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Förord 
 

Vi vill rikta ett tack till de personer som på något sätt har bidragit till att genomföra 
denna uppsatsen. Ett särskilt tack riktas till de personer som ställde upp på intervjuer, 
trots pågående högsäsong för revisorer. Vi vill även tacka våra opponenter som bidragit 
med värdefull rådgivning.  
 
Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till vår handledare Bo Karlsson som bidragit med 
vägledning och motivation till att producera en slutprodukt som vi kan vara stolta över. 
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     Erik Kallin Eliasson      Tobias Ström 
 
 
______________________     ______________________  



Sammanfattning
 

Revisorns uppgift att säkerställa att den finansiella informationen stämmer med 
verkligheten har ifrågasatts i samband med företagsskandaler. En åtgärd för att bekämpa 
detta och bidra med en god revisionskvalitet var införandet av obligatorisk byrårotation. 
Obligatorisk byrårotation har blivit omdiskuterat. Framförallt har det blivit omdiskuterat 
på grund av de två olika lägren i frågan, de som är för regleringen och de som är emot 
densamma. Den aktör som kan anses ha en stor insikt i frågan om hur denna åtgärden 
påverkar revisionskvaliteten är revisorn. Då det saknas studier som beaktar revisorns 
perspektiv väcks studiens syfte. Syftet med studien är att från revisorns perspektiv 
undersöka om den obligatoriska byrårotationen bidrar till förbättrad revisionskvalitet, 
samt skapa en större förståelse för hur obligatorisk byrårotation påverkar 
revisionskvaliteten. För att uppfylla studiens syfte har följande forskningsfrågor 
utvecklats; “Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar revisorns kompetens? 
I så fall, på vilket sätt?” och “Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar 
revisorns oberoende? I så fall, på vilket sätt?”. Studien har genomförts ur revisorernas 
perspektiv med djupintervjuer av revisorer. För att belysa revisorns perspektiv på 
regelverk och revisionskvalitet har tidigare forskning inom ämnet informerat hur empirin 
samlats in och analyserats. I studiens resultat identifierades fyra faktorer till 
revisionskvalitet, vilka var; synligt oberoende, faktiskt oberoende, regelverkskompetens 
samt erfarenhetskompetens. Studiens slutsats föreslår att obligatorisk byrårotation endast 
påverkar revisorns synliga oberoende och inte det faktiska oberoendet, medan det inte 
framgår huruvida den sammantagna kompetensen påverkas.   
  



Abstract 
 

The auditors main assignment is to ensure that the financial information presented by 
corporations align with the reality. This assignment has been heavily criticised in 
connection with corporate scandals.  A measure to this and to ensure good audit quality 
was the introduction of mandatory audit firm rotation. Mandatory audit firm rotation has 
been greatly discussed, mainly because of the two differences of opinions. The current 
sides are those who are advocate for regulation and those who are objectors. One actor 
who deems to have great knowledge in the matter are auditors. Since there seems to be 
lacking studies regarding the auditors perspective, the following purpose evolved. The 
purpose of this study is to analyze the auditors perspective on the introduction of 
mandatory audit firm rotation and its impact on audit quality. Furthermore, the purpose 
of this study is to also create a greater understanding of the implications that mandatory 
audit firm rotation has on audit quality. To achieve the purpose of this study the following 
research questions has been developed; “Do auditors consider mandatory audit firm 
rotation to affect the auditor’s competence? If so, in what way?” and “Do auditors 
consider mandatory audit firm rotation to affect the auditor's independence? If so, in what 
way?”. The study has had a focus on the auditor’s and their perspective by interviewing 
auditors. By illustrating the auditor’s perspective with regulations and audit quality, 
previous research has been taken into account to inform how the empirical data has been 
collected and analyzed. The results of the study identified four factors which together 
form audit quality; independence in appearance, independence in fact, competence from 
frameworks and competence from experience. The conclusion of the study suggests that 
mandatory audit firm rotation only affect the auditor's independence in appearance and 
not the independence in fact. However, it is not clear whether or not the overall 
competence is affected by mandatory audit firm rotation. 
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1. INLEDNING 
 

Detta avsnitt inleds med en introduktion till det aktuella området för att sedan övergå till 
en problemformulering. Problemdiskussionen behandlar den obligatoriska 
byrårotationen och hur den påverkar revisionskvaliteten, enligt tidigare studier. 
Problemformuleringen mynnar ut i ett forskningsgap som formulerar syfte och 
forskningsfrågor. 

 

1.1 Problematisering 

Revisorns utlåtande är en åsikt av bolagens finansiella rapporter som bidrar med en 
högkvalitativ försäkran om att bolagens finansiella ställning återspeglas i rapporteringen 
(Abdel-Khalik, 1993). Revisorn måste vara oberoende mot sina kunder för att revisionen 
ska kunna vara pålitlig, och på så sätt bibehålla allmänhetens förtroende (Bazerman & 
Moore, 2011). Detta eftersom att revisionsberättelsen är en indikator på företagens 
kredibilitet (Abdel-Khalik, 1993). 
 
Efter den globala finanskrisen och övriga företagsskandaler ställs signifikanta frågor 
angående effektiviteten av finansiella rapporter och tillsynsorganen av dessa (Holm & 
Zaman, 2012). Genom omfattande kritik mot revisorerna har även förtroendet för 
densamma skadats (Mueller, Carter & Whittle, 2015). Kritikerna ställer sig tvekande till 
om de traditionella yrkena, som exempelvis revisorer, fortfarande förtjänar allmänhetens 
förtroende eller om de redan har förlorat det (ibid.). En förtroendekris påverkar inte endast 
de personer med hög status, utan även institutioner. Även fast exempelvis en revisor av 
hög status utpekas som syndabock för dennes misslyckande menar kritikerna att 
förtroendet för professioners kvalitet skadas (ibid.). Fram till 2002 var revisionsbranschen 
så gott som självreglerande, men efter en rad skandaler har detta förändrats och 
professionens regelverk har blivit mer omfattande (Dowling, Knechel & Moroney, 2018). 
I USA infördes Sarbanes-Oxley Act för att övervaka revisionsyrket (ibid.). Därefter har 
regleringar införts inom den Europeiska Unionen (EU) som följd av detta, bland annat 
International Standards on Auditing (ISA) och International Standard on Quality Control 
(ISQC) (IAASB, u.å.). 
 
Revisionens reglerare har alltså skiftat sina verkställande regleringar från att vara 
samverkande med revisorerna till att bli mer tvångsmässiga. Förtroendet mellan 
revisorerna och reglerarna hämmas av dessa tvångsmässiga regleringar. Det finns en oro 
inom revisionsbranschen att reglering av revisorer och detaljeringen bidrar till att 
branschen bortser från sina egna omdömen för att följa reglerna, vilket innebär sämre 
fokus på att förbättra revisionskvaliteten för att motverka kontroverser. (Dowling et al., 
2018) 
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Revisionskvalitet definieras som en revisors sannolikhet att upptäcka en avvikelse i 
kundens redovisningssystem och sedan rapportera denna (DeAngelo, 1981). Med det 
sagt, revisionskvalitet påverkas av revisorns oberoendeställning till bolaget, då en revisor 
med ekonomiskt intresse i ett bolag eller ett äventyrat oberoende sannolikt inte 
rapporterar avvikelser i samma utsträckning som en revisor vars oberoendeställning inte 
är ifrågasatt (Daniels & Booker, 2011). Dessutom tillkommer en betydelsefull komponent 
i revisionskvaliteten vilket är revisorns samlade kompetens, som behövs för att upptäcka 
fel i kundens redovisningssystem (Knapp, 1991).  
 
Den 17 juni 2016 implementerades en ny reform från EU i Sverige. Den mest väsentliga 
förändringen i reformen framtagen av EU var att företag i Sverige numera omfattas av ett 
krav om en obligatorisk revisionsbyrårotation, vilket innebär att företag helt måste skifta 
byrå efter en viss period (FAR, 2016). Rotationen av revisionsbyrå har blivit 
omdiskuterat, framförallt på grund av de två olika perspektiven på införandet, lägren är 
uppdelade i de som är för obligatorisk byrårotation och de som är emot (Arel, Brody & 
Pany, 2005; Hoyle, 1978; Kwon, Lim & Simnett, 2014; Raiborn, Schorg & Massoud 
2006). 
 
