen. Det kan tänkas vara enkelt att kategorisera 

reglering som en positiv åtgärd, men det är inte alltid de utomstående 

intressenterna vet vad regleringen får för konsekvenser i praktiken. Genom att 

påvisa vad införandet av kravet på byrårotation upplevs ha inneburit i praktiken 

för revisorerna får läsaren en djupare förståelse för vad regleringen har för reella 

konsekvenser.  

Baserat på den teoretiska referensramen har förväntningar kring resultatet av 

studien utformats. Utfallet som förväntades var att både revisorernas arbete och 

relation till klienterna påverkats som en konsekvens av införandet av kravet på 

byrårotation. Dessutom förväntades ett resultat som påvisade att revisorerna 

haft en negativ inställning gentemot införandet. Revisorerna nämnde flera 

negativa aspekter med införandet av kravet på byrårotation, men de poängterade 

även positiva. Det faktiska resultatet av studien bekräftade därför delvis 

förväntningarna, men frambringade även aspekter som inte räknats med som 

exempelvis konkurrensperspektivet vilket påverkat revisionsmarknaden.  

I studien påvisades att revisorernas arbetssätt upplevs ha förändrats i och med 

införandet av kravet på byrårotation. Det kan utläsas att revisorerna erhållit 

incitament att ifrågasätta egna rutiner och processer. Det kan exempelvis bero 

på en ökad medvetenhet kring att ett konkurrerande revisionsbolag ska ta över 

uppdraget i samband med en rotation. Revisorerna nämner bland annat att 

rotationen bidrar med nya infallsvinklar och en mer nytänkande 

revisionsprocess. Förstaårsrevisioner bidrar även med nyfikna och alerta 

revisorer som har ett intresse av att lära känna verksamheten.  
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Det kan konstateras att revisorerna upplever en högre aktivitet i deras arbete 

och de beskriver att det blivit mer intensivt. Exempelvis nämner revisorerna att 

fler förstaårsrevisioner kommer att genomföras i samband med 

implementeringen av kravet på rotation. Av den empiriska datan kan det även 

utläsas en rad negativa aspekter. Revisorerna beskriver hur komplexa 

förstaårsrevisioner är. I samband med att ett revisionsbolag tar sig an ett nytt 

uppdrag föreligger ett behov av att lära känna verksamheten. Revisorerna 

belyser att kompetensen kring klienten riskerar att gå förlorad vid en rotation. 

Det kräver resurser, både i form av tid och personal vilket i sin tur ökar 

arbetsbördan för revisorerna. Då det föreligger en begränsning av tillgången 

resurser finns en risk att revisorerna fokuserar mer på att förstå lagarna än på 

att utföra en kvalitetsrevision. Därmed kan det konstateras att det föreligger en 

risk för att kvaliteten med revisionen försämras i samband med införandet av 

kravet på byrårotation. Det kan tänkas stå i konstrast till syftet med införandet 

vilket är att stärka kvaliteten för revisionen.  

De största förändringarna återfinns dock på byrånivå. Revisorerna nämner att 

arbetet generellt blivit mer preventivt efter införandet av kravet på byrårotation. 

De enskilda revisorerna upplever marginell skillnad i det dagliga arbetet och de 

konkreta exempel de presenterar är relaterade till revisionsbolaget som helhet. 

Det nämner exempelvis att revisionsbolaget instiftat system för att kartlägga och 

dokumentera hur befintliga och potentiella klienter kommer att rotera. Genom 

att kartlägga befintliga och potentiella klienter kan tjänster som står i vägen för 

ett revisionsuppdrag avstyras, exempelvis rådgivningstjänster. Det görs i syfte 

att hitta och vinna affärsmöjligheter, vilket inte har någon direkt effekt på själva 

revisionsarbetet.  

Det kan fastställas att revisorernas arbetssätt är relativt oförändrat i grunden. 

Genom att studera tidigare forskning där revisorns arbete beskrivs (Page & 

Spira, 2005) kan det konstateras att arbetssättet är konsekvent över tid. Därmed 

kan resultatet av studien bidra med en utvidgad bild av vad som tidigare 

beskrivits kring revisionsyrket.  Det omfattande regelverk som 

revisionsbranschen kännetecknas av kan rimligtvis bidra till ett konsekvent 

arbetssätt. Genom att revisorerna agerar förutsägbart kan det generera 

förtroende gentemot allmänheten. Eftersom revisorn har en så pass viktig roll i 

att överbrygga informationsasymmetrin mellan det reviderade bolaget och dess 

intressenter kan ett konsekvent arbetssätt vara av betydelse.  

En förståelse för hur revisorerna arbetar kan således bidra med transparens 

gentemot allmänheten. Det kan i sin tur ge upphov till ett mer kritiskt tänk 
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gentemot implementeringen av nya lagar eftersom de reella konsekvenserna av 

regleringen lyfts fram.   

