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Förord 
 

Vi som författare till den här studien vill rikta ett stort TACK till alla som engagerat sig i vår 

uppsats och som gjort det möjligt att genomföra studien. Vi vill tacka alla respondenter som 

med positivt bemötande tagit sig tiden att hjälpa oss med vår uppsats. Vi vill även tacka vår 

handledare Kerstin Nilsson som stöttat och väglett oss under arbetets gång. Vi vill även rikta 

ett tack till våra studiekollegor som under seminarier gett oss givande synpunkter som 

bidragit till den slutgiltiga uppsatsen.  
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Abstract  
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Title: Auditor's independence - a study of the auditor's attitude, audit firm rotation and 

different factors influence on independence 

 

Tutor: Kerstin Nilsson 

 

Keywords: Independent auditor, audit tenure, client importance, mandatory audit firm 

rotation.  

 

Research questions: How is the independence of auditors affected by the audit tenure, the 

importance of the client, as well as the new legal requirement for audit firm rotation? 

 

Which attitude do auditors have towards audit firm rotation? 

 

How does the factors audit tenure and the importance of the client affect which attitude 

auditors have towards audit firm rotation?  

 

Purpose: The purpose of the study is to provide an understanding of how the factors client 

importance, audit tenure and the legal requirement for audit firm rotation can affect the 

auditor's independence and to understand what attitude auditors have towards the audit firm 

rotation. Finally, the purpose is to provide an understanding of how the factors client 

importance and audit tenure affect auditors attitude towards audit firm rotation. 

 

Method: A qualitative study where empirical gathering has taken place through 

semistructured interviews with authorized auditors employed at big audit firms. 

 

Conclusion: The factors may affect the independence of the auditor in different aspects, the 

results of how they affect independence are mixed. Auditors' attitude towards audit firm 

rotation is changing and depends on stored evaluations and what new information is given. 

The factors can affect the attitude because the auditors have previous experiences and 

evaluations about these factors that affect their attitude to the new phenomenon of audit firm 

rotation in different aspects. 



 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Datum: 2018-01-11 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

 

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet 

 

Författare: Pernilla Annerstedt och Maja-Sofia Bergvall 

 

Titel: Revisorns oberoende - en studie om revisorers attityd, byrårotation och olika faktorers 

påverkan på oberoendet 

 

Handledare: Kerstin Nilsson 

 

Nyckelord: Oberoende revisor, uppdragslängd, klientens betydelse, attityd, obligatorisk 

byrårotation.  

 

Frågeställningar: Hur påverkas revisorers oberoende till klienten av faktorerna 

uppdragslängd och klientens betydelse, samt av det nya lagkravet om byrårotation? 

 

Vilken attityd har revisorer till byrårotation? 

 

Hur påverkar faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse vilken attityd revisorer har 

till byrårotation? 

 

Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur faktorerna klientens betydelse, 

uppdragslängd och lagkravet om byrårotation kan påverka revisorns oberoende samt att förstå 

vilken attityd revisorer har till byrårotation. Slutligen är syftet att bidra med förståelse för hur 

faktorerna klientens betydelse och uppdragslängd påverkar revisorers attityd till byrårotation. 

 

Metod: En kvalitativ studie där empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade 

intervjuer med auktoriserade revisorer anställda på större byråer.  

 

Slutsats: Faktorerna kan påverka revisorns oberoende i olika avseenden, resultaten om hur de 

påverkar oberoendet är blandade. Revisorers attityd till byrårotation är föränderlig och beror 

på lagrade utvärderingar och vilken ny information som ges. Faktorerna kan påverka 

attityden eftersom revisorerna har tidigare erfarenheter och utvärderingar om dessa som 

påverkar deras attityd till den nya företeelsen byrårotation i olika avseenden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Definitioner 
FAR = Föreningen auktoriserade revisorer, en svensk branschorganisation för auktoriserade 

revisorer, lönekonsulter, redovisningskonsulter, skatterådgivare samt specialister (FAR, u.å). 

 

Klientens betydelse = En klient som är av stor ekonomisk betydelse för revisorn (Egen 

definition). 

 

Företag av allmänt intresse = Börsbolag och vissa finansiella företag (Bolagsverket, 2016). 

 

Små-N-studier = Genomförande av ett mindre antal intervjuer för att skapa djupare förståelse 

om ämnet (Jacobsen, 2002). 

 

Big N byråer = Ett samlingsbegrepp för de största revisionsbyråerna (Egen definition).  
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1. Inledning 

I nedanstående kapitel beskrivs bakgrund och problematisering av revisorns oberoende, 

faktorerna uppdragslängd, klientens betydelse samt byrårotation. Här framförs vad 

problemet som ska studeras är och varför ämnet är av intresse.  

1.1 Bakgrund och problematisering  

I USA år 2002 inträffade det som kom att kallas Enron skandalen. Enron hade en nära 

relation till sin revisor vilket ledde till att revisorn inte agerat som han borde. Beroendet 

mellan revisorn och Enron blev en av orsakerna till att USA:s dåvarande sjunde största 

företag gick i konkurs (Wallerstedt, 2009). Efter Enrons fall har ett flertal forskat om vad som 

gick fel, varför det fanns information som revisorn valde att dölja. Det har bland annat visat 

sig att Enron var rädda för att förlora sitt rykte, de valde därför, när det började gå dåligt, att 

undanhålla förlusterna istället för att undersöka vad som gått fel och förbättra det (Li, 2010). 

Efter Enrons konkurs och revisorns fall skakades allmänhetens förtroende för finansiella 

institutioner (Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 2006). Liknande typ av skandaler har även 

inträffat i Sverige, ett exempel på det är den omtalade Kreuger-kraschen 1932. Ivar Kreugers 

revisor Anton Wendler var en av få auktoriserade revisorer på denna tid men en oberoende 

revisor var han inte. Det framkom nämligen att Wendler rekryterats från en revisionsbyrå 

som Kreuger & Tolls finansdirektör var ägare av (Carrington, 2014). Enron-skandalen och 

Kreuger-kraschen är två exempel på händelser som bland annat orsakats av att revisorn inte 

varit oberoende. Brister i revisorns oberoende är något som kan skada ett fungerande 

näringsliv (Moberg, 2006). 

  

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kapitel 9 §3 är en revisors uppgift att, med god 

revisionssed, undersöka bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. Eftersom redovisningen är betydelsefull för bolagets intressenter 

måste innehållet vara trovärdigt och ge en rättvisande bild, vilket kräver att revisorn är 

oberoende (Moberg, 2006). Begreppet oberoende kan inom revisionen ses som det krav som 

ställs på en revisors handlingssätt för att uppnå objektivitet och självständighet. Begreppet 

kan definieras på flera olika sätt men en definition som Vårdal (Se Diamant, 2004) 

formulerade innebär att en revisor är oberoende om utförandet av arbetet grundar sig i 

föreliggande fakta vid bedömningar och beslutsfattanden och inte låter sig påverkas av andra 

människors åsikter och önskningar. En förutsättning för att revisionen ska uppfylla sitt 

ändamål är att den har auktoritet. Det krävs att en revisor har kompetens och är oberoende för 

att arbetet ska kunna vara auktoritativt (Diamant, 2004). Revisorsnämndens chefjurist Adam 

Diamant uttrycker att det förekommer anmälningar till revisorsnämnden som handlar om 

problem med revisorers oberoende och även uttalanden om jäv (Civilekonomen, 2014).  

 

Det finns det två huvudsakliga orsaker till att revisorer har svårigheter med att hantera 

oberoendet till klienterna. Den första orsaken innebär att en revisor riskerar att införliva 

ledningens, som ofta är klientens perspektiv, vilket anses påverka graden av oberoende. Den 
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andra orsaken som uppmärksammas är att revisorer drivs av egenintresse vilket kan påverka 

rollen de har (Catasús, 2016). Exempel på när revisorer kan ha ett egenintresse är när klienten 

är av stor ekonomisk betydelse och revisorn är beroende av intäkterna klienten medför 

(Tepagul & Lin, 2015). Storleken på kunden och vilken betydelse kunden har för 

revisionsbyrån är något som även Chi, Douthett Jr. & Lisic (2012) uppmärksammar. Det är 

inte ovanligt att klienterna är olika viktiga med hänsyn till ekonomi. I likhet med Tepagul & 

Lin (2015) blir risken för rubbningar i oberoendet större vid ekonomiskt viktigare klienter. 

Samtidigt som det påstås att revisorer blir mer villiga att bortse från viss finansiell 

information, det vill säga bli mer partisk, för att behålla kunder som är av större ekonomiskt 

intresse, så finns det medvetenhet om att en revisor måste tänka på sitt rykte och det kanske 

inte är värt att riskera det för en klient (ibid.). En annan referens som också undersöker 

klientens betydelse och hur det påverkar revisorns oberoende är Li (2009). Revisorsyrket är 

en profession där skadat rykte kan förstöra framtida inkomster. Revisorer har därför 

tillräckligt med incitament för att agera oberoende mot en ekonomiskt viktig klient (ibid).  

 

En annan faktor som kan påverka revisorns oberoende är uppdragslängd eftersom det utgör 

ett vänskapshot som innebär att revisorn kan anpassa sig efter klientens önskemål. Något som 

kan motverka hotet mot opartiskhet som kan uppstå vid lång uppdragstid är byrårotation, som 

innebär att företag måste byta revisionsbyrå efter en viss tid. Genom att studera hur 

betydande en revisors uppdragslängd är för kvaliteten på deras arbete kunde slutsatsen att 

byrårotation ökar en revisors oberoende antas. Resultatet anses vara viktigt speciellt för 

revisionsbyråer och ledningsgrupper eftersom det antas att om Enron haft byrårotation vart 

femte eller sjunde år hade den stora skandalen möjligen gått att undvika (Davis & Booker, 

2011). Tepalagul & Lin (2015) uppmärksammar också uppdragslängd som en faktor som kan 

påverka revisorns oberoende till sin klient. Det finns två synpunkter på vad för effekt längden 

av revisionsuppdraget har, där första synpunkten, som stödjer byrårotation, är att när 

uppdraget är långvarande mellan revisorn och klienten kan det skapa en relation sinsemellan 

som gör att revisorns oberoende äventyras. Det finns en risk att revisorn blir mer benägen att 

agera till förmån för förvaltningen och därigenom minskas även kvaliteten. Den andra 

uppfattningen innebär att när en revisor arbetar under en längre tid med samma klient ökar 

förståelsen för klientens verksamhet. Endast ett fåtal studier har genomförts som handlat om 

klientrelaterade hot och studierna har gett blandade resultat, vilket betyder att mer forskning 

inom området behövs. Vidare forskning om uppdragslängd kan bland annat bidra till att 

motivera byrårotationen som är ett krav i många länder (ibid).  

 

Det finns delade meningar om vad för påverkan byrårotation får på revisorns oberoende. 

Förespråkare av byrårotation menar att en lagstiftning om rotation förhindrar att revisorn och 

klienten skapar en relation där revisorn anpassar sig efter klientens önskningar och därmed 

äventyrar oberoendet. Trots det, har undersökningar på australienska byråer resulterat i att det 

endast finns ett fåtal fördelar med att införa byrårotation. Revisorer upplever en 

inlärningskurva med nya klienter för att få kunskap om verksamheten. Med tanke på 

kostnaderna som det medför, förefaller det sig inte som att byrårotation skulle gynna 
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marknaden. För att hantera problemet med oberoende är det mer sannolikt att andra initiativ 

ger större effekt än byrårotation (Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). I Sverige infördes 

bestämmelsen om obligatorisk byrårotation 2016, vilket innebär en förändring i form av en 

tidsbestämmelse av uppdragen för företag av allmänt intresse (EEG 537/2014). 

 

För att en förändring ska kunna genomföras krävs det att de anställda har en positiv attityd till 

förändring (Choi, 2011). Byrårotation är ett aktuellt ämne i Sverige, som det har gjorts 

relativt lite forskning om, vilket gör det intressant att undersöka vad revisorer har för attityd 

till lagkravet och hur det kan påverka oberoendet. Ett vanligt förekommande problem enligt 

(Choi, 2011) är att motivera de anställda till en positiv attityd, vilket är ett problem som 

skapar svårigheter vid förändringar. En del forskning har visat att attityd till förändring beror 

på vad för personlighet den anställda har, medan andra syftar till att det är den anställdas 

erfarenhet som har betydelse för attityden (ibid). Attityden kan förändras beroende på vilken 

information som framställts och ingen attityd kan påstås vara en ”sann attityd” (Wilson, 

Lindsey & Schoolar, 2000). Vilka värderingar och tidigare erfarenheter varje individ har är 

grundläggande faktorer för vilken attityd en människa har, men den ursprungliga attityden 

kan därefter förändras beroende på vad för information som finns tillgänglig (Bohner & 

Dickel, 2011).  

 

Eftersom oberoende är ett lagstadgat krav på revisorer och att det trots det förekommer 

skandaler och anmälningar om revisorer som ansetts vara beroende är det ett intressant ämne 

att studera. Tidigare forskning har genomförts om hur olika faktorer kan påverka oberoendet. 

En avgränsning av studien gjordes genom att endast undersöka faktorerna uppdragslängd och 

klientens betydelse. Orsaken till att de faktorerna valdes beror på att tidigare forskning om 

faktorerna lett till blandade resultat om hur det påverkar oberoendet vilket gör det intressant 

att studera vidare. Det kunde även från början förstås att uppdragslängd är en faktor som blir 

påverkad av byrårotationen som lagstadgats och tillämpas tvingande för företag av allmänt 

intresse i Sverige. Därför finner vi det intressant att även undersöka hur de valda faktorerna 

kan påverka attityden till det nya kravet om byrårotation. 

