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Sammanfattning 

Sedan 2016 gäller lagstiftningen om obligatorisk byrårotation. Syftet var att stärka revisorns 

oberoende. Kritiker menar dock att regleringen förstärker oberoendet på bekostnad av kvalitén. 

Detta innebär att det finns både möjligheter och svårigheter med obligatorisk byrårotation. 

Utifrån Agent-principalteorin och legitimitetsteorin har studien skapat förståelse för hur 

revisorns oberoende påverkas av hot, samt hur byrårotation påverkar oberoendet hos revisorn. 

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer med 

revisorer. Resultatet tyder på att revisorerna har en väl inarbetad professionell integritet i sin 

yrkesroll. Revisorerna är överens om att obligatorisk byrårotation förstärker oberoende genom 

att främst förhindra vänskapshot som riskerar att uppstå med en lång relation med en klient.  
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1. Inledning 

De senaste åren har flera skandaler uppdagats inom revisionsbranschen som har påverkat 

allmänhetens förtroende för revisorer och oberoende förhållningssätt gentemot sina 

uppdragsgivare (Baboukardos et al. 2016, s. 42). Ett uppmärksammat fall i Sverige är den 

långdragna tvisten mellan Prosolvia och dess revisionsbyrå som pågick under närmare 15 

år.  Prosolvia var ett snabbväxande It-företag som introducerades på börsen 1997 och bara ett 

år senare försattes de i konkurs. Såväl tingsrätt som hovrätt kom fram till brister i både 

redovisning och revision samt att förvaltningen hade varit vårdslös (Malmqvist 

2013).  Hovrätten dömde revisionsbyrån till ett av de största skadeståndsbeloppen i historien, 

vilket revisionsbyrån överklagade. Innan ärendet prövats i högsta domstolen kom parterna fram 

till en förlikning på ett något mindre, men fortfarande väldigt högt belopp (Haddäng 2013).   

 

Enligt Public Company Accounting Oversight Board (2011), förkortat PCAOB, är revisionens 

främsta funktion att förbättra redovisningens pålitlighet genom att revisorn har ett neutralt 

förhållningssätt och objektivt reviderar företagets finansiella prestation. PCAOB är en icke 

vinstdrivande amerikansk organisation som etablerats för att övervaka revisionen av publika 

bolag och skydda investerare samt andra intressenter genom att förespråka en informativ, 

noggrann och oberoende redovisning (PCAOB 2018). Genom att förbättra integriteten och 

effektiviteten som återges i bokföringen, bidrar revisionen till ett fungerande system med 

funktionella marknader (European Commission 2016). Revisionen ska genomföras av en 

oberoende yrkesman för att företagets intressenter ska kunna lita på att revisionen håller en viss 

kvalitet och ger en rättvisande bild av företaget (Public Company Accounting Oversight Board 

2011).  

 

När revisorn haft ett revisionsuppdrag hos en kund under en lång tid kan det uppfattas som ett 

hot mot oberoendet (FAR 2017 a). I vissa fall finns även en oro över att revisorer kan uppleva 

en intressekonflikt eftersom de får ersättning av företaget som de reviderar. För att lösa dessa 

problem måste lagstiftarna skapa en balans för revisorns kommersiella och professionella 

intressen (Fiolleau et al. 2013). I sin kommersiella roll måste revisorn värna om sina klienter 

medan den professionella rollen kräver ett oberoende förhållningssätt (Zeff 2003). 

Intressekonflikten gör revisorns roll mer komplex och innebär att det inte alltid är självklart hur 

revisorns bör agera i alla situationer.  
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Vanstraelen (2000) har i sin studie visat att en längre relation mellan revisor och klient riskerar 

att leda till en sämre revision genom att revisorn tappar sin objektivitet gentemot klienten. 

Revisorn utfärdar en revisionsberättelse som redogör för huruvida årsredovisningen har 

upprättats enligt gällande regler och redovisar bolagets resultat och ställning på ett rättvisande 

sätt. En oren revisionsberättelse innefattar anmärkningar på att årsredovisningen är avvikande 

från standardutformningen medan en ren revisionsberättelse saknar väsentliga avvikelser 

(Revisorsnämnden 2017). Revisorer är mer benägna att publicera en ren rapport under de första 

åren de är anlitade av en kund medan de under det sista året i större utsträckning publicerar en 

oren rapport (Vanstraelen 2000). Att revisorn är mer benägen att publicera en ren rapport de 

första åren indikerar att de handlar utifrån viljan att behålla kunden. Vidare argumenterar 

Vanstraelen (2000) att beslutet gällande förnyelse av revisorns mandat troligtvis redan är givet 

och känt för revisorn det sista året innan den sista revisionen ges ut. Detta tyder på att revisorns 

vetskap om att mandatperioden inte kommer förnyas ökar benägenheten att publicera en oren 

rapport.  

 

För att lösa problematiken kring revisorns oberoende argumenterar Mayhew och Pike (2004) 

för att företagsledningen inte själva bör anlita revisorn. Det skulle minska risken att revisorn 

gör en missvisande revidering i syfte att bli anlitad igen. Europeiska lagstiftare har dock inte 

valt att använda sig av denna typ av lösning utan har istället valt att införa byrårotation. I Sverige 

infördes lagstiftningen gällande obligatorisk byrårotation 2016. Syftet med de nya reglerna om 

byrårotation är att minska risken för att revisorn eller revisionsbyrån inte är eller inte uppfattas 

vara oberoende från revisionskunden (Prop. 2015/16:162). Det har framkommit kritik mot 

rotationsregelverk som hävdar att revisorns oberoende inte stärks av byrårotation utan snarare 

försämrar kvaliteten och ökar kostnaderna (Lu och Sivaramakrishnan 2009). Enligt 

Europakommissionen kommer dock de nya reglerna öka revisorns oberoende, öka 

konkurrensen samt minska riskerna på revisionsmarknaden (European Commission 2016).  

 

Casterella och Johnston (2013) har gjort en sammanfattning av studier gällande byrårotation 

för att sammanställa argument för och emot. Förespråkare för obligatorisk byrårotation hävdar 

att långa kundförhållanden ökar sannolikheten för misstag i revisionen. Det baseras på 

antagandet att långvariga förhållanden ökar nivån på förtrogenhet mellan parterna vilket 

naturligt minskar revisorns oberoende och professionella skepsis. Obligatorisk rotation efter en 

bestämd tid framtvingar periodiska avbrott av revisionsuppdragen och förhindrar långvariga 

förhållanden och problemen som de medför (Cameran et al. 2015). De främsta fördelarna med 
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byrårotation enligt Cameran et al (2015) är att rotationen ska förstärka revisorns oberoende och 

förbättra kvaliteten genom att nya kritiska ögon granskar alla delar av årsredovisningen. En 

revisor som anlitats av samma kund länge riskerar att genomföra granskningen rutinmässigt 

(Cameran et al, 2015). Vidare nämner de att rotation även förkortar perioden som 

revisionsbyrån är ekonomisk beroende av kunden vilket minskar incitamenten för revisorn att 

stödja kundens redovisningspolicys utan skepticism. Slutligen är det också tänkt att 

byrårotation ska öka konkurrensen på revisionsmarknaden och därmed angripa det faktum att 

the Big Four (PwC, EY, Deloitte och KPMG) reviderar majoriteten av företagen på marknaden 

(Cameran et al. 2015).   

 

Motståndarna till byrårotation hävdar enligt Casterella och Johnston (2013) att revisionsbyrån 

får värdefull kunskap om sina klienter med tiden. Rotationen kommer därför innebära att 

specifik kunskap relaterat till klienten kommer saknas i början av uppdraget vilket gör att 

kortsiktiga förhållanden skulle innebära en försämrad revision (Casterella och Johnston 2013). 

Att byta revisionsbyrå för också med sig andra kostnader som kan drabba både revisionsbyrån 

och kunden, revisionsbyrån förlorar intäkter som kommer av investeringen i klientspecifik 

kunskap medan kundens kostnader ligger i att lära upp den nya revisorn (Cameran et al. 2015). 

Enligt Cameran et al. (2016) har revisorn incitament att försöka behålla en klient ur egenintresse 

då en investering har gjorts i klientspecifik expertis, vilket också kan påverka revisionens 

kvalitet. Revisorn har ett ekonomiskt incitament att inte avslöja material eller överträdelser för 

att behålla sin klient vilket innebär att om klienten med trovärdighet lyckas hota med avsked 

kan revisorn välja att inte rapportera de fel och överträdelser som har upptäckts (Cameran et al. 

2016).  

 

Casterella och Johnston (2013) visar också att de tidigare studiernas resultat skiljer sig åt 

beroende på om de är baserade på frivillig eller obligatorisk revisorsrotation. Merparten av 

studierna som visar att rotationen inte kommer leda till en förbättrad revision använder data där 

revisorsrotation är frivillig. Faktum att byte av revisor är frivilligt innebär att det finns en risk 

för ett partiskt urval. Företag som själva väljer att byta revisor kan ha andra problem som 

påverkar resultatet utöver själva rotationen. I de flesta studier som använde data där rotationen 

var obligatorisk visade sig istället ha ett resultat som visade att rotationen medförde en positiv 

effekt (Casterella och Johnston 2013). Detta innebär att det finns både möjligheter och 

svårigheter med obligatorisk byrårotation. Det saknas fortfarande kunskap angående hur dessa 
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möjligheter och svårigheter påverkar hoten mot revisorns oberoende, vilket innebär att det finns 

ett behov av vidare forskning. 

 

I revisorslagen 20 § (SFS 2001:883) fastställs att en revisor i revisorsverksamheten skall vara 

opartisk och självständig i samtliga uppdrag som denne ingår i. För att se till att denna reglering 

efterföljs tillkom analysmodellen den första januari 2002 i revisorslagen (FAR 2017 b). 

Analysmodellen är byggd utifrån fem omständigheter som skall pröva om hot mot revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet förekommer, vilket sker inför samtliga nya uppdrag 

revisorn åtar sig. Prövning kan även göras under revisorns pågående uppdrag, om misstanke att 

hot mot oberoende föreligger. Analysmodellen bygger på följande hot: egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot (FAR 2017 b) och 

kommer ha betydelse i denna uppsats. Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR 2017 a) 

har pekat ut egenintressehot samt vänskapshot som de mest framträdande hoten mot revisorns 

oberoende. Studien kommer dock inte fokusera på enbart dessa två hot. Studien kommer istället 

fokusera på tre hot, vilka är egenintressehot, självgranskningshot och vänskapshot. Detta val 

har gjorts dels då en del av studien ämnar fokusera på revisorns uppfattning av oberoendets 

innebörd och hur oberoendet påverkas av hot och inte vilka hot som är mest framträdande dels 

utifrån resultatets utfall. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur revisorn uppfattar byrårotationens påverkan 

på oberoendet. Det kommer att göras genom att studera vad revisorerna har för uppfattning av 

vad oberoendet innebär samt hur det påverkas av hot. 