De som förespråkar en obligatorisk byrårotation menar att i de fall där revisorn måste 
rotera förhindras faran av att revisorn och företagsledare ska bli för familjära och hota 
revisorns oberoende (Raiborn et al., 2006). Ett annat argument är att obligatorisk 
byrårotation bidrar till en större tillit till regelverken när kraven stärks (Hoyle, 1978). 
Förutom förstärkt oberoendeställning och en starkare tilltro till regelverken argumenterar 
förespråkare av obligatorisk byrårotation att även kvaliteten av revisionen skulle öka 
(ibid.). Genom att företagen aktivt måste söka efter en ny revisor kommer konkurrensen 
mellan revisionsbyråerna att öka, vilket tvingar dem att differentiera sig och leverera en 
bättre produkt för att fortleva (ibid.). 
 
De som är kritiska till obligatorisk byrårotation menar däremot att revisorerna förlorar 
kunskapen om kunden och dess bransch som de har byggt upp under många år, när de 
tvingas avsäga sig kunden (Kwon et al., 2014). Det är en komplicerad process för 
revisorerna att lära sig kundens verksamhet vilket innebär att varje gång ett företag 
tvingas byta revisionsbyrå är det en lång startsträcka som därmed försämrar 
revisionskvaliteten (ibid.). Därför är revisionsfel mer frekventa under de första åren (Arel 
et al., 2005). Detta leder till att revisionskostnaderna för företagen blir högre då arbetet 
blir mer omfattande för den nya revisionsbyrån (Kwon et al., 2014).  
 
Trots de två uppbyggda lägrena inom effekterna av införandet av obligatorisk 
byrårotations påverkan på revisionskvaliteten, saknas det studier som tar revisorernas 
perspektiv i åtanke. Eftersom revisorerna är en grupp som kan anses ha en stor insikt i 
den obligatoriska byrårotationens inverkningar, skapas även ett intresse för att belysa 
deras perspektiv. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att från revisorns perspektiv undersöka om den obligatoriska 
byrårotationen bidrar till förbättrad revisionskvalitet, samt skapa en större förståelse för 
hur obligatorisk byrårotation påverkar revisionskvalitet.  
 
Studien avser att svara på följande forskningsfrågor: 

- Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar revisorns kompetens? 
- I så fall, på vilket sätt? 

- Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar revisorns oberoende? 
- I så fall, på vilket sätt? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen presenterar relevanta teorier och tidigare forskning som 
författarna använder sig av för att underbygga den ställda frågeställningen och för att 
tillsammans med empirin kunna uppnå syftet med studien. 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Revisionskvalitet och oberoende 
En allmän konsensus angående revisionskvalitet tar sin form ur DeAngelos (1981)  
formuleringar. Revisionskvalitet beskrivs som sannolikheten att en revisor uppdagar 
upptäckta felaktigheter och presenteras enligt följande; (1) revisorns förmåga att upptäcka 
brister i det granskade bolagets redovisningssystem och sedan (2) rapportera identifierade 
brister (ibid.). En viktig insikt är dock, för att revisorn ska få verka i samhället krävs det 
att intressenterna anser att revisorn rapporterar de fel denne upptäcker, saknar 
intressenterna förtroende för detta förlorar revisorn sin funktion (Watts & Zimmerman, 
1986). Johnson et al. (2002) menar att revisorns förmåga att identifiera brister i kundens 
redovisningssystem kopplas till begreppet kompetens, medan benägenheten att rapportera 
bristen förknippas med oberoende. Utifrån det krävs att förhållandet mellan kompetens 
och oberoende upprätthålls för att kraven för hög revisionskvalitet ska uppfyllas (Sikka 
et al., 2009).  
 
I en tidigare kvantitativ studie frågade forskarna ordföranden för revisionsutskotten till 
de 500 största bolagen i Amerikas Förenta Stater (USA) om vad de ansåg vara de 
viktigaste faktorerna för revisionskvalitet. Slutsatsen var att en av de faktorer som var 
viktigast enligt den tillfrågade gruppen var att revisionen uppfattades som oberoende 
istället för att ha interna kontroller som fastställde revisionskvaliteten, vilket påvisar 
betydelsen för hur revisionskvaliteten uppfattas (Carcello, Hermanson & McGrath, 
1992).  

2.1.2 Revisorers perspektiv på reglering kopplat till revisionskvalitet 
Vid de omständigheterna då en organisation misslyckas, exempelvis Arthur Andersen, 
med att genomföra sitt professionella uppdrag anser utomstående ofta att det beror på 
brister i den externa kontrollen (Mintzberg, 1989). Den reaktionen ett sådant 
misslyckande skapar är myndigheter som avser att standardisera exempelvis revisorernas 
arbete eller ha en direkt översyn (ibid.). Syftet med standardisering är att begränsa 
möjligheterna för att tolka fritt och eliminera de risker i människors beteende som kan 
skapa osäkerhet, genom att skapa en social ordning för den styrde att följa (Jeppeson, 
2010). Däremot skapar försök till regleringar en motreaktion från dem som ska regleras, 
i det här fallet revisorer (ibid.). Eftersom standardiseringar begränsar den reglerades 
självständighet och även på vilket sätt de ska utföra sitt arbete uppstår ett motstånd, då 
den som regleras inte har någon anledning till att frivilligt ge upp dennes position (ibid.). 
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Att genomföra åtgärder som att standardisera arbetssätt eller ha en direkt översyn av 
exempelvis revisorers arbete för att skapa en kontrollmekanism är dock ett ineffektivt sätt 
att kontrollera revisorernas arbete (Mintzberg, 1989). Detta eftersom att om en revisor är 
inkompetent kommer inte någon form av reglering eller tillsägelser från 
riksdagstjänstemän att få denne kompetent (ibid.). Däremot kan sådana regleringar 
förhindra den kompetente revisorn genom att begränsa dennes handlingsutrymme för att 
genomföra en revision (ibid.). Humphrey & Moizer (2008) tar upp problematiken med 
införandet av nya regleringar för revisorerna, de menar att vid införandet av nya 
regleringar skiftar revisorernas fokus från att genomföra en effektiv revision till att checka 
av en lista. Dock bidrar ökade regleringar till att revisionsbyråernas inkomster ökar då 
ökade regleringar kräver en större arbetsinsats (ibid.). Sammantaget blir revisorerna 
mindre flexibla och syftar hellre till att tillfredsställa lagstiftningen än de mål de haft 
uppsatta tidigare (Ugochukwu Uche, 2001). 
 
Införskaffandet av offentliga tillsynsorgan som inspekterar revisionsbyråerna var ett svar 
på de företagsskandaler som skedde efter år 2000, där uppfattningen enligt professionen 
var att detta var ett resultat av dålig revisionskvalitet. Partners på revisionsbyråer 
uppfattar att regleringens verkställighet har förändrats från samverkande till en mer 
tvingande reglering. Som svar har byråerna börjat med standardiserade processer i sin 
granskningsprocess för att öka överensstämmelsen med regelverket. Detta har kritiserats 
då det inte var syftet med denna tillsyn, men det innebär en mer reglerad transparens som 
gör överensstämmelsen mellan revisorn och regelverket till det bättre. Risken blir att 
revisorer får en övertro till systemet och den mekaniska revisionsprocessen och tar inte i 
beaktning andra faktorer som dennes egna omdöme kopplat till kundens verksamhet, 
vilket innebär konsekvenser för revisionskvaliteten till det sämre. (Dowling et al., 2018) 
 
Även om partners på revisionsbyråer rapporterade att de har besvär med det nya fokuset 
där deras egna omdöme förbises, anser de att de inte har något val än att anpassa sig efter 
detta. Revisorer kommer då fokusera på att tillfredsställa tillsynsmyndigheter och deras 
perspektiv, snarare än att fokusera på de problem som står till förfogande för kunden och 
bidra med sin professionella bedömning. Även om detta kan leda till viss förbättring av 
revisionskvaliteten kan den också distrahera revisionsbyråerna från de problem som 
revisorerna faktiskt behöver ta itu med. Partners på revisionsbyråer uttrycker oro över att 
media fokuserar på bristen på transparens i branschen. De tillägger att revisionskvaliteten 
har blivit sämre genom regleringarna de senaste fem till tio åren. (Dowling et al., 2018) 
 
