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Sammanfattning 
 
Titel: Vad händer med oberoendet? - En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter 
införandet av nya oberoenderegler. 
Författare: Rasmus Järphed och Joel Åsenlöv 
Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 
Handledare: Thomas Karlsson 
Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 
 
Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått 
utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade 
EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande 
företag av allmänt intresse. Fram till årsskiftet har FAR och Sveriges revisionsbyråer arbetat 
med att tolka de nya reglerna för att förbereda sig på förändringarna de kommer inbringa. 
Revisionens oberoende och kvalitet samt revisionsbyråernas långvariga relationer och 
arbetssätt står inför en oviss framtid.  
 
Syfte: Att undersöka vad auktoriserade revisorer tror om oberoende, revisionens kvalitet, 
långvariga relationer och revisionsbyråns arbetssätt i framtiden, efter införandet av nya 
oberoenderegler såsom byrårotation.  
 
Metod: För att ha möjlighet att fördjupa oss i ämnet har en kvalitativ metod använts för studien. 
Genom att intervjua verksamma auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR kunde 
studiens syfte uppnås. En abduktiv ansats har använts för att skapa en bred förståelse för 
studiens ämne. 
 
Slutsats: Studien visar att auktoriserade revisorer tror att nya oberoenderegler såsom 
byrårotation kommer att bidra till att nya ögon med jämna mellanrum kommer studera företags 
finansiella rapportering och ur det perspektivet bidra till ökad kvalitet. Däremot kan det ha en 
negativ inverkan på revisionens effektivitet. Inte heller kommer det påverka revisorns faktiska 
oberoende, men troligtvis ge ett ökat synbart oberoende. Affärsrelationer mellan revisionsbyrå 
och uppdragsgivande kund kommer att få ett slutdatum och byråns inställning till valet av 
kunder kan komma att ändras. Byrårotation kommer innebära ökat upphandlings- och 
offertarbete, därmed ökade transaktionskostnader för såväl revisionsbyrå som uppdragsgivande 
kund.  
 
Nyckelord: Revision, Oberoende, Kvalitet, Affärsrelationer, Transaktionskostnader 
 

 

 

 

 



Abstract 
 
Title: What happens to the independence? - A qualitative study of auditors' future beliefs after 
the introduction of new rules of independence. 
Authors: Rasmus Järphed & Joel Åsenlöv 
Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 
Advisor: Thomas Karlsson 
Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 
 
Introduction: Over the years, many corporate scandals have been discovered and the audit 
firms' have been criticized for not detecting errors or suspicions. Recently the EU presented a 
new audit package containing updated rules on independence such as firm rotation. Until the 
end of the year, FAR and the Swedish audit firms have worked on interpreting the new rules to 
prepare for the changes they will bring. The independence and quality of the audit, as well as 
the long-term relationships and working practices of the audit firms are facing an uncertain 
future. 
 
Purpose: To study what authorized auditors believe about independence, auditing quality, 
long-term relationships and future auditing practices after the introduction of new rules of 
independence such as firm rotation.  
 
Method: In order to deepen our knowledge of the subject, a qualitative method has been used 
in the study. By interviewing active authorized auditors who are members of FAR, the purpose 
of the study could be achieved. An abductive approach has been used to create a broad 
understanding of the subject matter of the study. 
 
Conclusion: The study shows that authorized auditors believe new rules of independence, such 
as firm rotation, on a regular basis will help bring new eyes for studying companies financial 
reporting. From this perspective the firm rotation may contribute with increased auditing 
quality. However, it can possibly have a negative impact on the audit efficiency. Nor will it 
affect the auditor's actual independence, but is likely to bring an increased visible independence. 
Business relationships between auditing firms and the client will have a finite date and the 
auditing firm's attitude regarding the choice of clients may be affected. Firm rotation will entail 
increased amount of procurements and quotes, thereby increasing transaction costs for both 
auditing firm's and the client. 
 
Keywords: Auditing, Independence, Quality, Business Relationships, Transaction costs. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund - Oberoende idag 

Det bestyrkande en revisor kan ge företagsledningen definierar ofta det allmänna värdet av 

revisionen (Carrington, 2014). För att omvärlden ska ha förtroende för revisionen finns många 

krav. Bland grundkraven finns opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt (FAR Förlag, 

2006). Enligt FAR Förlag (2006) regleras kraven i aktiebolagslagen, revisorslagen, 

revisorsförordningen samt i Revisorsnämndens särskilda föreskrifter. Att dessa regler och 

bestämmelser följs är enligt Carrington (2014) det som gör revisorns åsikt och utlåtande 

värdefullt. Det är trots allt därför revisionen utförs av tredje part, för att skapa trovärdighet 

(Carrington, 2014). Detta bekräftas av bestämmelser i Revisionslagen som föreskriver att en 

revisor ska utföra sitt uppdrag med självständighet och opartiskhet, vilket innebär att denne ska 

vara objektiv i sina ställningstaganden (Carrington, 2014). Tillsammans med kunskap om 

revision och redovisning är oberoende den tillgång revisionsbyråer har att sälja. Däremot finns 

det finns mycket pengar att tjäna på konsulttjänster, vilket kan anses ligga inom oberoendets 

gråzon (Carrington, 2014). 

 

En av de främsta förutsättningarna för att revisionen och revisorns arbete ska vara meningsfullt 

är att revisorn är faktiskt oberoende (Diamant, 2004). Enligt författaren är det dock även 

revisorns egen uppfattning om sin personliga förmåga som påverkar om revisionen görs på ett 

objektivt och oberoende sätt. Detta bekräftas av Carrington (2014) som beskriver att det åligger 

revisorn själv att redogöra för och pröva sitt oberoende. Med detta sagt blir det svårt att bedöma 

om en revisor är faktiskt oberoende och revisorns inställning samt attityd till uppdraget blir av 

intresse för bedömningen (Diamant, 2004). Istället kan man se till begreppet synbart oberoende, 

då revisorns oberoende istället bedöms utifrån yttre kriterier (Diamant, 2004). Dessa yttre 

kriterier för synbart oberoende beskrivs enligt Carrington (2014) som rekommendationer av 

revisorer för revisorer. Nämnvärt är att det i praktiken används nationella lagar och regler som 

hjälpmedel i bedömningen om revisorn uppfattas som synligt oberoende, vilka skulle kunna 

hållas emot en revisor i en rättsprocess (Carrington, 2014). Punkterna i nästa stycke är därmed 

exempel på överträdelser som skulle bryta mot synbart oberoende och rubba omvärldens 

uppfattning om huruvida en revisor är oberoende (Diamant, 2004). 
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I 9 kap. 17 § i aktiebolagslagen om revision föreskrivs en rad jävsregler som gäller bolag av 

allmänt intresse. Lagen innefattar vilken relation en revisor inte får ha med uppdragsgivare för 

att revisionsuppdraget ska vara i enlighet med Revisionslagens krav om självständighet, 

opartiskhet och objektivitet (Carrington, 2014). 

 

För att inte revisionsuppdraget ska bli ett potentiellt föremål för jäv får den påskrivande revisorn 

inte 

1. vara ägare eller delägare i ett företag som ingår i det uppdragsgivande företagets 

koncern, 

2. ingå i företagsledningen för det uppdragsgivande företaget eller ett dotterbolag eller 

biträda vid företagets bokföring eller finansiella förvaltning, 

3. vara anställd hos företaget eller på något sätt ha en beroende ställning till det 

uppdragsgivande företaget, dotterbolag eller företag i samma koncern, 

4. vara verksam i samma rörelse som någon som arbetar för företaget vid bokföring eller 

finansiella förvaltning, 

5. vara sambo, gift, eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses 

under punkt 1 eller 2, revisorn får inte heller vara besvågrad med en sådan person, 

6. stå i låneskuld till det uppdragsgivande företaget, dotterbolag eller koncernbolag eller 

ha någon förpliktelse ett sådant företag har ställt säkerhet för (Carrington, 2014). 

 

Om jävsreglerna ligger till grund för att bedöma om en revisor agerat synbart oberoende kan 

istället fem andra typsituationer, i den så kallade analysmodellen, användas för att bedöma om 

en revisors förtroende och oberoendeställning är rubbad respektive hotad (Carrington, 2014). 

Analysmodellen ska alltså komplettera de förbud som listats i föregående stycke och vidare 

ligga till grund för att bedöma om mindre tydliga relationer mellan uppdragsgivare och revisor 

kan rubba revisorns faktiska oberoende (Diamant, 2004). Enligt Carrington (2014) avser de sex 

punkterna i aktiebolagslagen 9 kap. 17 § avgörande faktorer för synbart oberoende, medan 

följande fem typsituationer kan vara avgörande faktorer för faktiskt oberoende och när en 

revisor ska avböja eller avsäga sig ett uppdrag, denna benämns ofta som analysmodellen. 
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Revisorn ska avsäga sig eller avstå ett specifikt uppdrag om revisorn eller någon i samma 

revisionsgrupp  

1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i det uppdragsgivande företagets 

verksamhet, 

2. har gett rådgivning utanför revisionsverksamhetens ramar i en fråga som omfattas av 

granskningen, 

3. har uppträtt eller rent av uppträder som stöd för eller emot uppdragsgivaren i en rättslig 

eller ekonomiska angelägenhet, 

4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller person i uppdragsgivarens 

ledning, 

5. utsätts eller har utsatts för hot eller påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

 

om det föreligger andra förhållande av liknande art som potentiellt kan rubba revisorns 

förtroende med avseende på opartiskhet eller självständighet (Carrington, 2014). 

 

1.2 När oberoendet kan ifrågasättas 

Enronskandalen är en av de mest omskrivna redovisnings- och revisionsskandaler som 

uppdagats under 2000-talet. Enron var från början ett energibolag men blev med tiden ett 

mäklarhus för energi med stor andel handel med kontrakt. Den 2 december 2001 begärdes 

Enron i konkurs i USA och den stora orsaken till detta var att Enron i oktober 2001 rapporterat 

en förlust för tredje kvartalet på 600 miljoner dollar samt att bolaget skulle ändra i tidigare 

bokslut som en följd av att värdet på eget kapital överskattats med 1200 miljoner dollar 

(Flening, 2003). Enronskandalen innehåller manipulerade balansräkningar, förstörda 

dokument, mystiska och oetiska affärer. Bland annat har en nyemission om 1000 miljoner dollar 

felredovisats (Flening, 2003).  

 

Mest omtalat är den bokföringskreativitet där Enron belastade dolda dotterbolag med kostnader 

och tillgångar med rejält tilltagna värden. I balansräkningen redovisades inte värdet av 

dotterbolagen, trots krav på det. Förutom att dölja ekonomiska oegentligheter i dotterbolagen 

bokförde man kraftigt överskattade kommande vinster, vilket inte gav en verklig bild av 

bolagets situation (Degerfeldt, 2011).   
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Revisorernas roll har starkt kritiserats. Deras uppgift var att urskilja närståendetransaktioner, 

exempelvis transaktioner mellan moder- och dotterbolag, för att undersöka affärsmässigheten i 

dessa och bedöma huruvida de inte ändrar transaktionens betydelse. Förekomsterna av sidoavtal 

var svårupptäckta vilket innebar stora svårigheter i att korrekt bedöma den ekonomiska 

betydelsen av dessa komplexa upplägg (Flening, 2003). 

 

Vedertaget för revision i noterade och publika bolag är att den påskrivande revisorn är den som 

är ansvarig för revisionen, vilket bekräftas av Carrington (2014) som skriver att risken flyttas 

från företagsledningen till revisorn vid revisionen. Den valda revisorn ska ha en annan 

oberoende revisor på byrån som denne ska diskutera komplexa redovisningsfrågor med och då 

de båda parterna inte är överens ska de ta teknisk hjälp. I fallet Enron var de två revisorerna 

inte överens om redovisningsfrågorna och trots detta angav ändå den valda revisorn en ren 

revisionsberättelse (Flening, 2003). 

 

I addering till revisionsberättelsen förstörde revisorerna dokument med vetskap om att bolaget 

var under brottsutredning, vilket inte får göras. Dokument får normalt sett förstöras som en 

naturlig del av revisionen till följd av att revisorn enbart behöver spara de dokument som 

understödjer revisionsbesluten, inte de som blivit överflödiga under arbetets gång (Flening, 

2003). Revisionsbyrån försåg Enron med internrevision samt bidrog till de olika avancerade 

uppläggen. Revisorerna erhöll stora arvoden från Enron, vilket har fått omvärlden att uppfatta 

revisorerna som allierade med företagsledningen. Detta har lett till att revisorernas oberoende 

starkt kan ifrågasättas (Flening, 2003). I fallet Enron anklagas deras revisor, Arthur Andersen 

(revisionsbyrå), för att ha haft för stort behov av de konsultintäkter revisionsbyrån fick från 

Enron för att våga ifrågasätta Enrons redovisning (Carrington, 2014).    

 

En annan aktuell skandal är den gällande Danske Bank. Banken anklagas ha använts för att 

tvätta pengar, motsvarande 2000 miljoner kronor uppges ha slussats genom bankens filial i 

Estland. Utredningar kring banken genomförs nu i flera länder (SVT Nyheter, 2019). Danske 

Banks dåvarande revisor, EY, är nu misstänkt för att inte ha uppfyllt kraven i 

penningtvättslagen i sin revision av Danske Bank. I anslutning till 2014 års revision av Danske 

Bank uppges EY fått information som borde ha vara motiv nog för EY att inleda en närmare 

undersökning om penningtvätt, varpå den danska motsvarigheten till bolagsverket inlett en 

undersökning av revisionsbyrån (Åkerman & Mölne, 2019). 

 



 5 

Ståhl (2017) ställer en öppen fråga till tidningen balans: “Varför fortsätter revisionsbolagen att 

tvätta obekväma revisionsrapporter i syfte att vinna nästa upphandling, i stället för att granska 

det som behöver granskas?” (Ståhl, 2017).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Likt andra europeiska länder har det i Sverige förekommit fall där revisorns objektivitet och 

oberoende har ifrågasatts. Med ett nytt revisionspaket från EU ämnar man att bryta starka 

lojalitetsband som i många fall uppstår mellan revisionsbyråer och sina uppdragsgivare vid 

långa affärsrelationer. Revisionspaketet innehåller nya regler om oberoende och byrårotation 

(KPMG, 2016).  

 

Bino Catasus (2016) menar i sin debattartikel att ingen människa är oberoende, därmed inte 

heller revisorer. Den allmänna uppfattningen är att genom reglering av oberoendet stärks 

förtroendet för revisorer. Flera studier antyder att revisorerna finner det besvärligt att hantera 

oberoendet och det är av framförallt två huvudsakliga anledningar. Den första är tron om att 

revisorerna drivs av egenintresse. Den andra är risken för att revisorn internaliserar klientens 

perspektiv (Catasus, 2016). Förutsättningen för att revisorns arbete ska anses som 

sanningsenligt erfordras revisorn att vara både kompetent och oberoende (Diamant, 2004) 

Även det värdeskapande en revisors uppdrag medför beror av att revisorn utför arbete som en 

oberoende part (Carrington, 2014).  

 

Johansson et.al (2005) menar att vissa proffesioner utför ett arbete för att de berörda delarna i 

samhället ska fungera tillfredställande. På samma sätt som läkare, poliser eller domare utför 

revisorer ett viktigt arbete för att en del av samhället ska fungera. Därför ska revisorer ta hänsyn 

till regler och direktiv för att ta genomföra sitt arbete med tillförlitlighet och kvalitet.  

 

Var tionde år ska företag av allmänt intresse och finansiella företag byta revisionsbyrå, det vill 

säga byrårotation. Det kan uppfattas som ett lågt satt krav, men man måste beakta den tid det 

tar för en erfaren revisor att förstå ett stort och komplext företag. För att kunna utföra ett bra 

och meningsfullt arbete är det viktigt att förstå verksamheten på djupet för att urskilja de risker 

som är av betydelse (KPMG, 2016). Byman (2017) förtydligar detta genom genom följande 

förklaring: “För börsföretag som inte är finansiella företag ska en upphandling av 
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revisionsuppdraget göras efter tio år. Om ett finansiellt eller noterat bolag, som är av allmänt 

intresse, har en enskild person som vald revisor gäller en maxtid på sju år.” 

 

I ett pressmeddelande från regeringen beskrivs att huvudsyftet med EU:s nya revisionspaket är 

att höja kvalitén på revisionen, skapa stabilitet och göra marknaden för tjänster inom revision 

mindre sårbar (Regeringen, 2019). Pressmeddelandet hänvisar till statens offentliga 

utredningar, SOU 2015:49, som föreslår att bolag av allmänt intresse och finansiella företag 

ska vara tvungna att genomföra byrårotation, alltså byta revisionsbyrå efter en viss tid 

(Regeringen, 2019). Syftet med revisorsrotation och byrårotation är att eliminera eller 

åtminstone minska risken för att den påskrivande revisorn inte uppfattas som oberoende, alltså 

öka möjligheten till synbart oberoende (FAR, 2019).  

 

Det är IESBA, International Ethics Standards Board for Accountants, som har tagit fram en ny 

uppdaterad etikkod innehållande nya oberoenderegler som framför allt rör långvariga relationer 

med revisionskunder. De flesta regler infördes i slutet av år 2018, men kommer successivt att 

träda i kraft fram till slutet av år 2023. I Sverige är det FAR som tolkar IESBA:s etikkod genom 

att uppdatera EtikU 13 Revisorsrotation (Halling, 2018). Anders Malmeby, ordförande för 

KPMG och ordförande för FAR:s policygrupp för etik, beskriver att de nya reglerna kommer 

innebära stora förändringar för hela revisionsbranschen (Halling, 2018).  

 

1. Den första och viktigaste förändringen behandlar kravet på byrårotation, vilket ska ske 

vart tionde år (KPMG, 2016). Revisorer har kunnat känna sig bekväma med att kunna 

sitta kvar på samma uppdrag på obestämd tid, vilket Anders Malmeby i en intervju med 

tidningen Balans inte ser som troligt i framtiden (Halling, 2018).  

2. Den andra förändringen innefattar karenstiden för revisionsbyråer som kommer att 

förlängas för företag av allmänt intresse, vilket innebär att byrån inte får ha något med 

företaget att göra under en period på fem år, tidigare var det 3 år (Halling, 2018).  

3. Den tredje förändringen kompletterar den andra och lyfter fram de skärpta reglerna för 

vad en revisionsbyrå får göra under sin karenstid. Den enkla förklaringen är att det blir 

omöjligt för en revisionsbyrå att arbeta med ett avslutat uppdrag i någon kapacitet 

(Halling, 2018). 

 

Många anser att byrårotation efter tio år är sunt, men att det självklart kommer bli en ökad fokus 

på upphandling för många företag (Byman, 2017). Samtidigt skriver regeringen i ett 
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pressmeddelande att förhoppningen är att dessa ändringar inte ska innebära ökade kostnader. 