2. Ramverk 

2.1 Revisorns analysmodell 

Upprepade skandaler gällande bristande revision har bidragit till att omgivningen riktat kritik 

till revisorns oberoende (Balans 2003). 1 januari 2002 kompletterades revisorslagen (RevL) 

med den så kallade analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 

Modellen tillkom som ett hjälpmedel för att stärka oberoendet (Trohammar och FAR 2005). 

Analysmodellen består av tre steg, identifiering av förtroendeskadliga förhållanden, 

eliminering av förtroendeskadliga förhållanden och analysen dokumenteras. Som tidigare 
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beskrivits, menar FAR (2017 a) att speciellt två av de fem hoten framhållits som särskilt 

betydelsefulla, nämligen egenintressehot och vänskapshot.  

Genomgången nedan hade därför önskat avgränsats till att endast behandla dessa två, men med 

anledning av undersökningens utfall, har beslut tagits att redovisa tre av hoten. De tre hoten är 

självgranskningshot, egenintressehot och vänskapshot, vilka anses viktiga att definiera för att 

undvika otydligheter.  

 

Analysmodellens första steg bygger på att revisorn inför varje nytt uppdrag ska granska sig 

själv om det finns omständigheter som kan äventyra dennes tillit för att utföra uppdraget 

opartiskt, självständigt och objektivt (FAR 2017 b, s. 2). Till omständigheterna räknas fem hot 

som kan rubba revisorns oberoende: egenintressehot, vänskapshot, självgranskningshot, 

partställningshot och skrämselhot (FAR 2017 b). Prövningen kan även göras under ett 

pågående uppdrag om det finns misstanke om rubbat förtroende. Om någon av dessa hot 

förekommer måste revisorn avsäga sig uppdraget.  

 

Antagandet att revisorn måste avsäga sig uppdraget gäller dock inte alltid. Om det finns 

omständigheter som genom åtgärder kan säkerställa förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet kan antagandet brytas (FAR 2017 b). Detta är vad analysmodellens andra steg 

behandlar. I analysmodellens tredje steg sker dokumentation av revisorn. Dokumentationen ska 

innehålla revisorns överväganden i analysmodellen som sammanfattas i ett flödesschema (FAR 

2017 b). Om det finns omständigheter som gör att revisorns oberoende riskeras i och med ett 

nytt uppdrag, skall denne revisor avstå uppdraget (FAR 2017 b).   

 

2.1.1 Självgranskningshot 

Det förekommer inte sällan att en revisor får granska beslut som denne själv helt eller delvis 

haft inverkan på (FAR 2017 b, s. 8). Denna inverkan kan innebära att revisorn erbjuder kunden 

rådgivning eller har varit med i utformningen av det granskade materialet. Detta förhållande 

mellan revisionsklient och revisor är, eller kan uppfattas som, hot mot revisorn oberoende. 

Hotet kan anses förknippat med revisorns granskning av egna prestationer och benämns som 

självgranskningshot (FAR 2017 b, s. 8).  
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2.1.2 Egenintressehot  

Egenintressehot förekommer när en revisor eller annan part som är verksam inom samma 

nätverk, har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i kundens företag (FAR 2017 b, s. 7). 

Det direkt ekonomiska intresset kan orsakas av att revisorn och klienten har affärsmässiga band 

till varandra, om banden är av den art att de kan leda till att revisorns oberoende ifrågasätts. 

Egenintressehot uppstår även om revisorn eller revisionsbyrån och kunden befinner sig i en 

situation där deras ekonomiska förhållande är beroende av varandra (FAR 2017 b, s. 7). Det 

kan vara aktuellt när revisorns ersättning av uppdraget är av betydande storlek sett till 

revisionsbyråns totala intäkter (FAR 2017 b, s. 7), ett hot som antas vara mer förekommande 

på mindre revisionsbyråer. Om arvodet som revisorn får är relaterat till företagets resultat, finns 

det i regel ett hot gällande egenintresse.  

 

2.1.3 Vänskapshot 

Om en revisor eller någon som ingår i samarbetet med revisorn har en nära relation med den 

aktuella kunden riskerar revisorns oberoende att försämras. Detta för att revisorn riskerar att 

agera för omtänksamt gentemot klienten (FAR 2017 b, s. 8). Oberoendet anses även äventyras 

om revisorn har en nära relation med personer i kundens ledning, exempelvis en chef. 

Vänskapshot kan förekomma särskilt då revisorn förfogat över ett uppdrag under en längre 

period. Sannolikheten för att personliga relationer växer fram mellan revisor och klient är hög, 

vare sig det är medvetet eller inte. Effekten av detta blir att revisorn lättare låter sig själv hålla 

ett okritiskt förhållningssätt gentemot klienten (FAR 2017 b, s. 8). 

 

3. Teori 

3.1 Agent-principalteorin  

Jensen och Meckling (1976) beskriver Agent-principalteorin, även kallad agentteorin, utifrån 

ett kontraktuellt förhållande där en eller flera personer agerar som principal(er) och anlitar en 

annan person, agenten, för att utföra en tjänst å principalens vägnar. Förhållandet innebär att 

principalen ger agenten befogenhet att fatta beslut åt principalen (Rimmel och Jonäll 2016, s. 

67). Exempelvis ger företagets ägare bolagsledningen uppdraget att förvalta ägarnas 

förmögenhet i syfte att öka tillväxten (Diamant 2004). Om båda parter i det kontraktuella 

förhållande är nyttomaximerare finns det anledning att tro att agenten inte alltid agerar i 

principalens bästa intresse (Jensen och Meckling 1976). För att kontrollera att bolagsledningen 
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uppfyller sina åtaganden gentemot ägarna utses revisorn som kommer agera som en självständig 

agent (Diamant 2004).   

 

Eftersom agenten är mer involverad i bolagets verksamhet kan det antas att agenten besitter mer 

information än principalen och det finns därmed en informationsasymmetri i förhållandet 

(Jensen och Meckling 1976). Att det råder informationsasymmetri behöver inte vara ett problem 

eftersom de flesta förhållanden medför en informationsfördelning där ena parten har mer 

information än den andra. Det kan däremot uppstå problem när principalens målsättningar inte 

överensstämmer med agentens (Carrington 2010).   Enligt Jensen och Meckling (1976) kan 

principalen begränsa skillnaderna mellan sitt och agentens intresse genom att fastställa lämpliga 

incitament för agenten att agera i principalens intresse eller investera i någon form av 

övervakning för att minska oönskade aktiviteter från agentens sida. Generellt sett är det 

nästintill omöjligt för principalen eller agenten att säkerställa att agenten tar optimala beslut ur 

principalens synvinkel utan att det medför en kostnad för någon av dem (Jensen och Meckling 

1976). Genom att begränsa avvikande agerande hos agenten med ökad informationsgivning 

ökar också redovisningens transparens (Rimmel och Jonäll 2016, s. 68).   

 

Att anlita revisorer som oberoende part som granskar redovisningen är ett exempel på en 

övervakningskostnad (Rimmel och Jonäll 2016, s. 68), vilket är ett sätt för agenten att bevisa 

att de arbetar i enlighet med principalens intressen. Att revisorn styrker agentens påståenden 

minskar problemet med parternas egenintresse (Carrington 2010). Agentteorin beskriver 

därmed behovet av revisorn som oberoende part för att försäkra principalen om att 

redovisningen av agentens arbete är tillförlitlig. För att revisorn ska kunna fylla denna roll är 

det viktigt att oberoendet upprätthålls (Carrington 2010). Om revisorns oberoende är hotat 

minskar det vikten av rollen som utomstående granskande part. Revisionen är inte verkningsfull 

om revisorn inte är oberoende och förväntas rapportera överträdelser av kontraktet mellan 

principalen och agenten (Hussey & Lan 2001).  

 

3.2 Legitimitetsteorin  

Enligt Baboukardos et al. (2016) grundar sig legitimitetsteorin i idén att det existerar ett socialt 

kontrakt mellan företaget och samhället där företaget är verksamt. Företag antas därför 

eftersträva att agera utifrån vad som anses vara inom samhällets ramar och när företagets sociala 

prestation och integritet är under granskning tenderar företaget att vilja rättfärdiga sitt fortsatta 
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arbete i samhället (Baboukardos et al. 2016). Legitimitetsteorin säger att företaget inte bara kan 

ta hänsyn till sina egna och sina främsta intressenters intressen utan också se till allmänhetens 

gemensamma intressen (Deegan och Rankin 1996). I praktiken kan det vara svårt att definiera 

hur det sociala kontraktet ser ut eftersom samhället ofta har många olika förväntningar på hur 

ett företag ska agera (Rimmel och Jonäll 2016, s. 83). För att samhället ska kunna bedöma om 

företaget lever upp till förväntningarna kan det vara fördelaktigt för företaget att redogöra för 

en större del av sin verksamhet i årsredovisningen än vad som krävs enligt lag (Rimmel och 

Jonäll 2016, s. 83). 

 

Allmänhetens rätt till information är en del i legitimitetsteorin. Det innebär att revisorn bär 

ansvar att se till att den information som når allmänheten ger en rättvisande bild av företaget 

(Arruñada, 1999). Om redovisningen är godkänd av revisorn uppfattas den som mer trovärdig 

och legitim, därmed kommer fler aktörer att acceptera företagets redovisning (Carrington 2010, 

s. 30). Revisorns roll i att skapa legitimitet beskrivs av Carrington (2010, s. 31) som en 

bekräftelse av att redovisningen följer normer och koder i samhället och om så inte är fallet 

kommer revisorn kräva att företaget ändrar redovisningen så att den gör det. För att revisorn 

ska uppfattas som en part som faktiskt legitimerar redovisning är det viktigt att inge förtroende. 

Om revisorn inte inger förtroende vill färre företag anlita revisorn (Marténg 2015). Därför är 

det av stort intresse för revisorer att faktiskt framstå som förtroendeingivande. En avgörande 

del för att framstå som förtroendeingivande är revisorns oberoende.  

 

3.3 Revisorns oberoende 

Begreppet oberoende definieras inte av Revisorslagen, men används synonymt med opartisk 

och självständig (SFS 2001:883 20§). Bringselius (2013, s. 18) definierar oberoende som 

synonymt med handlingsfrihet och handlingsförmåga, men betonar att hon själv väljer att 

använda begreppen självständighet och autonom som synonymer till oberoende. Inom revision 

definieras konceptet oberoende av Arruñada (1999) som revisorns villighet att reflektera över 

defekter och problem som har hittats i bokslutet som reviderats. Enligt Diamant (2004, s. 162) 

utgör kravet på att revisorns ska vara oberoende en stor del i många teorier gällande hur 

revisionens funktion ska säkerställas.  