Partners på revisionsbyråer har uttryckt att det finns en avvikelse i uppfattningen om 
revisionskvalitet mellan tillsynsmyndigheter och revisorer. De har olika åsikter om hur 
överensstämmelsen i revisionen översätts till revisionskvaliteten, och vissa revisorer 
hävdar att ökad reglering för att förbättra överensstämmelsen kan ha en negativ inverkan 
på revisionskvaliteten. Partners på revisionsbyråer anser att de utnyttjas av reglerare för 
att tillfredsställa allmänhetens krav. Med andra ord letar regleraren efter extern legitimitet 
på bekostnad av revisionskvaliteten. (Dowling et al., 2018) 
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2.1.3 Revisionens mandatperiod kopplat till revisionskvalitet 
En betydelsefull komponent till revisionskvaliteten är revisorns kompetens, exempelvis 
branschkompetens, men oavsett erfarenhet hos revisorerna är det alltid en startsträcka 
med inlärning av kundens verksamhet i början av revisionsuppdraget (Knapp, 1991). 
Därför är det tydligt att revisionskvaliteten är mindre bra i början av ett revisionsuppdrag 
än efter de tre första åren (Beck, Frecka & Solomon, 1988). Det är mindre sannolikt att 
upptäcka fel i kundens redovisning, däremot kan revisionsbyrån väga upp 
kompetensbristen med fler resurser i form av fler revisorer på uppdraget (Johnson et al., 
2002). Den större insatsen kan dock inte nödvändigtvis agera substitut till 
kompetensbristen, utan revisionskvaliteten kommer trots det att vara lägre (ibid.).  
 
En annan orsak till att revisionskvaliteten kan vara sämre under de tre första åren är att 
revisorns incitament handlar mer om att bibehålla kunden än att faktiskt genomföra bra 
revision (Chow & Rice, 1982), samt att stärka byråns rykte samtidigt som kostsamma 
rättstvister ska undvikas (Balachandran & Nagarajan, 1987). Incitamenten förändras över 
tid när revisionsbyrån byggt upp ett förtroende med kunden och fruktan kring rättstvister 
blir därmed reducerad (Johnson et al., 2002). När revisionsbyrån är välbekant med 
kundens verksamhet är det mer sannolikt att revisorn utfärdar en going concern-varning1 
än en som arbetat med kunden tre år eller mindre (Geiger & Raghunandan, 2002).  
 
Avslutningsvis fann Johnson et al. (2002) att revisionskvalitet påverkas negativt de tre 
första åren som revisorn reviderar en ny kund då det är en lång inlärningskurva av 
kundens verksamhet, samt att incitamenten i revisionen ser annorlunda ut. De framhäver 
dock att en obligatorisk byrårotation kan göra att revisorn inte har samma incitament att 
behålla kunden av finansiella skäl, och därav mildra reduceringen av revisionskvaliteten 
(ibid.). Revisionskvaliteten förbättras mellan år fyra och åtta när revisionsbyrån vet mer 
om kundens verksamhet (ibid.). Det går inte att se att revisionskvaliteten blir sämre år nio 
och framåt av mandatperioden (ibid.). 

2.1.4 Obligatorisk byrårotation 

2.1.4.1 Obligatorisk byrårotation kopplat till revisionskvalitet 
Förespråkarna för obligatorisk byrårotation menar att obligatorisk byrårotation är positivt 
för revisionskvaliteten då revisorerna många gånger agerar i ledningens intresse snarare 
än allmänhetens intresse (Hoyle, 1978). Med denna intressekonflikt menas det att 
revisorer riskerar att förlora allmänhetens förtroende, och att obligatorisk byrårotation är 
på sin plats för att reparera förtroendet (ibid.).  
 
Det finns två huvudsakliga argument för införandet av obligatorisk byrårotation. Det ena 
är att kompetensen av revisorns arbete försämras avsevärt med uppdragstiden, det andra 
är att revisorns oberoende kan skadas över tid när relationen blir för stark mellan revisorn 
och den granskade kundens ledning (Hoyle, 1978). De som är för obligatorisk 

                                                
1 En varning från påskrivande revisor gällande företagets fortlevnad, det vill säga att företaget riskerar att 
hamna på obestånd och till sist konkurs. 
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byrårotation ser problematiken i att revisorn är finansiellt beroende av kunden, samtidigt 
som de ska vara opartiska i sina bedömningar mot kunden (Arel et al., 2005). Med andra 
ord är revisorn en handelsvara som kunden kan byta ut om revisorn inte möter kundens 
behov (Arel et al., 2005). Vid obligatorisk byrårotation behöver revisorn inte 
tillfredsställa ledningens behov i samma utsträckning och kan därför granska företaget 
objektivt, då det inte påverkar revisionsbyråns finansiella ställning i samma grad (Raiborn 
et al., 2006). Ett annat argument är att under en förlängd tidsperiod kommer revisorn att 
lära känna företagsledningen på en mer personlig nivå, vilket kan skada oberoendet i 
längden (Myers, Myers & Omer, 2003). Revisorns intressen går då mer i linje med 
kundens företagsledning än med allmänheten (Myers et al., 2003).  
 
De som är för obligatorisk byrårotation hävdar att revisionen blir förutsägbar när de har 
haft samma kund i för många år, vilket de menar begränsar kreativiteten i revisionen som 
annars uppkommer de första åren på nya revisionsuppdrag (Raiborn et al., 2006). 
Granskningen blir förutsägbar när revisorn kan kundens verksamhet innantill (Raiborn et 
al., 2006). Förespråkarna påstår ytterligare att konkurrensen kommer stärkas av 
byrårotation då det är kvaliteten på revisionen som blir avgörande för att fortsätta 
konkurrera som revisionsbyrå, och det blir då viktigt att differentiera sig gentemot de 
andra byråerna (Raiborn et al., 2006). Hoyle (1978) ställer sig dock frågande till om 
konkurrensen skulle öka, då han menar att faktorer som revisionskostnader kan bli 
avgörande, samtidigt som vissa revisorer hade haft större incitament att ge okvalificerade 
åsikter för att erhålla eller bibehålla kunderna.  
 
Förespråkarna tillägger att byrårotationen inte skulle göra revisorn beroende av kunden i 
samma utsträckning och kan då lättare rapportera fel i redovisningen som uppdagas. 
DeAngelo (1981) hävdar att den nuvarande revisionsbyrån till en kund har ekonomiska 
incitament att inte påvisa vissa felaktigheter i de finansiella rapporterna för att på så sätt 
kunna behålla kunden. Detta påvisar även Acemoglu och Gietzmann (1997) då de menar 
att om en kund kan hota att byta revisionsbyrå, då kommer revisorn inte att rapportera 
felaktigheter i redovisningen. Vid obligatorisk byrårotation skulle ett hot från kunden om 
att byta revisionsbyrå vid missnöje vara relativt fåfängt (Raiborn et al., 2006). 
Uppdragsperioden är ändå begränsad och därför prioriteras revisionskvaliteten över att 
göra kunden nöjd, och revisorn räds inte att ge en oren revisionsberättelse (Raiborn et al., 
2006).  
 
Vidare menar förespråkarna att en obligatorisk byrårotation skapar en miljö där 
revisionsbyråerna granskar varandras arbeten emellan, när de tar över en annan 
revisionsbyrås kund och kan då konkret se hur revideringen gjorts tidigare år sett till 
kundens finansiella rapporter (Raiborn et al., 2006). Den nya revisorn blir då tvungen i 
sin oberoendeställning att rapportera om fel uppdagas som den tidigare revisionsbyrån 
har gjort (Raiborn et al., 2006). Hoyle (1978) påpekar dock att förespråkarna för 
obligatorisk byrårotation inte har någon grund i deras påståenden då det inte finns något 
konkret bevis mot exempelvis att revisorn får en alltför vänskaplig relation med 
ledningen. Trots det menar Hoyle (1978) att det är viktigt att allmänheten får säkerheter 
som säkerställer revisorns oberoende. Därför kan det vara viktigt med ett införande av 
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obligatorisk byrårotation då det ger en uppfattning hos allmänheten att revisorn är 
oberoende (Raiborn et al., 2006).  
 