1.2 Frågeställningar 

Hur påverkas revisorers oberoende till klienten av faktorerna uppdragslängd och klientens 

betydelse, samt av det nya lagkravet om byrårotation? 

 

Vilken attityd har revisorer till byrårotation? 

 

Hur påverkar faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse vilken attityd revisorer har 

till byrårotation? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur faktorerna klientens betydelse, 

uppdragslängd och lagkravet om byrårotation kan påverka revisorns oberoende samt att förstå 

vilken attityd revisorer har till byrårotation. Slutligen är syftet att bidra med förståelse för hur 

faktorerna klientens betydelse och uppdragslängd påverkar revisorers attityd till byrårotation. 
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2. Teoretisk referensram  

I kapitlet nedan presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs 

yrkesrollen som revisor och vad en oberoende revisor innebär. Därefter framförs FAR:s 

analysmodell för oberoendeprövning. För att slutligen presenteras tidigare forskning om de 

valda faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse samt lagkravet byrårotation och 

fenomenet attityd.  

2.1 Revisorer och revision 

För att bli revisor krävs det en utbildning med inriktning redovisning och beskattning, 

utbildningen måste vara på akademisk nivå. Efter studierna behövs minst tre år praktisk 

erfarenhet innan ett prov för revisorsexamen kan avläggas, däremot rekommenderas det att 

yrket praktiseras i fem år innan provet genomförs. När provet är godkänt får man titulera sig 

som auktoriserad revisor. Förr var det revisionsplikt i Sverige, vilket innebar att det var 

obligatoriskt för alla bolag att anlita en revisor. Revisionsplikten avskaffades i slutet av 2010 

vilket innebär att de mindre aktiebolagen inte behöver anlita en revisor (Gustafson, Lundh & 

Seger, 2016). En revisors uppgift är att upprätta revision åt företag och vilken revisor som får 

uppdraget bestäms på bolagsstämman. Revision innebär att bokslut, räkenskaper samt 

förvaltningen av bolagets verksamhet granskas (Leornardz & Blomquist, 2010).  

2.1.1 Lagstiftning för revisorer 

I svenska lagstiftningen anges lagar om revisorers oberoende, revisorslagen (SFS 2001:883) 

§20 fastställer att revisorn i sin revisionsverksamhet “ skall utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet säkerställs “. I revisorslagen (SFS 2001:883) §21 fastställs att revisorn inför varje 

uppdrag ska pröva om det förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet för att 

kunna vara oberoende. Det anges även att revisorn, om vissa punkter uppfylls, måste avsäga 

sig ett uppdrag då han eller hon inte kan anses vara oberoende.  

2.1.2 Oberoende revisor 

En revisor ska kritiskt granska ett bolags bokslut, räkenskaper samt förvaltning. Det är därför 

viktigt att revisorn har en oberoende relation till det granskade företaget, annars skapar det 

svårigheter för revisorn att ha en objektiv synpunkt vid beslut. En revisor som inte är 

oberoende kan till exempel ha ett ekonomiskt intresse i bolaget eller vara granne/vän med en 

person som sitter i ledningen. Att vara en oberoende revisor innebär att personen kan ha ett 

objektivt perspektiv i sin yrkesroll och för att säkerställa oberoendet har FAR:s analysmodell 

framställts. FAR:s analysmodell används inför varje uppdrag för att revisorn ska kunna testa 

sitt oberoende (FAR, u.å). Skulle en revisor inte ha en oberoende relation till sin klient finns 

risken för att slutresultatet blir missvisande och det kan uppstå skandaler, som exempel Enron 

och Kreuger.  
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En revisors oberoende kan definieras på två olika sätt, faktiskt oberoende och synligt 

oberoende. Det faktiska oberoendet innebär att revisorn, i sitt handlade och tankesätt, är 

oberoende. Det synliga oberoendet är hur revisorns oberoende uppfattas av omgivningen 

(Dopuch, King & Schwartz, 2003).  

2.2 FAR:s analysmodell för oberoendeprövning 

I revisorslagen framkommer det vad som krävs av en revisor, bland annat står det att revisorn 

ska vara opartisk och självständig. År 2002 kom FAR med en analysmodell som revisorer ska 

använda inför varje uppdrag, för att kontrollera deras oberoende till klienten. Om det 

framkommer några orsaker som kan påverka oberoendet är revisorn skyldig att avböja 

uppdraget (Moberg, 2006). Intentionen med FAR:s analysmodell är att värna om 

revisionsverksamheten. Analysmodellen påvisar att revisorn inför nya uppdrag ska 

kontrollera om det förekommer omständigheter som kan förändra förtroendet för dennes 

förmåga att genomföra uppdraget med, som revisorslagen §20 (SFS 2001:883) fastslår, 

opartiskhet, självständighet och objektivitet. Denna prövning ska inte enbart göras vid nya 

uppdrag utan även för befintliga uppdrag om anledning därtill uppkommer (Diamant, 2004). 

 

FAR:s analysmodell kan sägas bestå av tre olika steg. Första steget handlar om igenkännande 

av eventuella förhållanden som typiskt sett kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet eller 

självständighet. I lagen finns fem typsituationer angivna, kopplade till fem olika hot, som 

alltid medför ett antagande för att revisorn måste avsäga sig uppdraget. De olika hoten är 

egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Sist 

anges en generalklausul som är en samling av alla situationer och händelser som inte nämns i 

de övriga fem hoten. Andra steget innebär en bedömning av, om det med hänsyn till 

förhållandena i fallet inklusive förtroendestärkande åtgärder, finns orsak att ifrågasätta 

revisorns förmåga eller vilja att genomföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. 

Sista steget innebär att denna prövning ska dokumenteras (FAR, u.å). 

2.3 Faktorerna klientens betydelse och uppdragslängd 

2.3.1 Klientens betydelse 

Eftersom det under många års tid uppmärksammats om olika skandaler som inträffat har det 

väckts ett intresse för revisorers oberoende. För att förstå vad som påverkar revisorns 

oberoende har forskare undersökt olika faktorers påverkan. En faktor som kan påverka är 

klientens betydelse ur en ekonomisk synvinkel. Exempelvis antas det att en revisor som får 

ett stort arvode av en klient blir beredd att kompromissa oberoendet för den klienten. 

Samtidigt måste en revisor tänka på sitt rykte för att inte skada sin profession. Vilket gör att 

det kan anses att en revisor har tillräckligt med incitament för att inte låta klientens betydelse 

påverka oberoendet (Li, 2009). Enligt Tepagul & Lin (2015) blir klienten av ekonomisk 

betydelse för revisorn på grund av att klienten betalar arvode för revisionen. När en revisor 
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får större arvode får klienten en större betydelse för revisorn. Om klienten är av stor 

ekonomisk betydelse så kan revisorn ha ett egenintresse, om revisorn är beroende av 

intäkterna klienten medföljer. Det gör att det finns risk att revisorn känner större press från de 

klienter med större ekonomisk betydelse, vilket kan leda till att revisorn väljer att agera 

utifrån klienten så den blir nöjd och därmed finns ett hot mot oberoendet. Även Chi, Douthett 

Jr. & Lisic (2012) uppmärksammar hur klienter kan ha olika betydelse för revisionsbyrån 

utifrån en ekonomisk synpunkt. En jämförelse gjordes mellan de så kallade Big N byråer och 

andra revisionsbyråer utöver de som tillhör Big N. Slutsatsen är att Big N byråer inte 

kompromissar oberoendet för ekonomiskt viktiga kunder men däremot kan de övriga 

revisionsbyråerna äventyra oberoendet för dels viktiga noterade företag men även onoterade 

klienter (ibid). 

2.3.2 Uppdragslängd 

Risken med att ett uppdrag med en klient pågår under en längre tid är att revisorns oberoende 

äventyras om det utvecklas en personlig relation mellan revisorn och klienten. Revisorn 

måste vara medveten om vilka hot som kan uppstå under en uppdragstid. Egenintressehotet är 

inte något som enbart kan uppstå vid rapporteringen utan det kan förekomma tidigare under 

uppdraget och kan påverka granskningen under revisionen. En längre uppdragstid kan minska 

revisorns oberoende eftersom sannolikheten för att revisorn ska följa klientens önskemål ökar 

(Carey & Simnett, 2006). Det här är något som även Tepagul & Lin (2015) framför. Ju längre 

uppdragstid en revisor har med en klient desto större är risken för att det skapas en vänskaplig 

relation mellan dem, vilket hotar revisorns oberoende. Ett annat sätt att se på lång uppdragstid 

är att långa uppdrag med samma klient ökar revisorns kunskaper om verksamheten, vilket är 

fördelaktigt för revisionen (ibid).  

 

För en effektiv och bra revision behöver revisorn ha kunskap om sin klient. Det gör att det 

skapas en relation mellan klienten och revisorn, vilket utgör ett hot mot revisorns oberoende. 

I synnerhet finns det större risk för att en revisor blir benägen att följa klientens önskemål. 

Däremot identifierar sig mer erfarna revisorer med sitt yrke, deras rykte får för stor betydelse 

för att låta en klient förstöra det. En annan upptäckt var att uppdragslängd inte utgör något 

hot mellan revisorns och klientens relation och det är därför inte nödvändigt att införa 

byrårotation (Bamber & Iyer, 2007). 

2.4 Byrårotation 

Byrårotation innebär att en klient behöver byta revisionsbyrå efter en bestämd tidsperiod. 

Den primära frågan kring byrårotation är huruvida införandet av rotation leder till att stärka 

oberoendet hos revisorer. Förhoppningen är att det ska leda till bättre granskning genom att 

antingen upptäcka eller rapportera felaktigheter i finansiella rapporter. Att vara revisor 

innebär i stor utsträckning en integrering med sina klienter. Långvariga uppdrag mellan 

revisorer och klienter kan leda till en besvärlig närhet sinsemellan som gör att revisorn kan 

äventyra oberoendet genom att förbise vissa felaktigheter. Ett exempel på en sådan relation är 
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företaget Enrons relation till sin revisor som tillslut ledde till en stor skandal. Detta utgör en 

förståelse till varför byrårotation kan vara ett svar på ökat oberoende hos revisorer (Arel, 

Brody & Pany, 2005). Förespråkare av byrårotation argumenterar även för att rotation av 

revisor medför ett nytt synsätt till uppdraget och hävdar att det är ett sätt att säkerställa 

revisorns oberoende. Motståndare till byrårotation hävdar att rotationen medför förlorad 

kunskap om klienten vilket påverkar effektiviteten av revisionsprocessen (Lu & 

Sivaramakrishnan, 2009). Med tanke på kostnaderna som uppstår inledande med en ny klient, 

medför byrårotation onödiga kostnader för både revisionsbyråer och klienter. Det finns därför 

andra ingripanden som kan ha bättre inverkan på problemet med oberoende revisorer 

(Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). Åtgärder som kan stärka oberoendet kan vara andra 

marknadsinriktade incitament men framförallt oron för dålig ryktesspridning bidrar till att 

upprätthålla revisorns oberoende (Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar & Carrera, 2009). 

Tidigare forskning om hur byrårotation leder till ökat oberoende har resulterat i att både 

fördelar och nackdelar har presenterats. 

 

Revisionsbyråer kan även ha ett ekonomiskt intresse till sina klienter, vilket innebär att byrån 

därmed har ett intresse om att bibehålla klienter för framtida revisionsuppdrag och framtida 

arvoden. Det faktiska oberoendet kan påverkas av detta om revisionsbyrån har förhoppningar 

om en fortsatt relation i framtiden med samma klient och nya uppdrag, vilket kan det leda till 

tvivelaktiga beslut under revisionen för att säkra det framtida arvodet. Byrårotation är en 

åtgärd som kan motverka detta problem, eftersom det begränsar förhoppningar om framtida 

arvoden, och på så vis minskar det ekonomiska egenintresset. Därmed har inte längre 

revisorn samma ekonomiska incitament till att agera på ett annat sätt än att vara oberoende 

(Kaplan & Mauldin, 2008).  

 

17 juni 2016 trädde EU:s revisionspaket (EEG 537/2014) i kraft med syfte att stärka revisorns 

oberoende och revisionskvalitet. Det nya revisionspaketet innebar ändringar i reglerna om 

revisorer och revision, ändringarna avser bland annat revisionsberättelsens innehåll, skärpta 

krav för oberoende revision samt obligatorisk byrårotation.  

 

Obligatorisk byrårotation: Vid längre uppdragstid uppstår risken att revisorn och klienten får 

en vänskaplig relation till varandra, vilket i sin tur kan leda till att revisorn blir mindre kritisk 

och att revisionskvaliteten minskar. Bestämmelserna kring byrårotation innebär en 

tidsbegränsning av revisionsuppdrag för företag av allmänt intresse. När ett företag av 

allmänt intresse utser en revisor eller revisionsbyrå för ett uppdrag ska det som minst pågå ett 

år och som längst tio år, därefter måste bolaget byta revisionsbyrå. Efter det finns en 

karenstid på fyra år innan revisionsbyrån åter får utföra uppdrag åt företaget. Syftet med 

byrårotation är att minska hotet mot oberoende. Byrårotation innebär inte bara att revisorerna 

får ökat oberoende utan det medför även en risk att revisorn går miste om viktig kännedom 

om bolagets verksamhet. Det går heller inte att bortse från att byrårotation medför stora 

kostnader för klienterna (EEG 537/2014). 
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2.5 Attityd 

Enligt Wilson, Lindsey & Schooler (2000) utvärderar människor ständigt sin omgivning, 

exempelvis sin jobbsituation, romantiska relationer eller den mat de äter. Det är sällsynt att 

människor har en neutral inställning till de nämnda situationerna i sin omgivning utan 

människor kan sägas ha en attityd till dessa företeelser (ibid). En grundläggande fråga om 

attityder handlar om vad begreppet faktiskt betyder. Trots att det gjorts mycket forskning sen 

långt tillbaka i historien om attityder finns det ingen överenskommen definition av begreppet 

(Olson & Zanna, 1993). Det förekommer olika definitioner av begreppet, men gemensamt för 

dem är utvärdering (Petty, Wegener & Fabrigar, 1997). Bohner & Dickel (2011) definierar 

attityd som en utvärdering av ett tankeobjekt. Tankeobjekt innefattar allt från abstrakta till 

vardagliga saker och kan egentligen innebära allting som en människa kan ha i åtanke, 

exempelvis människor, idéer och grupperingar.  