 

I fackmässiga sammanhang finns det en viktig skillnad mellan faktiskt oberoende och synbart 

oberoende (Arruñada 1999). För att revisorn ska uppfattas som helt oberoende behöver denne 
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vara både faktiskt oberoende och synbart oberoende. Faktiskt oberoende innebär att det inte 

finns intresse eller influenser som kan skapa en förutfattad mening gällande revisorns 

objektivitet och som inte direkt kan observeras på grund av dess mentala eller psykologiska 

natur (Arruñada 1999). Detta innebär att revisorn behöver anse sig själv som opartisk och 

självständig inför revisorsuppdraget (Carrington 2014, s. 208). Synbart oberoende definieras 

genom signaler eller indikationer som faktiskt kan observeras (Arruñada 1999). För att vara 

synbart oberoende måste revisorn undvika omständigheter som är av tillräckligt stor betydelse 

att en kunnig och informerad tredje part som har insyn i all relevant information skulle anse att 

revisorns objektivitet, intigritet och professionella skepticism kan ifrågasättas (Carrington 

2010, s. 186). Rahmina och Agoes (2014) nämner att det även finns en tredje typ av oberoende 

vilket definieras som oberoende i tanken. Det innebär att revisorns tanke inte ska influeras av 

något som kan störa den professionella bedömningen som ska avspegla integritet, objektivitet 

och professionell skepticism (Rahmina och Agoes 2014). (Svanström 2008, s. 73) tolkar inte 

oberoendet som att vara antingen helt oberoende eller helt beroende. Hans argument indikerar 

att begreppet oberoende kan ses utifrån en skala, där revisorn snarare är mer eller mindre 

oberoende. 

 

Enligt Carrington (2010, s. 185) är faktumet att revisorn är oberoende det som gör revisionens 

bestyrkande värdefullt och anledningen till att företagsledningen väljer att anlita revisorn som 

oberoende tredje part är just att göra redovisningen mer trovärdig. För att revisorn ska anses 

vara oberoende krävs det att allmänheten uppfattar denne som objektiv i sitt uppdrag 

(Carrington 2014, s. 208). Revisorns förmåga och vilja att göra bedömningar och fatta beslut 

utan beaktande av irrelevanta faktorer är också viktigt för oberoendet (Diamant 2004, s. 162). 

I slutändan handlar oberoende om investerarnas förtroende för siffrorna i årsredovisningen 

(Cameran 2016).   

 

3.4 Sammanfattning av teori 

Enligt agentteorin agerar alla parter utifrån sitt egenintresse. Det finns därför en risk att 

företagsägarna och företagsledningen har olika intressen. För att ägarna bättre ska kunna lita på 

att ledningen förvaltar deras investering på bästa sätt är det därför viktigt att det som sker i 

verksamheten redovisas. För att legitimera redovisningen anlitas revisorn som oberoende 

granskare. För att revisorns granskning ska legitimera redovisningen är det därför viktigt att 

revisorn faktiskt är och uppfattas som oberoende. Om revisorn inte är oberoende minskar 
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trovärdigheten för revisionen och därmed tappar revisorn också sin funktion som objektiv 

granskare. Eftersom förtroendet för revisorer har försämrats på grund av de skandaler som 

nämnts inledningsvis har obligatorisk byrårotation införts för att stärka revisorns oberoende. 

Studien ämnar därför att skapa en förståelse för hur revisorer uppfattar att byrårotation påverkar 

oberoendet som också påverkar revisorns roll som extern legitimerande granskare. 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att undersöka samhällsvetenskapliga frågor kan både kvalitativ och kvantitativ metod 

användas. Då det finns för- och nackdelar med båda metoderna är det bäst att välja den metod 

som passar frågeställningen bäst (Holme och Solvang 1997, s. 76).  Syftet med studien är att 

skapa en förståelse för hur revisorn uppfattar byrårotationens påverkan på oberoendet. Det 

kommer att göras genom att studera vad revisorerna har för uppfattning av vad oberoendet 

innebär samt hur det påverkas av hot. Därför antas svaren finnas hos revisorer som arbetar med 

dessa frågor i sitt yrkesutövande. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades 

ståndpunkter medan en kvantitativ intervju speglar forskarens intresse (Bryman och Bell 2013, 

s. 419). För att svara på hur byrårotation påverkar oberoendet ur revisorns perspektiv har därför 

en kvalitativ metod valts. I kvalitativa intervjuer vill forskare ha fylliga och detaljrika svar och 

syftet med intervjun är att få svar som kan kodas och bearbetas (Bryman och Bell 2013, s. 474). 

Eftersom vi behöver ställa komplexa och öppna frågor om hur den enskilde revisorn upplever 

byrårotationens påverkan på oberoendet valdes därför semistrukturerade intervjuer. Vid 

utförandet av semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med frågor som intervjun 

ämnar täcka, men ordningen i vilken frågorna ställs kan variera från intervju till intervju 

(Bryman och Bell 2015, s. 481). 

 

Det förekommer en diskussion kring om telefonintervjuer eller personliga intervjuer är att 

föredra i företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell 2013, s. 220). Intentionen från 

studiens start har varit att göra personliga intervjuer men det har varit svårt att få tag på 

respondenter som vill ställa upp i personliga intervjuer i vårt närområde, därför gjordes en 

utökning av de revisorer som tillfrågades. Utifrån det geografiska avståndet till fler av 

revisorerna var personlig intervju inte genomförbart. Det resulterade i att det blev nödvändigt 

att använda telefonintervjuer. För att få så liknande förutsättningar som möjligt valdes därför 
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samtliga intervjuer att genomföras via telefon. Telefonintervjuer kan å ena sidan medföra att 

det som sägs genom gester och ögonkontakt inte fångas upp men å andra sidan kan en intervju 

via telefon ge mer uppriktiga och ärliga svar på känsliga frågor (Saunders et al. 2009, s. 349). 

Genom att inte träffas fysiskt behåller respondenterna fortfarande en viss anonymitet vilket 

bidrar till ökade chanser att respondenternas svar är ärliga. Bryman och Bell (2013) menar att 

fördelar med telefonintervjuer är att respondenternas svar inte påverkas av yttre faktorer från 

intervjuaren. Det faktum att intervjuaren inte finns närvarande i fysisk bemärkelse kan minska 

risken att respondenterna påverkas av intervjuaren i sina svar (Bryman och Bell 2013, s. 221).  

 

4.2 Val av respondenter 

Vi har sökt respondenter bland revisorer som arbetar både på mindre och större revisionsbyråer 

och alla som tillfrågats är auktoriserade revisorer. Regelverket kring byrårotation omfattar de 

revisorer som reviderar börsnoterade bolag samt bolag inom finans- och försäkringsbranschen. 

Därför har fokus hamnat på de större revisionsbyråerna i valet av respondenter. Valet av 

respondenter skedde enligt ett så kallat ändamålsenligt urval, vilket innebär att man 

handplockar de som anses passa bäst till undersökningen genom att söka efter respondenter 

med önskad befattning och kunskap (Denscombe 2016). Detta för att skapa en bra förutsättning 

med pålitliga svar. Vi har i studien valt att definiera de revisionsbyråerna som i dagligt 

språkbruk benämns som The Big Four som större revisionsbyrå. Övriga byråer har vi valt att 

definiera som mindre. Vi skickade ut ca 200 personliga mejl till auktoriserade revisorer på en 

stor mängd olika revisionsbyråer och frågade om de hade möjlighet att vara respondenter i 

studien (bilaga 1). Mailadresser till dessa revisorer fann vi genom att besöka respektive 

revisionsbyrås hemsida. Mailutskicken resulterade till att sex revisorer gensvarade på 

förfrågan. I två av intervjuerna tillfrågades respondenterna om de hade någon kollega som 

kunde tänka sig att vara med i studien vilket medförde att vi genom snöbollsurval slutligen 

genomförde sammanlagt åtta intervjuer. Snöbollsurval innebär att kontakt initialt tas med 

personer som är relevanta för undersökningens tema, dessa personer är sedan en länk till andra 

personer som är relevanta för studien (Esaiasson et al. 2012, s. 187).  Inför den åttonde intervjun 

fick respondenten förhinder och hann inte genomföra en telefonintervju men valde istället att 

svara på intervjufrågorna skriftligt. Då svaren inte blev så omfattande som de övriga 

respondenternas svar ansåg vi efter ett visst övervägande det vara bättre att inte ta med resultatet 

i analysen.  

 



12 
 

 

4.3 Datainsamling och bearbetning av data 

För att samla in så mycket material som möjligt valde vi att dela in intervjun i två delar. Den 

ena delen består av regelrätta intervjufrågor och den andra innefattar fem olika scenarier som 

en revisor kan ställas inför. Intervjufrågorna utformades i form av en intervjuguide där vissa 

frågor omfattar möjligheter och svårigheter med byrårotation. Andra frågor har för avsikt att 

fånga upp hur revisorer uppfattar att vänskapshot påverkar oberoendet och ytterligare frågor 

avser egenintressehot. Under en intervju kan det uppfattas vara känsligt att plocka fram exempel 

på situationer där hot kan ha påverkat oberoendet. För att underlätta för respondenterna 

konstruerades därför exempel på scenarier som kompletterade intervjufrågorna. Det utformades 

fem olika scenarier som kan uppstå där olika hot kan påverka revisorns oberoende. I dessa 

scenarier målades situationer upp och respondenterna fick sedan ta ställning till hur de 

uppfattade och hanterade de hot som eventuellt skulle kunna äventyra deras oberoende. Dessa 

scenarier blev neutral mark och hjälpte revisorerna att sätta ord på känsliga frågor som annars 

varit svåra att prata om. Det medförde att typsituationer som revisorer kan hamna i utanför 

arbetet men som innebär ett hot mot oberoendet i arbetet kom fram på ett konkret sätt. Under 

intervjufrågorna valdes genomgående neutrala svar från samtliga respondenter på frågor om de 

varit med om någon situation som kunnat hota oberoendet. Scenarierna kompletterade 

intervjufrågorna och bidrog därför till ett djupare arbete i analysen. Intervjuguiden samt 

scenarierna mejlades ut till respondenterna i god tid före intervjun så de hade tid att förbereda 

så utförliga svar på frågorna som möjligt. Det var en viss skillnad på hur lång tid intervjuerna 

tog då vissa hade längre svar som även innefattade fler följdfrågor. Intervjuerna pågick under 

30–60 minuter och finns sammanställda i tabell 1 nedan. För att kunna var lyhörd för följdfrågor 

agerade en person som intervjuare och en eller två antecknade under intervjun. Varje intervju 

spelades in och transkriberades efter avslutad intervju för att sedan sammanställas och 

analyseras. Samtliga respondenter tillfrågades i början av intervjun hur de ställde sig till att vara 

anonyma eller inte samt om samtalet fick spelas in. Att samtalet spelades in var ingenting som 

respondenterna ansåg vara negativt, snarare tvärt om. Det klargjordes även att inspelningarna 

skulle raderas kort efter utförd intervju. Det insamlade materialet har grupperats utifrån syfte 

och frågeställning. Intressanta citat och uttalanden från respondenterna samlades ihop för att 

sammanställas i resultat och analys. I studien har valet tagits att benämna respondenterna med 

hon och han, även då undersökningen inte lagt vikt på genus, men ordet hen anses aningen 

vedertaget. Materialet analyserades utifrån forskningsfrågan och skillnader och likheter 
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jämfördes mellan respondenternas svar. Under hela processen tills empirin var sammanställd 

användes anteckningar och transkriberad text för att söka information kopplat till begreppen.  