Det finns många indikationer på att en obligatorisk byrårotations fördelar inte kommer 
väga upp för de riskerna och kostnaderna ett införande innebär. Motståndarna framhäver 
att företag är komplexa då revisorn måste bli bekant med företagets olika system, 
datainsamlingsjournaler och övriga revisorsbehov som en ny kund innebär (Cameran et 
al., 2016). Med det sagt levereras bäst revisionskvalitet några år in i uppdraget då revisorn 
kan kundens verksamhet (Cameran et al., 2016). Vid införandet av obligatorisk 
byrårotation riskerar uppdragen att bestå av mer revisionsfel, då dessa uppstår främst 
under uppdragens första år (Myers et al., 2003). Revisionsbyråerna hade blivit tvungna 
att avsäga sig kunden just när revisionskvaliteten efter flertalet år byggts upp och blivit 
bra (Cameran et al., 2016). Det mest återkommande argumentet för motståndarna till 
obligatorisk byrårotation är att revisionskostnaderna ökar avsevärt till följd av detta, 
vilket även påverkar företagens intressenter (Kwon et al., 2014). Resurserna som krävs i 
början av ett uppdrag för att bygga upp kunskap om kundens verksamhet är betydande 
(Kwon et al., 2014).  

2.1.4.2 EU:s revisionsreform 

Den 17 juni 2016 infördes EU:s revisionsreform i Sverige i form av ett revisionspaket. 
Det innebar stora förändringar inom revisionsbranschen vilket betydde att revisorernas 
arbetsprocess behövde justeras på många plan, och främst bli mer omfattande än tidigare. 
Avsikten med reformen var att förbättra revisorns oberoende och självständighet samt att 
revisionen skulle bli mer transparent i form av mer delad information från revisorn om 
dennes åsikter. En av de stora förändringarna i reformen var obligatorisk byrårotation 
vilket innebär att företag måste byta revisionsbyrå efter en viss period. Innan införandet 
var det endast den ansvarige revisorn som behövde bytas ut efter sju år. Börsföretag, 
exklusive finansiella företag, behöver förhandla med revisionsbyrån efter tio år och kan 
då förlänga uppdraget med maximalt ytterligare tio år. Därefter måste rotation av 
revisionsbyrå ske. För finansiella företag måste det ske byrårotation efter tio år, oavsett 
om företaget är börsnoterat eller inte. Reformen har genomförts då Sverige precis som 
andra länder i EU har blivit ifrågasatta angående revisorns roll och oberoende, men detta 
ska leda till att konkurrensen mellan byråerna ska bli bättre och reducera lojaliteten 
mellan byrå och kund. (Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR], 2016) 

2.2 Teori 

2.2.1 Legitimitetsteorin 
Utifrån legitimitetsteorin grundar sig exempelvis aktiebolags existens på till vilken grad 
de uppfyller samhällets förväntningar, genom det sociala kontraktet (Mathews, 1993). 
Det sociala kontraktet och legitimitetsteorins uppbyggnad består av samhällets förtroende 
för företaget, att företaget är verksamt utifrån vad samhället anser vara korrekt och 
legitimt (ibid.). Bortser företagen från åsikterna hos samhället hotas deras existens genom 
att anses som icke-legitima och det sociala kontraktet återkallas (Deegan, 2002). I 1800-
talets England när aktiebolagen började växa sökte de externa finansiärer till deras 
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fortsatta utveckling (Öhman & Wallerstedt, 2012). De investerare som valt att investera i 
dessa typer av bolag hade som krav att återfå en försäkran om att deras investerade kapital 
hanterades önskvärt (ibid.). Utifrån legitimitetsteorin sker detta som en följd av att 
aktiebolagen försöker att bibehålla deras legitimitet och möjlighet att vara verksamma.  
 
Författarna hoppas att legitimitetsteorin ska kunna hjälpa studien att förstå revisorers 
uppfattning av hur obligatorisk byrårotation påverkar revisionskvaliteten, och hur detta i 
sin tur påverkas av det sociala kontraktet. Exempelvis berättar Bealing & Baker (2006) 
om hur förutsägbara både reglerare och revisionsbyråerna blir efter en skandal. 
Reglerarna kommer införa nya regleringar för att visa samhället att de tagit ansvar och 
revisionsbyråerna kommer att påvisa att de förbättrat sig i samband med regleringarna 
och på så vis höjs legitimiteten för båda grupperna när de har anpassat sig till det sociala 
kontraktet (ibid.). 
 
Legitimitet kan definieras som ett tillstånd där ett företags värdesystem överensstämmer 
med värdesystemet för ett större socialt system där företaget är verksamt i (Deegan, 
2002). Legitimitet är ett dynamiskt koncept och kan förändras över tid (ibid.). Legitimitet 
kan förändras när händelser skadar en bransch och ändrar samhällets syn på hur företagen 
får bedriva sina verksamheter, exempelvis genom händelser inom branschen som har en 
negativ påverkan på samhället (Patten, 1992). Med det i åtanke har de återkommande 
misslyckandena som skett via exempelvis Enron, Worldcom och Arthur Andersen, 
angripit förtroendet för de organisatoriska systemen som allmänheten satt sin tillit till 
(Edmondson, Kramer & Cook, 2004).  
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2.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I tabellen nedan har studien, från tidigare forskning, identifierat faktorer som antingen 
ökar eller minskar revisionskvalitet. 
 

Tabell 1. Faktorer som påverkar revisionskvalitet 
 

 Tidigare forskning  Ökar revisionskvalitet  Minskar revisionskvalitet 

 Dowling et al., 2018   Vid standardisering i form av regleringar 
får revisorn mindre handlingsutrymme för 
fri tolkning, vilket hämmar revisorns 
kompetens. 

Dowling et al., 2018  Revisorer anses utnyttjas av reglerare för 
att tillfredsställa allmänhetens krav, vilket 
sker på bekostnad av revisionskvaliteten. 

Raiborn et al., 2006 Vid obligatorisk byrårotation behöver 
revisorn inte tillfredsställa ledningens 
behov i samma utsträckning och kan 
därför granska företaget objektivt, då det 
inte påverkar revisionsbyråns finansiella 
ställning i samma grad. 

 

Johnson et al., 2002; 
Knapp, 1991 

Revisionskvalitet kan förklaras som 
revisorns kompetens och oberoende.  

  

 DeAngelo, 1981 Revisorns förmåga att identifiera 
felaktigheter och rapportera dessa är 
revisionskvalitet. 

  

 Raiborn et al., 2006   Revisionen blir förutsägbar och tappar 
kreativitet med tiden, vilket försämrar 
revisorns kompetens. 

Sikka et al., 2009 Upprätthållandet av oberoende och 
kompetens är vad som bildar 
revisionskvalitet. 

 

Carcello, Hermanson & 
McGrath, 1992 

Att revisionen uppfattas som oberoende 
är en viktig faktor för revisionskvalitet. 

 

Arel et al., 2005  Revisorns oberoende skadas över tid när 
relationen blir för stark mellan revisorn och 
den granskade kundens ledning. 

 
Efter flertalet skandaler infördes regelverk för att sådant inte skulle ske igen och för att 
förbättra revisionskvaliteten och höja legitimiteten i samhället för revisorer. En del av 
EU:s nya revisionspaket är obligatorisk byrårotation vilket har som syfte att tvinga företag 
att byta revisionsbyrå helt efter en viss tidsperiod. Denna åtgärden har som syfte att stärka 
revisorernas oberoendeställning vilket ska förbättra revisionskvaliteten och förhindra att 
skandaler sker igen. Johnson et al. (2005) och Sikka et al. (2009) menar även dem att 
revisorns oberoende är en viktig del i att skapa revisionskvalitet.  
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Förespråkarna för obligatorisk byrårotation anser att denna reglering är positiv för 
revisionskvaliteten då revisorns kompetens försämras desto längre revisionsuppdraget är, 
vilket beror på att revisionen blir förutsägbar och därmed hämmar kreativiteten (Raiborn 
et al., 2006). Dessutom menar de att revisorerna många gånger agerar i ledningens intresse 
snarare än allmänhetens under långa revisionsuppdrag, vilket försämrar revisorns 
oberoende (Arel et al., 2005). Med denna intressekonflikt menas det att revisorer riskerar 
att förlora allmänhetens förtroende och därmed sin legitimitet, obligatorisk byrårotation 
är då på sin plats för att reparera det förlorade förtroendet och legitimiteten. 
 