2.5.1 Positiv och negativ attityd 

Attityder kan betraktas som utvärderingar av tankeobjekt och kan sägas sträcka sig från 

positiv till negativ (Petty, Wegener & Fabrigar, 1997). Wilson, Lindsey & Schooler (2000) 

menar att attityder signalerar huruvida objekt i omgivningen är bra eller dåliga vilket leder till 

att människor antingen tar avstånd eller närmar sig objektet. Enligt Klaus, Broemer & Diehl 

(2000) kan attityden vara positiv, negativ eller neutral, men den kan aldrig vara positiv och 

negativ samtidigt. Den synpunkten kan dock inte helt representera situationer där individer 

kan gilla och ogilla ett objekt samtidigt, exempelvis kan en person tycka att träning är 

hälsosamt och då ha en positiv attityd till träning samtidigt som individen anser att det är 

tidskrävande och ansträngande vilket även innebär en negativ attityd. Forskare inom attityd 

menar att när en individ är inkonsekvent i sitt utvärderande, som i det angivna exemplet, 

kallas det en ambivalent attityd (ibid).  

2.5.2 Föränderlig attityd 

Vissa forskare hävdar att det inte finns någon “sann attityd” utan att attityden skapas på plats 

beroende på vilken informationen som finns tillgänglig vid den tidpunkten. Det innebär att 

attityden kan förändras beroende på vilken information som ges (Wilson, Lindsey & 

Schoolar, 2000). Attitydförändring innebär att en persons utvärdering av ett objekt ändras, 

där ändring utvärderas i förhållande till personens ursprungliga attityd (Petty & Wegener, 

1998). Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) påstår även att en attityd kan förändras. Om en ny 

attityd uppdagas, kan den åsidosätta, men inte ersätta, den tidigare attityden. Människor kan 

ha dubbla attityder, där en attityd är undermedveten och en är uttryckt. När människor ställs 

inför ett objekt som de ska uttrycka sin attityd gentemot, kommer deras undermedvetna och 

lagrade attityd upp automatiskt, som sedan justeras efter den information som tillkommer vid 

denna tidpunkt (ibid). I likhet med Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) menar Bohner & 

Dickel (2011) att attityden förändras beroende på vad vi har för lagrade utvärderingar och vad 

vi har för överväganden av ny utvärderings information. Attityder är alltså något som ständigt 

kan förändras, mycket beroende på vad för information som finns tillgänglig angående det 
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objektet. Exempelvis en individ som ursprungligen har en positiv attityd till att röka, men 

som efter att tillhandahållits övertygande information gällande hälsorisker med att röka, 

ändrat sin ursprungliga attityd till att bli negativ (ibid). 

2.5.3 Attityd till förändring 

Organisationer är beroende av att deras medarbetare har en positiv attityd till förändring inom 

arbetet. Tidigare forskning har resulterat i att det är organisationernas egna uppgift att 

motivera de anställda till att öppna upp och få en positiv attityd till förändring. Ett problem 

som upptäckts är att verksamheterna har svårt att uppnå sina mål med att motivera de 

anställda till förändring. Det här synsättet innebär att det beror på de anställda om 

förändringar inom organisationer är genomförbara. Flera olika forskare har undersökt olika 

faktorer som kan påverka medarbetarnas attityd, målet med det har varit att hjälpa 

organisationerna till att veta hur de ska förbättra attityden till förändring hos de anställda. En 

faktor som en del forskare anser har ett tydligt samband med attityd till förändring inom 

verksamheten är individens personlighet, samtidigt som några andra forskare inte alls håller 

med om det. De olika studierna visar på att negativ attityd är hänförlig till vilken situation det 

är, vad för typ av förändring och omständigheterna. Trots att vissa tror att personligheten kan 

ha betydelse för attityden så antas inte attityd till förändring vara personlighetsbaserad utan 

att det istället kan kopplas till de anställdas erfarenhet inom yrket (Choi, 2011). 

2.6 Teori motivering 

Nedan presenteras en sammankoppling av syftets essentiella delar med begrepp och teorier 

som redogjorts i den teoretiska referensramen som vidare kommer att användas vid analys av 

empirin. Inledningsvis i den teoretiska referensramen har det presenterats vad det innebär att 

arbeta som revisor, lagstiftning som revisorer ska förhålla sig till, vad det innebär att vara en 

oberoende revisor och FAR:s analysmodell för oberoendeprövning. Vidare i analysen 

används det som en bakgrund för förståelse om begreppet oberoendet och hur revisorn tar 

ställning till det i sin yrkesroll. FAR:s analysmodell används även för att få förståelse för hur 

revisorer testar sitt oberoende i yrket. Tidigare forskning om faktorerna klientens betydelse 

och uppdragslängd har därefter redogjorts i referensramen som vidare används för att 

analysera hur faktorerna påverkar oberoendet samt hur det påverkar vilken attityd revisorer 

har till byrårotation. Byrårotation i referensramen innefattar dels tidigare forskning inom 

ämnet och en redogörelse för att det är en gällande lag i Sverige från och med 2016. Det 

används fortsättningsvis för att analysera hur det påverkar revisorns oberoende men även för 

att förstå revisorers attityder till byrårotation. För att analysera revisorers attityder har 

referensramen redogjort för begreppets innebörd och hur attityder kan sträcka sig från positiv 

till negativ. Det har även presenterats att attityder kan vara föränderliga och hur attityder 

påverkar förändring inom organisationer. Attityd används för att bidra med förståelse för 

vilken attityd revisorer i dagsläget har till den nya lagstiftningen om byrårotation samt även 

förstå hur de ovannämnda faktorerna, klientens betydelse och uppdragslängd, kan påverka 

vilken attityd revisorerna har till byrårotation. 
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3. Metod 

Följande kapitel beskriver val av metod för studien. Här presenteras val av ämne samt val av 

metod för att sedan beskriva genomförandet av datainsamling, val av respondenter samt 

operationalisering. Avslutningsvis presenteras kritik mot metodvalet.  

3.1 Ämnesval 

Valet att studera revisorns oberoende gjordes eftersom oberoende är en central del i en 

revisors arbete som de måste ta i beaktning under arbetets gång. Det är också ett ämne som 

diskuterats i media i form av skandaler som uppstått. Efter att ha studerat begreppet och 

tidigare forskning kring ämnet föll valet på att studera hur faktorerna uppdragslängd och 

klientens betydelse kan påverka oberoendet. Eftersom det nyligen infördes en ny reglering 

kring uppdragslängd, nämligen byrårotation, i Sverige var det intressant att dessutom studera 

revisorers attityd till den nya regleringen och hur faktorerna kan påverka attityden. 

3.2 Metodval 

Vid kvalitativ forskningsstrategi finns inga förväntningar på utfallet vilket skapar möjligheter 

till ny information. Det anses därför vara lämpligt att använda en kvalitativ strategi för att få 

möjlighet till utförliga och nyanserade svar av respondenterna därför att det kan leda till en 

djupare förståelse för det som ska undersökas vilket bidrar till en nyanserad analys (Jacobsen, 

2002). Utifrån Jacobsen (2002) har en kvalitativ strategi valts till studien, den strategin har 

bidragit med att utveckla förståelsen för vilken attityd revisorer har till byrårotation, hur det 

påverkar revisorns oberoende, samt hur attityder kan påverkas av faktorerna uppdragslängd 

och klientens betydelse. Det har därmed gjort det möjligt att uppnå syftet med studien. Om en 

kvantitativ strategi använts istället skulle det bland annat ha inneburit att det skulle funnits 

angivna svarsalternativ. Undersökningen skulle då vara i form av en enkät alternativt skulle 

intervjun genomföras med användning av frågeformulär. Holme & Solvang (1997) menar att 

vid en kvalitativ intervju används inte frågeformulär därför att det förhindrar respondenten 

från att svara utifrån sin egna uppfattning. Vid frågeformulär blir det en större kontroll från 

intervjuaren än vad det ska vara vid en kvalitativ forskningsmetod. Det gör att en kvalitativ 

forskningsstrategi och utförande i form av intervjuer är ett relevant metodval i den här 

studien.  

3.2.1 Datainsamling 

Utifrån problematiseringen har böcker och vetenskapliga artiklar som behandlat ämnen som 

oberoende revision, uppdragslängd, klientens betydelse samt byrårotation tillämpats. 

Litteraturen har genomgående använts som ett stöd i studien och med hjälp av vetenskapliga 

artiklar har den teoretiska referensramen, som är grunden för analysen, utformats. Med hjälp 

av databasen Google Scholar har sekundärdata, i form av olika vetenskapliga artiklar, sökts 

fram som berör studien. Utifrån forskningsområdet valdes vissa sökord ut, exempelvis: audit, 

auditor independence, audit firm rotation, attitude, attitude change. Genom sökningen 
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upptäcktes ett flertal artiklar som var användbara för genomförandet av studien. Bryman & 

Bell (2013) beskriver elektroniska databaser som en värdefull källa för att hitta vetenskapliga 

artiklar som kan vara användbara för studien. För att begränsa resultaten av artiklar som 

presenteras vid sökningen är det lämpligt att begränsa sökorden utifrån nyckelord och årtal 

som är relevanta för studien som ska genomföras. Vid sökning av artiklar till 

problematiseringen eftersträvades aktuella artiklar som behandlade studiens ämne, vilket 

ledde till en avgränsning av de flesta sökningarna till artiklar publicerade från 2010 och 

framåt. Nyckelorden som användes vid sökning av artiklar var genomtänkta för att 

representera det vi eftersträvade till studien. Exempelvis användes “attitude” och “attitude 

change” för att identifiera artiklar som behandlade attityder som vidare kunde användas till 

att bidra med förståelse för vilken attityd revisorer har till byrårotation.  

 

Datainsamling av primärdata till studien har gjorts i form av semistrukturerade intervjuer. 

Grunden för en semistrukturerad intervju enligt Bryman & Bell (2013) är att intervjuaren 

utformar ett frågeschema som blir utgångspunkten för intervjun, men att intervjuaren sen har 

möjlighet att ställa ytterligare frågor. Som tidigare nämnt används en kvalitativ 

forskningsstrategi vilket innebär att respondenten vid intervjuerna kunde svara fritt. Genom 

att utforma en semistrukturerad intervju fanns det utrymme för intervjuaren att ställa olika 

följdfrågor beroende på respondentens svar. Att ha möjlighet till att ställa följdfrågor var bra i 

exempelvis situationer då respondenten gav ett kortfattat svar eller om respondenten 

missuppfattat frågan.  

 

I samband med företagsekonomisk forskning är det vanligt att författarna genomför 

personliga intervjuer, även om telefonintervju eller mailintervju är andra möjliga 

intervjuformer (Bryman & Bell, 2013). I studien genomfördes enbart personliga intervjuer 

vilket gjorde att intervjuerna blev öppna och avslappnade med möjligheter till att ställa 

följdfrågor. Om studien istället haft mejlintervjuer hade risken för korta och sammanfattade 

svar varit större och det hade möjligen krävts fler intervjuer för att komma fram till en 

välarbetad slutsats. Telefonintervju är ett bra alternativ om respondenten och intervjuaren inte 

har möjlighet att träffas, däremot blir det lättare att lägga på luren eller att inte svara helt 

ärligt om respondenten inte ser personen den pratar med, därför valdes även alternativet att ha 

telefonintervju bort.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är små-N-studier en metod som innebär att man endast utgår från ett 

fåtal enheter i syfte att få välgrundad information och kunskap om varje enskild respondent. 

Små-N-studier har därför valts till studien för att få en djupare förståelse om varje 

respondent. Studien fokuserar på revisorers oberoende och revisorers attityd till byrårotation 

och därför var målgruppen av respondenter revisorer, där fem respondenter var auktoriserade 

revisorer och en var revisorsassistent. Intervjuguiden (se bilaga 1) upprättades utifrån teori, 

syfte och frågeställning, och medtogs sedan till intervjuerna. Intervjuguiden framställdes för 

att alla intervjuer skulle utformas på ett liknande sätt. Enligt Jacobsen (2002) är det en fördel 

att intervjuaren spelar in intervjun och sedan transkriberar, skulle intervjuaren istället 
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anteckna vid intervjun tappas ögonkontakt med respondenten vilket kan orsaka brister i 

konversationen. Efter godkännande från respektive respondent medtogs bandspelare till varje 

intervju för att i enlighet med Jacobsen (2002) ha intervjuerna inspelade och därefter 

transkribera intervjuerna var för sig. 

3.2.2 Val av respondenter 

Valet att intervjua sex stycken revisorer gjordes dels för att kravet på oberoende ställs på 

revisorer samt att det är revisorer som påverkas av byrårotation. Att genomföra sex intervjuer 

grundar sig i Jacobsen (2002) förklaring av små-N-studier. Små-N-studier genomförs vid fem 

till tio intervjuer. Ett fåtal intervjuer gör det möjligt att på en mer avancerad nivå kunna 

analysera och förstå varje enskild respondent (ibid). En avgränsning som gjordes var att 

enbart intervjua revisorer anställda på större byråer i Örebro. Den avgränsningen gjordes 

eftersom kravet på byrårotation gäller för företag av allmänt intresse, det vill säga börsbolag 

och andra finansiella bolag. Sannolikheten är därmed större att det är de större 

revisionsbyråerna som har klienter som är företag av allmänt intresse och att revisorerna 

anställda på de större byråerna lättare kan uttala sig om sin attityd till det nya lagkravet. 