(Regeringen, 2019). Anders Malmeby, som även uttalat sig till tidningen Realtid, menar att de 

fyra stora revisionsbyråerna kommer kunna hantera upphandlingarna, men att det naturligtvis 

kommer innebära att spelplanen ändras (Byman, 2017). Syftet med de nya reglerna är att öka 

oberoendet samt skapa mer konkurrens (KPMG, 2016). Enligt många är detta en god tanke, 

men det får inte heller ske på bekostnad av revisionens kvalitet. För att revidera ett stort företag 

krävs i många uppdrag avsevärt mycket tid och kännedom, vilket tar tid att skapa sig (KPMG, 

2016). Enligt KPMG (2016) kommer de nya reglerna förändra byråernas arbetssätt.  

 

Förespråkare av byrårotation menar att långvariga relationer kan ha en negativ inverkan på 

revisorns oberoende, medan motståndare till byrårotation menar att den långvariga relationen 

är en förutsättning för att skapa kvalitet i revisionen (Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 

2006). 

 

Däremot har vi anledning att tro att det finns ett stort värde i långa affärsrelationer. För 

framgångsrika affärsrelationer är det en förutsättning att ha god kommunikation och 

sammarbeta genom samtal, tillit och likvärdiga förväntningar så att gemensamma fördelar och 

intressen kan uppnås (Zineldin, 2000). Zineldin menar även att långvariga relationer är viktigt 

för de flesta företag och enligt oss gäller det troligen även revisionsbyråer. 

Roth (2015) har identifierat revisionsyrket som ett relationsbyggande yrke och kostnader som 

uppkommer vid skapande av nya relationer är transaktionskostnader, alltså kostnader som 

uppkommer utöver marknadspriset för en vara eller tjänst. Det skulle kunna vara flera 

upphandlingar per år och ett ökat anbudsarbete. Vid införande av byrårotation misstänker vi 

att revisionsbyråers arbetssätt kommer att påverkas och det främst genom ökade 

transaktionskostnader. 
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1.4 Frågeställning 

Hur tror auktoriserade revisorer nya oberoenderegler kan komma att påverka revisionens 

oberoende och kvalitet? 

Hur tror auktoriserade revisorer nya oberoenderegler kan komma att påverka revisionsbyråns 

arbetssätt och långvariga relation till uppdragsgivare? 

 

1.5 Syfte 

Att undersöka vad auktoriserade revisorer tror om oberoende, revisionens kvalitet, långvariga 

relationer och revisionsbyråns arbetssätt i framtiden, efter införandet av nya oberoenderegler, 

såsom byrårotation.  
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1.6 Disposition 

 
 
 

Inledning

•I första kapitlet presenterades bakgrunden till införandet av nya 
oberoenderegler såsom byrårotation ur ett perskektiv med 
revisorns oberoende i fokus. Vi diskuterar problemet vidare för att 
fastställa studiens syfte och lämpliga frågeställningar.

Metod

•I det andra kapitlet presenterar vi studiens metodologiska val. 
Kapitlet klargör uppsatsprocessen för att förklara för läsaren hur 
vi motiverar beslut och tillvägagångssätt för studien

Teoretisk 
referensram

•I tredje kapitlet behandlar vi studiens teoretiska referensram. Den 
teoretiska referensramen ämnar att ge oss och läsaren en större 
förståelse för ämnet för att kunna besvara och utreda 
frågeställningarna.

Empirisk 
Tolkning

•I det fjärde kapitlet presenterar vi revisorernas tankar om 
oberoende idag och oberoende i framtiden med avseende på de 
förändringar de nya reglerna om byrårotation skulle kunna 
inbringa. Det empiriska materialet sammanvävs med relevant 
teori  från den teoretiska referensramen med förhoppning att 
kunna besvara forskningsfrågan och närma sig studiens syfte.

Slutsats

•I studiens femte och sista kapitel presenterar vi det resultat vi 
kommit fram till utifrån det fjärde kapitlet. Vi kommer att besvara 
studiens forskningsfråga i enlighet med studiens syfte. 
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2. Metod 

Med metod avses ett vetenskapligt tillvägagångssätt att närma sig det ämne vi valt att behandla 

och beskriva hur vi tänkt behandla ämnet. I detta avsnitt diskuterar vi metodologiska 

ställningstaganden som tagits under arbetets gång varpå val av forskningsdesign, ansats och 

studiens kvalitet motiveras. 

 

Vi som har utfört denna studie läser Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och 

ekonomistyrning. Vi har ett intresse för revision och har för avsikt att söka oss till branschen 

efter examen. Vi tycker att debatten kring revisorns oberoende är intressant och för att studera 

ett aktuellt ämne valde vi att undersöka de nya oberoendereglerna. Vi saknade direkta 

förkunskaper om ämnet vilket medfört att den teoretiska referensramen utformats efter de 

teorier vi upplevde var kopplade till oberoende inom revisionsbranschen. Vid studiens tidiga 

efterforskning förstod vi att det saknades forskning om revisorers tro om framtiden med 

avseende på ökade oberoendekrav såsom strängare byrårotation. Med tanke på att en rad 

skandaler har uppdagats är revisorns roll och oberoende både en viktigt och aktuell 

frågeställning. Vår uppfattning är att oberoendet är ett viktigt element av revisionens kvalitet 

och tillförlitlighet, varpå valet av ämne kändes relevant och viktigt.  

 

2.1 Vem är studien till för? 

Generaliserbarheten för studien blev begränsad med tanke på att vi inte hade möjlighet att 

intervjua ett så stort urval auktoriserade revisorer att vi med säkerhet kunde dra slutsatser som 

sträcker sig över hela professionen eller branschen som sådan. Baserat på intervjuerna kan vi 

dock säga att revisorns egna åsikt väger tungt och är tillräcklig för att besvara frågorna i 

intervjuguiden och forskningsfrågorna, oberoende av byråns uppdragsgivare. Vi tycker att 

studien kan vara ett bra material för verksamma revisorer för att kunna ta del av en rad åsikter 

och tankar om oberoende, byrårotation och hur byrårotation kan påverka långvariga relationer 

till uppdragsgivare. Vi misstänker att ämnet inte diskuteras och funderas över allt för mycket 

på revisionsbyråer, åtminstone inte i Kalmar. Studien skulle alltså kunna bidra med en viss 

upplysning för revisionsbyråer om olika åsikter och tankar angående studiens ämne. 

Vi vill även tro att studien kan vara till hjälp för personer i samma situation som vår egen, 

studenter på väg ut i arbetslivet. I största synnerhet om de likt oss planerar att arbeta inom 

revision, där frågor om oberoende är bland det viktigaste professionen har. Eftersom studiens 
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teoretiska referensram innefattar allt från teorier om oberoende, transaktionskostnader, och 

etikkoder skulle studien enligt oss vara bra material även för studenter, i ett upplysande syfte.  

 

2.2 Valet av forskningsdesign 

I allmänhet finns det två olika strategier att tillämpa för att ta sig an en forskningsfråga, 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi (Trost & Hultåker, 2016). 

 

Kvalitativ forskning kan förenklat definieras som allt annat än kvantitativ forskning, men den 

förklaringen bortser från många centrala kännetecken (Ryen, 2004). Kvalitativ forskning 

använder en mängd olika metoder och närmar sig sitt ämne på ett naturalistiskt och tolkande 

sätt. Forskare använder en kvalitativ strategi för att kunna studera saker i dess naturliga miljö 

och försöker göra fenomen begripliga genom att tolka dem utifrån ett mänskligt perspektiv 

(Ryen, 2004). Kvalitet handlar alltså om egenskaper eller karaktären hos någonting och syftar 

till att klargöra ett fenomen utifrån dess egenskaper och karaktär (Widerberg, 2002). En 

kvalitativ strategi väljs ofta när forskaren har en något smalare och mer djupgående 

undersökningsinriktning med syfte att få en djupare förståelse eller analysera något, men även 

för att kunna beskriva ett fenomen och återge resultat (Widerberg, 2002).  

 

Det är relevant att ställa sig frågan om man ska göra en utredning, en utvärdering, ett 

forskningsprojekt eller något annat när valet faller på om man ska göra en kvalitativ eller 

kvantitativ undersökning (Trost & Hultåker, 2016). Även arbetets syfte blir avgörande för 

vilken strategi man bör använda sig av (Trost & Hultåker, 2016). Trost (2010) lägger även 

tyngd på detta i sin egen bok och påstår att syftet är mer eller mindre avgörande för valet mellan 

kvalitativ och kvantitativ studie. Eftersom detta arbete har ett syfte i att undersöka ett fenomen 

och att studera fenomenet i dess naturliga miljö genom en mänsklig tolkning låter det rimligt 

att göra en kvalitativ studie enligt Widerberg (2002) och Ryen (2004). Trost och Hultåker 

(2016) exemplifierar att om man avser kunna säga att en viss procent av befolkningen tycker 

på ett sätt eller om man vill kunna ange frekvenser är en kvantitativ studie lämpligt. Om 

undersökningen däremot är till för att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera 

är en kvalitativ studie mer lämpligt. Enkelt skulle man kunna säga att om frågeställningen för 

arbetet innefattar “hur ofta”, “hur många” eller “hur vanligt” bör en kvantitativ studie 

genomföras. Om frågeställningen däremot har fokus på att förstå eller hitta mönster bör en 
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kvalitativ studie genomföras (Trost & Hultåker, 2016). Detta anser vi vara starka argument för 

att studiens forskningsdesign bör vara en kvalitativ undersökningsstrategi. 

 

Ryen (2004) nämner att det inte finns något tydligt “fönster” in i någons liv och att det är svårt 

att beskriva en objektiv verklighet genom kvalitativa intervjuer. Observationerna blir inte 

neutrala vilket skulle kunna påverka studiens möjlighet till att bli generaliserbar. Det kan alltså 

ifrågasättas hur generaliserbart resultatet i en kvalitativ studie är (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det leder enligt Bryman och Bell (2017) till att forskaren istället gör tolkningar för att få en 

mer djupgående analys. Dock är det inte i första hand vår studies syfte att kunna ge en generell 

bild, utan snarare undersöka hur revisorers olika åsikter på de nya oberoendereglerna kan se ut. 

På så sätt vill vi snarare ge revisorer möjlighet att bidra med tankar och funderingar för att skapa 

en förståelse kring problematiken. För att få utförliga svar som ligger i linje med syftet och är 

hänförbara till den rådande problematiken anser vi, trots kritiken, att det vore mest lämpligt att 

genomföra en studie med kvalitativ strategi.  

 

2.3 Forskningsansats 

Valet av forskningsansats är ett kritiskt moment då författarna behöver besluta hur empirin och 

den teoretiska referensramen ska anknyta till varandra. Det är knappast en enkel sak att beskriva 

sambandet mellan teori och forskning, det vill säga metod (Bryman & Bell, 2017). 

 

På senare tid har abduktion vuxit fram som ett alltmer frekvent använt tankesätt inom 

företagsekonomisk forskning. Synonymt med induktiva och deduktiva synsätt nyttjas 

abduktion till att dra logiska slutsatser och skapa teorier om verkligheten (Bryman & Bell, 

2017). Induktiva och deduktiva ställningstaganden associeras med begränsningar som det 

abduktiva ställningstagandet tycks undvika. Abduktion utgår från det pragmatiska synsättet och 

börjar med ett problem som sedermera ska förklaras. Somliga problem kan uppstå då forskare 

stöter på empiriska fenomen som befintlig teori saknar förklaring på. Abduktivt tänkande går 

ut på att forskaren försöker urskilja de premisser som medför att fenomenet blir mindre 

förbryllande och att göra överraskande empiri till något uppenbart eller naturligt (Bryman & 

Bell, 2017). Innebörden av abduktion är att forskaren selekterar den “bästa” förklaringen bland 

de förklaringar forskaren samlat på sig. Fokus ligger på forskarens reducerade fallenhet att 

tänka på ett förnuftigt sätt, likt en dator, och erkänner tyngden av kognitivt tänkande i samband 

med teoriutvecklingen (Bryman & Bell, 2017).  
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Det finns ett samband med den filosofiska uppfattningen om den “hermeneutiska cirkeln” 

genom vilken förståelse uppfattas som en fortlöpande dialog mellan empiri och forskarens 

uppfattning (Bryman & Bell, 2017). Teoriutvecklande samhällsforskning karaktäriseras av 

arbetet med forskningsteman som studeras empiriskt och med ett empiriskt material som 

besitter viss tillförlitlighet, med andra ord ger vägledning åt sättet att tänka och 

kunskapsanspråken (Alvesson & Kärreman, 2012). Syftet ska vara att delge tankar som 

erbjuder utmaning mot konventionellt tänkande och visar på ofullkomlighet eller paradoxer. 

Teorin och empiriskt material måste ha ett ihållande samspel, där teorin dessutom nyttjas 

“negativt” och bestridande. För forskaren kan en teori som används för att bekräfta ett fenomen 

också användas för att dementera ett fenomen (Alvesson & Kärreman, 2012). 

 

Anledningen till att vi valde det abduktiva angreppssättet var att vi upplevde att det saknades 

en bild av vad auktoriserade revisorer tror om framtiden med avseende på nya oberoenderegler. 

Vi kunde ta till oss en del teorier om oberoende och kvalitet i revisorns arbete, men ansåg 

samtidigt att våra kvalitativa intervjuer gav upphov till nya infallsvinklar.  Därför ville vi ge 

studien en möjlighet till dynamik baserat på de kvalitativa intervjuerna. På förhand visste vi 

inte säkert vad respondenterna skulle kunna bidra med eftersom intervjufrågorna lämnade 

mycket utrymme för spekulationer och egna tankar. Därmed ville vi justera teorierna under 

tidens gång och det blev varken en fråga om att använda empirin för att ställa mot teorier eller 

använda teorin för att ställa mot empirin. Abduktiv ansats kändes lämpligt för att få svar på 

forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte. 
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2.4 Urval  

I många fall väljs vissa individer ut på grund av att de har en specifik kompetens, titel eller 

egenskap, vilket innebär att ett bortfall sker till följd av dessa kriterier (Patel & Davidson, 2011).  

Innan studiens början fördes diskussioner om vilka individer som vore lämpliga respondenter. 

För oss kändes det viktig att respondenterna i studien har en central roll för att besvara 

frågeställningen och uppfylla studiens syfte. Eftersom studien ämnar att lägga tyngd på vad 

auktoriserade revisorer tror, är deras åsikter en grund för hela studien. Valet av respondenter 

med revision som profession kändes lämpligt i och med att de direkt eller indirekt kommer att 

påverkas av förändringar och uppdateringar av regler i branschen. Vi är av åsikten att de som 

troligtvis är bäst insatta är de som dagligen arbetar med revision där oberoendefrågor är viktiga 

för att bedöma kvaliteten. 

 

Frågor som uppkom berörde huruvida respondenterna skulle kunna bidra med relevant och 

givande information. Eftersom reglerna för byrårotation är relativt nya bedömdes det finnas en 

risk att revisorer inte har hunnit att reflektera över eventuella förändringar och 

ställningstaganden de nya reglerna för byrårotation kan komma att innebära. Vi valde därmed 

att avgränsa oss till auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR. Som medlem i FAR har 

man förbundit sig att följa FAR:s etiska regler. Reglerna är avgörande för att utföra arbete med 

god yrkessed (FAR, 2019). Med denna avgränsning kunde vi känna oss mer bekväma med att 

respondenterna skulle kunna bidra med utvecklade, dock relevanta, svar på våra frågor så att vi 

kunde undersöka vad dessa respondenter tror om framtiden. Vi har inte gjort en gränsdragning 

för respondenternas antal verksamma år som auktoriserad revisor då reglerna är lika för alla, 

oavsett verksamma år. För att kunna bli auktoriserad revisor krävs en teoretisk utbildning om 

minst 180 högskolepoäng samt praktiskt utbildning, totalt sex år. Dessutom måste prov 

avläggas hos Revisorsinspektionen. Vid godkänt prov kan ansökan om auktorisation lämnas till 

Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, 2019).    

 

Via FAR:s hemsida kunde vi söka efter auktoriserade revisorer och medlemmar för att kontakta 

dem direkt. Det gjorde att vi kunde säkerställa tillförlitlighet samt att vi kunde förvänta oss en 

viss kvalitet av respondenterna. Det är enligt Bryman och Bell (2017) viktigt att individerna 

som väljs ut för studien är representativa för undersökningens syfte. På samma sätt är detta ett 

exempel på ett målstyrt urval eftersom urvalet har gjorts utifrån målen med forskningen. Alltså 

väljs individerna ut efter kriterier som gör det möjligt att besvara forskningsfrågan (Bryman & 



 15 

Bell, 2017). Vid kvalitativa studier är det väldigt svårt att göra helt slumpmässiga urval 

(Merriam, 2016). Frånsett avgränsningarna gjordes urvalet av revisorer ur ett perspektiv som 

var enkelt och fördelaktigt för oss som forskare. Dock inte via kontakter utan främst ur ett 

geografiskt perspektiv, vilket är exempel på ett sorts bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Vi 

kontaktade auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR och fann revisorer som 

representerar de flesta byråerna som finns i Kalmar och Växjö. Dessutom kontaktade vi 

revisorer på byråer i Stockholm via e-post. Värt att notera är att studiens syfte är hänförbart till 

revisorns personliga tankar och åsikter. Även om revisorn får tala ur sin byrås perspektiv och 

bidra med erfarenheter från byrån, är studiens fokus lagt på revisorn som del av en profession 

och inte som anställd vid en revisionsbyrå.  

 

2.5 Intervjuer 

Till att börja med bör teorin och dess begrepp översättas eller åtminstone förtydligas för att 

kunna skapa intervjufrågor, detta förtydligande kallas operationalisering (Patel & Davidson, 

2011). Operationalisering blir för oss ett förtydligande från den teoretiska referensramen med 

framför allt oberoende som grund. Syftet med studien är att undersöka vad auktoriserade 

revisorer tror om oberoende, revisionens kvalitet, långvariga relationer och revisionsbyråns 

arbetssätt i framtiden, efter införandet av nya oberoenderegler, såsom byrårotation.  

Det blev alltså främst en fråga om att för oss som forskare att skapa oss en uppfattning om 

revisorers tankar, åsikter och framtidsutsikter med avseende på införandet av nya 

oberoenderegler. Därmed skapade vi frågor som gav upphov till fritt tänkande och 

spekulationer så att studiens syfte i bästa mån kunde uppnås och att frågeställningen kunde 

besvaras.  

 

För att skapa en bra intervjuguide är det enligt Patel och Davidson (2011) viktigt att vi som 

forskare klargör syftet med både intervjun och studien som helhet. Även Teorell och Svensson 

(2007) lägger extra tyngd på att det tema studien avser behandla måste ringas in vid valet av 

generell frågeställning. Vi har därför vid varje intervju försökt relatera syftet med studien till 

den intervjuade individens egna mål och arbete. Genom detta är det möjligt att betona 

individens roll i att genomföra en förändring eller att påverka något (Patel & Davidson, 2011). 
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2.5.1 Att genomföra intervjuer 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer använder man sällan frågeformulär med i förväg 

formulerade frågor. I första hand är det viktigt att man låter den intervjuade individen styra 

intervjuns process och istället vägleda respondenten genom frågeområden (Trost, 2010). Under 

intervjun har vi som forskare i uppdrag att i grova drag hålla oss till frågeordningen som anges 

i frågeprotokollet så att det ligger i linje med de frågeområden som anges. Vidare ska vi 

formulera frågorna konkret. För att målet med frågorna uppnås utan att skapa missförstånd och 

skevheter (Yin, 2007). Ryen (2004) argumenterar däremot för de många nackdelar som finns 

med att ha en för begränsad förhandsstruktur. En fast uppläggning av frågor kommer göra 

forskaren blind och det kan bidra till att låsa interaktionen, vilket gör forskaren mindre 

uppmärksam genom att intervjun blir mekanisk. För vår studie är syftet att undersöka vad 

auktoriserade revisorer tror om framtida relationer till uppdragsgivare efter införandet av nya 

oberoenderegler såsom byrårotation. Poängen var alltså att fånga respondentens perspektiv och 

med en allt för statisk förhandsstruktur kan intervjuns syfte komma att motverkas (Ryen, 2004). 