Denna standardisering innebär begränsade möjligheter för revisorerna att använda sitt 
eget omdöme, detta genom att skapa en social ordning för revisorn att följa. 
Standardiseringen skapar dock en motreaktion från revisorerna som menar att detta 
begränsar självständigheten och därmed även revisionskvaliteten (Dowling et al., 2018). 
Trots att förespråkarna påstår att en obligatorisk byrårotation bidrar till förbättrad 
revisionskvalitet, hävdar motståndarna att detta leder till motsatsen, det vill säga 
försämrad revisionskvalitet (Raiborn et al., 2006). Konsekvensen av försämrad 
revisionskvalitet kan vara startskottet till nya skandaler. Detta riskerar då att leda till ett 
skadat förtroende för revisorerna, och därmed försämrad legitimitet för revisorerna.  
 
Utifrån den tidigare forskningen kommer studien även att applicera legitimitetsteorin för 
att förstå om obligatorisk byrårotation är en produkt av att skapa legitimitet i samhället 
och förstärka revisionskvaliteten därigenom. Detta genom att analysera varför den 
obligatoriska byrårotationen uppstått utifrån revisorernas perspektiv och om de anser att 
legitimiteten stärkts och bidragit till en förhöjd revisionskvalitet.  
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3. METOD 
 

I detta avsnitt behandlas den metod för hur studien har genomförts för att uppnå studiens 
syfte samt besvara de tidigare presenterade frågeställningarna. 

 

3.1 Forskningsansats 
Studien har tagit del av tidigare forskning inom området och relevanta teorier, för att 
kunna utforma en teoretisk referensram. Studien har arbetat parallellt mellan teori och 
empiri, där forskarna först skapat sig en bild av fenomenet genom tidigare forskning och 
sedan utforskat området i praktiken för att sedan ha återgått till tidigare forskning för att 
skapa sig en ännu större bild av fenomenet. Detta samband fortsatte sedan fram och 
tillbaka för att skapa en bättre koppling mellan teori och det insamlade materialet. Detta 
är en blandning av induktiv och deduktiv ansats och utgör den abduktiva ansatsen, vilket 
studien kännetecknats av. Studien har valt denna ansats då teori och empiri har gått hand 
i hand genom arbetets gång för att sedan kopplas ihop i en vidare analys av fenomenet 
där denna studie jämförts med tidigare studier samt teorier. (Bryman & Bell, 2005) 

3.2 Forskningssynsätt  
Med studiens syfte i åtanke präglas denna studie av den konstruktionistiska skolan som 
avser att förstå (David & Sutton, 2016). Det konstruktionistiska synsättet baseras på att 
den sociala världen styrs av rationella agenters övertygelser och ageranden, vilket är 
kompatibelt med studien och syftet där revisorerna är de utpekade intervjuobjekten. Den 
konstruktionistiska skolan förespråkar en kvalitativ ansats, vilket studien även valt att 
tillämpa eftersom författarna är intresserade av att intervjua revisorer. Detta då studien är 
intresserad av att förstå revisorernas egna uppfattningar. Detta kan även kännetecknas 
som aktörssynsättet.  
 
Aktörssynsättet var ett bra verktyg för att skapa djupare förståelse om aktörerna inom 
revisionsbranschen. Aktörssynsättet har sin utgångspunkt i hur olika aktörer agerar, tolkar 
och upplever sin omgivning (Arbnor & Bjerke, 2009). Synsättet passade väl in i studien 
då den ämnade att undersöka samt skapa större förståelse om revisorers uppfattning 
gällande den obligatoriska byrårotationens påverkan på revisionskvalitet. Synsättet 
kännetecknas av att verkligheten är subjektiv och att aktörer skapar en egen uppfattning 
om sin omgivning (Arbnor & Bjerke, 2009), vilket passade väl in då studiens 
intervjupersoner kan ha olika åsikter om deras verklighet. Studien vill därefter analysera 
utifrån en kvalitativ analys de svar som intervjupersonerna lämnat med etablerade teorier 
som presenterades i den teoretiska referensramen för att sedan kunna uppnå det 
presenterade syftet och tillhörande forskningsfrågor. 
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3.3 Forskningsstrategi  
Det finns två olika forskningsstrategier att utgå ifrån, vilka är kvalitativ respektive 
kvantitativ forskningsstrategi (David & Sutton, 2016). I kvalitativ forskning är fokus mer 
på orden än att kvantifiera data genom insamling och analys (ibid.). Den kvalitativa datan 
ger information om känslor, värderingar och attityder (ibid.). Studien präglas som tidigare 
nämnts av ett aktörssynsätt då den försöker undersöka och förstå revisorers uppfattning 
om den obligatoriska byrårotationen bidrar till en förbättrad revisionskvalitet. För att 
kunna ta del av revisorers subjektiva bedömning om ämnet har studien valt att använda 
sig av en kvalitativ forskningsstrategi.  

3.4 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden är tekniken för hur studien ska insamla information av data (Bryman 
& Bell, 2005). Detta ger sig uttryck genom att använda sig av en viss metod för att sedan 
analysera datan som metoden framkallat (ibid.). Denna studie använde sig av kvalitativa 
intervjuer för att kunna besvara syftet.  
 
I forskningssynsättet resonerade studien om hur den valt att se på den sociala världen. 
Där framgick bland annat att verkligheten är subjektiv och aktörerna i den skapar sin egen 
uppfattning (Arbnor & Bjerke, 2009). I samband med att aktörer skapar sin egen 
uppfattning och att studien avser att förstå revisorers uppfattning om den obligatoriska 
byrårotationen bidrar till en förbättrad revisionskvalitet ansåg författarna att den form av 
kvalitativ forskning som var mest lämpad var djupintervjuer (ibid.). Med djupintervjuer 
kan intervjupersonen dela med sig av mer detaljerade svar och svar som har en personlig 
anknytning, detta kräver dock att den djupgående intervjuns utformning är konstruerad så 
att utrymme för detta ges (David & Sutton, 2016). Därmed har studien valt att utformas 
som semistrukturerad, då den semistrukturerade djupintervjun i ett spektrum från 
ostrukturerad till strukturerad skapar en intervjuguide som kan vara standardiserad men 
med utrymme för personliga svar från intervjupersonen (ibid.).  
 
För att få intervjupersonen att känna trygghet och trivsel valde studien att inleda intervjun 
med uppvärmningsfrågor för att skapa självförtroende hos intervjupersonen. Fördelen 
med att skapa trygghet och trivsel för intervjupersonen är att minska spänningen som kan 
bidra till att intervjupersonen tar en defensiv position och lämnar osanna svar. En nackdel 
med en djupintervju är att det sociala förhållandet mellan intervjuperson och intervjuare 
kan bidra till spänning, därför har studien även valt att använda två intervjuare. 
Därigenom försökte studien få intervjupersonen att känna sig villig att delta och svara 
uppriktigt på frågorna. Studien utformades så att intervjuaren undvek att ställa ledande 
frågor som gav ledtrådar, detta genom att innan genomförandet beskriva hur intervjun 
skulle gå till. (David & Sutton, 2016) 
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3.5 Urval & avgränsningar  
Vid genomförandet av studien krävdes det att författarna varit i kontakt med rätt personer 
för att kunna besvara syftet och frågeställningarna, därav var urvalet av högsta betydelse 
för att säkerställa detta (Saunders, 2011). Studien har valt att avgränsas mot revisorer 
verksamma i Sverige. En revisor granskar och verifierar bolags bokföring, bokslut samt 
styrelsens förvaltning, revisorn blir då en extern kontroll och ökar trovärdigheten utåt för 
företagens offentliga finansiella information (Abdel-Khalik, 1993). Revisorn får insikt i 
företagens ekonomi och kan då användas som bollplank inom finansiella möjligheter och 
risker (ibid.).   
 