 

Det var viktigt att genomföra intervjuerna personligen för att respondenterna skulle få 

möjlighet till att tydligt klargöra sina åsikter och svar. Eftersom tidsramen tillät personliga 

intervjuer gick det att genomföra. Varje enskild respondent fick möjlighet att vara anonym 

och därför anges varken personens namn eller byråns namn. Det är inget problem för studien 

att respondenterna är anonyma eftersom syftet är att få en övergripande uppfattning, en 

sammanställning, av respondenternas attityd till byrårotation samt hur de uppfattar att 

klientens betydelse och uppdragslängd kan påverka revisorns oberoende. Hade det varit 

intressant att veta vad varje enskild respondent tycker för att få en uppfattning om hur det 

fungerar på olika byråer hade det varit mer problematiskt att inte kunna namnge byråerna. 

Men eftersom det, i den här studien, inte är relevant att veta vad varje enskild revisor eller 

revisionsbyrå har för åsikt påverkas inte studien av respondenternas anonymitet. Enligt 

Jacobsen (2002) kan garanterad anonymitet leda till att respondenten blir mer villig att svara 

till skillnad från om den hade behövt ange sitt namn. Det är vanligt att många väljer att 

undvika att svara ärligt på vissa frågor i de fall svaren kan kopplas till dem, vad de är för 

personer och hur de kan vara i sin yrkesroll. I den här studien är det fördelaktigt att 

respondenterna är anonyma eftersom det medförde att respondenterna kände sig tryggare till 

att svara öppet och ärligt på intervjufrågorna. 

3.3 Operationalisering 

Innan en studie genomförs bör vissa begrepp operationaliseras. Genom att operationalisera 

begrepp blir de mätbara. Vid operationaliseringsprocessen börjar man med ett teoretiskt 

begrepp som sedan delas in i huvudkomponenter, huvudkomponenterna delas sedan in i 

delkomponenter. Indelningen av komponenter görs fram tills en tillräckligt konkret nivå 

uppnåtts (Jacobsen, 2002). Utifrån den teoretiska referensramen och analysmodellen har en 



 

 

 

 

 

 

14 

intervjuguide framställts (se bilaga 1). För att få svar på problemformuleringen 

konkretiserades intervjufrågorna för att det ska vara möjligt för respondenten att förstå 

begreppen utan att behöva ha teoretisk kunskap. Intervjufrågorna har grundat sig i 

huvudkomponenter som är direkt kopplade till teoretiska begrepp, se operationaliseringen 

(figur 2) nedan.  

 

 
Figur 2. Operationalisering (Egen konstruktion) 
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3.4 Analysmetod  

Till en början upprättades en intervjuguide som delades in i olika områden. Indelningen av 

frågorna till de olika områdena gjordes utifrån de teoretiska begrepp frågorna behandlade (se 

figur 2). Att kategorisera frågorna på det sättet gjorde det möjligt att koppla respektive svar 

till den teoretiska referensramen vilket underlättade för analysen. För att sedan analysera och 

förstå svaren som intervjuerna bidragit med, har varje intervju transkriberats, vilket var 

möjligt eftersom varje intervju fanns inspelad. Efter att transkriberingen fullgjorts har varje 

intervju bearbetats ett flertal gånger för att öka förståelsen för vad varje respondent säger 

vilket minskar risken för misstolkning. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) är mängden av svårhanterligt material i form av intervjuskrifter 

eller andra dokument ett dilemma vid kvalitativa undersökningar. Något som är vanligt 

förekommande vid kvalitativ forskning är att dela in analysen utifrån teman och genomföra 

en så kallad tematisk analys. I denna studie valdes det därför att, i likhet med intervjuguiden, 

dela in empirin och analysen utifrån olika teman. 

 

Analysering av den data som samlades in gjordes likt en spiral, först beskrevs den, sen 

kategoriserades och kombinerades den samt slutligen rapporterades. Att det liknar en spiral 

beror på att när det var gjort, så börjades processen om, vilket görs för att kontinuerligt 

bearbeta och förbättra arbetet. Processen gjordes i likhet med Jacobsen (2002) beskrivning på 

hur analysering av kvalitativa data går till. Att det ses som en spiral beror på att allt inte 

behöver komma i en viss ordning utan det kan varvas, göras om och förbättras (ibid).  

3.5 Metodkritik 

En alternativ metod till studien hade varit att använda en kvantitativ metod istället för 

kvalitativ. En kvantitativ metod hade inneburit en större kontroll från författarna vilket 

innebär att studien blir mer strukturerad (Holme & Solvang, 1997). Eftersom en kvalitativ 

metod enligt Holme & Solvang (1997) leder till en djupare förståelse och uppfattning för 

ämnet som studeras så var det metodvalet som gjordes till den här studien. Det finns risker 

med att samla in data genom intervjuer eftersom det är svårt att lita på om svaren från 

respondenten är sanningsenliga. Det beror på att i de flesta av fallen vill inte respondenten 

uttrycka något dåligt om deras yrke och arbetsplats. Det gör att mycket tid lagts ner på att 

utforma en intervjuguide som gör det möjligt att få svar på det som krävs för att studien ska 

vara genomförbar. En viktig del är att inledningsvis vara tydlig med vad syftet är med studien 

och även att informera respondenten om att han eller hon får vara anonym. På grund av att 

respondenterna är anonyma har de kunnat svara öppet och ärligt vilket de kanske inte gjort 

om de behövt ange sitt namn.  

 

Respondenterna är som nämnt ovan främst auktoriserade revisorer med undantag från en 

person som är revisorsassistent. Det fanns inget krav på hur många års erfarenhet inom yrket 

respondenterna måste ha för att delta i studien. Respondenterna i studien har olika lång 
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erfarenhet vilket det finns en medvetenhet om. Det skulle kunna vara lämpligt med ett krav 

på minst tio års erfarenhet eftersom kravet på byrårotation infaller efter tio år. Det finns en 

risk att en person med kort erfarenhet av yrket har svårare på att svara på sin attityd till 

byrårotationen eftersom den personen inte hunnit ha långa uppdrag med en och samma klient. 

Det kan däremot vara en fördel att intervjua revisorer som har kortare erfarenhet eftersom 

deras attityd till byrårotation kan skilja sig gentemot de med lång erfarenhet på grund av att 

de inte kunnat ha samma klienter under lång tid. Vilket gör att det inte behöver vara negativt 

utan snarare positivt att intervjua revisorer med olika lång praktisk erfarenhet. En övergriplig 

analys gör det möjligt att tillämpa och överföra resultatet på flera byråer och revisorer. 
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4.Empiri 

I nedanstående kapitel presenteras det empiriska materialet. Empirin presenterar varje 

respondents svar var för sig uppdelade efter fyra teman.  

 

Empirin delas in efter varje intervju. Därefter delades intervjufrågorna in i fyra olika teman: 

oberoende, klientens betydelse, uppdragslängd och byrårotation. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

är med hjälp av rubriker, indelad i dessa teman, som visar vilka frågor som hör till vilket 

tema. 

 

Alla respondenter i studien är anonyma och benämns därför som Revisor A-F. Revisor A, B, 

D, E och F är auktoriserade revisorer medan Revisor C är revisorsassistent. Gemensamt för 

de alla är att de är anställda på större revisionsbyråer i Örebro. 

 

Revisor A – 21 års erfarenhet 

Revisor B – 12 års erfarenhet 

Revisor C – 3 års erfarenhet 

Revisor D – 27 års erfarenhet 

Revisor E – 30 års erfarenhet 

Revisor F – 5 års erfarenhet 

4.1 Oberoende 

Revisor A, Revisor B och Revisor D uttalar att de testar sitt oberoende med hjälp av FAR:s 

analysmodell. Revisor A uttrycker att revisorn testar sitt oberoende genom analysmodellen 

två gånger per år. Revisorn har dessutom, undermedvetet, analysmodellen med sig när det 

händer saker som skulle kunna äventyra oberoendet. Även Revisor B testar sitt oberoende 

löpande under året och varje år sker dokumentation om revisorn anses vara fortsatt 

oberoende. Det är även något som Revisor D nämner, revisorn testar sitt oberoende genom 

dels analysmodellen och jävsreglerna men även genom byråns egna policys och lokala 

riktlinjer. Prövningen av oberoendet görs vid varje ny kund, nytt uppdrag, under ett uppdrag, 

och avslutande av uppdrag. Exempelvis om revisorn gör revisionen och sen någonting annat 

så måste det testas och om det sker någon förändring under uppdraget måste den förändringen 

testas. Det är därför enligt Revisor D viktigt att alltid vara uppmärksam på förändringar. 

Revisor E menar att det är viktigt att testa sitt oberoende innan och efter varje uppdrag för att 

säkerställa sitt oberoende, skulle det visa sig att revisorn inte varit helt oberoende innebär det 

att revisorn inte kan signera revisionsberättelsen. Även Revisor F testar sitt oberoende före 

och efter varje uppdrag med hjälp av en mall som fylls i. Revisor C är den revisorn som 

endast uttrycker att oberoendet testas i enlighet med en intern policy, som liknar en lång 

checklista där revisorn inför ett uppdrag stämmer av att det inte föreligger något faktiskt eller 

synbart oberoende. Avstämningen görs inledande för ett uppdrag men även avslutande som 

en slutsats för uppdraget som helhet. Däremot uttrycker även Revisor C att den interna 

policyn, analysmodellen som de använder, grundar sig i FAR:s rekommendationer. 
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Både Revisor B och Revisor F förklarar att oberoendet innebär att revisorn inte är partiskt 

och därmed kan ge en objektiv bedömning av räkenskaperna. För att kunna göra en objektiv 

bedömning krävs exempelvis att revisorn inte har några intressen, inte har för mycket 

personlig koppling till bolagen, eller är för involverad i upprättande av rapporter. Det är även 

något Revisor E anser. Oberoendet handlar om att inte ha några relationer med kunden, 

exempelvis får inte en revisor låna pengar av kunden eller köpa varor för ett annat pris än vad 

andra får. Men enligt Revisor E blir det svårare när det gäller vänskapsrelationer och vad 

tjänsten innehåller. Ibland vill Revisor Es kunder att revisorn hjälper till med andra tjänster, 

utöver revisionen, vilket gör att Revisor E, i sådana fall behöver granska det revisorn själv 

gjort och det är då frågorna om oberoende blir viktiga.  

 

Enligt både Revisor C och Revisor D handlar det om två stycken olika delar av oberoende, 

det faktiska oberoendet och det synliga oberoendet. Den faktiska biten av oberoendet är när 

det inte finns något som kan påverka den professionella uppfattningen eller förhindra revisorn 

från att vara objektiv i frågor. Den synliga biten av oberoendet är att ingen ska kunna uppleva 

en situation eller relation som beroende. Det är därför, enligt Revisor D, viktigt att förstå de 

båda delarna och att revisorer förhåller sig till det.  

4.2 Klientens betydelse 

Revisor A förklarar att revisorn arbetar på en så pass stor byrå att det inte finns klienter som 

är av större ekonomisk betydelse. Det är något som även Revisor B och Revisor F uttrycker. 

Enligt Revisor F finns det mallar som styr vad en revisor får och inte får göra och att det i den 

bemärkelsen inte finns klienter av större ekonomisk betydelse vid större byråer. Det spelar 

ingen roll om en kund är liten eller stor, revisorn är strikt i alla uppdrag och är noga med att 

dokumentera och analysera om det finns något som kan hota oberoendet och det gör revisorn 

oavsett kundens storlek, förklarar Revisor F. Samtidigt som det inte anses finnas klienter av 

en stor ekonomisk betydelse där revisorn är anställd uttrycker Revisor A: 

 

“Hur oberoende är man egentligen, det är ju trots allt kunderna som betalar vårt arvode” 

(Revisor A).  

 

Enligt Revisor D är det viktigt att fundera kring orsaken till varför byrån inte vill förlora en 

stor kund. Orsaken får inte vara hur byrån blir ersatt, däremot skulle det kunna handla om att 

byrån inte kommer kunna ha kvar personal om de förlorar kunden. Revisor D anser dock att 

det inte är något som förekommer på byrån, eftersom de inte har kunder av den ekonomiska 

betydelsen. Kunderna sätts i relation till byrån och inte till revisorn som person. Däremot 

skulle problemen kunna vara större vid mindre byråer och därför är det, utifrån Revisor D:s 

eget perspektiv, helt främmande. 

 

“Sen vid de här mindre byråerna, där är det ju alltid större problem. Och om en stor kund 

står för halva omsättningen, det är ju klart...då är det jobbigt” (Revisor D). 

 



 

 

 

 

 

 

19 

Revisor A, Revisor B och Revisor D är överens om att det kan se annorlunda ut vid mindre 

revisionsbyråer, det beror på att vid en mindre byrå står varje kund för större andel av 

omsättningen. Även revisor F menar att det skulle kunna skilja sig till mindre byråer men att 

revisorn inte arbetat på en mindre revisionsbyrå och har därför svårt att uttala sig om det. När 

den enskilde revisorn får sin första kund så står den kunden för 100 procent av omsättningen 

men ju fler kunder revisorn får desto större spridning blir det, menar Revisor A. Revisor B 

förklarar att det skulle kunna finnas en risk för att en revisor skulle tänja på gränserna om en 

kund är av stor ekonomisk betydelse men att det i så fall skulle förekomma vid mindre 

byråer. Revisor E menar dock att det förekommer klienter av stor ekonomisk betydelse även 

på större byråer och att oberoendet blir påverkat av det. Revisor E förklarar också att det inte 

finns någon stolthet över det och att många revisorer förnekar det. 