Intervjuguiden kan vara varierande från den ena intervjun till den andra, men det bör finnas 

möjlighet till jämförbarhet även om intevjuerna inte behöver vara identiska (Trost, 2010). 

Samtidigt kan en viss mängd struktur innebära att man inte samlar in överflödig information 

vilket i sin tur kan innebära ökad jämförbarhet (Ryen, 2004). Vi har därför sett till att inte ha 

en alltför utvecklad förhandsstruktur vad det gäller intervjufrågorna, men ändå valt att ha en 

viss struktur med avseende på frågeområdet. På detta sätt kan man förhindra att materialet 

snedvrids till frågor som inte är neutrala och motverkar reliabilitet och validitet (Bryman & 

Bell, 2017). Anledningen till detta är att vi som forskare känner att vi vill ge respondenten 

möjlighet att ge utförliga svar utan att frångå ämnet. 

 

Med detta i åtanke skulle vi vilja påstå att intervjuerna har varit något ostrukturerade, vilket 

enligt Bryman och Bell (2017) innebär att intervjuerna i sin natur kan likställas med ett 

vardagligt samtal. Vi har utgått från en rad frågor för att leda respondenterna i rätt riktning. 

Upplägget på intervjuerna har tagit form av ett samtal och respondenterna har ofta berört 

kommande frågor innan de hunnit ställas. Baserat på att vi trots allt använt oss av en 

intervjuguide, men inte haft en alltför utvecklad förhandsstruktur kan vi fastslå att vi utfört 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna ges stor frihet att svara på frågorna på sitt eget 

sätt och frågorna kommer inte i samma ordning som intervjuguiden föreslår (Bryman & Bell, 

2017). Detta stämmer väl överens med det upplägg våra intervjuer haft.   
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Som bilaga kan ni se vilka de intervjufrågor vi har ställt till respondenterna. I alla fall har de 

inte följts till punkt och pricka även ordningen kan ha varierat beroende på hur samtalet med 

respondenten har sett ut. Men frågorna i intervjuguiden har i någon form ställts till 

respondenterna. 

2.6 Hur våra intervjuer med revisorerna gick till 

Vi inledde den empiriska insamlingen med att genomföra en pilotintervju, med Johansson på 

en mindre byrå i Kalmar. Anledningen till att vi genomförde en pilotintervju var för att vi ville 

försäkra oss om vi hade formulerat våra intervjufrågor på ett tillfredsställande vis och att de var 

tillräckliga för att få ut relevant information ur den empiriska insamlingen. Pilotintervjun visade 

oss att revisorns personliga erfarenhet och tankar gott och väl räckte för att besvara frågorna i 

intervjuguiden på ett tillfredsställande sätt samt gav oss relevant data för att besvara 

frågeställningen och närma sig studiens syfte. På förhand fanns det en oro över huruvida den 

byrå respondenten arbetar för spelade roll för deras möjlighet att besvara frågorna, framför allt 

de som berör företag av allmänt intresse. Pilotintervjun visade dock att det framför allt är 

revisorns personliga erfarenhet och branschkunskap som var relevant för att besvara 

frågeställningen. Med andra ord kände vi oss nöjda med det urval vi gjort. En pilotintervju är 

ett viktigt verktyg för att forskaren ska ställa bra intervjufrågor och även ett bra övningstillfälle 

inför kommande intervjuer (Merriam, 2016). Eftersom vi ansåg att pilotintervjun var 

framgångsrik har vi valt att inkludera den intervjun i den empiriska analysen på precis samma 

sätt som de övriga intervjuerna. 

 

Bryman och Bell (2017) menar att fysiska intervjuer och personliga möten innebär mer 

flexibilitet. Detta har vi haft i åtanke och sökte därför i första hand respondenter i Kalmar och 

Växjö, som ett bekvämlighetsurval, men att få tag på fler respondenter valde vi att genomföra 

en del intervjuer över telefon. Fyra intervjuer gjordes under personliga möten och fyra över 

telefon. Telefonintervjuerna visade sig dock vara precis lika givande som de fysiska 

intervjuerna och var i flera fall även mer innehållsrika än de fysiska. Tabellen på nästa sida 

sammanställer intervjuerna: 
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Tabell 1: Intervjuer 

 

2.7 Hur vi analyserade intervjudatan  

Intervjuerna gav oss stora mängder data att analysera. Enligt Bryman och Bell (2017) är en stor 

utmaning vid kvalitativa studier att analysera den omfattande mängder data för att vidare kunna 

göra en tolkning. Kvale (2014) skriver att arbetet med att konkretisera och göra om det 

empiriska material forskaren har samlat in är en form av kvalitativ dataanalys. Vi har bearbetat 

det empiriska materialet genom att transkribera ljudupptagningarna från intervjuerna och sedan 

kategoriserat uttalanden. Genom att dela upp materialet efter våra olika intervjufrågor, som har 

formulerats så gott som likadant för samtliga intervjuer, kunde vi enkelt kategorisera data och 

ta med det som ansågs relevant. Kategorisering har man länge använt i samhällsvetenskapen 

för att få en överskådlig bild av det empiriska materialet (Kvale, 2014). För att kunna använda 

det empiriska materialet i studien menar Kvale (2014) att kategoriseringen också innebär att 

data bryts ned och blir jämförbar, undersökningsbar och begreppsliggjord. När vi väl kunde 

studera datan i ett överskådligt perspektiv sammanställde vi datan i ett gemensamt dokument 

för enklare kunna dra paralleller mellan olika respondenter och understryka skillnader. Detta 

tillvägagångssätt gjorde även oss som forskare djupare insatta i respondenternas svar, vilka 

senare skulle ligga till grund för en bra tolkning i samspel med den teoretiska referensramen. 

Vid några tillfällen behövde vi själva tolka vissa uttalanden från respondenterna för att förstå 

svaret i förhållande till frågorna, något som kunde kännas mer tydligt vid intervjutillfället än i 
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efterhand. Kvale (2014) beskriver denna sortens tolkning som något forskare gör för att få fram 

rätt kontext i en respondents svar. Vi har dock varit noggranna med att respondenterna fått ta 

del av sina svar redan vid intervjutillfället och även i efterhand för att de inte skulle uppleva att 

deras uttalanden blev tagna ur sitt sammanhang eller att våra tolkningar inte stämde överens 

med vad de själva ville förmedla. Mer om respondentvalidering beskrivs senare i 

metodavsnittet.  

 

2.8 För att göra uppsatsen trovärdig 

Inom kvalitativ forskning är det möjligt att uppnå trovärdighet genom att se till tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017). Även äkthet är enligt Guba 

och Lincoln (2016) ett kriterium för att ifrågasätta och främja trovärdighet.  

 

2.8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är motsvarigheten till intern validitet och innebär att god enighet ska förekomma 

mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer dessa framställer. Den interna 

validiteten har en benägenhet att bli en styrka i kvalitativa undersökningar till följd av den 

långvariga förekomsten och delaktigheten i en social grupp som möjliggör för forskarna att 

säkerhetsställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer (Bryman 

& Bell, 2017). Att skapa tillförlitlighet i resultatet innebär att man dels säkerställer att 

forskningen utförs i enlighet med befintliga regler och att man rapporterar resultatet till de 

personer som är en del av den sociala verklighet som studerats, alltså är med i studien (Bryman 

& Bell, 2017). För att göra detta genomfördes respondentvalidering. Det innebär att resultatet 

av studien förmedlades till de revisorer som deltog i studien (Bryman & Bell, 2017). I samband 

med varje intervju lämnades även en redogörelse för vad som sagts under intervjuerna för att 

få en bekräftelse på att våra observationer stämmer överens med respondentens egen bild av 

vad som sagts.  

2.8.2 Överförbarhet  

Överförbarhet kan likställas mot extern validitet och behandlar huruvida resultaten kan 

generaliseras till andra sociala omgivningar och situationer. Detta kan medföra problem för 

kvalitativa forskare då de vanligen använder sig av fallstudier och begränsade urval (Bryman 

& Bell, 2017). Andersen (1994) beskriver extern validitet som ett resultats enlighet med 
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verkligheten, om det är “sant” eller “falskt”. Det kan bli problematiskt att uppnå trovärdighet 

via överförbarhet eftersom kvalitativa studier i allmänhet består av forskning som fokuserar på 

en mindre grupp individer med gemensamma egenskaper. Det ger visserligen ett djup, men inte 

den bredd som man i kvantitativ forskning efterfrågar (Bryman & Bell, 2017). För vår studie 

blir det svårt att generalisera resultatet och se till att det är överförbart till andra kontexter. 

Respondenternas tankar kan till viss del kan skapa en bild av vad vissa revisorer tänker om 

oberoende med avseende på nya oberoenderegler såsom byrårotation, men det är långt ifrån 

generaliserbart och kan inte vara representativt för en hel bransch, eller ens professionen.   

 

2.8.3 Pålitlighet  

Reliabilitet, det vill säga pålitlighet, behandlar huruvida utgången av en undersökning blir 

likvärdig ifall undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas av slumpartade eller 

temporära förutsättningar (Bryman & Bell, 2017). Samma bild av reliabilitetsbegreppet har 

Andersen (1994) som beskriver reliabilitet som en situation där likvärdiga resultat framkommer 

när samma fenomen mäts med varierande tillvägagångssätt. Kriteriet om extern reliabilitet 

förefaller vara komplicerat att uppfylla i kvalitativ forskning då det är ogenomförbart att “frysa” 

en social miljö och de sociala villkor som gäller vid en inledande studie för att göra den svarbar 

i det avseende man normalt sett ämnar (Bryman & Bell, 2017). Intern reliabilitet innebär att de 

som ingår i forskarlaget, i detta fall två stycken, är eniga om tolkningen av det de ser och hör 

(Bryman & Bell, 2017). Om forskare i framtiden genomför en likvärdig studie är det inte säkert 

att förutsättningarna för revisorer är samma. Om förutsättningarna är ändrade kan svaret på 

forskningsfrågan skilja sig om studien genomförs vid ett annat tillfälle.  

 

2.8.4 Konfirmering 

Vidare är det enligt Bryman och Bell (2017) viktigt att inte låta personliga värderingar eller 

teoretiska förkunskaper påverka utförandet eller slutsatser. Detta har vi som forskare tänkt på 

genom hela studiens gång. Detta genom att vara helt transparenta med arbetsgången och 

redogöra för samtliga steg och tydliggöra forskningen. Enligt Guba och Lincoln (1994) är det 

vår uppgift som forskare att bestämma i vilken utsträckning resultaten i studien kan visa sig 

starka.  
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2.8.5 Äkthet 

I undersökningen är det viktigt att försöka skapa en rättvis bild av respondenternas olika åsikter. 

Därför kan en studie upplevas mer äkta, och därmed mer trovärdig, om ett bredare spektrum av 

respondenter intervjuas (Guba & Lincoln, 1994). Skulle vi bara intervjua auktoriserade 

revisorer från samma byrå finns det en risk att åsikterna inte uppfattas som tillräckligt rättvisa. 

Även om vi som forskare är intresserade av respondenternas personliga åsikt, inte 

nödvändigtvis knuten till den byrå de arbetar för, anser vi att deras olika uppfattningar upplevs 

mer äkta och representerar ett bredare spektrum om de har skild bakgrund. Vi har valt att 

innefatta både stora och mindre byråer trots att det i huvudsak endast är två byråer i Kalmar 

som arbetar med företag av allmänt intresse. Vår Pilotintervju med Johansson på en mindre 

byrå visade att hen kunde bidra med mycket utvecklade och givande svar, trots att byrån inte 

har några uppdragsgivare av allmänt intresse.  

2.9 Etik 

För oss är det av yttersta vikt att ha god etik vid genomförandet av forskningen.  

Att forskningen genomförs på ett etiskt korrekt sätt och att resultatet både är pålitligt samt ärligt 

framställt är något forskaren ständigt ska eftertrakta (Merriam, 2009). Det är nödvändigt att 

forskarna är införstådda med vilka etiska dilemman som uppstår under en pågående 

undersökning. Därtill behöver forskarna vara redo för eventuella konsekvenser som kan uppstå 

beroende på de val som görs. Framförallt finns tre krav att ha i beaktning i relationen mellan 

respondent och forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). De krav som beaktas är 

informationskravet, samtycke, konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet innebär att de personer som inkluderade i undersökningen är informerade 

om hur undersökningens ska genomföras och dess syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

kontakt med respondenterna gav vi en redogörelse för uppsatsens syfte och vad frågorna 

kommer beröra. 

 

Kravet på samtycke innebär att respondenterna deltar av egen vilja och att de själva kan avbryta 

sitt deltagande om de så önskar (Bryman & Bell, 2017). När vi sökte kontakt med potentiella 

respondenter var vi tydliga med ingen behövde ställa upp på en intervju och vi frågade 

respondenten huruvida den finner det acceptabelt att intervjun spelas in.  
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Konfidentialitetskravet innebär att den information som insamlats om medverkande deltagare 

ska behandlas med största möjliga sekretess (Svensson & Starrin, 1996). För att säkerhetsställa 

konfidalitet har vi informerat respondenterna att de givetvis får vara anonyma, att de kommer 

få möjlighet att läsa igenom och godkänna materialet innan det publiceras samt att de inspelade 

ljudfilerna inte kommer någon annan än oss som forskare till handa. Eftersom flertalet 

respondenter valde att vara anonyma efter att ha fått läsa igenom sin respektive del i den 

empiriska tolkningen, valde vi således att göra samtliga anonyma. Dels för att behålla en 

enhetlighet i kapitlet, dels för att de som inte önskade vara anonyma däremot uttryckte en 

önskan om att vara det om resterande respondenter var anonyma. Det kändes alltså mest 

bekvämt och etiskt rätt. De namn respondenterna tilldelats är fiktiva, det vill säga påhittade, 

och därmed inte vad de egentligen heter. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera teori utifrån revisionens mål, kvalitet, oberoende, 

affärsrelationer, transaktionskostnader och byrårotation. Revisorns arbete beskrivs utifrån 

dess mål samt den kvalitet den bör hålla och hur oberoendet påverkar detta. Därefter beskrivs 

hur långvariga relationer generellt sett fungerar samt olika fördelaktiga egenskaper en 

långvarig relation kan medföra.  

 

3.1 Revisionens mål 

Vi upplever att det finns skilda meningar om vad man kan förvänta sig av revisionen. Eftersom 

revisionen inte utförs av offentliga organ, utan privatägda och vinstdrivande revisionsbyråer, 

finns det enligt oss anledning att studera revisionens mål. 

 

Syftet med att utföra revision är att revisorn i slutändan ska lämna en revisionsberättelse. I 

revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om ett företags årsredovisning, bokföring samt 

ledningens förvaltning av företaget. För företagets intressenter blir revisionsberättelsen ett 

underlag för beslut. Revisionen är till för att ge ökad trovärdighet åt ett företags ekonomiska 

situation och kan bestyrka tilltron till hur en företagsledning genomför sitt uppdrag (FAR 

Förlag, 2016). Det finns enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) ett förväntningsgap 

mellan samhällets och revisorernas egen syn på professionen. Samhällsorganisationer och 

enskilda individer uttrycker en upprördhet över hur fiffel, orimliga bonusar och tvivelaktiga 

affärer kommer till när revisorn borde ha full insyn i företagets situation och larma vid 

misstankar. Å andra sidan menar revisorerna själva att deras arbetsuppgift inte rimligen kan 

innefatta att agera moralisk polis för styrelse och företagsledning. Inte heller innefattas detta i 

regelverken som styr revisorns arbete (Johansson et. al, 2005).  
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3.2 Revisionens kvalitet. 

För att upptäcka problem och tvivelaktigheter hos de reviderade företagen är det i vår åsikt 

viktigt att revisionen håller en viss standard, det är trots allt den funktion revisionen avser 

uppfylla. Vi har även anledning att tro att revisionens kvalitet är beroende av uppdragstiden 

och kan påverkas av byrårotation. Vi har därför valt att inkludera revisionens kvalitet i vår 

teoretiska referensram. 

 

Carrington (2014) beskriver en revisors arbete utifrån tre huvudteorier; försäkran, förbättring 

och försäkring. Revisorns roll är att kvalitetssäkra den information ett företag lämnar om 

ekonomisk förvaltning och situation. Kravet på revision uppstår när ägarnas ansvar över ett 

företags situation är begränsat (FAR Förlag, 2016).  

 

Behovet av revision som försäkran uppstår ofta när företagsledning och ägande är skilt från 

varandra. För att motivera att företagsledningens agerande och beslut inte bryter mot ägarens 

krav kan revisionen upprättas som ett övervakande av ett företags drift (Carrington, 2014). 

Revisionen kan alltså bli en lösning på informationsasymmetri, i flesta fall har ledningen mer 

information i förhållande till ägarna. Då kan revisionen vara en försäkran om att företagets 

information förmedlas korrekt, vilket beskrivs enligt litteraturen som en informationsmedlare 

(FAR Förlag, 2016). Om incitamenten mellan företagsledning och ägare skiljer sig finns en risk 

att den part med informationsövertag förändrar sitt beteende och att utbytet sinsemellan inte 

blir optimalt (Carrington, 2014).  

 

Revision som förbättring behandlar, istället för informationsfördelningen, informationens 

kvalitet. Utifrån denna teori innebär revisorns arbete att förbättra informationen och indirekt 

påverka den till att bli rimlig och riktig (Carrington, 2014). Teorin om revisonen som 

förbättring av informationens kvalitet skulle alltså kunna likställas med det FAR Förlag (2016) 

skriver: Att revisionen ska ge en ökad trovärdighet, tilltro och kvalitet åt den ekonomiska 

informationen i ett företag.  

 

Vidare kan revisionen ses som försäkring varpå syftet med revisionen inte bara är bestyrka 

informationen till fördel för dess användare utan även för sig själv som revisor. Genom 

revisionen flyttas risken från företagsledningen till revisorn, vilket innebär att en revisor som 

tredje part har ett intresse i att rapporterna inte är vilseledande. På detta sätt kan revisionen 
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betraktas som en försäkring för företaget som anlitar revisionsbyrån och det är således en 

marknadslösning för vem som ansvarar för risken (Carrington, 2014). Revisorn ska inte direkt 

ha några incitament att snedvrida och manipulera informationen, men har det indirekt via 

revisionsarvoden och eventuella konsultarvoden. Halling (2018) menar att det finns en påtaglig 

bekvämlighet och ekonomiska incitament för revisorer att under en längre tid sitta kvar på ett 

och samma uppdrag. 