Studien fokuserar endast på obligatorisk byrårotation och dess inverkan på revisionens 
kvalitet. Vid fastställandet av urvalsgruppen utsågs revisorer inom Big four2, BDO och 
Grant Thornton. Varför dessa personer valts ut som urvalsgrupp beror på att det är 
revisorerna som ansvarar över revisionen och alltså påverkas av införandet av obligatorisk 
byrårotation (Aktiebolagslag [ABL], SFS 2005:551). Vad det gäller val av byråer anser 
studien att dessa byråer har stor samlad kunskap om revisionskvalitet och reglering av 
noterade bolag, författarna ansåg därmed att dessa revisorers åsikter kan återge en mer 
nyanserad bild av fenomenet. Studien har vidare valt att avgränsas mot att endast intervjua 
revisorer med erfarenhet från revision av noterade bolag. Efter att den samlade empirin 
presenterats framgick det ett bortfall från två revisionsbyråer ur den initiala 
urvalsgruppen. Bortfallet uppstod eftersom att revisorer vid Grant Thornton och KPMG 
valt att inte delta i studien. 

3.6 Litteratursökning 
Vid insamlingen av relevant underlag i form av vetenskapliga artiklar samt litteratur har 
sökmotorerna Google Scholar och Luleå tekniska universitets egna databas nyttjats. 
Sökord som brukats är; “audit quality”, “audit rotation”, “firm rotation”, “perceived audit 
quality”, “audit legitimacy”, “auditors role”, “auditing agent” och “legitimacy theory”. 
En ytterligare metod som använts för att generera relevant stöd var att låtas inspireras av 
den relevanta litteraturens referenser, vilket bidragit till nya relevanta referenser. Vidare 
har studien använt sig av svensk lagstiftning och kurslitteratur som presenterats vid 
studier på Luleå tekniska universitet inom Civilekonomprogrammet. 

3.7 Utformning av intervjuguide 
Studien har använt sig av en intervjuguide vid utförandet av empirin. En intervjuguide 
var effektivt att använda i studien då det gav en tydlig framställning av de områden som 
intervjun skulle fokusera på. Eftersom studien skulle hålla semistrukturerade intervjuer 
så har även intervjuguiden följt samma mantra. Intervjuguiden gjordes baserat på vad 
studien ville ta reda på. En lista skrevs för att bygga upp teman kring vad intervjun skulle 
fokusera på, för att på så sätt få en struktur. Dessa teman valdes baserat på den teoretiska 
referensramen och författarnas tolkning av den, för att på så sätt kunna svara på 
forskningsfrågorna i efterföljande analysdel. (David & Sutton, 2016) 

                                                
2 PwC, Deloitte, KPMG & EY. 
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Intervjuguiden delades in i fyra huvudområden; obligatorisk byrårotation, oberoende, 
kompetens och legitimitet, dessa huvudområden utgjorde grunden för hur intervjun skulle 
tolkas och bearbetas. När dessa teman identifierades tog författarna ett tema i sänder och 
utformade detaljerade frågor kopplat till temat. Detta underlättade att strukturera intervjun 
då den hela tiden kunde stödja sig på dessa teman och intervjuarna byggde på med 
delfrågor kring dessa teman under intervjuns gång. Dock följde intervjun inte dessa 
delmoment till punkt och pricka eftersom intervjun utgjordes av ett semistrukturerat 
tillvägagångssätt. (David & Sutton, 2016) 
 
Intervjun öppnades med demografiska frågor kring intervjupersonen, följt av öppna 
kärnfrågor kring centrala teman och eventuella följdfrågor när oklarheter behövde 
förtydligas. Kompletterande till kärnfrågorna hade intervjuguiden även klargörande 
frågor för att ha en annan synvinkel än kärnfrågorna. Intervjuguiden förfinades genom att 
göra en pilotundersökning på andra studenter samt handledare, detta för att se om det 
fanns felaktigheter i frågorna som kunde leda till missvisande information. Det var även 
viktigt att få synpunkter på om frågorna på något sätt var ledande eller snedvridna. 
Frågorna utvärderades därefter, till exempel granskades det om en revisor faktiskt sitter 
på den informationen som krävs för att kunna svara på frågorna som ställs. Vilket 
konstaterades att de med högsta sannolikhet gör. (David & Sutton, 2016) 
 
Efter att intervjuerna transkriberades utformades en struktur för hur kodningen av den 
insamlade empirin skulle presenteras i empirikapitlet. Först efterliknades den utformade 
intervjuguiden på sådant sätt att även empirikapitlet var uppbyggt kring samma tematiska 
struktur med de huvudämnen som studien valt att fokusera på. Därefter togs de mest 
väsentliga delarna för studien från transkriberingen och infogades i studiens 
empirikapitel. Vardera intervjuperson tillgavs ett eget avsnitt eftersom studien utgjordes 
av ett aktörssynssätt där varje persons åsikter kring fenomenet behövde ett enskilt fokus 
för att ha en röd tråd och inte gå miste om intervjupersonens helhetsperspektiv. För att 
göra intervjuerna mer levande och höja kredibiliteten berikades empirin av citat från 
intervjupersonerna. 

3.8 Datainsamling 
För att samla in data till studien erhöll författarna intervjupersonernas kontaktuppgifter 
via vederbörande företagshemsida samt via personliga kontaktnätverk. Därefter 
kontaktades revisorerna via e-post och telefon  för att bli informerade om studien och den 
problematik som författarna problematiserat. Vidare skickades intervjufrågorna i förväg 
till intervjupersonerna för att de skulle få tid att förbereda sig och reflektera över frågorna 
för att sedan kunna lämna mer genomtänkta svar.  
 
Vid genomförandet av intervjun valde författarna att spela in intervjupersonen och sig 
själva för att sedan transkribera intervjun som underlag för de svar som mottagits och 
skapa en återfallspunkt vid ifrågasättande av den insamlade empirins äkthet. 
Intervjupersonerna blev i samband med inspelningen tillfrågade om de önskade att vara 
anonyma, de personer som önskade att vara anonyma blev tilldelade ett fiktivt namn. Att 
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intervjupersonerna fick denna förfrågan tar sin grund ur ett etiskt perspektiv, då det finns 
en risk att deras utlåtande kan påverka både deras anställning och kundkrets. 

3.9 Trovärdighet och äkthet 
I kontrast till reliabilitets- och validitetsbegreppen har Lincoln & Guba (1985) 
introducerat nya krav för forskning av kvalitativ karaktär. De nya kraven består istället 
av trovärdighet och äkthet. Uppkomsten av dessa nya kriterier grundar sig på att 
begreppen reliabilitet och validitet förutsätter att det endast finns en enda sanning om den 
sociala verkligheten och att de personer som forskar inom området har som uppgift att 
avslöja den (Bryman & Bell, 2005). Motsättningen till en enda sanning är som Lincoln & 
Guba (1985) förespråkar att det kan finnas mer än en sanning och möjligen flera sanningar 
för att beskriva den sociala verkligheten. Synsättet på den sociala verkligheten som 
Lincoln & Guba har liknar det synsätt som studien har genom aktörssynsättet där aktörer 
kan tolka och uppleva sin verklighet olika. Därför fokuserade studien på att uppnå 
trovärdighet och äkthet enligt Lincoln och Gubas krav på kvalitet på kvalitativ forskning. 
 
För att studien ska anses vara trovärdig krävs att fyra kriterier uppfylls (Guba & Lincoln, 
1994). Kriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att 
uppnå tillförlitlighet krävs att forskarna utfört forskningen enligt de regler som finns 
(ibid.). Det krävs också att forskarna delar resultatet med intervjupersonerna för att 
säkerställa att forskarna har tolkat intervjupersonernas uppfattning om den sociala 
verkligheten på det sätt som intervjupersonernas intentioner var (Bryman & Bell, 2005). 
För att denna studien skulle uppnå trovärdighet har det analyserade resultatet från 
djupintervjuerna förmedlats till intervjupersonerna och sedan mottagit deras 
godkännande. Utöver detta har studien låtit den tidigare forskningen informera 
intervjuguiden samt upprättat och kodat empirin enligt intervjuguidens tematiska struktur 
som är; obligatorisk byrårotation, oberoende, kompetens och legitimitet.  
 