 

“Det är ju ändå en affärsverksamhet och det är beroende på olika sätt, det finns ju olika, man 

får ju ersättningar på olika nivåer, det beror på hur det går och det, man ser allt på 

ekonomiskt resultat för företaget så, visst har det betydelse även om man kanske inte medger 

det” (Revisor E).  

 

Eftersom det förekommer klienter av ekonomisk betydelse förklarar Revisor E att byrån 

måste hantera det på ett visst sätt för att förhindra att oberoendet ska påverkas. Revisor E 

nämner ett exempel på hur de hanterar klienter av stor ekonomisk betydelse. Revisionsbyrån 

har en redovisningsbyrå som kund, där de sköter revisionen åt redovisningsbyråns kunder. 

Revisor E förklarar att de valt att enbart göra revisionen för redovisningsbyråns kunder men 

inte för själva redovisningsbyrån i sig. De gör så för att förhindra att byrån ska hamna i 

situationer där revisorn vill vara extra snälla mot klienten för att byrån inte vill förlora 

företaget som klient, eftersom de står för en stor summa pengar. Ibland upplever Revisor E 

att revisorn själv faktiskt är oberoende till en klient men att andra, utomstående, kan uppfatta 

det som att de är vänner, vilket gör att det synliga oberoendet blir påverkat. Det är därför 

viktigt att förstå att oberoendet kan vara både synligt och faktiskt enligt Revisor E. Det är 

något som även Revisor C håller med om. Enligt Revisor C påverkas inte oberoendet i det 

faktum att det skulle påverka omdömet eller leda till oegentligheter om en kund är av stor 

ekonomisk betydelse. Däremot kan det vara en fråga om prioritering. Om det är en väldigt 

stor kund och en liten kund som samtidigt behöver någonting väldigt fort fördelas troligtvis 

resurserna mer till den stora kunden eftersom det blir en prioriteringsfråga inom byrån. Det 

synliga oberoendet kan enligt Revisor C möjligtvis påverkas om en kund är av stor 

ekonomisk betydelse, om en utomstående som är en välinformerad part, bildar en uppfattning 

om att revisorn kan ha incitament till att agera fördelaktigt gentemot kunden. För att hantera 

klienterna finns interna policys som revisorn utvärderas enligt. Dessutom finns kollegor till 

hjälp att rådfråga om revisorn är osäker om en situation kan påverka det synliga oberoendet 

exempelvis. Revisor C menar att det är en gedigen utvärderingsprocess inför varje uppdrag 

och så är det för alla större revisionsbyråer.  
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4.3 Uppdragslängd 

Revisor A, Revisor B, Revisor E och Revisor F uttrycker vänskap som en riskfaktor som lång 

uppdragstid kan medföra. Enligt Revisor A ökar risken för att bli mer beroende eller bekant 

med företaget med längre uppdragstid. Det är något som även Revisor E uttrycker som menar 

att förtroende är något som utvecklas med tiden men risken finns, med vissa klienter, att det 

kan övergå till vänskap. Revisor B:s bedömning är att lång uppdragstid inte påverkar 

oberoendet särskilt mycket. Däremot kan det påverka jävet, det ena är hur påverkan på 

kunden i oberoendet är och det andra är hot mot jäv. Det kan vara svårt att dra en gräns från 

när revisorn haft en bra kundrelation till att ha haft en för privat vänskapsrelation, därför kan 

det komma att påverka jävet, men det är snarare jävsproblematiken som påverkas än 

oberoendet enligt Revisor B. Enligt Revisor D är det viktigt att komma överens med sina 

kunder men det betyder inte att det utvecklas en vänskaplig relation. Medan Revisor F anser 

att det såklart finns en risk för vänskap, men revisorn är så styrd i revisionen och vilka steg 

som ska genomföras. 

 

“Så det känns inte som att man hoppar över något steg bara för att vi har varit där i tio år, 

utan det är ju ganska styrt, upplever jag iallafall” (Revisor F). 

 

Enligt Revisor C kan presumtionen med ett långt förhållande med en kund vara att det leder 

till att revisorn får ett för stort förtroende för kunden, vilket skulle leda till en begränsning i 

omdömet. Men Revisor C förklarar att det däremot är så att revisorn får mer kundkännedom 

och bättre kommunikation med kunden desto längre uppdragstiden är. En lång kundrelation 

leder enligt revisor C till välslipade processer och en upparbetad rutin för det företaget, vilket 

gör det enklare att uppmärksamma och åtgärda de problem som uppstår. 

 

“Så det är snarare som så att en kund som har varit hos oss väldigt länge, är en kund som är 

väldigt välstrukturerad, sällan har fel och alltid frågar innan det händer någonting” (Revisor 

C). 

 

Att lång uppdragstid leder till mer kundkännedom är något som alla revisorer påpekar. 

Revisorerna menar att en fördel med lång uppdragstid är att revisorn får kunskap om 

klientens verksamhet. Revisor A ser fördelen med längre uppdragstid eftersom revisorn får 

goda kunskaper om klienten och blir en betrodd rådgivare. Vid ett nytt företag måste revisorn 

först lära sig hur verksamheten är uppbyggd. Det gör att revisorn blir mer effektiv när 

revisorn har kunskap om hur företaget fungera i jämförelse med i början av revisionen. 

Revisor A förklarar att revisorn haft kunder sedan slutet på 90-talet, början på 2000-talet och 

de kunderna har revisorn goda kunskaper om, däremot skulle revisorn aldrig tänja på 

gränserna utan snarare leder det till att klienterna ringer och frågar innan de gör någonting. 

Revisor B påpekar också att en fördel med längre uppdragstid är att revisorn får kunskap om 

kunden, vet hur verksamheten fungerar, vilka rutiner de har, vart riskerna ligger och hur de är 

som personer. Det handlar mycket om att identifiera risker utifrån den kunskapen revisorn har 

i verksamheten. Därför är det enligt Revisor B en stor fördel att ha kunder under längre tid. 
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Att det blir lättare att identifiera risker när man får mer kunskap om kunden nämner även 

Revisor D, Revisor E och Revisor F. Revisor D menar att flest fel inträffar vid nya kunder, 

vilket beror på att revisionen är riskbaserad och revisorn därför måste förstå affärsriskerna. 

Det innebär att när revisorn haft ett uppdrag under längre tid besitter revisorn redan 

grundförståelsen och revisorn kan därmed prioritera att fokusera på förändringarna. Fördelen 

med att ha en längre uppdragstid är därför enligt Revisor D att kunskapen om verksamheten 

ökar. Enligt Revisor E får inte uppdragstiden bli för kort, eftersom det inte får en positiv 

effekt att byta byrå för ofta. Revisor E menar att det säkerligen kan vara bra för oberoendet 

eftersom samma relationer inte hinner skapas, men för revisionen blir det mindre bra. Revisor 

E menar att det tar några år innan revisorn får kunskap branschen klienten är verksam i, hur 

företaget fungerar och vilka risker som finns. Revisor F beskriver att mer kunskap om 

verksamheten uppnås med tiden, vilket gör att revisorn får bättre kännedom om vart riskerna 

finns. 

 

En nackdel enligt Revisor C skulle kunna vara att förtroendet för kundens förmåga att göra 

rätt blir så starkt att revisorn missar fel. Det kan även finnas ett självgranskningshot eftersom 

revisorn kan vara inkopplad i många delar av bolaget. Revisor D uttrycker det som att det 

finns en risk för att revisorn blir “hemmablind” och att det därmed kan behövas en ny revisor 

som kan se det ur ett nytt perspektiv. Däremot blir inte det ett problem eftersom revideringen 

görs i team. Fördelarna överväger nackdelarna, menar Revisor D. Enligt Revisor F kan det 

också vara bra att det efter en tid kommer in nya ögon och det menar revisorn att det finns 

fördelar med. När en revisor haft samma kund länge kan den revisorn uppleva risken som en 

sak, men om någon annan tittar med nya ögon kan den uppleva att risken är något helt annat. 

Men enligt revisor F påverkar längden på uppdraget inte oberoendet särskilt mycket, men det 

finns enligt revisorn både för och nackdelar med långa uppdrag. Något som enligt Revisor E 

kan påverka oberoendet är att vid mindre företag, där ägaren och företagaren är samma 

person, kan revisorn hjälpa till med mer än bara revisionen. Vid större företag träffar revisorn 

oftast andra personer än företagets VD, vilket gör att revisorn får en annan sorts relation vid 

sådana kunder eftersom revisorn ibland kan träffa lagerpersonal eller ansvarig över 

redovisningen istället för VD:n som i slutändan står för ansvaret. Därför kan klientens 

storlek, enligt Revisor E, vara en faktor som påverkar hur långt respektive kort ett uppdrag 

bör vara. 

4.4 Byrårotation 

Revisorerna som deltog i studien hade blandade åsikter om det nya lagkravet byrårotation, 

däremot kunde alla revisorer ange både fördelar och nackdelar med det. Revisor A anser att 

byrårotationen kan leda till minskad effektivitet. Revisor A menar att revisorer är så pass 

professionella att de ska kunna ha en klient i mer än 30 år utan att det ska påverka 

oberoendet. Revisorn tror mer på långsiktiga förhållanden och anser att det inte är nödvändigt 

för oberoendet att tvinga ett företag till att byta revisionsbyrå efter tio år. Revisor A menar 

även att det skulle räcka med att införa personrotation eftersom revisorn därmed skulle kunna 

vidareförmedla tidigare kunskap och information om kunden till en kollega och på så vis 
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behålls effektiviteten. Det är något som även Revisor D kan hålla med om, som menar att ett 

byte av revisor medför ett nytt perspektiv av revisionen. Revisor E menar att det möjligtvis 

kan räcka med en personrotation, men förklarar att det i så fall skulle krävas kortare 

intervaller, för att det skulle vara tillräckligt. Samtidigt menar Revisor E att det finns en 

anledning till att byrårotation införs på de större bolagen: 

 

“Man har sett att revisorerna kanske inte varit riktigt professionella och inte liksom ställt rätt 

frågor eller krävt, utan bara accepterat lite för mycket” (Revisor E).  

 

Revisor E förklarar också att revisorn inte har några kunder som har den tvingande 

byrårotationen men revisorn har vissa kollegor som kommer bli påverkade av det. Däremot 

har Revisor E en stor koncern som kund, koncernen är inte börsnoterad och därför är inte 

byrårotationen obligatorisk för koncernen, de vill dock ändå ha rotation av huvudansvarig 

revisor. Revisionsbyrån byts inte ut, men de har en sjuårig rotation, inom byrån, för vem som 

är huvudansvarig. Revisor E menar att det är för att koncernen inte vill att det ska skapas 

några vänskapsband. Att inte bli påverkad av byrårotationen är något som flera revisorer 

diskuterar, bland annat nämner både Revisor B och Revisor F det och därför har de försökt ge 

sin generella uppfattning om ämnet. Revisor B menar att kunskapen om företaget är viktigt 

men att det ändå kan vara befogat att införa byrårotation bland företag av allmänt intresse. 

Eftersom det finns ett externt intresse i de företagen kan det vara mer befogat att revisorn byts 

ut, för att hela tiden uppnå objektivitet. Det bör dock inte vara för kort period, eftersom det är 

en inkörningsperiod vid nya uppdrag, särskilt vid stora företag. Men tio år är ganska lång tid, 

så i det stora hela är det enligt Revisor B troligtvis positivt. 

 

“Jag tror att det kanske ändå sker byten inom tio år naturligt, tio år är ändå länge, det hade 

varit skillnad om det hade stått fyra, då hade jag nog tyckt att det var kort och negativt” 

(Revisor B). 

 

Även Revisor E menar att det är viktigt att uppdragstiden inte blir för kort med 

byrårotationen eftersom det är börsnoterade bolag som påverkas av det. Vid större uppdrag 

krävs det mycket jobb för att få kunskap om allt vilket tar lång tid, men eftersom 

byrårotationen har en rotationstid på tio år så är det ändå en relativt lång tidsperiod. Revisor E 

anser även att byrårotationen kommer handla mer om påverkan på klientens betydelse 

eftersom det handlar om stora arvoden, och det har därför en ekonomisk påverkan. Samtidigt 

nämner Revisor E att det förekommit en del skandaler inom revisionsbranschen när 

uppdragstiden varit lång och arvodena varit höga. Revisor E menar att det är en fråga om 

vänskap i de situationerna och anser därför att det kan vara positivt för oberoendet att införa 

byrårotationen. Det beror enligt Revisor E på att det kan vara fördelaktigt att det är någon ny, 

som kanske upptäcker andra saker, som granskar bolaget. Det är något som skulle kunna vara 

positivt även för de mindre bolagen menar, Revisor E. Revisor E förmodar att om 

byrårotationen är på den nivån, att det inte blir för korta uppdragstider, så kan den vara bra. 
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En annan påverkan som revisorn misstänker att rotationen kommer medföra, är att 

relationerna kommer bli mer affärsmässiga när det finns en begränsad tid. 