 

Verksamma revisorer är del av en profession och anställda vid en revisionsbyrå, på samma sätt 

som läkare, poliser eller domare är verksamma i sin profession. Dessa professioner utför ett 

arbete för att de berörda delarna av samhället ska fungera tillfredsställande. Revisionsbyråerna 

gör dock affärer i samhället även för sin egen räkning och likt alla vinstdrivande företag finns 

det incitament för att locka till sig kunder och skapa lönsamhet (Johansson et. al, 2005). 

Revisorer, som verksamma medlemmar i sin profession, ska ta hänsyn till regler och direktiv 

för att genomföra sin granskning tillförlitligt och med kvalitet. Samtidigt ska hänsyn tas till 

byråns riktlinjer för att upprätthålla ett personligt och ekonomiskt ansvar gentemot sin 

arbetsgivare (Johansson et. al, 2005). 

 

3.3 Revisorns oberoende 

När företagsskandaler uppstår ifrågasätts ofta revisorn. Revisorns uppdrag är att som tredje 

part självständigt granska företag utan inverkan från det uppdragsgivande företaget. Dock är 

det svårt att bortse från det faktum att det uppdragsgivande företaget är revisionsbyråns 

levebröd och det arvode revisionsbyråerna erhåller från det uppdragsgivande företaget är en 

förutsättning för byråns fortlevnad. Med detta som utgångspunkt väljer vi att inkludera 

revisorns oberoende i vår teoretiska referensram.  

 

En utgångspunkt för att revisionen ska uppfylla sitt syfte är att den är sanningsenlig. 

Förutsättningen för att revisorns arbete ska anses som sanningsenligt erfordras revisorn att vara 

både kompetent och oberoende (Diamant, 2004). Att revisionen är oberoende är i högsta grad 

en central förutsättning för att revisionen ska fylla sitt syfte. I merparten av teorierna om 

säkrandet av revisionens ändamål är kravet på revisorns oberoende en central del. Det beror till 

stor del på den tilltro som revisorn ska förse den granskade verksamheten med och som endast 

åstadkoms i de fall revisorn besitter förmågan och viljan att utföra sina bedömningar samt ta 

sina beslut i avsaknad av utomstående påverkan (Diamant, 2004). Det värdeskapande en 
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revisors uppdrag medför är i hög grad kopplat till revisorn som en oberoende part (Carrington, 

2014). Vilket är speciellt viktigt i ärenden där revisorns arbete troligtvis kommer påverka 

enstaka intressenters beslutsfattande och situationen mellan olika intressenter. Då revisorn i sin 

rapportering ger sitt personliga perspektiv om det granskade materialet är utfört i 

överensstämmelse med gällande normer är kravet på oberoende synnerligen relevant (Diamant, 

2004). Ett tydligt exempel där revisorns oberoende starkt kan ifrågasättas är fallet Enron, där 

revisorn tycktes vara mer än nödvändigt beroende av intäkter från konsultuppdrag de fick från 

Enron (Carrington, 2014).   

 

3.3.1 Faktiskt & Synbart oberoende 

För revisorn är det nödvändigt att både vara faktiskt oberoende samt synbart oberoende. 

Faktiskt oberoende behandlar revisorns inställning till uppdraget. Moralen och “hedern” hos 

revisorn är det som ska vara opåverkat. Det är således revisorns syn och attityd till uppdraget 

som bedöms (Diamant, 2004). Revisorn får därmed inte låta utomstående faktorer påverka sin 

objektivitet, integritet eller professionella skepticism (Carrington, 2014). Synbart oberoende är 

inriktat på hur revisorn uppfattas. Då meningen med revisorns granskning av information är att 

tillföra tillförlitlighet är det av yttersta vikt att revisorn också uppfattas som oberoende. Vilket 

påverkas av intressenternas uppfattning av revisorns inställning. Båda dessa kriterier behöver 

uppfyllas för att anse revisorn oberoende (Diamant, 2004). 

 

3.3.2 Reglering av oberoende 

Regleringen av revisorns oberoende är till för att revisorn själv ska kunna upptäcka 

oberoendehot och ingripa då revisorn finner sitt oberoende hotat. Vid bedömningen av 

oberoendet i revisorns verksamhet ska de regler som finns ge revisorn tolkningshjälp samt 

förmå revisorn att göra ett ställningstagande till sitt oberoende. Ett första steg är att revisorn 

måste dokumentera bedömningen av sitt oberoende i varje uppdrag denne åtar sig (Diamant, 

2004). Hur revisorn agerar är kopplat till omständigheterna i det specifika uppdraget. För att 

oberoende ska kunna bedömas är det absolut nödvändigt att omständigheterna är kända för 

intressenterna, vilket inte är vanligt. Problematiken uppstår därmed av det faktum att det 

faktiska oberoendet inte kan mätas. Vilket gör det komplicerat att använda det faktiska 

oberoendet som en bedömningsgrund för revisorns förmåga att utföra sitt uppdrag (Diamant, 

2004). Detta problem kan rättas till med hjälp av inrättande av krav på att revisionen, förutom 
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att vara faktiskt oberoende, ska åskådliggöra sitt oberoende för intressenterna. Det synbara 

oberoendet är inte kopplat till revisorns attityd utan till den bild av oberoende som revisorn 

visar upp gentemot samtliga intressenterna. För att revisorns oberoende ska tryggas måste 

regleringen både inrymma säkring av oberoendet samt tjänstgöra som en funktion som 

förhindrar att revisorn hamnar i beroendeställning gentemot uppdragsgivaren (Diamant, 2004). 

 

Grundidén med oberoendekravet är att det ska verka för att säkerställa tilltron för revisionens 

funktion. Reglerna för oberoende har två allmänna ändamål. Regleringen av oberoendet ska till 

att börja med säkerhetsställa att revisionen håller en hög standard genom minimering av risken 

för att utomstående faktorer influerar revisorns granskning. Dessutom ska investerarnas tilltro 

för innehållet i den offentliga redovisningen säkerhetsställas (Diamant, 2004). Huruvida 

oberoenderegleringen uppnått sitt syfte beror enligt Diamant (2004) på om en gängse 

kompetent intressent, med förtrogenhet om väsentliga fakta, besitter förmåga att bedöma 

huruvida revisorn är nog självständig i sitt revisionsarbete. Oberoendekravet medför att 

revisorn ska vara självständig och hans agerande vid genomförandet av det särskilda uppdraget 

ska inte påverkas av utomstående faktorer. Eftersom uppdragen ser olika ut förändras också 

kravet på oberoende med på uppdragets karaktär. Det innebär att de normer som styr det 

särskilda uppdraget också blir styrande för kravet på oberoende (Diamant, 2004). För att reglera 

oberoendet har Revisorsnämnden utformat en föreskrift avseende en oberoendeanalys som 

revisorer är tvingade att genomföra och särskilt dokumentera (Johansson et. al, 2005).   

 

3.4 Oberoendehot 

Eftersom förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och en revisionsbyrå utspelar sig 

i form av en mänsklig relation mellan två eller fler individer anser vi att det kan finnas 

situationer som ifrågasätter en revisors oberoende. Om ett revisionsuppdrag pågår under en 

längre tid kan det bli svårt att undvika att vänskapsband knyts. Med detta som bakgrund har vi 

valt att inkludera oberoendehot i vår teoretiska referensram. 

 

Det uppstår en motsättning mellan samhällets krav på revisorn och den drivkraft revisorn själv 

besitter vid utförandet av sitt yrke. Detta beror på revisorns funktion som säkerhet och dennes 

vilja att bedriva verksamhet i vinstsyfte. Hotet mot oberoende uppkommer då revisorn har eller 

antas ha ekonomiska, eller andra, motiv att frångå sitt oberoende (Diamant, 2004).  
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Anledningarna för revisorn att frångå oberoendet kan både vara direkta och indirekta. Direkta 

anledningar är de då revisorn besitter eller befaras besitta egna ekonomiska intressen som kan 

främjas till följd av illojalt agerande (Diamant, 2004). Indirekta anledningar är de fall revisorn 

är lojal mot intressen som inte följer uppdraget och som han förväntar sig belönas för i ett senare 

skede. Exempel på anledningar är när revisorn själv äger aktier i uppdragsgivaren, direkt 

anledning, och när han frångår skyldigheten att anmärka på ett otillåtet lån till majoritetsägare 

för att i ett senare skede kunna belönas för detta, indirekt anledning, (Diamant, 2004). 

 

Oberoendehotet är starkt sammanlänkat med ekonomiska motiv (Diamant, 2004). 

Det finns flera faktorer som kan påverka en revisors oberoende. Beattie, Brandt och Fearnley 

(1999) åskådliggör fyra faktorer; uppdragsgivarens ekonomiska innebörd för revisorn, 

konkurrens bland revisorer, rådgivningstjänster och hur gällande lagstiftning är utformad. 

Svanström (2008) pekar på att det kan finnas ytterligare faktorer i form av längden på 

revisionsuppdraget och revisionsbyråns dimension. Eftersom revisorn erhåller sitt arvode från 

uppdragsgivaren och företagsledningen vanligen själv kan styra valet av revisor kan en situation 

uppstå där revisorn anser sig stå i tacksamhetsskuld till företagsledningen som tilldelat revisorn 

uppdraget (Beattie et. al, 1999). Hur stort arvode revisorn erhåller kan ha betydelse för hotet 

mot revisorns oberoende (Craswell, Stokes & Laughton. 2002). Hur stor ekonomisk innebörd 

en specifik klient har för revisorn eller revisionsbyrån har också inverkan på oberoendehotet. 

Ju större ekonomisk innebörd desto större blir drivkraften för revisorn att tillmötesgå klienten 

för att fortsatt förfoga över uppdraget (DeAngelo, 1981). 

Då revisionsbyråerna konkurrerar om samma klienter intensifieras också det ekonomiska 

beroendet av byråernas nuvarande klienter. Till följd av den tilltagande konkurrensen inom 

revisionsbranschen har priserna på revisionstjänster pressats. Vilket har inneburit att det är 

viktigt för byråerna att hålla kvar sina klienter och dessutom sälja konsulttjänster där 

lönsamheten är högre (Beattie et. al, 1999).     

     

Gällande lagstiftning har påverkan på revisorns oberoende. Lagstiftningen avser reglering av 

revision samt redovisning. Till stor del är oberoendet hotat i situationer där det saknas en enig 

tolkning hos revisorer angående redovisningsstandard (Beattie et. al, 1999). Tillfällen då 

regleringen anses otydlig finns det möjligheter för revisorer att förbise tvetydig redovisning 

(Beattie et. al, 1999). Brist på oberoende kan medföra kostnader för både revisorn och 

revisionsbyrån. Kostnader som uppstår till följd av juridiska processer samt att rykte och 



 29 

trovärdighet för revisorn försämras. Ett dåligt rykte som revisor är kostsamt då ett gott rykte 

och högt förtroende är vitalt för revisionens betydelse (Beattie & Fearnley, 1998).  

3.5 Affärsrelationer 

Den personliga kontakten mellan revisorn och företagen är ett vanligt inslag i revisorns dagliga 

arbete. För att affärsrelationen ska bestå en längre tid krävs troligen tillit till den andra parten. 

Revisorn får ta del av kundens ekonomiska information, som inte vem som helst får tillgång till. 

Vi finner det därför intressant att redogöra för teori huruvida tillit är ett betydande inslag i 

affärsrelationen mellan revisorer och dess kunder.  

 

För framgångsrika affärsrelationer är det en förutsättning att ha god kommunikation och 

samarbeta genom samtal, tillit och likvärdiga förväntningar så att gemensamma fördelar och 

intressen kan uppnås (Zineldin, 2000). Med starka och positiva känslor skapas en starkare 

relation, menar Storbacka och Lehtinen (2000) när de beskriver kundrelationer som en del av 

kundens hjärta. Typiskt för just känslor är att de utvecklas under en längre tid och de förändras 

långsammare beroende på hur starka de är. Zineldin (2012) menar på samma sätt att relationer 

genomgår många olika faser under sin livscykel och det gäller både företag och människor. När 

en kundrelation är rent handelsorienterad kommer de enskilda parterna troligtvis att vara på sin 

vakt och vidta en rad åtgärder för att försäkra sig själva om att inte bli lurade eller begå misstag 

(Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

Zineldin (2000) menar att det största hindret för framgångsrika affärsrelationer är bristen på 

tillit. Tillit är enligt författaren generella förväntningar hos en part som kan fästas vid den andra 

partens ord. Självsäkerhet uppstår istället ur meningen att en tillförlitlig affärspartner både inger 

och utstrålar integritet. Det kan hänföras till begrepp som kontinuerlig, kompetens, ärlighet, 

rättvisa, ansvarstagande och behjälplighet (Zineldin, 2000). Genom dessa begrepp kan man lösa 

svåra organisatoriska problem, vilket gör dem viktiga i affärsrelationer. Ett hållbart band skapas 

först på en känslomässig eller vänskaplig nivå mellan ett företag och dess kund. Ömsesidigt 

förtroende utgör infrastrukturen i en effektiv kundrelation (Storbacka & Lehtinen, 2000).  
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Grundläggande värderingar hos företaget skapar trovärdighet, vilket hjälper företaget att 

vinna kundens förtroende och engagemang (Storbacka & Lehtinen, s. 43, 2000). 

 

I en studie av en revisionsbyrå visar Roth (2015) åsikter och tankar från ett arbetslag. 

Medlemmarna i arbetslaget lägger tyngd på att ha en god relation med kunden. Likaså 

poängterar de vikten av att de tjänster byrån levererar måste hålla hög kvalitet för att leva upp 

till kundens förväntningar. Om en tjänsteleverans inte lever upp till kundens förväntningar kan 

revisionsbyrån aldrig kompensera kvalitetsbrister med en god relation till kundföretaget. 

Respondenterna i studien menar att en bra relation med kunden hjälper till att underlätta arbetet, 

men att det är av största vikt att professionalitet bibehålls för att skapa förtroende.  

3.5.1 Värdet av relationer 

Det är så gott som omöjligt att tvinga någon in i en affärsrelation mot deras vilja. Kunden 

kommer bara ingå i samarbetet om utbytet från samarbetet inbringar något attraktivt och 

fördelaktigt. Med detta som utgångspunkt skriver Godson (2009) att det ökade värdet av en 

kundrelation är skillnaden mellan de erhållna fördelarna och kostnaderna för att upprätthålla 

relationen. Därför menar författaren att relationen mellan företag och kund måste innebära ett 

värde för både företag och kund. Värdet för företaget tar form i lojalitet och bibehållande. 

Värdet för kunden definieras istället av förhållandet mellan fördelar och kostnader. För att 

kundvärde ska existera måste kunden inse att de får mer utav ett köp av en produkt eller tjänst 



 31 

än vad de erlägger i betalning (Godson, 2009). Enligt Gummeson (2012) är kundens värde 

mätbart och kan beskrivas som långsiktiga finansiella resultat orsakat av upprättandet samt 

underhållandet av en organisations affärsrelation. 

 

Uppoffringar som kunder gör vid köp av en vara eller tjänst är associerade med risker, vilka 

kan variera i bred utsträckning. Antingen handlar det om produkten, tjänsten, den efterföljande 

servicen eller fortlevnaden av samarbetet (Godson, 2009). Genom att däremot skapa en nära 

relation kan det säljande företaget försäkra sig och kunden om att produkten eller tjänsten 

uppfyller specifikationerna och förväntningarna på en detaljerad nivå. Genom den nära 

relationen skapar det säljande företaget ett vänskapsband baserat på tillit och engagemang för 

att självsäkert kunna genomföra gynnsamma affärer, vilket är något som suddar ut oro över 

potentiella risker hos kunden. Som människor önskar vi även att bli behandlade som sådana 

och inte bara som ett kundnummer i kundpärmen. De företag som kan erbjuda en mänsklig 

hand i sina affärer är i många fall de som kommer vinna mark (Godson, 2009). 

 

3.5.2 Långvariga relationer  

Långvariga relationer med klienter är viktigt för de flesta företag. Det är ofrånkomligt om man 

som företag vill utöka eller behålla sin position på marknaden. Skillnaden mellan en 

kundrelation och en klientrelation är att en kund bara är en i mängden och behandlas som vilken 

annan kund som helst, medan en klient behandlas på individuell basis och är känd hos företaget 

(Zineldin, 2000). Klienten har företagen specifik information om, oftast lagrad i databaser. 

Relationen byggs på ett personligt plan för att skapa förtroende mellan parterna. Ett ömsesidigt 

beroende uppstår mellan säljaren och klienterna (Zineldin, 2000). Utveckling behöver vara ett 

gemensamt mål från båda sidor för att förmå att utveckla relationen. Bägge parter måste vara 

engagerade för att det ska vara möjligt. Det krävs både självkännedom och stor kunskap om 

kunden och dess organisation (Storbacka & Lehtinen, 2000). För företag på business-to-

business marknaden är det vanligt att det ligger i organisationernas intresse att utveckla 

långvariga relationer. Det är eftertraktat av de inblandade parterna då finansiella och praktiska 

risker minskar (Zineldin, 2000). Roth (2015) har i sin avhandling gjort studier på en 

revisionsbyrå som visar att revisorer anser att en god kontakt och att skapa förtroende är centralt 

för revisionsyrket. Relationen till kunden går inte att bortse ifrån och en god relation medför att 

kunden fortsätter köpa tjänster från revisionsbyrån (Roth, 2015). 
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Långvariga relationer är generellt sett baserat på ett antal faktorer; ömsesidigt beroende, 

anpassning, flexibilitet, tillit samt engagemang (Zineldin, 2000). Ömsesidigt beroende är 

avgörande för riktningen på samspelet mellan två organisationer. Partnerskapet är väsentligt för 

företagets klient för att säkerhetsställa fördelarna som kan uppkomma vid affärer (Zineldin, 

2000). Långvariga relationer leder också till att de inblandade företagen inte vill skada den 

andra partens anseende. Generellt är beslutsfattare inom företag konservativa och vill därmed 

inte ta risker genom att göra affärer med företag de inte känner till (Zineldin, 2000). När 

relationen till den andra parten pågått en längre tid kan parterna anpassa utförandet av 

aktiviteten gentemot varandra. Informell anpassning innebär att parterna anpassar sig emot 

varandra utanför vad som står i skrivna kontrakt, ett tecken på flexibilitet (Zineldin, 2000). 