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

    

Befattning Revisor; ålder, år 

inom yrket 

Byråstorlek Datum Intervjuform Längd på 

intervju 

Auktoriserad 

revisor 

1; 28 år, 5 år Stor 29/11 Telefonintervju 63 min 

Auktoriserad 

revisor 

2; 32 år, 7 år Stor 1/12 Telefonintervju 41 min 

Auktoriserad 

revisor 

3; 33 år, 7 år Stor 4/12 Telefonintervju 42 min 

Auktoriserad 

revisor 

4; 43 år, 17 år Stor 7/12 Telefonintervju 43 min 

Auktoriserad 

revisor 

5; 54 år, 23 år Liten 1/12 Telefonintervju 31 min 

Auktoriserad 

revisor 

6; 31 år, 7 år Liten 4/12 Telefonintervju 26 min 

Auktoriserad 

revisor 

7; 42 år, 19 år Liten 18/12 Telefonintervju 41 min 

Auktoriserad 

revisor 

8; 30 år, 5 år Stor 15/12 Mailintervju - 

 

 

4.4 Operationalisering 

För att skapa förutsättningar för en bra undersökning, har frågor konstruerats i syfte att kunna 

mäta det vi vill undersöka. Frågorna har varit så heltäckande som möjligt och utformningen av 

både frågor och case har haft utgångspunkt i teorin. Samtliga intervjuer inleddes med frågor 

som gav svar på respondentens ålder, befattning, antal år inom branschen samt hur arbetet går 

till vid ett revisionsuppdrag och varför revisionen är viktig. Dessa frågor ställdes i syfte att få 

en övergripande uppfattning om respondenten och hur mycket erfarenhet denne besitter.  

 

Frågorna 1–8 ställdes för att undersöka vad oberoende innebär samt om det finns några 

svårigheter med att fastställa oberoendet. De ställdes även för att undersöka hur respondenten 

uppfattade sitt eget oberoende, hur denne antar att omgivningen uppfattade respondentens 
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oberoende och hur respondenten tror att oberoendet kan stärkas. Frågorna 9–13 ställdes dels för 

att se om samtliga respondenter använder sig av revisorns analysmodell vid ett nytt uppdrag 

och dels för att se om den praktiska tillämpningen skiljer sig åt, och i så fall på vilket sätt. 

Frågorna 14–18 behandlade regleringen om byrårotation och ställdes för att ta reda på vilka av 

respondenterna som överhuvudtaget drabbas av regleringen och hur de i så fall uppfattar att den 

påverkar oberoendet hos revisorn. De ställdes även för att ta reda på vilka eventuella 

möjligheter och svårigheter byrårotation för med sig. Frågorna 19–24 togs med för att få en 

uppfattning av hur respondenterna upplevde egenintressehot samt vänskapshot. För att avsluta 

den första delen av intervjun ställdes frågorna 25–29 med syfte att ge svar på hur vanligt det är 

att oberoendet är hotat och om hoten åtgärdas på olika sätt. 

 

Den andra delen av intervjun bestod av fem stycken kortare case. Casen har inga givna svar 

utan tanken är att undersöka hur respondenterna utifrån egna erfarenheter och värderingar 

agerar i olika situationer där oberoendet kan hotas. Intervjuns båda delar operationaliserades i 

så hög grad att vi ansåg att uppsatsens syfte skulle gå att besvara. Intervjufrågorna sammanfattas 

i tabell 2 nedan. Hela intervjuunderlaget återfinns i bilaga 2, där samtliga frågor och case är 

inkluderade.  

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjufrågor 

Område Fråga Begrepp 

Allmänt om respondenterna  Auktoriserad, ålder och erfarenhet 

Revisorns oberoende 1–8 Opartiskhet, objektivitet 

Analysmodellen 9–13 Praktisk tillämpning 

Byrårotation 14–18 Möjligheter, svårigheter 

Egenintressehot 19–20 Ekonomiska intressen 

Vänskapshot 21–24 Långvariga klientrelationer 

Eliminering av 

förtroendeskadliga förhållanden 

25–29 Åtgärder av hot vid olika situationer 

 

 

4.5 Kritik av metodval 

För att undersöka hur den enskilde revisorn upplever att byrårotation påverkar oberoendet 

valdes en kvalitativ metod. Resultatet speglar den enskilde revisorns situation och generella 

slutsatser kan därför inte dras för alla revisorer. Bryman och Bell (2013, s. 417) menar att 
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kritiker till kvalitativ forskning anser att intervjuer med få antal individer i en viss organisation 

inte kan utgöra en generalisering till andra miljöer. Naturligtvis kan inte generella slutsatser 

dras av ett fåtal intervjuer då en fallstudie inte är ett representativt urval av populationen. Det 

som avgör bedömningen av generaliserbarheten är kvalitén på de teoretiska slutsatser som 

formuleras på grundval av den kvalitativa data som samlats in (Bryman och Bell 2013, s. 417). 

  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid insamling av data finns alltid en risk att få felaktiga svar. För att minska denna risk behöver 

hänsyn tas till reliabilitet och validitet (Saunders et al. 2009). Studien kan anses som reliabel 

om undersökningen skulle göras om vid ett annat tillfälle och samma resultat skulle ges 

(Jacobsen 2002, s. 21). Med validitet menas att studien är giltig och relevant. Det som mäts i 

studien ska vara generellt och inte endast gälla de personer som intervjuats. Det är viktigt att 

det som kommer ut av svaren är det som var avsikten att mätas (Jacobsen 2002, s. 21). Då 

studien är kvalitativ ligger inte intresset främst på att mäta resultatet som i en kvantitativ studie. 

Bryman och Bell (2013, s. 402) talar om alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ 

undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet.  

 

Vi erbjöd samtliga respondenter att vara anonyma för att få så ärliga svar som möjligt vilket 

ökade reliabiliteten i studien. Eftersom vi använt oss av semistrukturerade intervjuer kan dock 

inte några generella slutsatser dras om en population av samtliga revisorer. Intervjuguiden 

säkerställde att alla frågor täcktes men vissa respondenter utvecklade svaren mer utförligt än 

andra och det ledde till följdfrågor. Därför kan en viss brist finnas i studiens validitet. Trots det 

kan både likheter och skillnader ses i svaren från respondenterna. Styrkor med semistrukturerad 

intervju är att vid oklarhet kan frågorna förtydligas och säkerställa att både respondent och 

intervjuare har förstått vad som efterfrågas. Genom att spela in intervjuerna och sedan 

transkribera dem fanns även en möjlighet att gå tillbaka och kontrollera svar och citat. För att 

få ett så pålitligt resultat som möjligt har vi arbetat med studien tillsammans som grupp men 

samtliga författare har även bearbetat materialet var för sig. Då de transkriberade intervjuerna 

omfattade väldigt mycket text delades arbetet upp för att sammanställa intervjuernas mest 

relevanta resultat. Sammanställningen har sedan genomarbetats tillsammans för att säkerställa 

att resultatet blir så pålitligt som möjligt, vilket styrker studiens reliabilitet.  
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Under studiens gång insåg vi att de revisionsuppdrag som omfattas av regelverket för 

byrårotation är en väldigt liten andel av de arbeten som utförs av revisorerna. Ingen av 

respondenterna hade hunnit vara med om byrårotation vilket innebär att det finns begränsningar 

i de slutsatser som dras. Ett mer medvetet urval med revisorer som har en praktisk erfarenhet 

av byrårotation hade medfört ett mer representativt urval. Då studien ämnar undersöka revisorns 

uppfattning av obligatorisk byrårotation anses det inte som en brist att de intervjuade 

revisorerna inte själva varit med om en rotation. Det framkom dock av svaren att revisorerna är 

väl insatta i det nya regelverket vilket styrker studiens reliabilitet. 

 

5. Resultat 

5.1 Intervjufrågor 

5.1.1 Oberoende 

Enligt revisor 1 innebär oberoende att han tydligt ska kunna avgöra om någonting är fel under 

en granskning, utan att känna sig påverkad av något annat. För revisor 2 innebär begreppet 

oberoende att revisorn agerar självständigt. Revisor 4 anser att oberoende innebär att han kan 

stå rakryggad i en revision och känna att det han säger inte är påverkat av någon annan. 

 

Samtliga revisorer i undersökningen använder FARs analysmodell vid säkerställandet av 

oberoendet, förutom revisor 6 som istället använder en annan oberoendeanalys. Revisor 4 anser 

att användandet av analysmodellen gör att det egentligen varken är svårt att fastställa 

oberoendet eller att behålla sin opartiskhet och objektivitet vid en revision eftersom modellen 

ska fånga upp eventuella faktorer som skulle kunna påverka oberoendet. Han anser också att 

det i stort sett går att vara nästintill helt oberoende. Revisor 2 förklarar på liknande sätt som 

revisor 4 att de tillämpar ett regelverk som ska följas men revisor 2 trycker på att det främst är 

självständigheten som är den viktigaste delen för oberoendet. Han ser inga problem med att 

fastställa oberoendet utan tycker snarare att det är lätt. De gångerna han tycker att det är svårt 

är när han inte har all information till hands, “det blir lite utanför ens egen kontroll”. Att vara 

helt oberoende tror han däremot i de allra flesta fall är svårt. 

 

Revisor 1 säger att det är svårt att inte få en personlig relation med en kund men säger att “...för 

att vara 100 % oberoende skulle man behöva vara en robot”. Trots det ska revisorn hålla en 

professionell skepticism ute hos kunden eller vid samtal med kunden, vilket egentligen inte är 
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ett problem enligt honom. Revisor 3 beskriver oberoendet att utföra ett professionellt arbete 

utan påverkan av klienter, kollegor eller annan omgivning. Oberoendet är enligt revisor 3 

generellt enkelt att fastställa, men tror att det är svårare att fastställa ju längre arbetet har pågått. 

“Jag har i alla fall ingen erfarenhet av att det har varit något problem, så jag känner mig kanske 

bekväm i det, mitt oberoende”. 

 

Revisor 5 menar att oberoende framförallt innebär att revisorn har en integritet och inte känner 

att det finns någon form av hot eller påtryckningar från kunden. Han tar upp ett problem som 

uppstår i kundrelationer med mindre ägarledda företag och när byrån är belägen i en liten stad. 

Han anser ändå inte att det är svårt att behålla objektiviteten vid revisionen då han anser att det 

går att vara relativt nära kunden så länge en hög integritet upprätthålls. Att vara helt oberoende 

är något som är svårt att uppnå, speciellt i en liten stad då det kan hända att revisorn umgås med 

en kund även privat.  