 

Däremot är Revisor C tveksam till byrårotationen. Revisor C anser inte, ur en verksamhets 

aspekt, att byrårotation är bra i längden. Det skulle däremot kunna vara bra ur en 

marknadsmässig aspekt för byråerna. Det beror på att Revisor C anser att det skulle kunna 

leda till att konkurrensen ökar när bolagen behöver byta byrå. Samtidigt, ur ett 

makroperspektiv, skulle det kunna leda till färre aktörer på marknaden. Revisor C menar att 

det endast skulle kunna vara de större byråerna som har resurser för att klara av rotationen, 

och om det skulle vara många som är positiva till rotationen så förmodar Revisor C även att 

revisionsplikten skulle höjas. Det skulle i så fall innebära att de mindre bolagen inte längre 

behöver revision, vilket gör att de mindre revisionsbyråerna som har många sådana kunder 

behöva få nya, större klienter. De små byråerna behöver därför mycket finansiering för att 

klara av att öka deras marknadsandelar, enligt Revisor C. Revisor C förklarar att det därför 

kan bli en kamp om att sälja marknadsandelar istället för en marknad som mår bra där det 

finns möjlighet för nya aktörer att träda in. Revisor F menar att det kan leda till mer rörelse 

på marknaden, vilket enligt Revisor F kan vara något som är positivt för oberoendet. Revisor 

F förklarar att om en liten revisionsbyrå får en väldigt stor kund blir de påverkade av 

rotationen, men samtidigt så måste även de andra större kunderna rotera. Det innebär att om 

revisionsbyrån förlorar en stor kund finns det chans att vinna en annan eftersom det blir en 

naturlig rörelse på marknaden. Revisor F menar även att byrårotationen säkerligen kan 

påverka hur utomstående uppfattar oberoendet, det vill säga att det synliga oberoendet kan bli 

påverkat. 

 

Enligt Revisor C är det svårt att förstå varför en obligatorisk byrårotation ska införas, det är 

onödigt att påtvinga en rotation i fungerande relationer där oberoendet inte går att ifrågasätta. 

Däremot så är tio år en lång tid och byrårotationen kommer därför inte vara problematisk för 

bolag som är av medelstor karaktär. Samtidigt är tio år även en lång tid av en revisors karriär 

och på den tiden hinner en relation skapas och en byrårotation kan öppna upp för konkurrens 

mellan stora byråer vilket kan vara positivt. Byrårotationen kan enligt Revisor C däremot 

skapa interna problem, exempelvis om en partner går i pension i samband med att bolagen 

ska rotera, då måste revisionsbyrån anställa nya revisorer som måste hitta nya kunder. Det 

gör att verksamheten blir svårare att driva, men det påverkar inte oberoendet. I en del bolag 

finns det inga tvivel om att relationen är oberoende och då, för de riktigt stora bolagen, blir 

det bara kostsamt att behöva byta revisionsbyrå. Det är därför onödigt att påtvinga en sådan 

rotation anser Revisor C. Även Revisor F och Revisor D menar att byrårotation kommer 

resultera i en dyrare revision. 

 

“Man säger ju alltid att de nya reglerna inte kommer kosta mer pengar. Men här är alla så 

överens om att det kommer göra det och det är ganska så logiskt” (Revisor D). 

 

Revisor D är tveksam till lagkravet om rotation och beskriver att de regler som finns i Sverige 
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kring oberoende är tillräckliga utan byrårotation. Revisorn uttrycker att det är underligt att 

Sverige har jävsreglerna utöver FAR:s analysmodell som inte andra länder har, 

analysmodellen ska enligt revisorn räcka för att säkerställa oberoendet.  

 

“Den räcker i andra länder, varför räcker den inte i Sverige? Är min enkla fråga” (Revisor 

D). 

 

Eventuellt kan byrårotationen leda till att oberoendet ökar något menar Revisor D. Men 

främst så är kontakten mer personlig mellan revisorn och klienten när klienten är ett ägarlett 

bolag. När klienten är ett börsnoterat bolag sker kontakten med många olika personer, vilket 

gör att relationen blir opersonlig. Därför kan det enligt Revisor D vara svårt att säga hur det 

påverkar oberoendet, men generellt så blir påverkan inte så stor jämfört med hur det fungerar 

nu. I dagsläget är det stort tryck på offerter vilket gör att det roteras mellan byråer ändå på 

börsen.  

 

“Jag tycker i Sverige så är det ett slag i luften” (Revisor D). 

 

Revisor F anser att det kan vara svårt att säkra upp oberoendet. Revisorn menar att 

analysmodellen är en bra väg att gå, att revisorn ska vara öppen och tydlig och medveten om 

att det kommer ske en dokumentation som någon sedan ska läsa igenom. Men Revisor F 

menar att det ändå är svårt att säkra upp att revisorn är helt oberoende.  

 

“Men det är klart att man aldrig kan vara hundra procent säker på att en revisor är 

oberoende, att det är klart att de kan bli värsta tjenis med varandra och att man tar risken att 

man åker fast, alltså det är klart att det alltid finns en sådan risk” (Revisor F).  

 

Revisor C, däremot, förklarar att FAR är en samling av revisorer från stora byråer, FAR 

bygger därför på vad alla tycker. Det gör att FAR:s analysmodell är absolut tillräcklig för att 

testa oberoendet. Sen finns det även interna regler och rutiner och det är för att det ska passa 

byråns kunder och relationer. 
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Analysen är uppdelad i teman: oberoende, klientens betydelse, 

uppdragslängd, attityd till byrårotation samt faktorernas påverkan på attityden till 

byrårotation. 

5.1 Revisorers syn på oberoende 

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska en revisor med god revisionssed granska ett 

bolag. För att kunna genomföra granskningen krävs det att revisorn är oberoende. För att 

säkerställa oberoendet har FAR:s analysmodell framställts som revisorer använder för att 

testa sitt oberoende (FAR, u.å). Att vara oberoende i sin yrkesroll är något som alla revisorer 

anser är viktigt och det är även lagstadgat att revisorn ska vara oberoende. Däremot finns det 

faktorer som kan anses hota oberoendet som revisorer måste ta hänsyn till. För att säkerställa 

revisorns oberoende genomför revisorerna en prövning av oberoendet före och efter ett 

uppdrag. Några av revisorerna, Revisor A, Revisor B och revisor D, uttrycker tydligt att de 

testar sitt oberoende med hjälp av FAR:s analysmodell, medan revisor F förklarar det som en 

mall och Revisor C benämner det som en lång checklista. Revisorerna förklarar att de testar 

sitt oberoende inför varje uppdrag, i likhet med FAR (u.å), och även avslutande av 

uppdragen. 

 

Begreppet oberoende och vad det innebär att vara oberoende i sin yrkesroll kan definieras på 

olika sätt. Revisor F menar att oberoendet innebär att revisorn kan ge en objektiv i 

bedömningen av räkenskaperna. Att vara objektiv i sin bedömning är även ett krav enligt 

revisorslagen (SFS 2001:883). Revisor B och Revisor E nämner även att en revisor inte får ha 

några intressen eller relationer som påverkar bedömningen. Att ha ett ekonomiskt intresse 

eller vara vän med klienten är något som FAR (u.å) anger som exempel då revisorn inte kan 

anses vara oberoende. Revisor C, Revisor D och Revisor E stödjer istället Dopuch, King, & 

Schwartz (2003) teori om att oberoendet kan kategoriseras in i faktiskt och synligt oberoende. 

Revisor C, Revisor D och Revisor E menar att i många fall kan det faktiska oberoendet vara 

opåverkat medan det synliga, hur omgivningen uppfattar det, kan ha påverkats.  

 

Revisor E menar att det är svårt att vara helt oberoende och att det finns hot mot oberoendet 

när revisorn utgör andra tjänster än enbart revisionen för ett bolag. Det gör att revisorn då ska 

granska det revisorn själv har gjort och det utgörs ett självgranskningshot, vilket är ett av 

hoten revisorn ska ta hänsyn till i FAR:s analysmodell. Även Revisor F påpekar att det inte 

går att vara säker på att en revisor är helt oberoende, men att FAR:s analysmodell 

tillsammans med interna riktlinjerna är rätt väg att gå.  

5.1.1 Klientens betydelse 

En revisors oberoende kan bli påverkat av en klients ekonomiska betydelse. Om revisorn 

erhåller ett stort arvode från en klient kan det vara ett incitament för att en revisor ska välja 
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att kompromissa oberoendet för att behålla kunden (Tepagul & Lin, 2015). Det här är något 

som revisorerna har delade åsikter om. Revisor A menar bland annat att revisionsbyrån är för 

stor för att det ska finnas klienter av stor ekonomisk betydelse och att det inte påverkar 

oberoendet, vilket stödjer Chi, Douthett Jr. & Lisic (2012) diskussion om att oberoendet inte 

påverkas vid större byråer utifrån faktorn klientens betydelse. Samtidigt nämner Revisor A att 

det inte går att vara helt oberoende eftersom att det är klienterna som betalar arvodet, vilket 

även Tepagul & Lin (2015) påvisar. Även Revisor E håller med om att klientens ekonomiska 

betydelse påverkar en revisors oberoende eftersom det är en affärsverksamhet och 

ersättningen kommer från kunden. Däremot är det synsättet inget som de övriga revisorerna 

som intervjuades uttalade sig om. Revisor Es yttrande om att det inte finns någon stolthet 

över att erkänna en klients ekonomiska betydelse kan förklara varför vissa revisorer väljer att 

förneka det. Li (2009) nämner att arvodet skulle kunna påverka en revisors oberoende men att 

en revisor är mån om sitt rykte och att det skulle skada en revisors profession om de 

kompromissade deras oberoende för en klient. Utifrån Revisor Es yttrande om revisorers 

stolthet kan det tolkas som att några av revisorerna kan ha tänkt på sin profession och sitt 

rykte när de uttalade sig om klientens ekonomiska betydelse.  

 

Som tidigare nämnt finns det stöd för Revisor C:s uppfattning, om synligt och faktiskt 

oberoende, i Dopuch, King, Schwarts (2013) teori. Även i diskussionen om hur klientens 

betydelse kan påverka en revisors oberoende kopplade Revisor C det till det faktiska och 

synliga oberoendet. Revisor C menar att det faktiska oberoendet inte påverkas, men att det 

synliga oberoendet kan påverkas, exempelvis om byrån prioriterar en ekonomiskt viktig 

klient framför en mindre klient. Även Revisor E anser att det synliga oberoendet kan 

påverkas om en extern part uppfattar relationen som vänskaplig. Det är utifrån det intressant 

att förstå att oberoendet kan ses från två sätt som revisorerna måste ta hänsyn till. Det handlar 

inte bara om att faktiskt vara oberoende utan även, att för utomstående, framstå som 

oberoende vilket kan vara viktigt när det handlar om kunder av stor ekonomisk betydelse.  

 

Varken Revisor B eller Revisor F anser att de har kunder av stor ekonomisk betydelse, de 

menar att de arbetar på tillräckligt stora byråer för att en kund ska kunna anses vara av 

ekonomisk betydelse. Det betyder att de varken håller med Li (2009) eller Tepagul & Lin 

(2015) eftersom det enligt dem finns klienter av olika stor betydelse som har olika påverkan 

på oberoendet. Något som är gemensamt för Revisor A, Revisor B och Revisor D är att de 

misstänker att det skulle kunna se annorlunda ut på mindre byråer, eftersom en kund på en 

mindre byrå kan stå för en större del av omsättningen. Chi, Douthett Jr. & Lisic (2012) 

framför att större byråer inte låter klientens betydelse påverka oberoendet, utifrån det 

tillsammans med revisorernas antydan om att det ser annorlunda ut vid mindre byråer skulle 

det vara intressant att studera klientens ekonomiska betydelse på en större byrå i jämförelse 

med en mindre byrå. Alternativt att studera skillnaderna mellan nyexaminerade revisorer och 

de med lång erfarenhet och studera om svaren däremellan kan skilja sig åt.  
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Sammanfattningsvis kan det tolkas att revisorerna har delad uppfattning kring den 

ekonomiska betydelsen. Två revisorer menade att det inte förekom kunder med stor 

ekonomisk betydelse vid deras respektive byrå och två andra ansåg att det finns tillräckligt 

med riktlinjer för att det inte ska utgöra något hot. Revisor A menar först att det inte finns 

kunder av ekonomisk betydelse men påpekar därefter att revisorer inte är helt oberoende 

eftersom det är kunderna som betalar arvodet. Att kunderna betalar arvodet kan leda till att 

det uppstår ett egenintressehot, vilket är ett av hoten som specificeras i FAR:s analysmodell. 

Revisor E anser att det förekommer kunder av ekonomisk betydelse och att det påverkar 

oberoendet, men att många revisorer väljer att förneka det. Huruvida det är en faktor som 

påverkar oberoendet är svårt att avgöra. I likhet med tidigare forskning är resultaten blandade 

och det är svårt att dra en konkret slutsats om hur oberoendet blir påverkat. Att det är 

kunderna som betalar arvodet kan i likhet med Tepagul & Lin (2015) tolkas påverka 

oberoendet men att de lagar och regler som finns är skärpta för att motverka att revisorn har 

ett ekonomiskt egenintresse till kunden. Men det kan även vara som Li (2009) framför vilket 

även revisor E uttrycker, att ekonomiska betydelsen är något revisorer inte är stolta över och 

därför inte uttalar sig öppet om.  

5.1.2 Uppdragslängd 

Enligt Tepagul & Lin (2015) resulterar lång uppdragstid i att revisorn får goda kunskaper om 

klientens verksamhet. Det är något som alla revisorer som intervjuats är eniga om, eftersom 

alla revisorer på något sätt framför att lång uppdragstid leder till ökade kunskaper om 

företaget och dess verksamhet vilket är en positiv effekt av lång uppdragstid med samma 

klient. Även Bamber & Iyer (2007) menar att det krävs att revisorn har goda kunskaper om 

klienten för att genomförandet av revisionen ska bli effektiv. Vilket revisorerna anser att 

långa uppdrag medför och det kan därför tydas som att uppdragslängd är en faktor som kan 

ha en positiv inverkan på revisionen. 