 

Enligt Gummesson (2012) finns det stora fördelar med att göra affärer genom att skapa 

personliga och sociala relationer mellan företag och kund. Dessa typer av relationer är enligt 

författaren möjliga att bibehålla under en längre tid. Till exempel är inte vanliga vänskapsband 

i allmänhet speciellt sköra och om affärsrelationer dessutom skapas inom likasinnade kulturer 

förväntas de hålla under en avsevärd tid (Gummesson, 2012). Fördelen med långa 

affärsrelationer är att de involverade parterna med självsäkerhet vågar planera långt fram i tiden 

(Godson, 2009). Från företaget som levererar varan eller tjänsten säkrar man kontrakt tillsvidare 

och kan förflytta sina försäljningsresurser till andra avdelningar (Godson, 2009). På samma sätt 

måste inte det köpande företaget gå igenom den tidskrävande processen att leta leverantörer 

varje år och kan lägga fokus på mer produktiva områden av sin verksamhet (Godson, 2009). En 

annan orsak varför personliga, sociala och kulturella relationer är bra för affärerer är att de kan 

bestå i sämre tider. I perioder med nedskärningar är det inte lika troligt att företag gör sig av 

med leverantörer som de har en nära och personlig relation till. Det är betydligt enklare att 

förlora leverantörer företaget inte har en personlig relation med (Godson, 2009). Gummesson 

(2012) menar även att misstag kommer att förlåtas i bredare utsträckning om relationen är mer 

än bara professionell. Om ett köpande företag får ett lägre anbud från en annan leverantör kan 

den personliga relationen man skapat innebära så mycket värde att man med öppenhet berättar 

detta för det levererande företaget, varpå de blir erbjudna att matcha anbudet (Godson, 2009). 
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3.6 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är vanligt förekommande på varu- och tjänstemarknaden och är något 

långvariga affärsrelationer anses minska. Då längre relationer är ett vanligt inslag i 

revisionsbranschen fann vi det intressant att undersöka om transaktionskostnader är ett 

avgörande inslag för längre relationer även för revisionsbranschen. 

 

De kostnader som uppkommer, utöver marknadspriset, för en vara eller tjänst är 

transaktionskostnader. Det kan exempelvis vara kostnader för att sondera marknaden, värdera 

olika alternativ, val av samarbetspartners och leverantörer eller uppföljning av de avtal man 

ingått i (Bruzelius & Skärvad, 2017). Enligt transaktionskostnadsteorin ska företag välja 

transaktionskostnader i de fall där summan av marknadspriset för en vara/tjänst tillsammans 

med transaktionskostnaderna är lägre än summan för att själv framställa en vara/tjänst 

(Bruzelius & Skärvad, 2017). En revisionsbyrå som Roth (2015) studerat har identifierat 

relationsbyggande som ett verktyg för att vinna upphandlingar. Då konkurrensen i 

revisionsbranschen är tuff gäller det att kunna bygga relationer med potentiella kunder, annars 

väljer de någon av konkurrenterna. För kunden kan kostnader relateras till annat än 

inköpspriset. Om kundens övertygelse är att fördelarna är större än kostnaderna och 

uppoffringen, kommer köpet innebära värde för kunden (Godson, 2009). Det innebär en stor 

arbetsbörda sett till både tid och insats att byta revisor. Fontaine, Khemakhem och Herda (2016) 

visar i sin studie om byrårotation i Kanada att de kostnader som uppstår vid byråbyte inte har 

någon större påverkan på beslutet att byta revisionsbyrå. När relationen är flexibel uppstår 

fördelar i minskade transaktionskostnader, lägre osäkerhet samt att finansiella och praktiska 

risker vid affärer minskar. Är relationen flexibel är det ett utmärkt tillfälle att tillskansa sig 

information om den andra partens behov, affärs och investeringsplaner vilket stärker samarbetet 

och relationen (Zineldin, 2000).   
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3.7 Byrårotation 

I Sverige finns idag regler som förbjuder revisionsbyråer att behålla en klient av allmänt 

intresse i längre än 10 år, efter anbudsförfarande maximalt 20 år. Det existerande regelverket 

säger att en fysisk person som vald revisor har en mandattid på som längst sju år, för företag 

av allmänt intresse. Forskning om byrårotation saknar variation och spridning. I Kanada finns 

däremot en studie på revisorers åsikter om införandet av obligatorisk byrårotation. Vi har 

därför valt att inkludera delar av resultatet av en studie från Kanada i vår teoretiska 

referensram. 

 

Införandet av obligatorisk byrårotation har fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. Även 

om det tros ligga långt ifrån att implementeras i USA har många länder i europa valt att införa 

nya regler om byrårotation (Tysiac, 2014).  

 

“Regler om revisorsrotation syftar till att minska risken för att den lagstadgade revisorn eller 

revisionsföretaget inte är eller inte uppfattas som oberoende från revisionskunden.”  

(FAR, 2019) 

 

Förespråkare för byrårotation menar att långvariga relationer mellan revisionsbyrå och 

uppdragsgivare har en inverkan på revisorns självständighet och skepticism (Moore, Tetlock, 

Tanlu & Bazerman, 2006). Motståndare till obligatorisk byrårotation menar å andra sidan att 

långvariga relationer mellan revisionsbyrå och uppdragsgivare leder till både värdefull och 

branschspecifik kunskap vilket i sin tur leder till ökad kvalitet i revisionen (Arrunada, 2000).  

 

Fontaine et. al (2016) nämner i sin studie; Audit committee perspectives on mandatory audit 

firm rotation: Evidence from Canada, flertalet rapporter om fördelar respektive nackdelar för 

obligatorisk byrårotation och betonar att det inte finns tydliga belägg för att byrårotation 

genererar ökad kvalitet i revisionen, även om det skulle kunna bidra till ökat oberoende. I 

studien som beskriver revisorers åsikter om obligatorisk byrårotation i Kanada förklarar 

Fontaine et. al (2016) att de flesta respondenter, i form av revisorer, tydligt var emot 

obligatorisk byrårotation. Istället menar många att en rotation bör ske när byråerna själva anser 

att det är lämpligt och när det ligger i revisionsbyråns och kundens bästa intresse. 

Respondenterna i studien var väl införstådda i syftet med obligatorisk byrårotation, men menar 

att det finns en rad andra åtgärder att tillämpa för att öka revisorns oberoende. Att det skapas 



 35 

långvariga relationer mellan revisor och uppdragsgivare uppges inte heller vara ett problem 

enligt respondenterna.  

 

Resultatet från studien gjord av Fontaine et. al (2016) visar att det finns tydliga motsättningar 

till obligatorisk byrårotation i Kanada och att det i branschen har skapat debatt om huruvida 

byrårotation bör vara obligatoriskt eller inte. I Sverige införs nu regelverk om byrårotation för 

finansiella bolag och företag av allmänt intresse (Regeringen, 2019), men dessa förändringar 

kan i framtiden kan komma att påverka företag som inte är av allmänt intresse (Halling, 2018). 

Reglerna för byrårotation i Sverige för företag av allmänt intresse följer av tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Regler för byrårotation 

Företag av 

allmänt intresse 

som inte är ett 

finansiellt företag 

Ett 

revisionsföretag är 

vald revisor 

Gemensamt uppdrag 

(Två 

revisionsföretag 

under hela perioden) 

Kombination (initialt 

eget uppdrag därefter 

gemensam revision) 

Initial 

uppdragstid 

10 år 24 år 10 med ett 

revisionsföretag 

Åtgärder för 

förlängning 

Anbudsförfarande Inget 

anbudsförfarande 

nödvändigt 

Anlitande av ytterligare 

ett revisionsföretag med 

anbudsförfarande för det 

nya revisionsföretaget 

Tilläggstid 10 år 
 

14 år med gemensamt 

uppdrag 

Total tid 20 år 24 år 24 år 

(FAR, 2019) 
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3.8 Analysmodellen 

 

 
(Far Förlag, s.115, 2006) 

 

För varje revisionsuppdrag en ska ovanstående modell överses för att bedöma om en revisor 

bör acceptera eller avböja ett uppdrag (Carrington, 2014). När det är fastställt att uppdraget 

berör revisionsverksamhet ska det vänstra ledet i figuren följas och en förbudskatalog kan 

tillämpas för att avgöra om det föreligger jäv enligt 9 kap. 17 § Aktiebolagslagen (FAR Förlag, 

2006). Nästa steg i ledet (8) är alltså analysmodellen och genom att följa modellen kan 

revisorerna själva avgöra om det föreligger hot mot opartiskhet eller självständighet 

(Carrington, 2014). 
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Kritik riktad mot analysmodellen trycker på att det istället borde finnas en förbudskatalog, likt 

den om jäv, för att avgöra om ett uppdrag bör accepteras eller avböjas. Dock menar förespråkare 

av analysmodellen att förbud skulle hindra revisorer att utföra ett uppdrag i situationer där det 

egentligen inte föreligger något konkret hot mot revisorns oberoende. Dessutom kan inte en 

förbudskatalog förutse alla situationer och händelser som kan uppstå och eftersom revisorn 

själv måste bedöma sin opartiskhet kan revisorn inte gömma sig bakom argumentet att en 

situation inte var förbjuden (Carrington, 2014). 

 

Istället för en rad förbud anger Revisionslagen en rad typsituationer från analysmodellen som 

kan rubba revisorns opartiskhet, självständighet och förtroende. Om något i nedan följande 

tabell uppfylls bör uppdraget avböjas (Carrington, 2014).  

 

Tabell 3: Typsituationer för oberoendehot 

Hot mot revisorns 

oberoende 

Exempel 

Egenintresse Revisorn äger aktier i det reviderade bolaget. 

Självgranskning Revisorn har upprättat företagets redovisning. 

Partställning Revisorn har agerat företrädare för företaget i en skatteprocess.  

Vänskap Revisorn och klientens ekonomichef är vänner sedan barndomen. 

Skrämsel Revisorn känner ett obehag inför att lämna en oren revisionsberättelse 

efter det att vd, som är en inflytelserik person i den mindre ort som 

revisorn verkar i, sagt att allt annat än en revisionsberättelse enligt 

standardlydelsen “kommer att få konsekvenser” för revisorn 

personligen.  

(Carrington, s. 213, 2014). 
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4 Empirisk tolkning 

I följande kapitel redogörs för det empiriska materialet från den kvalitativa insamlingen. 

Vidare integrerar vi det empiriska materialet med den teoretiska referensramen för att 

genomföra en tolkning. Avsnitten om nya oberoenderegler kommer i första hand att utgöras av 

redogörelse för respondenternas tankar och framtidstro, eftersom forskning på byrårotation 

saknar någon större omfattning. Vi upplever i övrigt att respondenternas svar kan hänföras till 

teorier i den teoretiska referensramen och på samma sätt har den empiriska insamlingen gett 

upphov till nya teorier, såsom transaktionskostnader och revisionens kvalitet. Med 

utgångspunkt i det vill vi skapa en levande tolkning som en brygga mellan den teoretiska 

referensramen och empirin, utan att behöva delge irrelevant empiri. Tabellen nedan 

sammanställer kortfattat revisorernas svar genom ett antalnyckelord. 

 

Tabell 4: Revisorernas svarsfördelning 

 
  



 39 

 

 

 

4.1 Varför revisorns uppdrag är viktigt 

Johansson håller sin tjänst som revisor högt och anser att revisionen är en kvalitetsstämpel på 

ett bolags redovisning genomförd av en extern person. Byrån är vald utav företagets ägare för 

att genomföra en granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaperna i bolaget. Eriksson 

uttrycker en liknande åsikt och säger att revisionen är en kvalitetssäkring på räkenskaperna både 

för externa intressenter och aktieägare. På samma sätt kontrollerar revisorn att 

redovisningsregler följs. FAR Förlag (2016) uttrycker att syftet med revisionen är att i slutändan 

kunna lämna en revisionsberättelse om ett företags redovisning och ledningens förvaltning av 

bolaget, vilket är något vi tycker stämmer överens med det Johansson och Eriksson anser. Det 

stämmer också överens med det Svensson säger när hen beskriver att revisionen är en 

kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och för att marknaden och andra ska kunna 

lita på företagets rapportering. Larsson delar den uppfattningen och tror inte att det går att skapa 

trygghet på finansmarknaden utan revision och revisorer. 

  

Revisionen är vidare till för att ge ökad trovärdighet, dels åt ett företags ekonomiska situation 

och dels intressenter som samhälle och aktieägare (FAR Förlag, 2016). Persson trycker på att 

revisionens mål är just att skapa förtroende i samhället. Olsson beskriver istället sin bild av 

revisionen som en samhällsfunktion i den mening att revisorer är en brygga mellan intressenter 

och aktieägare genom att kvalitetssäkra siffror. Nilsson tycker likt Olsson att man som revisor 

tillför samhällsnytta i den bemärkelse att ekonomisk information kvalitetssäkras, samt trycker 

på att den nyttan till stor del är till för att skapa trygghet i affärsrelationerna det reviderade 

företaget har eller vill inleda. Karlssons åsikt är inte att revisorer har ett kall i samhället och 

tycker inte heller hen som revisor är en förlängd arm från staten, utan har istället intresse av att 

vara till hjälp för företag genom konsultation och rådgivning. 

  

Även om teorin stämmer väl överens med respondenternas tankar upplever vi att den 

samhällsnytta flertalet respondenter beskriver är mer ur ett marknadsmässigt perspektiv. Den 

samhällsnytta som beskrivs av Far Förlag uppfattar vi som något mer regulatorisk vinklad. 

Detta är naturligtvis inte speciellt förvånande med tanke på att respondenterna arbetar för, och 

i vissa fall är delägare i, en vinstdrivande organisation och rimligen mäter graden av nytta i 
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kundnöjdhet och kundvärde. Diamant (2004) beskriver faktiskt att revisorns funktion att vara 

säkerhet för ekonomisk information, vilket bör ses i ljuset av att revisorn har en vilja att bedriva 

verksamhet i vinstsyfte och kan i vissa fall antas ha ekonomiska motiv. 

Vi upplever dessutom att revisorerna inte alltid tycker att samhällets bild av professionen och 

deras egen stämmer helt överens. 

  

 “Det finns skilda meningar om vad en revisor gör och vad vårt ansvar faktiskt är “   

- Olsson. 

Johansson et. al (2005) beskriver att det finns ett förväntningsgap mellan samhällets och 

revisorernas egen syn på professionen. Enligt författarna finns det en upprördhet hos 

samhällsorganisationer och hos enskilda individer hur skandaler kan uppkomma när revisorerna 

borde haft full insyn i företaget, medan revisorerna själva inte menar att deras uppgift är att 

agera moralisk polis för alla företag. Detta anser vi stämma väl överens med det Olsson menar 

när hen säger att allt faktiskt inte är revisorernas ansvar. Däremot funderar vi över det begrepp 

Carrington (2014) beskriver, revision som försäkring. Författaren förklarar att revisionen är en 

sorts försäkring av ett företags finansiella rapporter, och att risken flyttas över från 

företagsledningen till revisorn. Det är inte riktigt den uppfattning vi har fått från respondenterna 

i studien. 
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4.1.1 Vad oberoende innebär för revisorer 

Att visa integritet och ha full koll på oberoendereglerna menar Olsson är oberoende för hen 

som revisor. Hen säger också att det är viktigt att uppfattas som oberoende utifrån. Larsson är 

inne på samma spår. Hen anser att det viktiga inte bara är hens personliga uppfattning om sitt 

oberoende, utan hur andra personer uppfattar hen. Svensson delar Olsson och Larssons bild av 

oberoendet. Hen berättar att hen både arbetar med att vara oberoende och att det ska synas att 

hen är oberoende. Diamant (2004) beskriver synbart oberoende som uppfattningen olika 

intressenter får av revisorns uppträdande. För att revisorns granskning ska anses oberoende 

måste revisorn också uppfattas som oberoende (Diamant, 2004). Vilken är en beskrivning som 

delas av Olsson, Larsson och Svensson.   

  

Olsson medger att det är en utmaning med långvariga relationer som ibland kan kännas som en 

vänskapsrelation. I de situationerna är revisorns integritet väldigt viktig. Johansson säger 

samma sak om integriteten. Hen säger också att även om hen haft en kund i tio år så är hen inte 

“kompis” med kunden utan behåller den professionella relationen. Att integritet är en viktig del 

för att vara oberoende delas av Svensson och Persson. En revisors integritet är något som inte 

får påverkas av utomstående faktorer för att det faktiska oberoendet ska bibehållas enligt 

Carrington (2014). Det Persson och Svensson beskriver är vad Diamant (2004) benämnt som 

faktiskt oberoende. Där revisorns inställning till oberoendet behandlas. Det är revisorns moral 

och “heder” som ska vara opåverkad (Diamant, 2004). 

  

“Det är andra personers bild av mig som jag tycker avgör om jag är oberoende” 

- Larsson 

  

Respondenternas syn på oberoende är i linje med vad Diamant (2004) beskriver som synbart 

och faktiskt oberoende. Den uppfattning vi fått av respondenterna är att det synbara oberoendet 

i många avseenden kan vara viktigare än det faktiska oberoendet. Detta beror enligt vår 

uppfattning på att det faktiska oberoendet är den enskilde revisorns tolkning av oberoende och 

det synbara oberoendet är den uppfattning en utomstående part har av revisorns oberoende. För 

att då inte bli “dömd” av en utomstående part så är det viktigt att verkligen visa upp sitt 

oberoende. 
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Samtliga respondenter framför vikten av oberoende i revisionen. Persson säger att hen fattar 

sina beslut och gör sin bedömning helt självständigt av vad hen tycker är rätt eller fel. Eriksson 

påpekar att hen som revisor inte får bli påverkad på något sätt av någonting i sitt yrke. Johansson 

delar deras bild och betonar vikten av att stå på sig när någonting hittas som måste upp på bordet 

och inte sopas under mattan. Svensson menar att oberoendet är en väldigt viktig del. Hen säger 

också att oberoendet behövs för att skapa ett förtroende för branschen och att det är något som 

jobbas med dagligen. 

  

En förutsättning för att det arbete revisorn utför ska kunna ses som sanningsenligt är att revisorn 

är både kompetent och oberoende (Diamant, 2004). Att oberoendet är en stor del i revisionen 

bekräftas av både respondenterna och Diamant. I likhet med vad respondenterna beskriver så 

menar Diamant (2004) att den tilltro som revisorn ska förse den granskade verksamheten är 

beroende av revisorns förmåga och vilja att utföra sina bedömningar samt ta sina beslut i 

avsaknad på utomstående påverkan. Vilket är en bild som delas av Carrington (2014) som 

menar att värdeskapandet revisorns uppdrag medför starkt kan sammankopplas med revisorn 

som en oberoende part. Diamant (2004) poängterar vikten av revisorns oberoende då revisorn 

ger sitt personliga perspektiv om det granskade materialet vilket bekräftas av respondenterna, i 

synnerhet av Persson. 

  

Karlsson säger att varje gång de startar upp ett nytt uppdrag ser de över vilka relationer de har 

till kunden och dess omvärld. Hen påpekar att man lär sig med tiden, men att de alltid gör 

oberoendeanalyser av nya kunder. Nilsson arbetar på ett liknande sätt. Hen berättar att man 

måste göra en prövning enligt analysmodellen och få det bekräftat på förhand att ett uppdrag 

inte kommer hota revisorns oberoende. Olsson framför att de på sin byrå har gedigna system 

för bedömningen av oberoendet. Hen berättar om årliga utbildningar som är obligatoriska för 

alla medarbetare, ofta e-Learnings med ett avslutande test som alla måste klara. De använder 

sig också av ett internt system som avgör om de kan acceptera ett uppdrag. Dessutom går de 

igenom dokument innan, under och efter ett uppdrag för att bekräfta oberoendet. Vad Eriksson 

berättar är liknande med vad andra respondenter uppgett. Hen säger att det finns ett regelverk 

som gäller för alla och om hen är det minsta osäker finns risk management att diskutera med. 