  

Revisor 6 tycker att oberoende innebär att det inte ska finnas några omständigheter som gör att 

hon inte borde anta revisionsuppdraget. Hon anser att det för det mesta inte finns några 

svårigheter med att fastställa oberoendet. Hon säger även att det vid längre uppdrag går att 

ifrågasätta hur länge revisorn faktiskt är oberoende, då hon menar att revisorn får en relation 

till kunden om de har haft kontakt länge vilket kan göra att det blir svårt. Hon anser också att 

det kan vara svårare när kunden är en mindre företagare där ägaren kanske är hela bolaget, 

eftersom det medför att revisorn får en bild av hur personen är. Det gör att det kan vara svårt 

att tro att en person som alltid varit skötsam tidigare kan förändras till det sämre. Hon anser att 

det inte går att vara helt oberoende, men att oberoende är starkare första året.  

 

Revisor 7 menar istället att oberoende är något som bedöms av utomstående, då det är läsaren 

av den finansiella rapporten som ska känna sig trygg med informationen. Hon menar att 

revisorn behöver visa transparens och visa upp den rätta bilden av det reviderade företaget. Där 

blir oberoendet i revisorns roll väldigt viktigt, enligt Revisor 7. “Mycket handlar om hur 

intressenterna uppfattar oss, uppfattar de oss som oberoende?”. Generellt tror Revisor 7 att 

förtroendet för revisionsbranschen är högt. “Många tänker på oss som oberoende och som en 

kvalificerad och kompetent yrkeskår.” Hon anser att revisorn kan vara helt oberoende, men 

återkommer till att det inte är revisorn själv som gör bedömningen, utan det är läsaren av 

rapporten som avgör om revisorn uppfattas som oberoende eller inte. 
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5.1.2 Självgranskningshot 

Revisor 1 uppger att det händer att revisionsbyrån har klienter som de har en annan 

affärsrelation med utöver revisionen, vilket är något som måste tas ställning till i 

analysmodellen. Större byråer har ofta en egen avdelning som hanterar dessa frågor och gör en 

riskbedömning. Han säger även att självgranskningshotet är det absolut mest förekommande 

hotet på den revisionsbyrå han arbetar på, vilket har att göra med att revisionsbyrån har flera 

avdelningar utöver revision såsom redovisning och skatt. Det finns därmed många kunder som 

köper både redovisnings- och revisionstjänster av byrån. 

 

Självgranskningshotet är ett av två hot som revisor 3 upplever som det vanligast förekommande. 

Det kan uppstå när en person på kontoret gör bokföringen och en annan reviderar. Under året 

kommer frågor gällande självgranskning som han löpande tar ställning till. Självgranskningshot 

kan vara ett problem enligt revisor 3 som säger att “det finns en risk att man kanske granskar 

det som man själv har varit med och råddat i”. Samtidigt berättar han att de har speciella 

compliance-regler som styr hur jobbet ska utföras. Han nämner specifikt att 

självgranskningshotet antas minska till följd av byrårotation. 

 

Revisor 4 tror att självgranskningshot kan vara vanligt hos vissa revisorer. Men vilket hot som 

oftast förekommer beror på vilken byrå och marknad revisorn arbetar på. En större byrå 

tillhandahåller ofta flera tjänster vilket medför ett självgranskningshot men de har samtidigt fler 

anställda och fler avdelningar som gör att hotet enklare kan elimineras genom att det de olika 

tjänsterna utförs av olika personer. En liten byrå som är verksam på en liten marknad har inte 

samma resurser med många anställda som kan utföra redovisningen vilket kan öka risken att 

revisorn fuskar lite och även gör kundens bokföring själv för att det ska gå snabbt och smidigt. 

Det innebär att självgranskningshotet blivit aktuellt eftersom revisorn gjort för mycket. 

 

Revisor 5 säger att det tidigare kunde uppstå situationer där oberoendet var hotat för att byrån 

gjort både redovisningen och revisionen åt kunden. Hotet kan dock elimineras genom 

arbetsfördelning, en redovisningskonsult genomför redovisningen och revisorn gör endast 

revisionen. Det här hotet är dock inget som revisor 5 behöver fundera på något mer då hans 

revisionsbyrå numera endast har revision, vilket har förenklat arbetet. 

 

Även Revisor 6 och 7 tror att självgranskningshotet är ett av de vanligaste hoten. Revisor 6 

menar att revisorn egentligen aldrig ska ha ett uppdrag som kombinerar redovisning och 



19 
 

revision men i verkligheten fungerar det inte alltid så. Det finns fall där byrån har både bokslut 

och revision och då uppstår självgranskningshotet. Även om olika avdelningar på byrån gör de 

olika delarna finns det fortfarande ett självgranskningshot eftersom det finns tillit till kollegan. 

 

5.1.3 Egenintressehot  

Samtliga revisorer är överens om att revisorns och byråns ekonomiska intressen kan påverka 

oberoendet, även om revisor 2 tror att det är väldigt ovanligt och ingenting han stött på tidigare. 

Revisor 1 tar upp att egenintressehot finns med som en egen punkt i analysmodellen och är 

något som revisorerna måste ta ställning till i alla revisioner. I relationer med noterade bolag är 

den kontrollen extra noga där det ska undersökas att inte någon av de inblandade revisorerna 

exempelvis har något aktieinnehav. Arvodet revisionsbyrån får är också något som kan påverka 

oberoendet men ofta är frågor gällande arvode redan avgjorda innan själva revisionen börjar. 

Revisor 1 tror att mindre byråer kanske uppfattar egenintressehotet som det vanligaste. 

 

Revisor 2 tror att tillräckligt stora klienter och tillräckligt stort arvode kan påverka oberoendet 

hos revisorn, något som ändå antas mer aktuellt på mindre byråer där man är mer beroende av 

någon eller några klienter. “Om man tänker till skillnad från the Big Four där man har lite mer 

slagkraft, så är man inte lika beroende”. 

 

Revisor 3 uppfattar att egenintresset är speciellt hotat när revisorn är ny och har få kunder. Han 

menar att ju färre bolag och kunder revisorn har, desto mer beroende av ett enskilt uppdrag är 

denne. Revisor 6 och 7 tror att egenintresset kan påverka revisorns oberoende. Revisorn vill 

inte tappa sina kunder och om det är en större kund kan det vara ännu mer motiverande att hålla 

kvar den kunden, säger revisor 6.  

 

5.1.4 Vänskapshot 

Revisor 1 säger att oavsett om revisorn haft en kund väldigt länge ska det inte påverka 

oberoendet, men menar att om revisorn har arbetat med samma kund i 30 år kanske det kan 

ifrågasättas om det faktiskt fortfarande är så att oberoendet bibehålls i praktiken. Både revisor 

2, revisor 3 och revisor 6 anser att en långvarig klientrelation leder till en sorts vänskapsrelation 

som kan rubba revisorns oberoende och tror att vänskapshot är ett av de främst förekommande 

hoten bland revisorer. Revisor 2 menar att det beror på att de kan ha kunder under en längre 

tidsperiod, samt att relationen kan gå från professionell till en mer vänskaplig nivå. Revisor 3 
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menar att som revisor handlar det om att hela tiden utvärdera sin relation. Även om det uppstår 

en vänskapsrelation med kunden är det viktigt att fortfarande vara professionell. Han menar att 

det finns en risk och det är viktigt att vara medveten om det, men så länge det kan hållas isär 

anser han att det fungerar. Revisor 6 säger även att lite av glädjen med jobbet är när det går 

några år och hon får en relation till kunden och att det är roligare att arbeta med någon som hon 

arbetat med tidigare. Hon säger att ju bättre du känner kunden desto bättre jobb kan du göra. 

Efter några år får revisorn även en bättre förståelse för verksamheten och bättre koll på 

företagets rutiner.   

 

Varken revisor 4 eller 7 anser att en långvarig klientrelation behöver leda till en försämring av 

revisorns oberoende. Revisor 4 säger att det främst beror på vilken integritet revisorn har, han 

säger också att om revisorn börjar umgås med kunden privat så försämras oberoendet. Så länge 

en affärsmässig relation upprätthålls där det handlar om att ge och ta från båda håll och på lika 

villkor är det inget problem med en längre relation. Ett långt förhållande ger revisorn en bättre 

förståelse för bolagets verksamhet och för hur de tjänar sina pengar. Förhoppningsvis gör det 

att revisorn utöver revisionen också kan tillföra något som förenklar styrningen av företaget 

samt ökar intäkterna. Revisor 7 menar att revisorer är väl tränade i att upprätthålla oberoendet, 

men återkommer ännu en gång till att det inte bara handlar om vad revisorn tycker utan att det 

är intressenternas åsikter som är viktiga. 

 

5.1.5 Byrårotationens påverkan på oberoendet 

Samtliga revisorer har en uppfattning om vilka svårigheter och möjligheter rotationen kan föra 

med sig. Revisorerna som arbetar på större byråer har kunder som omfattas av regleringen men 

revisorerna som arbetar på mindre orter har endast kunder bestående av mindre bolag som inte 

omfattas av reglerna gällande obligatorisk byrårotation. Revisor 4 säger att byrårotation 

egentligen är en ganska liten fråga, trots att han arbetar på en större byrå omfattas en väldigt 

liten del av deras kunder av kravet på byrårotation.  

 

Samtliga revisorer var enade om att en obligatorisk byrårotation stärker revisorns oberoende. 

Revisor 1 säger att byrårotation stärker oberoendet genom motverkan på att revisorn får en allt 

för personlig relation med klienten. I och med rotationen ökar också konkurrensen på 

marknaden eftersom en revisionsbyrå inte längre kan behålla en kund längre än den tillåtna 

perioden. Kvaliteten på revisionen kommer också att påverkas. Om revisorn har haft samma 
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kund under en längre tid kan det vara lättare att fånga upp företagsspecifika frågor eftersom 

revisorn är insatt i företaget. När en ny revisor tar över en kund ska denne prata med den tidigare 

revisorn för att få en bild av företaget. Trots det är det större risk att en ny revisor missar vissa 

saker på grund av bristande kunskaper gällande företagets verksamhet. Revisor 4 tror att 

byrårotation stärker revisorns oberoende ur marknadens synvinkel eftersom rotationen medför 

en visshet att oavsett vilken relation revisorn och bolaget har måste revisorn kliva av efter ett 

antal år.   

  

Revisor 1, revisor 2 och revisor 4 säger att byrårotation gör att byrån kommer tappa stora kunder 

men samtidigt kommer det göra att byrån också får nya stora kunder. En stor revisionsbyrå som 

har en stor del av marknaden riskerar att förlora på reglerad byrårotation, men det är antagligen 

marginellt. “Den kund en byrå tappar kommer en annan byrå att få så det som egentligen händer 

är att byråerna bara byter kunder med varandra”, säger revisor 4. 