 

Carey & Simnett (2006) och Tepagul & Lin (2015) delar åsikten att längre uppdragstid leder 

till en vänskapsrisk, det vill säga att revisorn och klienten får en för nära relation vilket kan 

påverka oberoendet. Vänskapshot är även ett av hoten som tas upp i FAR:s analysmodell 

(u.å). Alla revisorer utom Revisor C nämner vänskap, några bedömer det som en risk medan 

andra anser att det inte har någon påverkan på oberoendet. Revisor A och Revisor E menar att 

vänskap är en av riskerna som kan uppstå, vilket även Revisor B påpekar men revisorn anser 

att det mer påverkar jävet än oberoendet. Revisor F nämner vänskapshot men anser att det 

inte ska påverka oberoendet eftersom revisorn är styrd i sin revision. Revisor D håller inte 

med om Carey & Simnett (2006) och Tepagul & Lin (2015) synsätt eftersom revisorn menar 

att långa uppdrag inte behöver betyda att det utvecklas en vänskaplig relation. Däremot 

överensstämmer Revisor D uttalanden med en upptäckt som Bamber & Iyer (2007) gjorde, 

som syftade till att längden på uppdrag inte utför något hot i relationen mellan revisorn och 

klienten.  

  

Revisor C uppmärksammar ett annat hot i FAR:s analysmodell, nämligen 

självgranskningshot och menar att det kan förekomma vid lång uppdragstid eftersom revisorn 
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kan vara inkopplad i många delar av bolaget. Enligt Bamber & Iyer (2007) och Carey & 

Simnett (2006) finns en risk att revisorn blir mer benägen att agera efter klientens önskemål 

vid långa uppdrag vilket kan påverka oberoendet. Revisor A menar att det finns en möjlighet 

till det, men revisorn har inte skäl att agera efter de önskemålen. Både Revisor A och Revisor 

C menar att kunder de haft en längre tid istället hör av sig innan de tar beslut som de är 

osäkra på, vilket är en fördel. Som tidigare nämnts kan oberoendet enligt Revisor C, i likhet 

med Dopuch, King, & Schwartz (2003) delas upp i synligt och faktiskt oberoende. En 

nackdel med lång uppdragstid är enligt revisor C att det synliga oberoendet kan påverkas. En 

kort uppdragstid leder till att det synliga oberoendet kan uppfattas som starkare av 

utomstående.  

 

En annan intressant synvinkel på långa uppdrag var, som Revisor D och Revisor F nämner, 

att det finns en risk att revisorn blir ”hemmablind” när revisorn arbetar länge med samma 

klient, därför kan det vara bra med nya ögon och ett nytt perspektiv på uppdragen. Som 

Tepagul & Lin (2015) och alla revisorer i studien påpekade, leder lång uppdragstid till mer 

kunskap om klienten. Emellertid visar den synvinkeln som Revisor D och Revisor F framför 

även på att den långa uppdragstiden kan medföra en nackdel. Däremot görs revisionen i team, 

förklarar Revisor D, vilket kan anses motverka problemet med att bli “hemmablind”. En 

intressant upptäckt är att det finns flera infallsvinklar som revisorerna nämner om vilka 

påföljder långa uppdrag medför. Även Bamber & Iyer (2007) och Tepagul & Lin (2015) 

påvisar att det finns olika synsätt och både positiva och negativa effekter av att en revisor har 

en lång relation med sin klient.  

 

Slutligen kan det konstateras att revisorerna anser att det både finns för och nackdelar med 

lång uppdragstid. De var alla överens om att en fördel med långa uppdrag, i likhet med 

Tepagul & Lin (2015) synsätt, är att revisorn får kunskap om klientens verksamhet. 

Nackdelarna däremot var de blandade åsikter kring, där några menar på att vänskapshotet blir 

större medan andra inte ser det som något hot. Överlag har alla revisorerna en positiv 

inställning till långa uppdrag och menar att det kan, men inte ska, påverka oberoendet i så 

stor mån. Alla revisorer nämner olika risker med långa uppdrag som kan påverka oberoendet, 

exempelvis vänskapshot, risk att bli hemmablind, självgranskningshot, vilket kan tolkas som 

att det faktiskt är en faktor som kan påverka en revisors oberoende i olika avseenden. 

5.1.3 Byrårotation 

Huruvida byrårotationen kan stärka revisorns oberoende finns det delade åsikter kring. Arel, 

Brody & Pany (2005) menar att långvariga uppdrag med samma klient kan leda till en för 

nära relation mellan revisorn och klienten som kan leda till att revisorn bortser från 

oegentligheter, vilket är en risk för oberoendet. För att motverka detta kan införande av 

obligatorisk byrårotation vara en fördelaktig åtgärd. Revisor A, Revisor C och Revisor D:s 

respons om byrårotation överensstämmer inte med Arel, Brody & Pany (2005) slutsats. De 

revisorerna påpekade att det inte påverkar oberoendet utan ser det som en onödig åtgärd för 

oberoendet. Däremot menar Revisor D att det är svårt att veta hur oberoendet blir påverkat. 

Eftersom relationen till de klienter som blir påverkad av byrårotationen är opersonlig, av den 

orsaken att kontakten sker med olika personer, är det svårt att säga vilken påverkan det får på 
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oberoendet. Men generellt anser Revisor D att påverkan på oberoendet inte blir så omfattande 

i jämförelse med de regler som redan finns.  

 

Enligt Arel, Brody & Pany (2005) kan byrårotation leda till bättre granskning genom att 

revisorn uppenbarar oegentligheter i de finansiella rapporterna och redogör för dessa. Lu & 

Sivaramakrishnan (2009) påtalar att byrårotation medför ett nytt perspektiv till uppdragen 

som medför att oberoendet ökar. I likhet med detta uppmärksammade Revisor E att det är 

fördelaktigt för oberoendet att införa byrårotation eftersom det medför ett nytt perspektiv till 

uppdragen. Revisor F och Revisor B påpekar även dem att det troligtvis kan påverka 

revisorns oberoende. Revisor F uppmärksammar att det blir rörelse på marknaden vilket är 

positivt för oberoendet och Revisor B menar att revisorn kan uppnå objektivitet, i de 

företagen som lagkravet avser, genom att byta revisor. 

 

En risk med långa uppdrag är även att en vänskapsrelation skapas som hotar oberoendet, 

vilket byrårotationen syftar till att motverka (EEG 537/2014). Enligt revisor E kan en rotation 

medföra att relationen blir mer affärsmässig vilket stärker byrårotationens syfte. Revisor E är 

positiv till införandet av byrårotation och menar i likhet med Kaplan & Mauldin (2008) att 

rotationen har en ekonomisk betydelse. Byrårotationen minskar revisorns ekonomiska 

egenintresse vilket leder till att revisorn blir oberoende (Kaplan & Mauldin, 2008). Enligt 

Arel, Brody & Pany (2005) är Enron-skandalen ett exempel på när relationen mellan revisorn 

och klienten lett till att revisorn äventyrat sitt oberoende. Även Revisor E framför att det 

förekommit en del skandaler i branschen där vänskap mellan revisorn och klienten varit 

problemet och instämmer med Arel, Brody & Pany (2005) om att byrårotation kan vara en 

lösning för att stärka oberoendet. 

 

Hur revisorns oberoende blir påverkat av byrårotation är svårt att veta, vilket kan bero på att 

det är ett nytt lagkrav i Sverige och revisorerna har därmed inte någon större erfarenhet om 

dess påverkan. Byrårotation är en del av EU:s revisionspaket (EEG 537/2014) som syftar till 

att stärka oberoendet. Däremot visar tidigare forskning och även revisorerna i studien, att det 

finns det både förespråkare och motståndare till rotationen och vilken påverkan det får på 

oberoendet kan vara svårt att säkerställa.  

5.2 Revisorers attityd till byrårotation 

Enligt Lu & Sivaramakrishnan (2009) finns det både förespråkare och motståndare till 

byrårotationen. Förespråkare argumenterar för att byrårotation resulterar i ett nytt synsätt till 

uppdraget som kan säkerställa revisorns oberoende. Attityder kan sträcka sig från positiv till 

negativ enligt Petty, Wegener & Fabrigar (1997). Wilson, Lindsey & Schooler (2000) menar 

att attityder tillkännager om något är bra eller dåligt, vilket leder till att människor distanserar 

sig eller närmar sig ett objekt. Revisor E anser att det kan vara fördelaktigt att införa 

byrårotationen eftersom det precis som Lu & & Sivaramakrishnan (2009) uppmärksammar, 

medför ett nytt perspektiv som kan upptäcka andra saker än den tidigare revisorn. Utifrån 

Revisor E respons går det att utläsa att revisorn har en övervägande positiv attityd till 
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byrårotation. Som Lu & Sivaramakrishnan (2009) påpekar menar motståndare till rotationen 

att det resulterar i förlorad kunskap om kunderna vilket i sin tur påverkar effektiviteten av 

revisionen. I likhet med detta anser Revisor B att byrårotationen kan vara fördelaktig, men att 

det behövs kunskap om hur en verksamhet fungerar, vilket uppnås genom erfarenhet. Revisor 

A instämmer med Lu & Sivaramakrishnan (2009) uppfattning om att byrårotation kan 

resultera i minskad effektivitet.  

 

EU:s revisionspaket (EEG 537/2014) nämner att en konsekvens av byrårotation är att det kan 

leda till dyrare kostnader för klienterna när de tvingas byta byrå. Jackson, Moldrich & 

Roebuck (2008) påpekar också att byrårotation kommer leda till obefogade kostnader för 

klienter och revisorer. Detta är något som uppmärksammades av flera revisorer, Revisor C, 

Revisor D och Revisor F förklarar att dyrare revision kommer bli en effekt av byrårotationen.  

 

En generell uppfattning är att respondenterna kunde lyfta fram både för och nackdelarna med 

införandet av byrårotation. Utifrån svaren går det att tyda att Revisor A, Revisor C och 

Revisor D i dagsläget har en negativ attityd. Denna tolkning kan göras baserat på att de tre 

revisorerna uttryckte sig som att det var onödigt med införandet av byrårotation och kan 

därför som Wilson, Lindsey & Schooler (2000) menar, anses ta avstånd till det eftersom deras 

attityd signalerar att byrårotationen är onödig. 

 

Revisor B, i likhet med de andra revisorerna, uttrycker både möjliga fördelar och nackdelar 

med rotationen men avslutar med att nämna att det i de stora hela troligtvis är positivt. 

Utifrån det går det att tyda att revisor B, i dagsläget, har en positiv attityd till byrårotationen 

och det har likaså Revisor E. Revisor F däremot anger även för och nackdelar men uttrycker 

inte tydligt om revisorn anser att det är mer fördelaktigt eller inte. Wilson, Lindsey & 

Schoolar (2000) menar att en attityd formas utefter informationen som är tillgänglig vid den 

platsen och det tillfället. Det kan tolkas som att Revisor F kan ha en föränderlig attityd som 

kan förändras när information tillhandahålls, eftersom Revisor F uttrycker att revisorn inte i 

dagsläget har kunder som blir påverkad av rotationen. Det finns därmed en möjlighet att om 

revisorn i framtiden får kunder som blir påverkade och därigenom får mer information och 

kunskap om lagkravet, kan attityden förändras därefter. Eftersom även Revisor B uttryckte att 

revisorn inte påverkas, men i dagsläget anses ha en positiv attityd, finns det en möjlighet att 

även Revisor B har en föränderlig attityd beroende på information, som Wilson, Lindsey & 

Schoolar (2000) nämner, att det inte finns någon “sann attityd” utan den förändras.  

 

Choi (2011) lyfter fram att viss forskning om attityd till förändring visar på att det beror på 

personligheten medans Choi anser att attityden till förändring kan kopplas till de anställdas 

erfarenhet inom yrket. Respondenterna i denna studie har olika lång erfarenhet av yrket, allt 

från tre år till 33 års erfarenhet, vilket kan ha en inverkan på deras attityd till byrårotationen. 

Utifrån svaren kan det tolkas som att de med längre erfarenhet haft lättare att uttrycka sin 

attityd till det nya lagkravet och hur det kan tänkas påverka oberoendet, eftersom de själva i 

sin karriär haft en och samma klient i många år, till skillnad från de revisorerna med kortare 

erfarenhet.  
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Attityden kan som Bohner & Dickel (2011) påpekar, förändras beroende på vad vi har för 

samlade utvärderingar och vad vi har för ny utvärderings information att ta ställning till. Det 

kan övergripande tydas som att revisorernas attityd till byrårotation är föränderlig. Utifrån 

svaren var det flera som uttryckte en osäkerhet kring vad för påverkan rotationen får på 

oberoendet vilket till stor del beror på att det är ett så pass nytt lagkrav och att några av 

revisorerna inte i dagsläget har kunder som påverkas av lagkravet. Därför kan det tolkas som 

att attityderna kan förändras beroende på information och genom mer erfarenhet om 

lagkravet. Det stödjer även Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) slutsatser om att attityder är 

något som ständigt förändras vilket till stor del beror på vilken information som finns 

tillgänglig. Enligt Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) utvärderar människor alltid sin 

omgivning, vilket innebär att attityden hos revisorerna kan förändras om de om några år igen 

undersöks om vilken attityd revisorer har till byrårotation. 