Larsson delar den bilden. Hen säger att de har ett globalt synsätt på risk management och 

compliance som genomsyrar alla deras kurser samt årliga utvärderingar. Även Persson är av 

samma uppfattning som övriga respondenter. Svensson berättar att de använder sig av en 

väldigt tydlig central metodik med extrema regler om hur antagande av uppdrag ska gå till. Det 
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är en central process som fungerar likadant över hela världen där revisorn måste dokumentera 

för att påvisa hur bedömningen av oberoendet gått till. Det Johansson berättar skiljer sig något 

från övriga respondenter. Hen pekar på vikten av god revisionssed men i likhet med de andra 

respondenterna även att bedömning av oberoendet mot kunden görs med varje uppdrag, varje 

år. 

  

Den bild respondenterna ger oss ligger nära den Diamant beskriver av regleringen av 

oberoendet. Regleringen är till för att revisorn själv ska kunna åskådliggöra oberoendehot och 

kunna ingripa när oberoendet hotas (Diamant, 2004). Detta är något samtliga respondenter 

nämnt att de arbetar med vid samtliga av sina uppdrag. Ett första steg i bedömningen av 

oberoendet är dokumentation av oberoendet i varje uppdrag (Diamant, 2004). Då nästan 

samtliga respondenter pekar på användandet av olika system där dokumentation utgör en vital 

del tolkar vi det som att dokumentation utgör en grundpelare i respondenternas bedömning av 

sitt oberoende. Dokumentationen som respondenterna berättar om är snarlik med den 

oberoendeanalys som Johansson et. al (2005) beskriver som något revisorer måste genomföra 

efter en föreskrift från Revisorsnämnden. I tillägg till dokumentationen finns ett regelverk som 

ska hjälpa revisorn att tolka samt ta ställning till sitt oberoende (Diamant, 2004). Just regelstyrd 

bedömning är något som både Eriksson, Svensson och Johansson berättar om. Vi antar att 

regelstyrd bedömning även är integrerat i de olika bedömningssystem andra respondenter 

nämner och därmed är något som ofta tillämpas av revisorer.        

  

4.1.2 Kan en revisor vara helt oberoende? 

Larsson upplever att det är en komplex fråga och en fråga hen som revisor får väldigt ofta. 

Larsson säger att man inte kan vara helt oberoende eftersom revisionsbyrån faktiskt får betalt 

från den uppdragsgivande kunden. Enligt Diamant (2004) är hotet mot revisorns oberoende 

starkt sammanlänkat med ekonomiska motiv. Eftersom revisorn erhåller sitt arvode från den 

uppdragsgivande klienten och att klientens företagsledning vanligen styr över valet av revisor 

menar Beattie et. al (1999) att situationer uppstår där revisorn står i tacksamhetsskuld till 

företagsledningen som tilldelat revisorn uppdraget. Det är en tanke vi själva funderat över vid 

flera tillfällen och ibland undrar vi om det inte borde skapa ett bättre oberoende om revisionen 

utförs av offentliga organ utan ekonomiskt intresse. Persson menar att trots att det finns ett 

arvode handlar det i slutändan om självständighet och integritet. Hen menar att om man hamnar 

i en knepig situation så gör man det jobb man behöver göra för att kunna bilda sig en 
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självständig uppfattning. Det är inte så att man inte gör jobbet för att man måste lägga ned mer 

tid och som man kanske inte får betalt för. Larsson och Persson upplever med andra ord inte att 

det finns ett oberoendehot ur det perspektivet. Diamant beskriver däremot ekonomiska motiv 

som en av flera faktorer som påverkar revisorns oberoende. 

  

De ekonomiska motiv som förs på tal av respondenterna är olika former av ägande i bolagen 

som revideras. Diamant (2004) beskriver den företeelsen som ett direkt oberoendehot. Ett direkt 

oberoendehot karaktäriseras av att revisorn antas ha ekonomiska motiv att frångå oberoendet. 

Eriksson berättar att hen inte äger något i bolagen och inte har några andra relationer med 

bolagen förutom revisionsuppdraget. Nilsson nämner också ägande i bolag som något som inte 

får förekomma och att det alltid görs en intern kontroll så att det inte förekommer. Olsson säger 

att de använder sig av ett system där varje revisor registrerar sina olika innehav i form av aktier 

eller pension som förhindrar att de med innehav hamnar på uppdrag där oberoendet hotas. Hur 

det indirekta oberoendehotet hanteras är inget som konkret kommer på tal men är något vi tror 

fångas upp genom de system och den dokumentation som revisorerna använder sig utav. 

  

På samma sätt skapar man långvariga affärsrelationer och även om Larsson poängterar att hen 

inte umgås med sina klienter privat så är relationen på sätt och vis av en vänskaplig karaktär. 

Det får oss att tänka på vad Persson säger. Hen beskriver att just ordet oberoende är ett väldigt 

knepigt ord och man är så gott som aldrig är oberoende av någonting, däremot är det viktig att 

man som revisor är självständig i de beslut man fattar. Vi upplever att de svar respondenterna 

bidrar med skiljer sig en hel del i denna fråga, och funderar på om det kanske beror på 

terminologin, hur de uppfattar just ordet oberoende. Karlsson beskriver att hen tror det är svårt 

att vara helt oberoende och att det finns en gråzon. Hen försöker skapa en relation till sina 

kunder för att kunna ha en bra och givande dialog, ibland leder det till en privat relation. I dessa 

situationer gäller det enligt Karlsson att kunna skilja på den privata relationen och den 

professionella och poängterar att den privata relationen blir mindre lämplig att ha om du är 

påskrivande revisor för ett noterat bolag. Samtliga respondenter är överens om att det skapas 

en personlig relation mellan revisor och företagsledning och vi uppfattar det som att det är en 

förutsättning för revisionsbyråerna för att kunna skapa nytta och värde för kunden. Däremot 

poängterar samtliga att det är viktigt som revisor att kunna skilja på den relationen och den 

faktiska revisionen av ett företag. 

  



 45 

“Jag tycker att det går att vara oberoende som revisor, även om det uppstår en sorts 

vänskapsrelation. Man måste vara duktig på att särskilja rollerna och jag personligen är bra 

på att säga ifrån om det skulle krävas. Vissa personer trivs man såklart bättre med än med 

andra, men jag har aldrig upplevt ett problem med att säga ifrån om det skulle krävas. I takt 

med att man har jobbat många år lär man sig att fastställa vad som är oberoende och inte, med 

större bolag blir även regelverken tuffare” 

- Nilsson 

  

Johansson är inne på samma sak som Nilsson. Hen säger att det är upp till varje individ som 

revisor, men att hen står för sitt arbete och har hög integritet. Inför varje uppdrag skriver hen 

under att hen är oberoende mot kunden för att detta följer god revisionssed. Diamant (2004) 

skriver just att revisorn ger sitt personliga perspektiv om det granskade materialet och ser till 

att det är utfört i överensstämmelse med gällande normer. När det gäller vänskapsrelationer 

pekar Svanström (2008) på att även uppdragets längd kan ha en inverkan på revisorns 

oberoende. Det är något som vi uppfattar spelar roll för respondenternas förhållande till sina 

klienter, även om de flesta är tydliga med att det inte påverkar deras förmåga att ta rätt beslut. 

Eriksson beskriver att det alltid finns ett affärsförhållande, men upplever att det aldrig har varit 

ett problem för hen. Hen tror dock att man känner kunden på ett mer personligt plan vid arbete 

med mindre bolag än med större. Att kunna avgöra om man som revisor är oberoende tycker 

Eriksson sitter i ryggmärgen och vidare finns det mycket information om hur man ska bedöma 

sitt oberoende. Svensson är av liknande åsikt. Hen menar att det alltid skapas en relation med 

kunden, men för att betraktas som icke oberoende har det gått en bra bit. Alla vet vad jobbet 

innebär, vilket gör att jag inte upplever det som ett stort problem, menar Svensson. Möjligen 

kan det vara enklare för oss som större byrå eftersom vi inte är särskilt beroende av enskilda 

kunder och upplever vi att vi inte är helt oberoende kan vi enkelt tacka nej. Svensson menar 

också att sett till hur många revisioner som görs är antalet fel väldigt få. Hen tror inte att felen 

helt går att komma ifrån, men menar på att det snarare beror på enskilda individen snarare än 

ett systemfel. Olsson delar så gott som samma tankar som övriga respondenter, att det är en 

balansgång mellan vänskapsrelation och professionell relation, men anser att det går att vara 

helt oberoende även om det är något som får utvärderas från fall till fall. Man behöver ha en 

viss integritet och man behöver leva efter det som revisor. Börjar man tumma på integriteten 

kan man enkelt bli tagen som mindre seriös menar Olsson. 
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Revisionsbyråer konkurrerar ofta om samma klienter och till följd av den rådande konkurrensen 

har priserna på revisionstjänster pressats. Detta har inneburit att det är av stor vikt för 

revisionsbyråerna att hålla kvar sina klienter och detta sker ofta genom att kunna erbjuda ett 

mervärde för kunden genom en bra relation och andra tjänster (Beattie et. al, 1999). Författarna 

menar också att oberoendet är hotat i situationer där det saknas en enig tolkning hos revisorer. 

Även om vissa revisorer tycker det kan vara svårt att vara helt oberoende och andra inte tycker 

det är ett problem, uppfattar vi att det ibland att det snarare beror på skilda meningar om vad 

just oberoende innebär. Trots att de råder skilda meningar, har de en gemensam bild om vikten 

av att agera självständigt och i enlighet med normer. Vi tolkar det som att trots att en revisor 

inte upplever sig själv som helt oberoende behöver det inte ha en negativ inverkan på revisionen 

om revisorn agerar självständigt och med integritet. 

  

4.1.3 Analysmodellen som verktyg för att avgöra oberoende 

Inför varje nytt uppdrag en revisionsbyrå åtar sig behöver analysmodellen ses över för att 

bedöma om en revisor kan acceptera eller bör tacka nej till uppdraget (Carrington, 2014). När 

det står klart att uppdraget berör revisionsverksamhet ska byrån se över om det kan föreligga 

jäv enligt en rad förbud stadgade i aktiebolagslagen (FAR Förlag, 2006). Föreligger inte jäv ser 

man istället till analysmodellen för att revisorerna själva ska kunna avgöra om det finns 

omständigheter som skulle kunna hota revisorns opartiskhet eller självständighet, alltså 

oberoende (Carrington, 2014). Enligt Larsson är analysmodellen grunden i de verktyg och 

system som används för att fastställa oberoendet på byrån. Analysmodellen är således inbyggd 

i systemen på byrån och de tar enligt Larsson, Persson och Olsson steget längre än 

analysmodellen i sin grund för att bedöma oberoende. 

  

“Vi måste fylla i den. Det gör vi varje år, med varje kund. Har man gjort förtjänster får man 

beskriva varför och varför inte det skulle påverka revisionen. Den är jätteviktig när det görs 

kontroller. För företag av allmänt intresse har vi även riktiga oberoendeförklaringar vi fyller i 

varje år ” 

- Eriksson 

  

Detta bekräftas både av Nilsson och Johansson. Johansson menar att analysmodellen används 

varje år för att bedöma oberoendet i varje revisionsuppdrag. Ju längre du som revisor har haft 
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ett uppdrag ju mer måste du beskriva i analysmodellen och man ska ta ställning till 

självgranskning, vänskapshot och egenintresse säger Johansson. Nilsson uppger även att det 

finns en grupp personer att tillfråga på byråns kontor i Stockholm om det skulle föreligga 

osäkerhet i fastställandet av oberoende. Processen för att avgöra oberoendet är väldigt 

formaliserad menar Nilsson. Persson berättar även att de har internationella regler att förhålla 

sig till och att allt dokumenteras, varje ställningstagande. 

  

Den kritik Carrington (2014) tar upp om att det borde finnas en rad lagstadgade förbud för att 

avgöra oberoende istället för de typsituationer analysmodellen idag redogör för känns obefogad 

efter att vi har talat med respondenterna. Vi får uppfattningen att analysmodellen är ett bra 

verktyg för att fastställa att revisorn är oberoende, speciellt när flera av respondenterna förklarar 

att analysmodellen blott är en grund i sina än mer formaliserade bedömningsverktyg och att 

byråer generellt sett är försiktiga genom att ta analysmodellen till sin spets. Med andra ord får 

vi uppfattningen att revisorerna kan känna sig ganska trygga i att de är oberoende efter att ha 

gått igenom sina interna system med analysmodellen som grund. 

  

4.2 Långvariga relationer skapar fördelar 

Karlsson förklarar att kunder som hen har stött på ofta är trogna sin revisor och tror inte heller 

att det hör till vanligheten att man byter revisor, åtminstone inte mindre bolag. I vissa fall menar 

Karlsson att personer har suttit som vald revisor i 30–40 år. Detta ska ses i ljuset av att det för 

ej noterade bolag inte finns krav på revisorsrotation, vilket de gör för företag av allmänt intresse. 

Rent naturligt sker alltså en personrotation för uppdrag åt företag av allmänt intresse vart sjunde 

år, men det Karlsson berättar är en bra illustration av hur långa relationer inom 

revisionsbranschen ibland kan vara. Larsson har också en uppfattning att uppdrag kan pågå 

under väldigt många år. Larsson tror att de främsta anledningarna till att uppdrag historiskt sett 

avslutas är att man inte trivs med sin revisionsbyrå eller att man har gått ut på upphandling i en 

arvodesfråga, även om det faktiskt hör till vanligheten att den sittande byrån går ner i pris och 

möter arvodet. 
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Olsson föredrar långvariga samarbeten med klienten och ser sig själv som en relationsskapande 

revisor. Det krävs lång tid för att få insyn i kunden och när det gäller riktigt stora kunder menar 

hen att man efter två år på ett uppdrag bara har skrapat på ytan. På samma sätt tar det lång tid 

att skapa ett förtroende och det är viktigt att man inte förringar den långa relationen. Vi har en 

kund som man kan säga att vi har reviderat i närmare 50 år. Vi är ett team på 30 personer som 

gör revisionen och alla vet precis vad de ska göra, berättar Olsson. Zineldin (2000) beskriver 

just att förutsättningar för goda affärsrelationer skapas genom samtal, tillit och likvärdiga 

förväntningar så att gemensamma fördelar kan uppnås. Med starka och positiva känslor skapas 

en starkare relation (Storbacka & Lethinen, 2000). Enligt författarna är typiskt för just känslor 

att de utvecklas under en längre tid och även att de förändras långsammare beroende på hur 

starka de är. Dessa jämförelser mellan kärleksrelationer och affärsrelationer är något vi finner 

jämförbart med respondenternas svar. De flesta håller en personlig och långvarig relation högt 

för att ha möjlighet att skapa gemensamma fördelar. 

  

Enligt Johansson är den stora fördelen att man lär känna bolaget, för det är något som kan ta ett 

tag. Hen trycker på att så länge man behåller integriteten och är professionell är långvariga 

relationer inget problem. Eriksson berättar mer eller mindre samma sak och förklarar att man 

till slut kan bolaget, man kan se förändringar och utveckla revisionen. Hen tror inte heller att 

det skulle vara bra med kortvariga relationer. Det är viktigt att man lär sig sina större kunder 

och försöker utveckla och skapa nya vägar i revisionen. Persson menar att efter ett tag som 

revisor på ett uppdrag lär du känna klienten, du kan systemen och du känner personerna. På 

stora bolag är det väldigt mycket system, att lära sig stora bolag med alla system och 

transaktioner är något som tar tid. Nilsson delar den generella uppfattningen bland 

respondenterna. Fördelen med långa relationer är ju att man lär känna kunden väldigt väl och 

jag som leverantör tycker det är väldigt kul när kunden ställer frågor, säger Nilsson. Enligt 

Svensson är det först efter några år du har möjlighet att vara konstruktiv mot kunden och skapa 

en nytta av revisionen. Hen tror därför att långa relationer är en förutsättning för att revisionen 

ska bli effektiv. 

  

Med utgångspunkt i respondenternas svar ser vi tydliga likheter i det som beskrivs i den 

teoretiska referensramen. Den tillit som skapas genom att bibehålla goda och långvariga 

relationer ger upphov till självsäkerhet. Enligt Zineldin (2000) både inger och utstrålar 

självsäkerhet integritet, kontinuerlighet, kompetens, rättvisa och ansvarstagande. Dessa 

begrepp är vanligt förekommande i respondenternas svar och är något vi uppfattar värderas 
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högt i relationen mellan revisionsbyrå och kund. Genom dessa begrepp menar Zineldin att 

företag kan lösa svåra organisatoriska problem och är lika viktig i vänskapsrelationer som i 

affärsrelationer. Eftersom revisionsbyråer generellt erhåller sitt arvode från revision- och 

rådgivningstjänster är nytta för kunden och en bra relation något vi uppfattar respondenterna 

värderar högt. Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) utgör ömsesidigt förtroende 

infrastrukturen i en effektiv kundrelation. 

  

Så gott som all teori om långvariga affärsrelationer pekar på en sak; att det bara innebär fördelar, 

åtminstone den teori som återfinns i vår teoretiska referensram. Däremot tycker vi att 

revisionsbranschen är aningen annorlunda och inte alltid helt jämförbar eller representativ för 

samtliga affärsrelationer. Gummesson (2012) nämner att även misstag kommer att förlåtas i 

bredare utsträckning om relationen är mer än bara professionell. Visst kan den personliga och 

långvariga relationen vara mer förlåtande och relationen i sig har möjlighet att bestå i sämre 

tider (Godson, 2009), men just misstag är något revisionen ämnar att inte släppa igenom. Vi får 

uppfattningen att det finns en liten risk för att en långvarig relation mellan revisionsbyrå och 

klient i vissa fall kan innebära slentrianmässigt beteende och att man arbetar efter rutin, även 

om det problemet inte borde uppstå om revisorn har integritet. 

  

“Nackdelen är att arbetet kan utföras slentrianmässigt tillslut, om inte revisorn är 

professionell” 

- Johansson 

Johansson trycker dock på att en långvarig relation inte innebär något problem om man bara är 

professionell och behåller integriteten. Karlsson tror att det kan finnas en risk att man höjer 

ribban något när man är ny på ett uppdrag och allt eftersom tiden går arbetar lite på rutin. Man 

kan ha förmågan att veta var problemen brukar finnas och arbetet kan bli lite slentrianmässigt, 

säger Karlsson. Värt att notera är att Karlsson framför allt jobbar med företag som inte är av 

allmänt intresse, där reglerna inte är lika åtstramade och riskerna inte lika omfattande. Larsson 

tror också att en nackdel kan vara att man gör på samma sätt som man har gjort tidigare, istället 

för att tänka på ett annorlunda sätt. Nilsson beskriver också att det finns en liten risk att arbetet 

blir slentrianmässigt, att man gör på precis samma sätt som man gjorde året innan. Enligt 

Nilsson kan även kunden uppfatta revisorn som passiv om det inte sker någon utveckling och 

om man som kund inte blir ifrågasatt. Om kunden har ont uppsåt, är det riskabelt att som revisor 

vara för tydlig med var man tittar och inte tittar. Svensson nämner också att det kan finnas 
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nackdelar med för långa uppdrag, roterar du revisor får du nya ögon som tittar på företaget, 

nackdelen med att sitta för länge är att det kanske uppstår en avsaknad av nya ögon. För företag 

av allmänt intresse gäller således regler om revisorsrotation, vart sjunde år, vilket vi tror till 

viss del kan avhjälpa ett slentrianmässigt beteende. Persson tror däremot inte att arbetet blir 

slentrianmässigt efter ett tag. Jobbar man på rätt sätt och med rätt team tror jag inte att det är 

något större problem och om man känner att det är på väg att bli så måste man nog byta uppdrag, 

menar Persson. 