I studien påvisades att kravet på byrårotation bidragit till en upplevd förändring 

i relationen mellan revisorerna och dess klienter. Revisorerna belyser vikten av 

goda relationer och nämner exempelvis att det underlättar revisionen, vilket är 

något som styrker befintlig forskning (Jfr Ravald & Grönroos, 1996) En god 

relation kan generera bättre kommunikation vilket i det stora hela kan gynna 

många parter. God kommunikation kan bidra till högre kvalitet i revisionen samt 

värdefull information både till bolaget som revideras samt dess intressenter. Det 

kan exempelvis handla om att avstyra olönsamma investeringar, vilket indirekt 

även gynnar bolagets intressenter. Relationen är därför viktigare än förväntat då 

det är svårt för revisionsbolagen att konkurrera med enbart hög kompetens. Det 

kan därför konstateras att strategier för relationsmarknadsföring såsom CRM 

blivit viktigare efter införandet då det långsiktiga utbytet bryts. Tidigare forskare 

har även påvisat att relationsbyggande är en framgångsrik diversifieringsstrategi 

för revisionsbolagen (Heischmidt et al., 2002; Broberg et al., 2013), vilket kan 

bekräftas av den empiriska datan. Bland de stora revisionsbolagen förväntas 

kompetensen, vilket gör relationen viktig i marknadsföringssyfte.  Kravet på 

byrårotation kan därmed ha försvårat det långsiktiga relationsbyggandet. 

Långsiktiga relationer kan i sin tur leda till en bättre förståelse för bolaget bakom 

de finansiella dokumenten.  

Både stora noterade bolag samt revisionsbolagen präglas generellt av hög 

personalomsättning vilket resulterar i att revisorn sällan har en och samma 

kontaktperson. Revisorerna belyser därmed att det är svårt att skapa djupa 

relationer med klienterna. Dock har revisorerna olika upplevelser kring hur 

relationerna har förändrats efter införandet. En del nämner att relationerna inte 

förändrats alls då de alltid arbetar aktivt för att skapa och bibehålla goda 

relationer med klienterna. Andra nämner att det blivit viktigare med 

relationsbyggande efter införandet. Eftersom det kontinuerliga utbytet bryts i 

samband med rotationskravet uppstår ett behov av ett mer intensivt arbete för 

att bevara befintliga relationer.  

I ett inledande stadie förväntades ett resultat som visade att oberoendet var ett 

större problem än vad den empiriska datan visade. Delar av den befintliga 

forskningen tyder på att oberoendeproblematiken är en bidragande faktor vid 

historiska ekonomiska skandaler. Revisorns oberoende och förtroendet för 

revisionen har därför i stor utsträckning varit föremål för kritik (Jönsson, 2004). 

Samtliga respondenter hävdade att oberoendeproblematiken i själva verket inte 
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är ett problem, de menade snarare att problemet ligger i allmänhetens 

uppfattning av yrket. Tidigare forskare menar att oberoende är ett tillstånd som 

inte kan uppnås (Chandler & Edwards, 1996; Bazerman et al., 1997; Page & 

Spira, 2005), vilket gör det intressant att kontrastera med den empiriska datan. 

Dock kan det ifrågasättas huruvida revisorernas uttalanden är objektiva då de 

rimligtvis inte vill utmana sin yrkesroll. Genom att revisorerna förminskar 

oberoendeproblematiken befäster de sin roll som samhällets intygsgivare. Det 

kan konstateras att det är viktigt för revisionsyrket att allmänhetens förtroende 

upprätthålls. Utan förtroende förlorar revisionsyrket sitt syfte vilket kan leda till 

instabilitet på den finansiella marknaden. Om allmänheten inte har något 

förtroende för revisorerna kan exempelvis investerare inte fatta välgrundade 

beslut då de inte kan lita på företagens finansiella dokument. Vidare kan 

företagen få svårigheter med att få finansiellt stöd från kreditgivare då de har ett 

behov av ett bevis på att företaget är välmående. 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att arbetssättet upplevs ha förändrats, dock 

återfinns de största förändringarna på byrånivå och inte på individnivå. För att 

hantera de olika delarna av yrket kan reglering vara ett verktyg, emellertid 

föreligger en risk för att regleringen går för långt och begränsar revisionen 

snarare än förbättrar den. Dock tenderar allmänheten att ha ett behov av 

reglering då samhället har relativt låg insyn i revisionsbranschen. Därför kan 

kravet på byrårotation bidra till att upprätthålla revisorns roll som oberoende 

intygsgivare. Kravet på byrårotation har begränsat relationerna vilket gör att 

revisorerna behöver arbeta mer aktivt för att bevara de befintliga relationerna. 