5.3 Faktorernas påverkan på revisorers attityd till byrårotation 

Enligt Klaus, Broemer & Diehl (2000) kan en individ inte ha två attityder samtidigt, om ett 

objekt skulle båda ogillas och gillas innebär det att individen har ett inkonsekvent tänkande, 

vilket innebär en ambivalent attityd. Några av respondenterna kan, med utgångspunkten 

klientens betydelse, tydas ha en ambivalent attityd till byrårotation. Det beror på att både 

Revisor A och Revisor E uttrycker att de har kunder av stor ekonomisk betydelse och 

byrårotationen tvingar kunderna att byta byrå, vilket gör att de respondenterna utifrån det får 

en negativ attityd till byrårotation. Som Kaplan & Mauldin (2008) framför kan revisorer ha 

ett ekonomiskt intresse till klienterna som gör att de vill bibehålla sina klienter och sitt 

framtida arvode. Något som kan motverka detta och minska det ekonomiska intresset är 

införandet av byrårotation (ibid). Några av revisorerna påpekade att det är kunderna som 

betalar arvodet och ger ersättning, vilket gör att det får en ekonomisk betydelse, som i sin tur 

kan påverka deras attityd till att de klienterna tvingas rotera. Några av respondenterna 

påpekar att en klient av stor ekonomisk betydelse kan påverka oberoendet och menar i likhet 

med Kaplan & Mauldin (2008) att byrårotationen kan hjälpa till att motverka det. Därför kan 

det tydas som att de respondenterna får en positiv attityd till byrårotation. Det kan utifrån 

detta tolkas som att respondenternas attityd till byrårotation påverkas av faktorn klientens 

betydelse. Däremot går det inte tydligt att se att faktorn påverkar attityden till att bli antingen 

positiv eller negativ utan den påverkar attityden på olika sätt. 

 

Bamber & Iyer (2007) påvisade en upptäckt som innebar att uppdragslängd inte utgör någon 

risk för oberoendet i en klient och revisor relation och därför är byrårotationen inte nödvändig 

att införa. Detta synsätt kan stödja det vissa av respondenterna uttryckte och kan påverka 

deras attityd till byrårotation. Exempelvis anser Revisor D att uppdragslängd inte utgör ett hot 

mot oberoende vilket kan påverka att Revisor D:s attityd till byrårotationen var negativ, 

eftersom revisorn menar på att det är onödigt att införa ett sådant krav i Sverige. Enligt 

Tepagul & Lin (2015) leder lång uppdragstid till att revisorn får ökad kunskap om klientens 

verksamhet. Det var något som respondenterna var överens om eftersom alla 
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uppmärksammade det som en fördel med lång uppdragstid. Det synsättet kan visa varför 

vissa av revisorerna hade en negativ attityd till byrårotation. Utifrån detta kan det tydas att 

revisorernas attityd till byrårotation påverkas av faktorn uppdragslängd i olika avseenden. 

 

Något som kan vara intressant är att Revisor E nämner att byrårotationen kan påverka 

klientens betydelse eftersom det handlar om stora arvoden, och därför har rotationen en 

ekonomisk påverkan. Som analyserats ovan kan de två faktorerna klientens betydelse och 

uppdragslängd påverka revisorernas attityd till byrårotation. Däremot visar Revisor E att det 

även kan vara så att lagkravet byrårotation kan påverka faktorn klientens betydelse. EU:s 

revisionspaket (EEG 537/2014) visar att byrårotationen innebär en tidsbestämmelse av 

uppdragen vilket visar att lagkravet även påverkar faktorn uppdragslängd. 

 

Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) menar att attityder är något som förändras vilket medför 

att det inte finns någon “sann attityd”. Utifrån respondenternas svar går det att tyda att 

attityder, precis som Wilson, Lindsey & Schoolar (2000) menar, förändras. Utifrån faktorerna 

uppdragslängd och klientens betydelses påverkan på oberoendet och tidigare erfarenheter av 

dessa faktorer kan det tydas att revisorerna har lagrade utvärderingar om dessa. Bohner & 

Dickel (2011) påvisar att attityden förändras beroende på de lagrade utvärderingar en 

människa har och vad för ny utvärderings information som presenteras. Byrårotation är en ny 

företeelse vilket innebär ny informationen som framförts. Några av revisorerna anser att 

uppdragslängd medför kunskap om klienten, vilket är positivt och därför är attityden till en 

obligatorisk byrårotation negativ utifrån den aspekten. Medan några nämnde att lång 

uppdragstid medför en vänskapsrisk, vilket kan generera en positiv attityd till byrårotation. 

Detsamma gäller faktorn klientens betydelse som i vissa avseenden påverkar attityden 

positivt och i andra avseenden negativt. Revisorerna har lagrade utvärderingar och 

erfarenheter om faktorerna som påverkar deras attityd till den nya informationen som 

presenterats. Det kan sammanfattningsvis stödja Wilson, Lindsey & Schoolar (2000), Bohner 

& Dickel (2011) och Petty & Wegener (1998) slutsatser om att attityder är något som kan 

förändras. Faktorerna påverkar attityden till byrårotation i olika avseenden beroende på 

revisorernas lagrade utvärderingar om dessa faktorer tillsammans med den nya informationen 

som framförs. 
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6. Slutsats och diskussion 

Nedan presenteras slutsatsen av studien utifrån frågeställningar och syfte. Därefter följer en 

slutdiskussion och förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsats 

 
 

Hur påverkas revisorers oberoende till klienten av faktorerna uppdragslängd och klientens 

betydelse, samt av det nya lagkravet om byrårotation? 

Respondenterna uttryckte både för och nackdelar med faktorerna klientens betydelse och 

uppdragslängd. Utifrån svaren från respondenterna kan det tolkas att faktorerna påverkar 

oberoendet i olika avseenden. Exempelvis kan faktorn uppdragslängd utgöra ett vänskapshot 

och som de flesta av revisorerna anser kan det finnas en risk att oberoendet kan påverkas av 

faktorn uppdragslängd, vilket stödjer tidigare forskning om ämnet. Faktorn klientens 

betydelse kan påverka oberoendet om revisorn har ett egenintresse som gör att den agerar 

enligt kundens önskemål. Respondenterna hade olika åsikter om klientens betydelse och det 

resultaten blev, i likhet med tidigare forskning, blandade. Det är en faktor som enligt vissa 

kan påverka oberoendet, men enligt andra inte påverkar oberoendet. Hur lagkravet om 

byrårotation påverkar oberoendet var svårt att tyda. Avsikten med rotationen är att stärka 

oberoendet vilket några respondenter stödjer eftersom de menar att när revisorn byts ut 

medför det ett nytt perspektiv, som är positivt för oberoendet. Däremot ansåg några andra 

respondenter att en rotation var onödig då det inte påverkar oberoendet. Även här var 

resultatet i likhet med tidigare forskning som påvisat att det finns både förespråkare och 

motståndare till rotationen och vilken påverkan på oberoendet det får finns det delade 

meningar kring. Slutsatsen är att rotationen kan stärka oberoendet men att åsikterna kring det 

bland revisorerna och tidigare studier är blandade.  

 

Vilken attityd har revisorer till byrårotation? 

Ett resultat är att revisorers attityd till byrårotation skiljer sig mellan revisorerna, för vissa 

respondenter kan attityden tydas vara positiv medan den för andra respondenter var negativ. 

Flera av respondenterna uttryckte att de inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet av 

byrårotation eftersom det är ett så pass nytt lagkrav. Det tolkas därför som att attityden bland 

Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur faktorerna klientens 

betydelse, uppdragslängd och lagkravet om byrårotation kan påverka revisorns 

oberoende samt att förstå vilken attityd revisorer har till byrårotation. Slutligen 

är syftet att bidra med förståelse för hur faktorerna klientens betydelse och 

uppdragslängd påverkar revisorers attityd till byrårotation. 
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revisorerna kan förändras när de får mer kunskap och information om byrårotation. Slutsatsen 

är således att revisorers attityd till byrårotation är föränderlig.  

 

Hur påverkar faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse vilken attityd revisorer har 

till byrårotation? 

Klientens betydelse påverkar attityden i olika avseenden. Revisorer vill inte förlora viktiga 

kunder, vilket de kan göra på grund av rotationen, det innebär att attityden i det avseendet blir 

mer negativ. Samtidigt menar vissa respondenter att det finns en risk för att oberoendet blir 

påverkat vid stora ekonomiskt viktiga kunder. Byrårotation kan enligt revisorerna motverka 

den risken, vilket gör att deras attityd i det avseendet blir mer positiv. En längre uppdragstid 

gör att revisorn får mer kunskap om kunden. Respondenterna menar att ha mycket 

information om kunden är värdefullt och därför kan det tolkas att uppdragstiden kan påverka 

att attityden till byrårotation blir mer negativ. Slutsatsen är att revisorerna har lagrade 

utvärderingar om faktorerna som påverkar vilken attityd de får till byrårotation. Det stödjer 

tidigare forskning om attityd som påvisat att attityder ständigt förändras beroende på lagrade 

utvärderingar tillsammans med ny information. Byrårotation är för revisorerna en ny 

företeelse och ett nytt lagkrav som tillkommit som revisorerna kan tydas ha en föränderlig 

attityd till utifrån faktorerna och den nya informationen som presenteras. 

6.2 Diskussion 

I den här studien undersöktes hur en revisors oberoende blir påverkat av faktorerna 

uppdragslängd, klientens betydelse samt av det nya lagkravet byrårotation. Det undersöktes 

även hur de faktorerna påverkade revisorers attityd till byrårotation. Efter genomförandet av 

studien kunde författarna konstatera att oberoende är ett ämne som det kan finnas svårigheter 

att få ärliga svar om. Respondenterna uttryckte vid flera tillfällen att faktorerna 

uppdragslängd och klientens betydelse kan, men inte får, påverka en revisors oberoende. 

Författarna upplevde att vissa respondenter hade svårt att svara ärligt, trots sin anonymitet, 

eftersom de i sin yrkesroll enligt lag ska vara helt oberoende. Det kan därför bli svårt att 

erkänna att det finns faktorer som kan hota deras oberoende. Författarna konstaterar dock att 

anonymitet i denna studie var positivt, då revisorerna uttryckte sig mer fritt och öppet om 

hoten mot oberoendet än vad de troligen skulle gjort om de angett sina namn. Det kan 

fastställas att även om det finns ett lagkrav på att revisorn ska vara oberoende finns det 

faktorer som kan utgör ett hot mot oberoendet som revisorerna måste ta hänsyn till. Men det 

som flertalet av respondenterna underströk är att FAR:s analysmodell och interna regler 

säkerställer att revisorn är oberoende. 

 

Ett annan upptäckt under genomförandet av studien var att flera respondenter hade lite 

erfarenhet om byrårotation dels för att det är ett nytt lagkrav och även för att vissa i dagsläget, 

inte arbetade med kunder som påverkas av kravet. Därför kan det vara svårt att få en 

övergriplig bild av vilken attityd revisorer har till byrårotation. Resultatet i studien påvisade 

att revisorernas attityder kan tydas vara föränderliga beroende på lagrade utvärderingar och 

ny information. Det kan finnas svårigheter kring att uttala sig om något som ännu inte 
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kommit att påverka dem i yrkesrollen. Däremot gjorde alla respondenter en ansats till det, 

eftersom de kan relatera till vad det skulle innebära med en tidsbegränsning, som 

byrårotationen innebär.  

 

En intressant observation under studiens genomförande var att lagkravet byrårotation i sin tur 

kan påverka faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse. Att det påverkar 

uppdragslängd antogs sedan innan eftersom rotationen innebär en tidsbegränsning av 

uppdragen. Däremot påvisades det även att kravet kan medföra en påverkan på faktorn 

klientens betydelse. Kravet kan påverka faktorn eftersom revisionsbyråer som har en 

ekonomiskt viktig kund förlorar den när det är dags för rotation, vilket även kan leda till en 

större konkurrens på marknaden.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den här studien undersökte bland annat revisorers attityd till det nya lagkravet om 

byrårotation. Eftersom byrårotation i Sverige är en ny företeelse var det svårt för vissa 

respondenter att uttrycka sig om hur det kommer påverka oberoendet. Förslagsvis skulle 

därför en liknande studie kunna genomföras igen om några år, när lagen varit gällande under 

en längre tid och revisorerna har fått mer erfarenhet av rotationen.  

 

Ett annat förslag på vidare studier skulle kunna vara att undersöka hur lagkravet byrårotation 

skulle kunna påverka faktorerna uppdragslängd och klientens betydelse. Utifrån 

respondenterna och litteraturen i vår studie kan man tyda att det finns en möjlighet att 

byrårotationen kan påverka faktorerna och vilken påverkan det får kan vara intressant att 

studera vidare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfråga  

1. Hur länge har du arbetat som revisor? 

 

Oberoende 

2. Vad innebär det att vara en oberoende revisor för dig? 

- Hur testar du ditt oberoende? Och hur ofta? 

 

Klientens betydelse 

3. Om en klient är av stor ekonomisk betydelse för revisionsbyrån, hur tror du att det 

påverkar revisorns oberoende? Vad är dina erfarenheter?  

 

4. Hur hanterar ni klienter som är av stor ekonomisk betydelse för att oberoendet inte ska 

påverkas?        

 

Uppdragslängd        

5. Hur tror du att längden på uppdraget mellan revisor och klient påverkar oberoendet? Vad 

är dina erfarenheter? 

 

6. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att ha en längre uppdragstid (10-15år) 

med en och samma klient?  

 

Byrårotation 

7. Vilken effekt tror du den nya obligatoriska byrårotationen kommer ha? 

- Kan du beskriva fördelar respektive nackdelar?  

- Hur tror du den påverkar oberoendet? 

 

8. Hur tror du att relationen mellan klienten och revisionsbyrån kommer att påverkas av att 

det granskade bolaget är tvungen att byta revisionsbyrå efter maximalt 10 år?  

 

9. Vad är din uppfattning om den nya obligatoriska byrårotationen? Påverkar det er på något 

sätt, i så fall hur? 

 

10. Tror du att FAR:s analysmodell och byrårotationen är tillräckliga för att säkerställa en 

revisors oberoende? Har ni interna regler gällande oberoende? 