För överförbarhetskriteriet menas att forskarna för kvalitativa studier som avser att 
studera djup istället för bredd ska vara noga med att beskriva (Bryman & Bell, 2017). 
Beskrivningarna ska vara fylliga och väl detaljerade för att framställa en databas som ska 
hjälpa nya forskare att bedöma överförbarheten och applicerbarheten av studien till nya 
situationer (ibid.). För denna studiens del innebär det att med fylliga och detaljerade 
beskrivningar berätta om de ställningstaganden som studien tagit vid tillvägagångssättet 
och utformningen av den metod som applicerats för att uppnå studiens syfte och 
forskningsfrågor. Överförbarhetskriteriet förstärks i studien genom att revisorn anses som 
en unik aktör med särskilda karakteristiker som presenterats vid avsnitt 3.5 “Urval & 
avgränsningar”, som tar sig likt i fler kontexter vilket bidrar till att studiens resultat blir 
överförbart. 
 
Pålitlighetskriteriet motsvarar reliabilitetskriteriet som är känt inom den kvantitativa 
forskningen (Geertz, 1973). Detta innebär i den kvalitativa forskningen att studien ska ha 
varit noga och genomgående med sina redogörelser för studiens tillvägagångssätt i alla 
studiens faser (ibid.). Därefter ska kollegor kritiskt granska materialet och fungera som 
en revisor till studien för att uppnå pålitlighet (ibid.). För denna studien har handledare 
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och opponenter löpande granskat studien, lämnat kommentarer och ifrågasatt 
tillvägagångssätt. Denna granskningen har bidragit till åsikter från ett utomstående 
perspektiv som har hjälpt studien att utveckla dennes pålitlighet. 
 
Konfirmeringen som är det sista kriteriet för att uppnå trovärdighet innebär att utifrån 
insikten att det inte finns någon fullständig objektivitet inom den samhällsinriktade 
forskningen ska forskaren agera i god tro (Guba & Lincoln, 1994). Att agera i god tro 
innebär i sig att forskaren inte uppenbart eller medvetet tolkar eller vinklar studien utifrån 
sina egna värderingar och övertygelser (ibid.). En viktig uppgift för de som granskar 
studien är att fastställa till vilken grad det går att styrka forskarnas bidrag (ibid.). Då 
författarna till denna studien saknar ett egenintresse i ett specifikt utfall av revisorers 
uppfattningar om obligatorisk byrårotation kan det anses vara säkert att studien inte 
uppenbart eller medvetet tolkas för personlig vinning. Dessutom tillgavs 
intervjupersonerna sammanställningen av intervjun som återfinns i empiriavsnittet, detta 
för att säkerställa att författarna inte har vinklat deras perspektiv i ämnet. Slutligen blev 
författarna opponerade vid seminarier där opponenterna hade möjlighet att ifrågasätta just 
detta, om de upplevde att studiens resultat var vinklat. 
 
Berörande denna studiens äkthet tillkommer ett kriterium vilket är rättvisande bild 
(Lincoln & Guba, 1985). För rättvisande bild ska studien ge en rättvis bild av de olika 
uppfattningar som kan förekomma inom en utvald grupp (ibid.). Vid genomförandet av 
denna studie har författarna valt intressentgruppen revisorer som arbetar på Big four samt 
BDO och Grant Thornton. Studien har därefter djupintervjuat sådana revisorer och låtit 
intervjupersonerna bekräfta att de tolkats på rätt sätt. För att stärka den rättvisande bilden 
har studien valt att samla in tillräckligt med dataunderlag för att den insamlade empirin 
ska indikera på en teoretisk mättnad, vilket innebär att ytterligare intervjuer inte bidrar 
med nya fynd som inte tidigare presenterats. Därmed bör således de olika uppfattningarna 
inom den utvalda gruppen täckas och rättvisande bild uppnås.  
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från de olika intervjupersonerna. 
Empirin presenteras utifrån varje enskild intervju baserat på revisorernas samlade 
uppfattning och åsikt. 

 

4.1 Anders Bogren3 BDO 

Obligatorisk byrårotation 
På frågan om Anders Bogren anser att regleringen av revisorsprofessionen har blivit mer 
omfattande svarar han att det kommer ändringar konstant, då han exempelvis får e-post 
från FAR regelbundet om nya regleringar, dock vågar han inte kommentera omfattningen. 
Exempel på detta är att det behöver delges mer och mer information vid revisionen. Han 
menar att regleringen av professionen är viktig då det innebär att alla revisorer har samma 
processer, eftersom revisionen inte ska bero på vem som utför den, då alla ska komma 
fram till samma slutsats. Detta skapar tillförlitlighet för revisionen. När det gäller 
införandet av obligatorisk byrårotation tycker han att det kan vara ett bra införande då det 
kan förhindra revisorn och kunden att få en alldeles för bra relation. Problemet är dock 
att det redan innan införandet av obligatorisk byrårotation fanns många andra regelverk 
som tog bort den biten, det blir alltså dubbelreglerat. 
 

“Har man en ny kund så måste man granska granskningen från förra året, en 
så kallad IB-granskning, vi jobbar även med ett mycket lägre väsentlighetstal, 
du granskar mindre poster och du granskar mer än vad du gör med en kund 
du haft längre.” 

 
På Anders Bogrens byrå skiljer sig revisionsprocessen beroende på hur länge de haft 
kunden. När de har en ny kund behöver de granska den tidigare revisionsbyråns 
granskning från förra året, vilket kallas ingående balans-granskning (IB). De arbetar med 
lägre väsentlighetstal4 på nya uppdrag, men de gör även en mer omfattande granskning 
genom att de exempelvis granskar mindre poster. Vid längre uppdrag har de bättre 
kundkännedom vilket exempelvis innebär att de vet var i bolaget de ska kolla efter 
felaktigheter, dessutom har de ett högre väsentlighetstal och behöver inte granska 
småposter i samma utsträckning. Anders Bogren anser att det finns fördelar vid ett längre 
revisionsuppdrag, för då lär de känna kundens verksamhet. De vet vilka risker som finns, 
vilket innebär att det blir svårt för kunden att dölja felaktigheter i räkenskaperna. 
Nackdelen med ett längre revisionsuppdrag är att revisorn kan utveckla en personlig 
relation till ledningen. Revisorn riskerar att tro för mycket på siffrorna, det vill säga att 
han inte är lika kritisk längre i sin granskning. 

                                                
3 Anders Bogren heter egentligen något annat. 
4 Revisionsbyrån sätter ett väsentlighetstal på ett bolag, vilket innebär att de mäter vad som är av 
betydande risk i bolaget. Väsentlighetstalet är ett belopp som en utomstående skulle anse är ett väsentligt 
fel i bolagets redovisning, detta tal varierar bland annat baserat på bolagets storlek. 
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Oberoende 
“De viktigaste faktorerna måste vara relationer med ledning eller någon 
annan i företaget. Något ekonomiskt intresse i företaget, att man inte sitter på 
dubbla stolar.” 

 
Anders Bogren definierar oberoende som att han personligen inte ska ha någon form av 
intresse eller vinning av företagets finansiella förutsättningar eller utveckling. Avgörande 
faktorer för revisorn att förhålla sig oberoende är relationen med kundens ledning, samt 
andra i företaget. Det är även viktigt att inte ha något ekonomiskt intresse i företaget, 
exempelvis undvika att sitta på dubbla uppdrag som både revisor och styrelseledamot i 
det reviderade bolaget. Det kan även vara förhållandet till en kunds konkurrent, 
exempelvis att äga aktier i ett konkurrerande bolag, vilket alltså hotar oberoendet. Enligt 
Anders Bogren är detta oberoende inget de förmedlar till allmänheten, då det är självklart 
för en revisor att förhålla sig oberoende, samt att det är lagstiftat att de ska vara oberoende. 
Han anser att revisorns oberoende blir bättre till följd av obligatorisk byrårotation, då 
revisorn inte har incitament att bygga upp någon personlig relation med kunden i samma 
utsträckning då kunden ändå måste byta revisionsbyrå efter en viss tidsperiod. 

Kompetens 
Anders Bogren definierar kompetens som den erfarenheten revisorn erhåller när den 
arbetar på byrån och breddar denna kompetens genom nya uppdrag inom olika branscher. 
Han erhåller alltså kompetens genom att vara med på uppdrag som han inte varit med på 
tidigare, exempelvis i en ny bransch, han ser även till att läsa i ISA för att inte bara förstå 
det praktiska utan även det teoretiska bakom vissa revisionsåtgärder.  
 

“När man börjar har man ingen kompetens. Men ju mer du jobbar och 
svårare uppdrag du får ju mer kompetens besitter du.” 