  

Gällande förhållandet mellan revisor och kund säger revisor 1 att inställningen generellt sett är 

mer professionell ju större företagen är. Han fortsätter och förklarar att det då är lättare att få en 

personlig relation med en ägare av ett litet bolag där det inte finns krav på byrårotation. Detta 

kan eventuellt äventyra revisorns oberoende. När byrårotation genomförs och en ny byrå får ta 

över kunden anser både revisor 1 och revisor 5 att den främsta svårigheten har att göra med att 

det tar tid att sätta sig in i det nya bolaget. Revisor 1 säger att det blir en relativt lång 

uppstartssträcka eftersom det är mycket som revisorn måste förstå, vilket tar upp mycket tid 

under det första året. Har samma kund reviderats under flera år byggs kunskapsbasen upp och 

genom rotationen går viss kunskap förlorad. Fördelar med ett längre kundförhållande är att det 

är mer lättarbetat eftersom förutsättningarna redan är kända och det då främst handlar om det 

har skett någon förändring från förra året. Ur klientperspektiv blir det därför också billigare att 

behålla sin revisor i och med att revisorer ofta debiterar per timme.   

 

Revisor 3 tycker att byrårotation är sunt. Han är inne på att det som revisor är lätt att bli bekväm 

efter ett antal år och att göra på samma sätt man alltid gjort. Han anser även att byrårotation är 

ett bra sätt för att stärka oberoendet, då byrårotation minskar risken att revisorn blir bekväm 

med kontakterna på det reviderade bolaget. Han summerar att byrårotation är allt förutom 

negativt, vad gäller revisorn. Däremot tror både revisor 5 och revisor 3 att det kan vara jobbigt 

för bolaget som får en ny revisor. De säger att det kräver mycket energi att få nya revisorer som 

inte kan bolaget och måste sätt sig in i allt från grunden igen. Kortsiktigt blir det jobbigt för 
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bolaget som blir reviderat, då det helt enkelt kan vara en revisionsbyrå som jobbar lite 

annorlunda och som kommer in med nya ögon och ny agenda. Som byrå är det mer en möjlighet, 

menar revisor 3.  

 

Revisor 2 anser att ur ett rationellt perspektiv är det rimligt med byrårotation. Han hävdar dock 

att byrårotation skulle ersättas med revisorsrotation. Det finns en starkare koppling till personen 

ifråga än själva byrån i sig och därför anser han att det skulle räcka att byta ut den befintliga 

revisorn mot en annan på samma byrå. Vad gäller svårigheter syftar revisor 2 på mer praktiska 

saker såsom att behöva gå in i dokumentation och sätta sig in i ett bolag på nytt, men menar 

precis som revisor 3 att det faller mer på bolaget som ska revideras.  

 

Revisor 7 menar att byrårotation är bra, om man tittat strikt på oberoendefrågan. Långa 

relationer är ett hot mot oberoendet, så det är nyttigt att det emellanåt kommer in nya ögon. 

Vidare menar hon att det gäller att se till hur man bemannar uppdraget. Nackdelen med 

byrårotation säger hon är att det tar ett antal år innan man som revisor blir väl insatt i bolagets 

verksamhet. Det är först efter några år som uppdraget börjar få ett slags mervärde för kunden.  

 

5.1.6 Skillnad mellan stora och små byråer 

Revisor 1 och revisor 2 säger att vänskapshot är mer aktuellt på mindre byråer. Revisor 1 anser 

att det beror på att det är mindre intern kontroll på mindre byråer och tror att det är större risk 

att oberoendet är hotat hos mindre revisionsbyråer. Revisor 2 säger att det beror på att mindre 

byråer är mer beroende av sina klienter. “Vi på de större byråerna har inte samma press att 

behålla våra klienter, vi kan vara mer självständiga”. I slutändan handlar det dock om hur 

revisorn är som person och hur denne ställer sig till oberoendet. Även revisor 3 är inne på att 

den största skillnaden är att stora byråer har högre krav på sig samt att det finns mer övervakning 

hos de större byråerna, jämfört med de mindre. 

  

Revisor 4 anser att det är lättare för en stor byrå att hantera analysmodellen mer korrekt. 

Revisorer som arbetar på en stor byrå i en större stad kan enklare säkerställa oberoendet i 

jämförelse med en revisor som arbetar på en liten byrå på en mindre ort. Om en revisor på en 

större byrå skulle hamna i en situation där oberoendet är ifrågasatt är det enklare att få hjälp av 

en kollega som kan kliva in i uppdraget. Han tror också att en mindre byrå inte är fullt lika 

tydlig i sin dokumentation som en större byrå. Ekonomiska intressen kan spela en större roll för 
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en liten byrå som kanske har en jättestor revisionskund som byrån är väldigt beroende av. I det 

fallet kommer byrån försöka behålla den kunden i alla lägen. En större byrå har däremot en 

annan kundbas och är inte lika beroende av en enskild kund, vilket minskar problemet med 

potentiella egenintressehot. 

  

Revisor 5 och revisor 6 anser att om revisionsbyrån är mindre och är verksam på en mindre ort 

är det svårare att vara helt oberoende eftersom vänskapshot ofta förekommer när alla tenderar 

att känna varandra. I en mindre stad finns det mycket kopplingar mellan bolagen och det kan 

hända att revisorn umgås med någon av kunderna privat.  Revisor 5 tror att större byråer istället 

kan komma i konflikt med oberoendereglerna genom att byrån ser de stora noterade bolagen 

som en viktig inkomstkälla. Samtidigt tror han att ekonomiska intressen kan spela roll för 

mindre byråer om de har en stor kund som är väldigt betydande för intäkterna på byrån. Revisor 

6 tror också att en liten byrå med bara en anställd troligtvis inte bryr sig så mycket om 

oberoendet, utan det är först när byrån kommer upp lite i storlek. Revisor 7 vill hoppas att det 

inte är skillnad mellan hur revisorer på stora och små byråer ser på oberoendet, eftersom 

samtliga revisorer ska förhålla sig till samma regelverk. Hon avslutat ändå med att säga att 

bedömningar kan och görs olika men tror även att det har att göra med vilket kundsegment 

revisorn jobbar med. 

 

5.2 Case 

Du upptäcker att vd:n i företaget du ska revidera är en vän som du inte träffat sedan 

skoltiden. Hur hanterar du situationen?  

Revisor 1 säger att det beror på hur bra kompisar de var och att det är någonting att ta in i 

analysmodellen. Om det varit en väldigt nära vän som skulle påverka oberoende så hade inte 

uppdraget tagits. Revisor 2 menar att spontant skulle han inte tycka att det var något hot så 

länge de inte träffats på senare tid. Revisor 3 säger att det görs en bedömning om det kan rubba 

oberoendet. Barndomsvännen är vd och en nyckelperson men avgörande är om de haft någon 

relation sedan dess och om det kommer påverka min revision. Därför anses uppdraget vara okej. 

Revisor 4 säger att det inte skulle vara ett problem men skulle dokumentera att den här personen 

är en barndomsvän.  

 

Revisor 5 ser inget problem med uppdraget och menar att det är en vanlig situation på en mindre 

ort. Det gäller att ha en hög integritet och att göra sitt jobb på ett objektivt sätt. Om frågor 



24 
 

uppstår kan kollegor rådfrågas.  Inte heller revisor 6 anser att det spelar stor roll om det inte 

haft kontakt sedan skoltiden och skulle därför acceptera uppdraget. Revisor 7 har arbetat många 

år och skoltiden känns avlägsen. Eftersom de inte träffats på länge ses situationen inte som ett 

hinder, om de inte hade varit väldigt nära vänner under skoltiden, då hade hon funderat och 

tagit ställning utifrån det. Vid en bedömning skulle dock detta sannolikt inte vara något som 

skulle äventyra situationen. 

 

Antag att en revisor är engagerad i styrelsen i en idrottsförening och i denna idrottsförening 

finns en medlem som äger ett företag. Den här medlemmen vill nu anlita denna revisor till 

sitt företag, vad anser du om detta?  

Eftersom det bara är en medlem i föreningen är Revisor 1 ganska säker på att det finns en praxis 

på just den här situationen som han skulle titta på men beroende på vilken typ av relation det är 

till personen kan det vara okej. Revisor 2 och 3 menar också att det beror på hur relationen ser 

ut, finns ingen vänskapsrelation är det ingen fara. Revisor 4 resonerar att en idrottsförening är 

öppen för alla och har rimligen ett stort antal medlemmar vilket gör att oberoendet kan hanteras. 

Revisor 5 anser att det skulle äventyra oberoendet och menar att ett val måste göras. “Antingen 

tackar jag nej till uppdraget eller också får jag avgå ur styrelsen”.  Revisor 6 tycker inte att det 

här är en bra situation men ”om det är en bra kund är det klart jag vill ha den till byrån då kanske 

jag avsäger mig min styrelsepost i idrottsföreningen och tar kunden”. Revisor 7 menar att 

faktorer såsom styrelsestorlek spelar roll, även vilken relation revisorn i styrelsen och medlem 

har. Det beror även på vilken roll medlemmen har och hur den bidrar till föreningen.  

  

Din sambo och din klients sambo är bästa vänner och ni har ofta middagsbjudningar 

tillsammans. Hur hanterar du situationen?  

Revisor 1 anser att det inte känns bra att ofta ha middagsbjudningar då det påverkar oberoendet. 

Revisor 2 skulle involvera en annan kollega och diskutera hur de tycker och tänker men vid en 

första anblick skulle han säga nej för att vara på den säkra sidan. Revisor 3 tycker att det känns 

bättre att hålla sig borta från sådana klienter och att det blir svårt att vara revisor i en sådan 

situation. Även revisor 4 skulle avböja men överlåta uppdraget till en kollega. Det blir alldeles 

för nära anser revisor 6 ”min partners vänner involverar mina vänner också och då hade inte 

jag velat var med”. Revisor 5 tycker att det beror på och att det kan fortgå om man kan hantera 

det men menar att integriteten får avgöra. “Klarar man inte det då ska man nog säga upp 

revisionsuppdraget. Man säger ju inte upp vänskapen då blir det revisionsuppdraget man får 
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säga nej till”. Revisor 7 säger att hon med stor sannolikhet inte skulle ta på sig uppdraget, utan 

istället ge som förslag att en kollega skulle ta sig an uppdraget. 

 

Antag att du som revisor har en partner som äger ett företag. Partnern har tagit ett stort lån 

i en bank som är en av dina klienter, vad anser du om detta?   

Revisor 1 menar att han skulle vara medveten om att hans partner tagit ett stort lån, vilket då 

skulle skapa en svår situation. I likhet med den tidigare situationen, vetskapen om hur det är 

kommer påverka en på något sätt. Revisor 2, revisor 3 och revisor 4 säger att om det är på 

marknadsmässiga villkor borde det gå att komma runt att det skulle finnas ett hot. Så länge han 

inte fått några fördelar är det inte något problem. Men revisor 2 skulle ta in någon extern som 

får titta objektivt på det men säger att det ska vara okej. Revisor 4 säger dock att då situationen 

innebär att sitta på olika stolar väljer han att säga nej till det här uppdraget. Revisor 5 skulle 

avgå då det är ett hot mot oberoendet. Revisor 6 hade inte hamnat i den här situationen utan 

hade istället löst det genom att säga till sin partner att ta ett lån i en annan bank från början. 