  

I den studie Roth (2015) har genomfört på en revisionsbyrå är resultatet att medlemmarna i ett 

arbetslag lägger väldigt stor vikt vid att skapa en god relation med kunden eftersom det i 

slutändan hjälper till att underlätta arbetet. Svensson menar att effektiviteten i revisionen ökar 

med tiden, vilket är något Olsson har samma uppfattning om. Även Larsson påstår att arbetet 

blir effektivare eftersom du vet vem du ska prata med och du vet vem du ska fråga. Som vi 

tidigare nämnt pekar den teori om affärsrelationer vi har inkluderat i den teoretiska 

referensramen på att ett långvarigt samarbete är en fördel. Det krävs både självkännedom och 

stor kunskap om kunden och dess organisation menar Storbacka och Lethinen (2000). Zineldin 

(2000) skriver vidare att alla inblandade parter eftertraktar ett långvarigt samarbete då 

finansiella och praktiska risker minskar. Persson menar att hen känner en trygghet i att hens 

team kommer att hitta de frågor som är väsentliga i revisionen om hen har arbetat länge med en 

och samma kund. 

  

4.2.1 Revisionens kvalitet 

Olsson säger att kvaliteten på revisionen åtminstone inte blir sämre då förståelsen ökar, vilket 

ibland kan ta tre till fyra år. Larsson är av liknande uppfattning och säger att om man varit på 

ett företag en längre tid så kan du företaget, men det beror givetvis av storleken på bolaget. Hen 

säger också att mängden fel och brister som revisorn identifierar blir färre än de som hittas de 

första åren. 

  

“Ja det gör den, det kan man inte sticka under stolen med” 

- Larsson 
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Persson instämmer och säger också att de första åren är de som är mest riskfyllda då det vid ett 

stort uppdrag inte går att förstå eller hitta allt. Hen säger också att hen tror risken är avtagande. 

För att motverka slentrian i revisionen så jobbar hen mycket med att förnya revisionen och hitta 

nya angreppssätt i sitt uppdrag. Det Eriksson säger är i likhet med vad Persson sagt. Eriksson 

menar att arbetet blir mer effektivt när man känner kunden, men att efter ett tag så ökar nog inte 

kvaliteten. Exakt när det inträffar vet hen inte riktigt. Hen är tydlig med att hen inte tror 

kvaliteten är bättre vid korta uppdrag. Svensson är i stora drag av samma åsikt som Olsson, 

Larsson, Persson och Eriksson. Hen berättar att ju mer hen vet om bolaget hen reviderar ju 

effektivare blir hen. Hen säger också att risken är större för att man missar något i början av ett 

uppdrag kontra efter några år. Johansson fastslår inte att kvaliteten på revisionen ökar med tiden 

utan menar att arbetet kan bli bättre på grund av bättre kännedom om kunden. Carrington (2014) 

beskriver en revisors arbete utifrån tre huvudteorier; försäkran, förbättring och försäkring. Då 

revisorns roll är att kvalitetssäkra den ekonomiska information ett företag lämnar. Samtliga av 

ovanstående respondenter är av uppfattningen att de gör ett bättre jobb efter några år och att 

kvaliteten på deras revideringar ökar med tiden. Respondenterna är av åsikten att ju mer 

kännedom de har av det uppdragsgivande företaget desto bättre blir deras kvalitetssäkring av 

den ekonomiska information företaget lämnar. Eftersom de anser att kvaliteten på revisionen 

ökar med tiden tolkar vi det som att revisorns roll som försäkran, vilket FAR Förlag (2016) 

beskriver som informationsförmedlare, genomförs på ett bättre sätt. Även förbättring som 

enligt Carrington (2014) handlar om revisorns arbete att förbättra informationen kommer öka i 

kvalitet med tiden. Dessutom kommer rollen som försäkring där revisorn enligt Carrington 

(2014) inte ska ha incitament att snedvrida eller manipulera informationen utföras på ett bättre 

sätt när kunskapen om det uppdragsgivande företaget är större.   

  

Nilsson ser det inte på samma sätt men nämner att år ett är mer tidskrävande eftersom det är 

fler obligatoriska moment som måste göras. Karlsson säger att kvaliteten inte ska skilja sig 

oavsett om du haft ett långvarigt uppdrag eller är ny på uppdraget. Hen säger att kunskaperna 

om kunden blir djupare men huruvida det ökar kvaliteten nämner hen inte. Deras versioner av 

revisionens kvalitet ligger mer i linje med existerande teori då det inte nämns något om 

tidsmässig påverkan och att kvaliteten därmed bör vara likvärdig från uppstart av ett uppdrag 

tills avslutandet av uppdraget. 

  

Den tolkning vi gör av vad respondenterna berättar är att den tidsmässiga aspekten har viss 

påverkan på revisionens kvalitet, framförallt i avseendet att det tar tid att lära sig de företag som 
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ska revideras. Bättre kunskaper om företagen lär medföra att revisorn kan ge en mer korrekt 

bild av företagets ekonomiska information. Att denna aspekt inte behandlas i befintlig teori 

antar vi beror på att det ses som en självklarhet att revisorns färdigheter utvecklas med tiden 

och därmed inte anses vara en huvudteori för kvalitén i revisorns arbete. 

  

Larsson ser positivt på byrårotation och menar att det kan få kvaliteten på revisionen att öka. 

Hen säger bland annat att ur ett kvalitetsperspektiv kan byrårotation ge upphov till att det 

kommer in nya ögon och rör om lite, och därmed ur ett kvalitetsperspektiv inte behöver vara 

dåligt. Detta kan kopplas samman med FAR Förlags (2016) beskrivning om revisionen som 

förbättring. Revisionen ska ge en ökad trovärdighet, tilltro och kvalitet åt den ekonomiska 

informationen i ett företag (FAR Förlag, 2016). Olsson är inte av samma åsikt. Hens 

framtidsutsikter är att kvaliteten troligtvis kommer minska på kort sikt då revisorn kommer ha 

mindre tid att lära sig klienten. Vår tolkning av Olsson uttalande är att revisionen som försäkran 

kan reduceras. Detta eftersom revisionen ska fungera som en informationsförmedlare (FAR 

Förlag, 2016). Då Olsson antyder att kvaliteten i revisionen kommer minska eftersom tiden att 

lära sig ett företag minskar vilket vi tolkar som att revisionen som informationsförmedlare 

kommer försämras på grund av bristande kännedom om det reviderade företaget. 

  

4.3 Bakgrunden till nya oberoenderegler 

Vår personliga tolkning är att utökade och åtstramade oberoenderegler har en grund i en mängd 

redovisning- och revisionsmässiga skandaler som uppdagats. Enronskandalen är historiskt sett 

en av de mer omskrivna skandalerna i modern tid (Flening, 2003). Flenning beskriver att 

revisorerna starkt har kritiserats för sin roll i uppdraget. På senare tid har Danske Bank varit 

indragen i en penningtvättskandal. Således misstänks nu bankens revisionsbyrå EY för att inte 

uppfylla kraven i penningtvättslagen (Åkerman & Mölne, 2019). 

  

Johansson tror också att det är skandalerna som ligger till grund för uppkomsten av nya 

oberoenderegler. Vidare tycker inte Johansson att reglerna är speciellt starkt tilltagna, utan 

menar att sitta som revisor i 20 år kan kanske vara tillräckligt i noterade bolag. Olsson berättar 

att den franska politiker som hen tror var drivande i att få igenom nya EU direktiv, 

innehållandes nya oberoenderegler, troligtvis inte hade en full insyn i vad revisorns uppdrag 

faktiskt innebär. Dels tror Olsson att det grundar sig i okunskap, dels att det grundar sig i 

samhällets gemene uppfattning om revision. Med det sagt är det egentligen något bra, om det 
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är samhällets uppfattning ska man lyssna till det, säger Olsson. Persson tror också att det är en 

politisk fråga och tror att politiker kände att de behövde vidta åtgärder efter en rad 

företagsskandaler. Revisorn är sedan tidigare reglerad och det är politiskt sett lätt att införa 

ytterligare regler och därmed visa att man vidtagit åtgärder, säger Persson. Larsson nämner 

även att hen tycker det är lite för att visa omvärlden att EU gör ett ställningstagande. Eriksson 

är dock inte helt säker på vad som ligger till bakgrund för de nya reglerna. 

 

“Vet inte riktigt. Enron-skandalen var ju länge sedan. Det kan ha funnits incidenter i närtid 

där revisorn och bolaget har blivit för nära varandra. Man kanske tror att revisionen kommer 

att bli bättre om man gör såhär. 20 år är trots allt ganska lång tid “ 

- Eriksson 

Karlsson tror däremot att reglerna är till för att det ska bli ett tydligare oberoende och att man 

inte ska kunna sitta på obestämd tid. Det har ju uppkommit så mycket skandaler och 

möjligheten att upptäcka saker blir större om det oftare kommer in nya ögon och nya frågor kan 

ställas, säger Karlsson. En ny revisor kanske vrider och vänder på det mesta. Larsson tror 

definitivt att det handlar om en oberoendefråga och Svensson tror att det är ett försök till att 

förstärka förtroendet mot de finansiella marknaderna. 

  

Moore et. al (2006) menar att långvariga relationer mellan revisionsbyrå och uppdragsgivare 

har en inverkan på självständighet och skepticism och i relation till FARs (2019) beskrivning 

är syftet att minska risken för att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget inte är eller 

inte uppfattas som oberoende. Rent spontant tycker vi själva att ett krav på obligatorisk 

byrårotation borde hjälpa till att främja en mer oberoende revision, delvis är dock uppfattningen 

hos respondenterna i att de sedan tidigare lagstadgade kraven på revisorsrotation var sjunde år 

var tillräcklig. 

  

“Jag har svårare att förstå kravet på att byta revisionsbyrå. Jag som köpare skulle nog inte ha 

något emot att ha samma byrå i 50 år, men att man håller på kraven att byta revisor var sjunde 

år. Det blir en naturlig rotation ändå “ 

- Nilsson. 

  

Eriksson delar den uppfattningen och tycker att revisorsrotation var sjunde år har varit 

tillräcklig. Persson menar att oberoendet kanske säkras ur ett externt perspektiv, men nämner 
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samtidigt att vi sedan innan haft krav på att ansvarig revisor ska rotera var sjunde år. Det är 

tydligt att vissa revisorer tycker att den revisorsrotation som redan finns lagstadgad är ett bra 

sätt för att få in nya ögon på ett uppdrag var sjunde år och att det är tillräckligt. Däremot funderar 

vi på om det verkligen blir helt nya ögon om en nära kollega till den sittande revisor efter sju 

år tar över uppdragen som påskrivande revisor. Kanske finns det som bakgrund i beslutet att 

införa nya oberoende regler såsom byrårotation. Larsson uttrycker en liknande tanke: 

  

“Även om det sker en intern personrotation är det trots allt samma processer som tas över från 

en annan revisor på byrån, även om den nya revisorn såklart har sin personliga touch på 

uppdraget ” 

- Larsson. 

4.3.1 Byrårotation, en del av framtiden. 

Att det skapas långvariga relationer mellan revisionsbyrå och uppdragsgivare är något som 

respondenterna i Fontaine et. al (2016) studie inte anser vara ett problem. Studien visar på 

samma sätt att respondenter i största allmänhet inte tycker att byrårotation bör vara 

obligatoriskt, utan istället ska ske när byråerna själva anser att det är lämpligt och när det ligger 

i både byråns och klientens bästa intresse. Fontaine et. al (2016) uppger att intervjupersonerna 

var väl införstådda med syftet med obligatorisk byrårotation, men att de trots det menar att det 

finns en rad andra åtgärder att tillämpa för att öka revisorns oberoende. 

  

Vi upplever inte heller en övertygande åsikt om att ett krav på byrårotation skapar en mer 

oberoende revision. Olsson tror snarare att oberoendet rent teoretiskt kommer att justeras, i och 

med att en revisionsbyrå kommer sitta i kortare intervall än tidigare. Personligen upplever inte 

Olsson att hen som revisor blir mer oberoende, eftersom hen redan anser sig vara oberoende 

som revisor. Däremot tror hen att det skapar förtroende för professionen. Johansson däremot 

tror att det är ganska bra eftersom hen anser att 20 år är lång tid och efter den tiden kan det 

behövas nya ögon. Karlsson tror att det kan skapa en mer oberoende revision, på större bolag. 

Där handlar det enligt Karlsson inte lika mycket om relationsskapande och det kan vara vettigt 

om någon ny kommer in och kikar på företaget. Larsson är tveksam: 

  

“Jag vet inte om det kommer att skapa speciellt mycket mer oberoende, men ur ett 

kvalitetsperspektiv kan det vara bra och ge upphov till att nya ögon kommer in och rör om lite, 
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men ur ett oberoendeperspektiv tror jag inte att det kommer skilja sig väldigt mycket. Den nya 

byrån kommer trots allt också få betalt av klienten” 

- Larsson 

Larsson delar dock samma uppfattning som Olsson, att det hjälper till att skapa mer förtroende 

för revisionen som profession och branschen i helhet. I grund och botten menar Larsson att det 

är något som kanske är positivt med tanke på att det kan ha varit samma revisionsbyrå i 30 år, 

säger Larsson. Persson tror också att det ur ett externt perspektiv skulle stärka oberoendet. 

Nilsson tror mer bestämt att det inte direkt ökar oberoendet och tror att den Big 4-byrå Nilsson 

arbetar på i ett rotationsläge skulle positionera sig för att kunna erbjuda rådgivningstjänster för 

att efter karenstid försöka få tillbaka kunden. Det kan styrkas av Svensson som förklarar att hen 

generellt sett tycker att oberoendet är korrekt hanterat som det är idag, men det naturligtvis inte 

gör revisionen mindre oberoende. 

  

Den bild av revisorers åsikter man kan ta del av i Fontaine et. al (2016) studie tyder på att det 

inte råder en övertygelse om att ett krav på byrårotation skulle medföra en mer oberoende 

revision. De tror att det snarare skulle innebära problem med att bibehålla kvaliteten i 

revisionen. Den bilden kan vi bekräfta är jämförbar med respondenternas tankar i denna studie. 

I grund och botten tycker de flesta inte att det är dåligt, och om inte annat hjälper det att utåt 

stärka förtroendet för revisionen och gör åtminstone inte revisionen mindre oberoende. 

Johansson står däremot fast vid sin ståndpunkt att det är positivt med rotation. Det är framför 

allt de verkliga effekterna som ifrågasätts av resterande respondenter.   
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4.4 Transaktionskostnader 

Till följd av nya oberoenderegler så kommer fler byråer behöva göra sig av med kunder de haft 

en längre tid. Då många av respondenterna berättat att det kommer innebära kostnader fick det 

oss att intressera oss för just transaktionskostnader. Bruzelius och Skärvad (2017) beskriver 

transaktionskostnader som de kostnader som uppkommer, utöver marknadspriset, för en vara 

eller tjänst. Johansson säger att anbudsförfarandet kommer innebära mycket jobb för byråerna. 

Hen menar också på att om relationen mellan kund och revisor är bra så har man nog ingen 

anledning att byta revisor då båda parter är medvetna om vilka kostnader det innebär. Eriksson 

säger att det tar lång tid att jobba med offerter vilket kommer utesluta vissa byråer. Hen påtalar 

det kommer leda till att en bedömning av hur stor möjlighet byrån har att vinna kunden kommer 

göras innan offertarbetet drar igång. Karlsson delar Johanssons och Erikssons bild och säger att 

det kommer innebära väldigt mycket jobb. 

  

“Det är mycket jobb med att byta revisor, så det tycker bolagen är jobbigt” 

- Persson 

  

Persson berättar att det innebär mycket arbete med att byta revisor, vilket bolagen tycker är 

jobbigt. Dessutom är det kostsamt sett till upphandlingsprocessen säger hen. Med ett 

revisorsbyte tillkommer en upplärningsperiod som tar mycket tid även för bolaget. Hen nämner 

också att de lägger mycket tid i upphandlingsprocessen på att besöka bolagen för att förstå 

system, rutiner, processer och vilka riskerna i verksamheten är. Karlsson är inne på samma linje 

och menar man behöver lära känna nya företag och hitta nya vägar att vinna upphandlingar. 

Vad Persson och Karlsson berättar är nära relaterat till den observation som Roth (2015) gjorde 

av en revisionsbyrå. Där var relationsbyggandet ett verktyg för att vinna upphandlingar. Då 

konkurrensen är hård i revisionsbranschen är det viktigt att bygga relationer till potentiella 

kunder, annars väljer de konkurrenterna (Roth, 2015). Vår tolkning blir att det är fler faktorer 

än bara priset på revisionsuppdraget som spelar in när potentiella kunder väljer revisionsbyrå. 

Något som går att koppla samman till transaktionskostnader då de inte är relaterade till priset 

på en tjänst. Då vi tidigare behandlat vikten av långvariga relationer så ser vi det som att 

transaktionskostnader är något som starkt kan relateras till långvariga relationer och som också 

minskar transaktionskostnaderna för både revisionsbyrån och uppdragsgivaren. 

Bruzelius och Skärvad (2017) beskriver transaktionskostnader som kostnader för att sondera 

marknaden, värdera olika alternativ eller välja samarbetspartner. Som vi ser det kommer inte 
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dessa kostnader uppkomma vid långa relationer oavsett om ett samarbete redan finns eller inte. 

Detta beror på att man då redan är medveten om vad som finns på marknaden, hittat ett bra 

alternativ och därmed är valet av samarbetspartner naturligt. 

  

Olsson har en annan syn. Hen menar att beroende på de nya oberoendereglerna kommer det ske 

en förändring i inställningen från vilka klienter bör vi ha, till vilka klienter kan vi ha. Hen säger 

att historiskt sett har upphandlingen varit baserad på längre relationer men att det nu kommer 

förändras. Svensson säger att upphandlingsarbetet är något de märkt av och att det är något som 

kommer ta mer tid. Larsson konstaterar att de kommer tappa fler kunder än vad de troligen kan 

få in beroende på nya regler. Vilket kommer innebära att de måste ställa sig frågan om hur de 

ska vinna upphandlingar och vilka potentiella kunder de bör gå efter. Nilsson säger att det 

kommer innebära mer tid för företagen att jobba med upphandlingar men att de själva är ganska 

vana vid processen och inte själva kommer drabbas så hårt. Att uppdragen kommer roteras mer 

är alla eniga om. Då får företagen tillämpa transaktionskostnadsteorin och välja det anbud där 

sammanlagda värdet av marknadspris och transaktionskostnader är lägst (Bruzelius & Skärvad, 

2017). 

  

Flera av respondenterna tror att priserna på revisionsuppdraget kommer öka på grund av alla 

upphandlingar. Olsson säger att på kort sikt kommer innebära kostnader för byrån, men hen 

tror att det går att hämta igen med nya prissättningar på uppdraget. Larsson är av samma 

uppfattning och menar att priserna kommer pressas upp på grund av alla upphandlingar. Det är 

inget som är direkt kopplat till transaktionskostnader utan mer till marknadsprissättning. 