Då relationerna alltid upplevs vara viktigt för revisorerna tycks de inte ha skett 

någon omfattande förändring i och med införandet av kravet på byrårotation 

för den enskilde revisorn. Det kan dock konstateras att det är sunt att bryta 

relationen mellan revisorerna och dess klienter då det kan generera nya 

infallsvinklar och mer alerta revisorer. Vidare kan det anses viktigt i syfte att 

upprätthålla förtroendet för revisionsyrket.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

Något som framkommit under intervjuerna men inte diskuterats djupare är 

konkurrensperspektivet. I samband med att kravet trätt i kraft har konkurrensen 

inom revisionsbranschen satts ur balans. Flera av respondenterna nämner att 

klienterna inte längre har speciellt många revisionsbolag att välja mellan. Vid en 

upphandlingssituation kommer mindre revisionsbolag inte klara av att 

upprätthålla de system som krävs för att kunna konkurrera med The Big Four. 
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Det ställs höga krav på oberoende vilket leder till att även de stora 

revisionsbolagen måste avstå en upphandling, vilket i slutändan resulterar i att 

marknaden väljer revisionsbolag. Vid genomförandet av studien konstaterades 

att konkurrensen inom revisionsbranschen rubbats något i samband med 

införandet av rotationskravet. Av den empiriska datan framgår det att 

konkurrensen blivit hårdare på den svenska revisionsmarknaden som en 

konsekvens av införandet. Som förslag på framtida forskning kan därför 

konkurrenssituationen studeras. En undersökning som inkluderar mindre 

revisionsbolag hade kunnat vara intressant för att kartlägga hur de ställer sig till 

den nya konkurrenssituationen.   

Vidare kan en jämförelse mellan olika revisionsbolag göras för att utforska hur 

de arbetar med relationer samt hur rotationskravet påverkat branschen i ett 

större perspektiv. Genom att inkludera fler respondenter och därmed göra en 

mer storskalig studie kan tydligare mönster utläsas. För att djupare studera 

ämnet kan lagstiftarna inkluderas vilket kan bidra till fler infallsvinklar med 

fokus på regleringen. Ett tredje förslag inför framtida forskning är att studera 

hur revisionsbranschen upplever frågeställningarna efter att en första rotation 

trätt i kraft.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

• Anonymitet → namn, arbetsgivare 
• Ej anonymt → Yrke/titel, ålder 
• Intervjun kommer att spelas in → Enbart för eget bruk 
• Respondenten får avsluta intervjun samt hoppa över frågor 

1. Vill du berätta lite kort om dig själv och vilken roll du har på XX? 

2. Vad innebär revisionskvalitet för dig? 

3. Vilka faktorer anser du kan påverka kvaliteten på revisionen? Positivt? Negativt?  

4. Vad anser du är den viktigaste funktionen med revision?                   

5.  För vem/vilka skulle du säga att revisionen genomförs?  

6. Vad innebär revisorns oberoende för dig? 

7. Vad krävs för att kunna agera oberoende i revisionsarbetet?  

8. Tror du att det är någon skillnad i hur relationen mellan revisor och klient ser ut 
beroende på storleken på klienten? På vilket sätt?  

9. Tror du att en god relation med klienten har en negativ eller positiv påverkan på 
oberoendet? och revisionsarbetet som helhet? 

10. Hur tror du att en god relation med klienten påverkar allmänhetens uppfattning 
av oberoendet? Och revisionsarbetet? 

11. Är du bekant med det nya kravet på byrårotation? Vet du vad det innebär? 

12. Vad anser du att det finns för för-och nackdelar med byrårotation? 

 
13. Anser du att du har påverkats av det nya kravet på byrårotation i ditt arbete? Hur 
då? Varför? 

14. Upplever du att du har ändrat ditt arbetssätt efter att kravet har införts? Hur? 
Varför? 

15. Är det nya kravet på byrårotation något som har ändrat era rutiner på XX och 
något som ni pratat om på arbetsplatsen? 

16. Vilka drivkrafter tror du finns bakom införandet av kravet på byrårotation? 

17. Syftet med införandet av byrårotation är att stärka revisorns oberoende och 
kvaliteten på revisionen. Tror du att rotationskravet kommer att uppfylla sitt syfte? 
Hur? Varför? 
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18. Revisionsyrket har kritiserats då forskare påstår att revisorer inte kan vara 
oberoende. Speciellt med tanke på att klienten betalar arvodet. Tror du att mer 
reglering är svaret på oberoendeproblematiken med revisionsyrket? 

19. I grund och botten skiljer de renodlade revisionstjänsterna sig inte speciellt 
mycket åt mellan olika byråer. Hur skulle du säga att ni på XX arbetar för att klienten 
ska välja just er? Och du personligen?  

20.  Du har redan svarat på om arbetssättet påverkas. Men tror du att byrårotationen 
resulterar i ett annorlunda arbetssätt på grund av att en konkurrent kommer att ta 
över revisionen? Tror du att det ger upphov till mer kreativitet i revisionsarbetet i 
form av att ni ifrågasätter era rutiner till exempel? 

21. Anser du att ert revisionsarbete kommer att påverkas av byrårotationen då ni inte 
kan ha ett fortlöpande arbete på samma sätt?  

22. Kan ni återuppta de rutiner ni haft tidigare eller behandlas även en återvändande 
klient som en helt ny klient?  

23. Hur arbetar ni för att få klienten att återigen välja er vid nästa rotation? Och du 
personligen? 

24. Relationsmarknadsföring såsom CRM handlar mycket om att bygga långsiktiga 
relationer med sina klienter, anser du att det är något som kan tillämpas även för 
revisionsyrket? Hur? Varför? 

25. Anser du att relationsbyggandet bli mer, mindre eller lika viktigt i och med 
byrårotationen? Varför? 
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