Revisor 7 menar på att detta skulle vara okej så länge inte revisorn själv är huvudansvarig för 

den revisionen. Det är mycket “beror på”, men i normalfallet skulle hon inte se detta som något 

problem.  

 

Du får en ny klient som du ska revidera. Ägaren har tidigare varit anställd på den 

revisionsbyrån du arbetar på nu. Hur hanterar du situationen? 

Revisor 1 berättar att det finns jättemycket praxis på det här området. Men det beror också på 

hur länge sedan det var och vilken typ av relation det handlade om till exempel om jag kände 

personen och om vi jobbade i samma team. Generellt sätt är det ett hot mot oberoendet. 

Identifieras ett hot i analysmodellen kan en motåtgärd uppges. En motivering skulle där kunna 

vara att personen har arbetat på byrån men ingen i revisionsteamet känner personen vilket kan 

medföra att det är okej. Revisor 2 skulle dra öronen till sig men skulle han inte ha arbetat med 

personen tidigare eller om de arbetat på olika orter skulle han inte se några problem med det, 

“Jag skulle gå igenom etikkoderna och se till att jag inte haft en personlig kontakt”. 

 

Revisor 3 menar att det beror helt på hur relationen sett ut. Han berättar att det inte är helt 

ovanligt att dessa situationer uppstår, men menar att det inte är ett hot mot oberoendet så länge 

de enbart pratat lite under fikaraster. Skulle de däremot vara vänner skulle det uppstå problem 

och hot mot oberoendet. Revisor 4 menar att tidsaspekten har en relevans här. Jag tror inte att 

det är okej men det beror på hur lång tid det har gått om det precis har hänt eller om det är fem 
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år sedan. Revisor 5 däremot ser inga problem med situationen och tycker att det bara är att köra 

på. Revisor 6 säger att det beror på om det varit en person som jobbat ett år eller en säsong då 

spelar det inte någon roll men om det var en person som hon jobbat med i 4 år hade det varit 

annorlunda. ”Det beror helt på personen men jag tycker egentligen att det är för nära”. Revisor 

7 menar att vissa frågor bör has i åtanke; “hur nära var jag denna före detta kollegan, under 

vilka omständigheter slutade denna person, och hur länge sedan var det hen jobbade hos oss?”  

 

6. Analys 

Enligt European Commission (2016) ska en reglerad obligatorisk byrårotation förstärka 

revisorns oberoende vilket revisorerna i vår undersökning är beredda att hålla med om. När 

frågan ställdes om revisorn kan vara helt oberoende var alla respondenter utom en dock 

tveksamma till om det faktiskt går att vara helt oberoende eftersom ordet ”helt” tycktes 

uppfattas som väldigt starkt. Det finns en viss problematik vid fastställandet av vad ”helt” 

oberoende innebär. Revisorerna tycktes därför inte se oberoende som något som nödvändigtvis 

är svart eller vitt utan kan ses som en skala där flera faktorer vägs in för att göra en 

helhetsbedömning, vilket överensstämmer med Svanströms (2008) påstående gällande att 

oberoende är en skala där revisorn är mer eller mindre oberoende. Revisorns oberoende kan till 

viss utsträckning bedömas i analysmodellen men någonstans handlar det om att dra en gräns 

för när revisorn upplever sig kunna göra ett professionellt jobb och vilka omständigheter som 

förutsätts.  

 

Så länge revisorn är så pass oberoende att denne klarar av att genomföra en objektiv revision är 

det acceptabelt att inte vara hundra procent oberoende. Revisorns oberoende består som 

Arruñada (1999) och Carrington (2014) beskriver av både faktiskt och synbart oberoende, vilket 

även bekräftas i undersökningen. Revisorerna tryckte på att även om de själva uppfattar sig vara 

oberoende är omgivningens uppfattning en viktig del. Omgivningen kan antas ha en förståelse 

för att revisorn inte är en robot, utan att det är svårt att inte få någon relation till kunderna.  Det 

viktigaste bör istället vara att revisorn har ett objektivt arbetssätt och inte låter sig påverkas av 

relationer och faktorer som hotar oberoendet.  

 

Att upprätthålla sin integritet i arbetet lyftes fram som en viktig faktor för att säkerställa 

oberoendet. En hög integritet hjälper revisorn att kunna göra ett objektivt arbete även där en 

relation finns med kunden. Det kan även motverka risken att hoten påverkar revisionen. 
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Revisorns oberoende är viktig för att rollen som objektiv granskare upprätthålls. Enligt 

legitimitetsteorin ska revisorn legitimera företagets redovisning och göra den trovärdig för 

intressenterna. Om revisorn inte uppfattas som oberoende blir inte legitimeringen av 

redovisningen trovärdig, vilket gör att revisorn i stort sett förlorar sin funktion. Det är en av 

anledningarna till att revisorn lägger ner mycket resurser på att säkerställa sitt oberoende genom 

att bland annat arbeta med analysmodellen genomgående i sina uppdrag.   

 

Flera av revisorerna uppger att det finns en risk att det blir svårare att upprätthålla oberoendet 

när en kundrelation har pågått under en längre tid. Detta stämmer överens med FAR (2017 a) 

som lyfter fram att revisionsuppdrag som pågått under en lång tid kan vara eller uppfattas vara 

ett hot mot oberoendet. Ju längre revisorn har en kund desto längre och troligtvis bättre blir 

även förhållandet. Detta kan dock leda till problem. Störst problem antas vara när kunden är ett 

litet ägarlett bolag, då revisorn har närmare kontakt med en särskild person. Om det är en 

enskild person som äger och driver bolaget själv leder det till att revisorn har mer kontinuerlig 

kontakt med just den personen. I ett större bolag finns inte samma problematik eftersom 

företagsledningen består av fler personer samt att dessa personer byts ut oftare. Revisorerna 

upplever även att förhållandet med kunden blir mer professionellt ju större kunden är.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fanns en uppfattning att vänskapshot och egenintressehot var 

de mest framträdande hoten. I intervjuerna framkom det att hotet som revisorerna upplever vara 

mest förekommande är självgranskningshot. En anledning till att revisorerna nämner 

självgranskningshot som de främsta är att det kan anses vara det mest uppenbara hotet. I och 

med att samma revisionsbyrå utför både revisionen och redovisningen åt en kund så har ett 

potentiellt självgranskningshot uppstått. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att 

självgranskningshotet är det mest problematiska. Revisorerna ansåg sig relativt enkelt kunna 

eliminera hotet genom att en avdelning sköter redovisning och en annan revision. När båda 

avdelningarna fortfarande tillhör samma byrå innebär det att de anställda kan ha en relation till 

varandra vilket kan påverka oberoendet. Revisorn har antagligen mer förtroende för redovisning 

gjord av någon som de känner på den egna byrån än en utomstående redovisning. Det kan också 

vara så att de som gjort redovisningen har tagit hjälp av revisorn i sitt arbete vilket innebär att 

det finns en risk att revisorn i viss mån kommer granska sitt eget arbete.  

 

Hos de större byråerna tycktes inte vänskapshot vara särskilt svårhanterat då revisorn relativt 

enkelt kan överlåta uppdraget om det finns en vänskapsrelation till en kollega. På mindre byråer 
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hanteras det snarare genom att revisorn måste se till att skilja på sin roll som bekant och sin roll 

som revisor genom att upprätthålla hög integritet. Att förlita sig på att revisorn har en hög 

professionell skepticism är en viktig del för att inge förtroende och är därmed något som alla 

revisorer oavsett storlek på byrå måste kunna klara av att hantera. Revisorer som har flera års 

erfarenheter av yrket tycks ha en inarbetad vana att hålla distans till sina klienter och låta 

integriteten göra en bedömning. Trots allt handlar det om att ha en professionell roll och arbeta 

självständigt och opartiskt.  

 

Revisorerna antog att egenintressehot är något som förekommer men som de inte själva upplevt 

i någon större utsträckning. Det främsta egenintressehotet som togs upp som ett potentiellt 

problem är om revisorn eller dennes närstående skulle ha ett aktieinnehav i bolaget som 

revideras. Eftersom det är olagligt för revisorn att äga aktier i bolag som de reviderar 

kontrolleras detta noga på byråerna. Därför förekommer detta inte ofta. Eftersom revisorerna 

inte upplevde egenintresset som något större problem är det svårt att göra en bedömning om 

byrårotation kan antas påverka problemet.  

 

FAR (2017 b) säger att egenintressehot är mer aktuellt när revisionsuppdraget är av betydande 

storlek i relation till revisionsbyråns totala intäkter. Det kan förklara varför problem med 

egenintresse inte uppgetts vara särskilt stort för revisorer på större revisionsbyråer, då deras 

stora antal kunder gör att en enskild kund har mindre betydelse. När byrån inte är beroende av 

en viss kund minskar risken att revisorn kommer anpassa revisionen utifrån kunden önskemål. 

Revisorerna på större byråer trodde också att det skulle kunna vara mer vanligt på mindre 

byråer. Ingen av revisorerna på de mindre byråerna ansåg sig dock själva ha ett sådant problem. 

Det är antagligen inte något som en revisor medger att den egna byrån har problem med. En av 

revisorerna på en mindre byrå uppgav dock att de är mer benägna att behålla en stor viktig kund, 

vilket kan tyda på att revisorn är motiverad av att anpassa sig mer till kunden. Ju mer beroende 

byrån är av en kund desto mer benägen är revisorn att behålla kunden.  
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Tabell 3. Sammanställning av förekommande hot på byråer 

 

  Vänskapshot Egenintressehot Självgranskningshot 

Större 

byråer 

Mindre vanligt 

förekommande 

Upplevs lätthanterligt 

Mindre vanligt 

förekommande 

Upplevs lätthanterligt 

Vanligt förekommande  

Upplevs något 

problematiskt att hantera  

Mindre 

byråer 

Vanligt förekommande  

Upplevs något 

problematiskt att 

hantera  

Mindre vanligt 

förekommande 

Upplevs lätthanterligt 

Vanligt förekommande  

Upplevs något 

problematiskt att hantera  

 

Obligatorisk byrårotation gäller endast bolag av allmänt intresse vilket innebär att en väldigt 

stor del av revisorernas kunder inte alls påverkas av denna reglering. Det innebär att inte heller 

revisorerna påverkas av regleringen i någon större utsträckning. Ur ett objektivt perspektiv 

ansåg alla revisorer att byrårotation är positivt i den bemärkelsen att det säkerställer oberoendet, 

vilket stämmer överens med Cameran et al. (2015) som också hävdar att obligatorisk 

byrårotation kommer stärka revisorn oberoende. Det framkom dock att vänskapshot, som är ett 

av de främsta hoten byrårotation är tänkt att avhjälpa, är ett problem som är mest framträdande 

när kunden är ett mindre bolag. Eftersom mindre bolag inte omfattas av byrårotation kan det 

ifrågasättas om det kommer eliminera detta hot i någon större utsträckning. Det kan därför 

diskuteras om reglerna för byrårotation även ska inkludera mindre bolag. Mindre bolag har 

lägre krav på sin redovisning över lag och anledningen till det är att de har färre intressenter 

som påverkas av sin verksamhet. Ju större verksamheten är och ju fler antal intressenter bolaget 

har desto viktigare är revisorns arbete som oberoende granskande part. Det talar för att mindre 

bolag inte bör omfattas av alla regler som bolag av allmänt intresse måste följa. Att göra det 

onödigt krångligt för småföretagare är något som bör undvikas i största möjliga mån då det 

riskerar att minska företagandet vilket är negativt hur en samhällsekonomisk synvinkel.  