Godson (2009) menar att om kunden är övertygad om att fördelarna är större än kostnaderna 

och uppoffringen så kommer kunden finna värde i köpet. Vi tolkar det som att denna variant av 

transaktionskostnad kommer bli mer aktuell när priserna på revisionsuppdraget ökar. 

  

Fontaine et. al (2016) visar på i sin studie om byrårotation i Kanada att de kostnader som uppstår 

vid ett byte inte påverkar beslutet att byta revisor. Det är inget vi kunnat konstatera i vår studie, 

snarare tvärt emot. Flera av respondenterna pekar på just de kostnader som uppkommer vid ett 

revisorsbyte är något som fått många revisorer och företag att hålla fast vid varandra. 
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5 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att besvara forskningsfrågorna och närma oss studiens syfte genom 

att förklara vad auktoriserade revisorer tror om oberoende och långvariga relationer i 

framtiden efter införandet av nya oberoenderegler såsom byrårotation. Vi kommer att dra 

slutsatser genom den tolkning som gjordes utifrån empirin och teoretisk referensram i 

föregående kapitel. Vi kommer vidare ge tre förslag på framtida forskning inom ämnet. 

 

5.1 Revisionen är en samhällsnytta, men... 

Vi har kommit fram till att de revisorer som deltagit i studien upplever sin profession som en 

viktig funktion. Revisionen ser till att kvalitetssäkra företags räkenskaper för att skapa värde 

och nytta för både externa intressenter och ägare. Genom kvalitetssäkringen av den finansiella 

rapporteringen skapas en trygghet på finansmarknaden där revision är en förutsättning för att 

externa intressenter ska kunna lita på företag. Vidare upplever vi att revisionen är till för att ge 

ökad trovärdighet åt företagets ekonomiska situation. Professionen beskrivs av respondenter i 

studien som en viktig samhällsfunktion och en brygga mellan samhälle och aktieägare. Trots 

att resultatet pekar på att revisorerna själva håller sin tjänst, samt värdet den inbringar, högt 

verkar det finnas skilda meningar om vad revisionen faktiskt ansvarar för. Vi tolkar det som att 

den samhällsnytta revisorerna i studien beskriver visar sig ur marknadsmässigt perspektiv, 

snarare än ur ett regulatoriskt perspektiv som uttrycks i etikkoder och lagrum. Vi tycker inte att 

detta är förvånande, med tanke på att det trots allt är vinstdrivande organisationer som erhåller 

sitt arvode från de företag de reviderar. Det finns alltså ett förväntningsgap mellan revisorns 

egen syn på professionen och samhällets. Bland annat finns det teoretiska begrepp som delvis 

definierar revision som en försäkring, varpå ansvaret för ett företags finansiella rapportering 

övertas av revisorn och revisionsbyrån. Detta är inte något som beskrivs utav respondenterna i 

vår studie. 

 

Vi ställer oss frågande till varför det uppstår redovisningsmässiga skandaler som den med 

Enron, samt penningtvättskandaler som den med Danske Bank. Det faktum att skandalerna i 

sig uppstår beror troligtvis i grunden av ont uppsåt från företagets egen sida och är inte något 

denna studie direkt berör. Däremot kan vi konstatera att respondenterna i denna studie är 

övertygade om att det finns revisorer som har låg integritet och självständighet. Samtliga är 

eniga om att de själva gör sitt yttersta för att vara oberoende, ur en personlig bemärkelse, men 
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att det självklart finns fall där oberoendet kan ifrågasättas. Värt att notera är att det i dessa fall 

handlar om det dåliga omdömet hos enstaka individer, snarare än ett systemfel. Det är just av 

denna anledning som revisorerna i studien understryker vikten av att alltid behålla sin integritet 

gentemot byråns klienter och alltid ha koll på oberoendereglerna. Moral och heder står på spel 

och det är därför viktigt att en revisor kan fatta beslut självständigt från vad revisorn själv tycker 

är rätt och fel. Vad som är den egentliga bakgrunden till att skandaler uppstår kan inte vi svara 

på, däremot är det tydligt att det faktum att skandaler uppdagas starkt ifrågasätter revisorns 

oberoende och är en debatt som troligen ligger till grund för att man i EU valt att skärpa till 

revisionens oberoenderegler genom obligatorisk byrårotation. 

 

Analysmodellen används av samtliga berörda revisionsbyråer för att fastställa både direkta och 

indirekta anledningar för revisorerna att frångå oberoendet. Vi tolkar det som att en av de större 

utmaningar auktoriserade revisorer står inför är att behålla integriteten vid långvariga relationer 

för att undvika direkta och indirekta anledningar till att frångå oberoendet. En långvarig relation 

och vänskapsband är i sig inte ett problem enligt studien, så länge den hålls under de premisser 

som finns utsatta.  

 

5.2 En effektiv vänskap i turbulens 

Revisorerna beskriver att de har varit med om att uppdrag sträcker sig över ett halvt sekel och 

att det finns goda orsaker till det. I första hand krävs det generellt sett lång tid för en 

revisionsbyrå att få insyn i den uppdragsgivande kundens finansiella ställning. När det gäller 

riktigt stora kunder tar det flera år innan man slutat skrapa på ytan. Goda affärsrelationer är 

något som bland annat skapas genom samtal, tillit och likvärdiga förväntningar. Likt alla 

relationer är det något som ofta tar lång tid. Kortvariga relationer är något som inte värderas 

lika högt, den långvariga relationen ser till att du känner klienten, vet vem du ska fråga och lär 

dig företagets system. På samma är en långvarig relation en förutsättning för att över tiden 

kunna utveckla revisionen och skapa nya tillvägagångssätt. Den stora fördelen är att man som 

påskrivande revisor lär känna kunden och har möjlighet att leverera en personlig och anpassad 

revision. Studiens resultat visar att relationen revisionsbyråer historiskt sett har haft med 

uppdragsgivande kunder har kunnat pågå över flera decennier. Dels har det varit en 

förutsättning för en effektiv och ömsesidigt utvecklande affärsrelation, dels skapar det en risk 

för slentrianmässigt beteende. Den vänskapsrelation som byggs mellan byråns representanter 

och kunden kan i vissa fall göra bedömningen av revisorns oberoende svårare. Faktum är att 
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relationen mellan revisionsbyrå och kund, i och med nya oberoenderegler, kommer att få ett 

slutdatum. Det är något som kommer påverka arbetssätt och oberoende. 

 

5.2.1 Kvalité och Effektivitet  

Om revisionens kvalitet ökar parallellt med längden på uppdrag är inte en självklarhet. Dels 

kan vi se att kvalitén arbetas upp efterhand i takt med att relationen till klienten blir starkare 

och mer givande, att fel och brister ofta identifieras i början av ett uppdrag. Dels kan vi även se 

att man vid början av ett uppdrag är mer noggrann och det är då kvalitén är som högst, enligt 

respondenterna. Något som är mer tydligt är dock att arbetet med revisionen blir effektivare 

med tiden och även om det inte av denna studie direkt går att avgöra huruvida kvalitén blir 

bättre vid långa uppdrag kan vi fastslå att respondenterna tror att långvariga samarbeten blir 

bättre ur ett effektivitetsperspektiv. Revision är ett relationsbyggande yrke och det tar några år 

innan formaliteter är passerade och man slipper fokusera på att bygga upp tillit och kännedom 

i relationen.  

 

Rent kvalitetsmässigt ser vi indikationer på att det finns en risk att arbetet blir slentrianmässigt 

vid allt för långvariga uppdrag. När detta fenomen uppstår är det återigen upp till revisorn att 

agera med självdistans och integritet för att kunna avsäga sig ett uppdrag. En långvarig relation 

ska i sak inte innebära ett problem enligt respondenter, men det finns trots allt en risk att man 

gör på samma sätt som man tidigare gjort istället för att tänka på ett annorlunda sätt. Det äldre 

regelverket innehöll redan bestämmelser om personrotation var sjunde år, utan att beröra byrån 

i fråga. De flesta respondenter menar att det var tillräckligt för att säkerställa att nya ögon 

kommer studera ett företags rapporter. Samtidigt finns det anledning att tro att även om den 

personvalda revisorn roterar var sjunde år finns det en risk med att processer, vänskapsband 

och arbetsmetodik trots allt ärvs av en kollega inom byrån. Vi drar slutsatsen att revisorernas 

åsikt om kvalitet inte direkt går att avgöra efter längden på uppdrag, eftersom respondenternas 

svar är så spridda. Det är snarare faktorer som varierar med revisorn, byrån och uppdraget i sin 

egen form. Däremot finns det anledning att på riktigt ifrågasätta långvariga uppdrag för att 

utesluta hot mot oberoendet och noggrannheten.  
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5.2.2 Ett nytt arbetssätt  

Till följd av krav på byrårotation var tionde år, som längst var tjugonde år, kommer byråer att 

bli tvungna att göra sig av med kunder de har haft en längre tid, åtminstone när det beträffar 

revisionsverksamhet. Den generella åsikten är att det saknas anledning för revisionsbyrå och 

klient att avbryta att samarbete om det fungerar bra och är fördelaktigt för båda parter. Ett nära 

samarbete, god tillit och förtroende är faktorer som bidrar till att hålla transaktionskostnader på 

en låg nivå, vilket i längden något som är väldigt gynnsamt för en affärsrelation. Revisorerna 

tror att arbetssättet kommer att förändras och innebära ökade transaktionskostnader för såväl 

byrå som klient. För byråerna kommer de nya reglerna att innebära ett ökat arbete med anbud 

och upphandling. Det innebär mycket jobb att som kund byta revisionsbyrå, likaså att som 

revisionsbyrå att skaffa en ny klient. Därmed kommer byråerna få spendera mer tid på 

offertarbete och bedöma chanser att vinna en upphandling. En mer frekvent byrårotation 

innebär också att det tillkommer fler inlärningsperioder som är både tidsödande och kostsamma 

för revisionsbyråer. Revisionsbyråer kommer att mer hängivet sondera marknaden för att 

ersätta en förlorad kund med en ny, vilka är kostnader som kunde undvikas vid långa 

samarbeten. Vissa revisionsbyråer kommer att tappa fler kunder än vad de har möjlighet att ta 

in, vilket kommer göra valet av nya kunder svårare. Samtidigt finns det en chans att 

revisionsarvodet kan öka i och med att det inte längre finns ett marknadsmässigt intresse i att 

eftersöka en långsiktigt strategisk klient, utan ett krav på omedelbar lönsamhet. Även om 

transaktionskostnaderna på kan komma att öka finns det anledningar att tro att detta kommer 

att kompenseras genom ett ökat arvode på revisionstjänster.  
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5.3 En bättre bild 

Åsikten om byrårotation är varken negativ eller positiv. En del tror att det i grund och botten är 

bra, medan andra känner sig rätt nöjda med hur reglerna var utformade sedan tidigare. Något 

som är genomgående är att långvariga relationer värderas högt av revisorer och att det vore 

beklagligt att avsluta ett givande och lönsamt samarbete. 

 

När det gäller att fastställa det faktiska oberoendet kommer troligtvis inte byrårotation om 

maximalt 20 år tillföra speciellt mycket. Den uppfattning vi får är att revisorerna generellt sett 

inte har ett problem att fastställa sitt faktiska oberoende i olika situationer. Även om det ibland 

uppstår situationer, som närmar sig personliga relationer, finns inte ett praktiskt problem så 

länge revisorn agerar regelrätt, integritetsmässigt och självständigt. 

 

Den interna bilden på oberoende är dock inte det enda som är avgörande. Något vi kan se är att 

det är minst lika viktigt vad andra än revisorn själv har för uppfattning om revisorns oberoende. 

Det kan vara hur kollegor, klienter eller samhället i stort ser på en enskild revisor, professionen 

i helhet eller en viss byrå. En del revisorer i studien försöker till och med sätta sig in i en tredje 

persons ögon för att avgöra sitt eget oberoende. Något byrårotation alltså kan påverka och 

potentiellt främja är det synbara oberoendet och hur omvärlden uppfattar professionen. 

Eftersom revisionen har som mål att vara en kvalitetsstämpel på företags finansiella rapporter 

och skapa trygghet på den finansiella marknaden för både interna och externa intressenter är 

det av högsta vikt att samhället tror på den information som säkerställs samt att underskriften 

från en auktoriserad revisor behåller sin betydelse. Det är för oss tydligt att bilden av revisionen 

har blivit aningen rubbad till följd av de skandaler som har uppdagats. Om samhället inte har 

en tilltro i revisionen fyller den inte sitt syfte, oavsett om världens alla revisorer påstår sig vara 

faktiskt oberoende. Byrårotation bidrar enligt oss inte till ett ökat faktiskt oberoende, men kan 

däremot bidra till ett ökat synbart oberoende.  
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5.4 Frågeställningen besvaras 

Auktoriserade revisorer tror att nya oberoenderegler kan komma att påverka revisionens 

kvalitet till viss del. Med regler om byrårotation får ett uppdrag pågå som längst 20 år och det 

är framför allt uppkomsten av nya ögon som byrårotation skapar. Reglerna om personrotation 

var sjunde år kvarstår. Vilket respondenterna i studien upplever var en tillfredsställande och 

tillräcklig regel. Dock upplever vi att det finns en risk att processer, vänskapsband och 

arbetsmetodik trots allt ärvs av en kollega inom byrån. Byrårotation kan därför påverka 

revisionens kvalitet genom att tilldela uppdragen helt nya ögon med jämna mellanrum. 

 

Auktoriserade revisorer tror att nya oberoenderegler kan komma att påverka revisionens 

oberoende genom att förbättra det synbara oberoendet. Det synbara oberoendet påverkar alltså 

hur omvärlden upplever revisionen. Vilket hjälper till att öka förtroendet och tilliten för den 

kvalitetsstämpel som revisionsberättelsen faktiskt innebär. Detta är något som kan behövas i 

professionen efter företagsskandaler där revisionens oberoende ifrågasatts. Det faktiska 

oberoendet är hänförbart till revisorns uppfattning om sig själv och sitt eget oberoende och 

något vi inte upplever påverkas av byrårotation.  

 

Auktoriserade revisorer tror att nya oberoenderegler kan komma att påverka revisionsbyråns 

arbetssätt och långvariga relation till uppdragsgivare både direkt och indirekt. Direkt innebär 

det att en affärsrelation som sträcker sig över merparten av ett sekel kommer inte längre att vara 

möjlig i och med de nya oberoendereglerna om byrårotation. Revisionsbyråer kan möjligen 

värdera valet av kunder på ett annorlunda sätt, genom ett mindre strategiskt och 

marknadsmässigt val samt ett ökat revisionsarvode. Indirekt kommer byrårotation påverka både 

kunden och byrån genom ökade transaktionskostnader. Arbete med upphandling och offerter 

kommer att öka hos revisionsbyråerna och kunderna kommer att allt oftare få lära upp nya 

arbetslag med revisorer.  
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5.5 Förslag till framtida forskning 

Då byrårotationsreglerna är relativt nya samt att de nya oberoendereglernas övergångsperiod 

pågår fram till och med år 2023 är svaren från våra respondenter i vissa avseenden spekulativa. 

De kan omöjligen veta exakt hur det kommer se ut i framtiden. Vi finner det därför intressant 

att tidigast från år 2023 genomföra en undersökning avseende reglernas effekt på revisorns 

arbete. Revisorerna kan då förmedla en mer konkret och sanningsenlig bild av hur exempelvis 

det dagliga arbetet, långvariga relationer med uppdragsgivare och oberoendet påverkades av 

byrårotation och de oberoenderegler som införts. Flertalet av våra respondenter har pekat på att 

orsaken till de nya reglerna kan vara att stärka det synbara oberoendet för allmänheten. Vi anser 

därför att forskning som inriktas på allmänhetens uppfattning av revisionens oberoende vore 

intressant att genomföra. Forskningen kan med fördel genomföras redan nu för att sedan 

genomföras igen efter år 2023 för att inbringa två jämförbara resultat.  

 

En återkommande tanke vi haft under genomförandet av denna studie är hur oberoendet skulle 

påverkas av att all revision genomförs av ett offentligt organ. Likt exempelvis Skatteverket som 

behandlar skattemässiga frågor. Vi finner det intressant att forska på huruvida oberoendet stärks 

om revisionen genomförs i offentlig regi, det vill säga blir statlig. Om revisionen skulle utföras 

av offentliga organ kan möjligen oberoendet öka i revisionen, men hade oberoendet ökat i 

företagens redovisning? Om revisionen utförs av offentliga organ skulle det då istället vara 

privata aktörer som enbart arbetar med redovisning och rådgivningstjänster med mindre intresse 

i att göra en sanningsenlig och rättvis bokföring? Risken för att det uppstår två parter som 

arbetar mot olika mål, en slags katt- och råtta lek, finns.   
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Bilaga 

Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

• Hur länge har du jobbat som revisor?  
• Hur länge har du varit revisor här? 
• Varför är revisorns uppdrag viktigt? 
• Har du jobbat på en byrå som reviderar företag av allmänt intresse? 

 
Syn på oberoende.  

• Vad innebär oberoende för dig som revisor? 
• Hur jobbar ni på företaget för att alla ska ha en enhetlig syn på oberoende? 
• Går det att vara helt oberoende som revisor? 
• Vad finns det för problem/svårigheter med att fastställa oberoendet? 
• Hur använder ni er av Analysmodellen? 

 
Revisionens kvalitet 

• Vad är den genomsnittliga längden på era uppdrag? långvariga? kortvariga? 
• Vad finns det för för-och nackdelar med långvariga relationer till uppdragsgivare? 
• Vilken längd på uppdrag föredrar du och varför? 
• Hur är revisionens kvalité beroende av längden på uppdraget? 
• Hur lång tid behöver behöver du som revisor för att förstå dig på det företag som ska 

revideras? 
 
Byrårotation – Kort redogörelse för reglerna i de fall respondenten inte är införstådd: 
 
När det gäller uppdrag åt företag av allmänt intresse gäller följande regler: 
Ett revisionsföretag är vald revisor - uppdragstid 10 år och andbudsförfarande efter uppdragstiden med 
en möjlig förlängning på 10 år. Total tid kan då uppgå till 20 år. 
Två revisionsföretag är vald revisor - uppdragstid 24 år och inget anbudförfarande nödvändigt. Total 
tid 24 år. 
Kombination (initialt eget uppdrag därefter gemensam revision) - 10 år med ett revisionsföretag. 
Anlitande av ytterligare ett revisionsföretag med anbudsförfarande för det nya revisionsföretaget. 14 år 
med gemensamt uppdrag. Totalt 24 år.  
 

• Vad tror du är bakgrunden till införandet av strängare krav på byrårotation? 
• Hur ser du på byrårotation i förhållande till oberoende? 
• Tror du att krav på byrårotation skapar en mer oberoende revision? 
• Har revisionsbyråer generellt sett uppdrag som sträcker sig längre än 10? 
• Anser du att byrårotation även borde gälla företag som inte är av allmänt intresse? varför? 

varför inte? 
• Hur skulle arbetet med upphandlingar och anbud skilja sig om ni som byrå blev tvungna att 

avsluta uppdrag efter 10 år? 
• vilka kostnader skulle det innebära för er som byrå? 

 

 

 

 