 

Byrårotation ska också öka konkurrensen på revisionsmarknaden och försöka minska 

problematiken gällande att The Big Four dominerar marknaden (European Commission 2016). 

Även revisorerna uppfattar att konkurrensen kommer öka i och med rotationen. Flera av 

revisorerna på de större byråerna nämnde att de kommer förlora kunder på grund av rotationen 

och risken att förlora marknadsandelar har uppmärksammats. De ser dock positivt på den ökade 
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konkurrensen då det även för med sig möjligheten att få nya kunder när de andra byråerna 

förlorar sina. De större byråerna utgår dock ifrån att de kommer rotera kunder mellan varandra. 

Det kan därför ifrågasättas i hur stor utsträckning andra byråer kommer kunna vinna 

marknadsandelar genom regleringen.  

 

Som Castrella och Johnston (2013) nämner hävdar motståndarna till byrårotation att viktig 

kunskap går förlorad vilket vissa av våra respondenter också uttrycker. De uppgav att det är 

tidskrävande att sätta sig in i ett nytt bolag. Ingen av revisorerna medgav att det försämrar 

kvaliteten på revisionen, även om det inte förväntas vara något revisorerna vill uppge. Det som 

istället framkom i våra intervjuer var att det främst upplevs bli ett problem för kunden när 

revisorerna måste sätta sig in i bolaget, i form av upplärningstid och därmed en ökad kostnad.  

 

Det framkom i undersökningen att alla revisorer är ense om att oberoende är en viktig del i 

arbetet men det skiljer sig en del i hur de hanterar olika situationer för att fastställa att 

oberoendet upprätthålls. Flera revisorer talar om att lyfta frågan och diskutera med revisorer, 

chefer och andra kollegor på skatteavdelningen. Vid situationer där oberoendet är hotat är 

revisorer på de större byråerna inställda att överlåta uppdraget till en av sina kollegor på byrån, 

därmed är oberoendet säkerställt. Eftersom de arbetar på en större byrå med mer personal och 

bättre resurser tycks det vara självklart att hot kan elimineras i stor utsträckning och att de 

samtidigt kan behålla kunden inom byrån.  

 

På mindre byråer tycks uppfattningen däremot vara att det kan vara svårare att följa 

oberoendereglerna lika strikt på grund av sämre möjligheter till alternativa lösningar. Två av de 

mindre byråerna befinner sig på mindre orter där revisorerna ofta känner eller känner till de 

flesta företag på orten. Här talar respondenterna om att integriteten får lösa situationen och att 

strategisk planering kan förhindra omständigheter som påverkar oberoendet. En av revisorerna 

som arbetar på en mindre byrå visade sig vara mer öppen för att försöka påverka de 

omständigheter som hotar oberoendet för att inte behöva riskera att förlora kunden. Utifrån ett 

av casen framgick det att om ett uppdrag var väldigt intressant valde en av revisorerna hellre 

att kliva av styrelseuppdrag eller se till att partnern bytte bank än att avsäga sig en viktig 

kund.  Det tyder på att revisorer på mindre byråer kan behöva anpassa sig mer efter sina kunder 

på grund av att en enskild kund spelar större roll för dem än vad en enskild kund hos en stor 

byrå gör. Allra värst kan det tänkas vara för en revisor som arbetar helt själv och därmed varken 
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har kollegor att diskutera en eventuell hotsituation eller någon på samma byrå att lämna över 

uppdraget till. Här kan det finnas risk för att oberoendet kan vara ifrågasatt i större utsträckning.  

 

7. Slutsats 

Den generella uppfattningen hos revisorerna är att oberoende innebär att agera självständigt och 

inte låta sig påverkas av kunden eller andra utomstående intressenter. Det är viktigt för 

oberoendet att revisorn har hög integritet, är självständig och opartisk i sitt arbete. Det har visat 

sig finnas vissa skillnader i hur revisorer hanterar sitt oberoende beroende på om de arbetar på 

en stor eller liten byrå. En enskild kund kan ha större betydelse för en mindre byrå eftersom de 

inte har lika många kunder som en stor byrå. Därför tycks en revisor på en mindre byrå vara 

mer benägen att anpassa sig till kunden. Oberoendet tycks vara mer ifrågasatt hos mindre byråer 

då de inte har samma resurser eller granskas på samma sätt som större byråer. Överlag är 

självgranskningshotet det hot som revisorerna uppfattar som det mest förekommande. En 

svårighet med byrårotation sägs av revisorerna vara att det tar lång tid att sätta sig in i ett företag 

och att det första året kan bli en lång uppstartssträcka. En annan svårighet med byrårotation är 

riskan att förlora viktiga kunder, men menar samtidigt att möjligheten till nya kunder 

tillkommer. En möjlighet med byrårotation är även att längre kundförhållanden är mer 

lättarbetade eftersom förutsättningarna redan är kända och det då främst handlar om det skett 

någon förändring från förra året. Revisorerna är ense om att obligatorisk byrårotation kommer 

förstärka oberoendet genom att främst förhindra vänskapshot som riskerar att uppstå vid en lång 

relation.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta tankar dykt upp. Den här studien har fokuserat på 

revisorns upplevda oberoende och därför avspeglat revisorns perspektiv. Det skulle därför vara 

intressant att göra en liknande studie men istället undersöka hur andra intressenter uppfattar 

revisorns oberoende. Uppfattar revisorernas kunder revisorerna lika oberoende som de själva 

anser sig vara? 

 

När regelverket för byrårotation har praktiserats under några år kommer det också vara lättare 

att mäta resultat i en kvantitativ studie. Det skulle kunna genomföras med en enkätundersökning 

där olika intressenter tillfrågas hur effekten av byrårotation upplevs. En annan sida att 
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undersöka när regelverket funnits några år kan vara hur byrårotationen påverkar revisionens 

kvalité. Detta kan också med fördel göras i en kvantitativ studie. 

 

Ett annat förslag på framtida forskning är att genomföra en liknande studie, men säkerställa att 

respondenter som nås varit med om en obligatorisk byrårotation. Det kan vara genomförbart 

genom att under studiens början kontakta auktoriserade revisorer om specifik erfarenhet. 

Genom att bygga studien på revisorer som faktiskt varit med om en obligatorisk byrårotation 

nås kunskap från ett ytterligare perspektiv. 
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möjlighet att medverka i vår studie? Vi vore tacksamma för svar! Ni är även välkomna att 

höra av er vid andra frågor och funderingar. 
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Bilaga 2   

Intervjuguide 

 

Allmänt om respondenten: 

Är det okej om vi spelar in samtalet? Vill du vara anonym? Är du auktoriserad revisor? Hur 

länge har du jobbat som revisor? Hur länge har du jobbat på ditt företag? Hur går arbetet till 

vid ett revisionsuppdrag? Varför tycker du revision viktigt? 

 

Revisorns oberoende 

1. Vad innebär begreppet oberoende för dig? 

2. Finner du några svårigheter med att fastställa oberoendet?  

3. Tycker du att det är svårt att behålla opartiskhet och objektivitet vid revisionsbeslut?  

4. Anser du att det går att vara helt oberoende?  

5. Har du varit med om en situation där du upplevt att oberoendet har varit hotat?  

6. Tror du att ni som revisorer uppfattas som oberoende? 

7. Hur anser du att oberoendet kan stärkas? 

8. Hur ser tillvägagångssättet ut för att säkra oberoendet när revisionsbyrån anlitas av en ny 

kund? 

 

Analysmodellen 

9. Använder ni FARs analysmodell när ni testar ert oberoende?  

10. Hur går den praktiska tillämpningen till vid användandet av analysmodellen? 

11. Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med analysmodellen?  

12. Finns det något utöver det som är inkluderat i analysmodellen som du anser skulle kunna 

påverka oberoendet? 

13. Använder ni er av något annat hjälpmedel för att säkerställa oberoendet?  

 

Byrårotation  

14. Vad tycker du om byrårotation?  

15. Har du varit med om en obligatorisk byrårotation? 

16. Har ditt oberoende stärkts i och med rotationen? /Tror du att byrårotation stärker revisorns 

oberoende?  

17. Anser/tror du att byrårotation medför några svårigheter? 
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18. Tror du att byrårotation minskar risken för analysmodellens hot?  - Vilka av 

analysmodellens hot tror du är vanligast?  

 

Egenintressehot 

19. Tror du att revisorns ekonomiska intressen kan påverka oberoendet? 

20. Finns det några andra faktorer som kan påverka egenintresset hos revisorn?  

 

Vänskapshot 

21. Anser du att en långvarig klientrelation leder till en form av vänskap som skulle kunna 

rubba din objektivitet?  

22. Vad anser du vara en bra relation med en klient? - Hur arbetar du för att inte få en för 

nära relation med dina klienter? 

23. Hur ofta träffas ni? - Hur lång tid brukar du ha en klient?  

24. Vilka fördelar ser du med att ha ett långt klientförhållande? 

 

Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 

25. Har du varit med om att du behövt avsäga dig ett uppdrag på grund av oberoendehotet?  

26.  Hur behandlar du en situation då oberoendet är hotat? Hur hanterar revisionsbyrån de här 

situationerna? 

27.  Åtgärdar ni hoten på olika sätt? Finns det situationer där åtgärderna inte fungerar? 

28. Vilka skillnader tror du finns mellan hur en stor och en liten revisionsbyrå ser 

på och behandlar oberoendefrågor?  

29. Har du något du vill tillägga som är viktigt som vi har glömt att fråga?  

 

CASE 

1. Du upptäcker att vd:n i företaget du ska revidera är en vän som du inte träffat sedan 

skoltiden. Hur hanterar du situationen?  

2. Antag att en revisor är engagerad i styrelsen i en idrottsförening och i denna 

idrottsförening finns en medlem som äger ett företag. Den här medlemmen vill nu 

anlita denna revisor till sitt företag, vad anser du om detta?  

3. Din och din klients fru är vänner och ni har ofta middagsbjudningar tillsammans. Hur 

hanterar du situationen?  

4. Antag att du som revisor har en partner som äger ett företag. Partnern har tagit ett stort 

lån i en bank som är en av dina klienter, vad anser du om detta?  
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5. Du får en ny klient som du ska revidera. Ägaren har tidigare varit anställd på den 

revisionsbyrån du arbetar på nu. Hur hanterar du situationen? 

 