 
Anders Bogren är tveksam till om hans kompetens påverkas av införandet av obligatorisk 
byrårotation. Dock tillägger han att kompetensen påverkas vid nya uppdrag, då han inte 
har någon erfarenhet av kunden i början av revisionsuppdraget. Får han exempelvis ett 
nytt uppdrag som är ett finansiellt bolag, då måste han kunna reglerna kring den 
branschen, och erhåller då kompetens om branschen genom att läsa på om de regelverken 
och rekommendationerna i den specifika branschen.  

Legitimitet 
Anders Bogren anser att arbetet tillför legitimitet om revisorn är oberoende. Om han inte 
skulle vara oberoende, då hade han sett till att den finansiella ställningen i det reviderade 
bolaget gynnade honom och BDO, vilket skulle innebära att han inte får legitimitet i sitt 
arbete. Han tillägger att om revisorn saknar kompetensen för en viss revision hade han 
inte vetat vilka risker som finns i bolaget och då kan inte revisionen vara tillräckligt bra.  
 

“Allmänheten kan inte hävda att VD och revisorer är bundisar och tar en 
bastu ihop, utan då går revisorn in och gör sitt.” 
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Han anser att revisorns legitimitet blir bättre till följd av obligatorisk byrårotation då 
allmänheten inte längre kan hävda att revisorns fokus är på att endast skapa en bra relation 
med kunden och tillfredsställa dennes intressen, utan fokuset blir mer på att göra en väl 
genomförd revision. 

4.2 David Nordström PwC 

Obligatorisk byrårotation 
“Branschen är reglerad på många håll och i grund och botten är det ju bra. 
Vad är revision, hur ska den gå till, vad ska man göra, vad är krav för att 
vara oberoende, och så vidare. I mångt och mycket finns det ju mycket som 
är bra, ett antal regleringar som reglerar hur branschen fungerar. Vissa 
regleringar kan vara mindre bra och med det sagt så tycker jag inte att alla 
regleringar är bra.” 

 
David Nordström anser att revisorsprofessionen har blivit reglerad i större omfattning, 
det tydligaste tecknet på det anser han vara ISA. En mer omfattande reglering anser David 
Nordström inte alltid vara positiv, utan väljer istället att belysa att det är typen av reglering 
som är viktig.  
 

“Det finns inga uppdrag som är så stora att det skulle motivera en 
affärsmässig risk att inte vara professionell för att göra den kunden nöjd. Att 
den risken skulle öka på grund av längden på uppdraget, det tycker jag är en 
fel utgångspunkt.” 

 
När intervjuaren bad David Nordström att fokusera regleringar till införandet av 
obligatorisk byrårotation ansåg han att införandet kom ur en felaktig utgångspunkt. Han 
berättar att införandet grundar sig på att om en byrå haft en kund länge är du inte längre 
oberoende, vilket han inte håller med om. David Nordström resonerar att enligt 
lagstiftningen får du ha en kund i tio plus tio år, vilket innebär att en byrå kan ha en kund 
i 20 år sammanlagt och då vara oberoende. Men om du skulle haft en kund i 21 år är du 
inte längre oberoende, vilket han anser vara en märklig utgångspunkt. David Nordström 
menar att inget uppdrag är stort nog för att de största byråerna skulle tumma på sitt 
oberoende på grund av den affärsmässiga risken att inte vara professionell. Han anser inte 
heller att den risken skulle öka med längden på uppdraget.  
 

“Den tid jag behöver lägga ner för att revidera bolag X som jag har haft en 
lång relation med är väsentligen mycket mindre än den tid jag behöver lägga 
ner på att revidera bolag Y första året som jag inte har en relation med, och 
behöver bygga upp en förståelse för deras verksamhet, individerna, vilka 
frågor är viktiga för dem, vilka risker finns det specifikt i de här 
verksamheterna, hur ser underlaget ut, vilka processer har de för att 
säkerställa att det blir rätt.” 
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David Nordström berättar att revisionsprocessen ser olika ut beroende på hur länge de har 
haft en kund, han exemplifierar detta genom att ta upp revisionen av bolag X och bolag 
Y som han är ansvarig för. Bolag X har han arbetat med i väldigt många år och bolag Y 
är nya för året. David Nordström menar att det blir lättare att genomföra revisionen för 
ett bolag byrån arbetat med länge och att det blir lättare att identifiera avvikelser mot ett 
nytt uppdrag som kräver mer arbete. Dessutom anser han att införandet av obligatorisk 
byrårotation bidrar till en dubbelrotation eftersom det redan finns etablerade regler för 
hur länge en individ får ha huvudansvar för kund, vilket han anser blir överflödigt. 

Oberoende 
Intervjuaren frågade David Nordström hur han ansåg att den obligatoriska byrårotationen 
påverkar revisorns oberoende. David Nordström berättade att han anser att det inte har 
någon påverkan, han menar att revisorn är oberoende oavsett. Då det redan finns tydlig 
lagstiftning som berättar hur den frågan ska hanteras, dessutom har de största 
revisionsbolagen självgranskningsprogram där du tvingas fråga dig själv om du är 
oberoende.  
 

“Då valde både kunden och vi att avbryta det samarbetet och han gick vidare 
med en annan byrå. Det var ingen större dramatik i det.” 

 
Oberoendet är något som David Nordström anser är en tydlig del i kommunikationen med 
omvärlden, exempelvis presenteras revisorns oberoende för omvärlden genom 
revisionsberättelsen men också från branschen själv. Han menar att oberoendet har ett 
högt värde för revisionsbyråerna ur ett affärsperspektiv då minsta oro om oberoende kan 
få kunderna att välja en annan byrå. Vid situationer där det skulle kunna uppstå 
oberoendeproblematik hanteras situationen genom att avsluta samarbetet. 

Kompetens 
 

“Man kanske får högre kompetens för att man möter fler frågor och mindre 
kundkännedom.” 

 
David Nordström ser på kompetens som den kunskap som ett uppdrag kräver. Han 
poängterar att kompetens inte sitter i den enskilda individen utan i det revisionsteam som 
tillsammans ska genomföra ett revisionsuppdrag. För att erhålla tillräcklig kompetens 
anser David Nordström att den bästa metoden är utbildningar och antalet tusen timmar 
arbetade. David Nordström fick frågan om han anser att den obligatoriska byrårotationen 
har någon påverkan på revisorns kompetens, vilket han inte tycker. Han resonerar att det 
innebär en högre omsättningstakt av sin kundstock vilket innebär att revisorn sannolikt 
får arbeta med fler olika frågor vilket skulle kunna vara kompetensdrivande. Däremot får 
revisorn sämre kundkännedom hos den enskilde kunden och de frågorna som är viktiga 
för dem på grund av rotationen.  
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Legitimitet 
David Nordström menar att revisionsberättelsen ger legitimitet. Revisorn, som är en 
extern part till bolaget i fråga, har sagt att den informationen som tillges i 
årsredovisningen är fri från väsentliga fel, genom revisionsberättelsen som utges. Denna 
säkerhet innebär då att bolaget har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen. Desto större 
revisionsbyrå som skriver på revisionsberättelsen, desto mer legitimitet ger det. En byrå 
med ett mer erkänt renommé ger alltså mer legitimitet för bolaget i fråga.  
 

“Ur det perspektivet kan man ta vår byrå som exempel, vi har ju själva en 
kundacceptansprocess  för att överväga om det här är en kund vi vill ha och 
jobba med. Så att de som kan hota vår legitimitet är vi inte intresserade av att 
jobba med.” 

 
Han tillägger att PwC vid nya kunder överväger om det är en kund de vill arbeta med, sett 
till om det kan hota deras legitimitet. Vid frågan om revisorns kompetens och oberoende 
påverkar legimiteten anser han att de gör det. För att förtydliga det jämför han med den 
förra FBI-chefen Robert Mueller som leder utredningen av Donald Trumps koppling till 
Ryssland. Personen utstrålar en tydlig kompetens och ett tydligt oberoende mot 
presidenten. Desto mer kompetent en person upplevs med hög integritet, desto mer 
legitim upplevs personen. Detsamma kan alltså sägas om revisorer. 
 

“Det är klart att den diskussionen skapar en debatt om branschens legitimitet. 
Vilket jag kan tycka är olyckligt för att jag tycker att det är ett svagt samband 
mellan byråns längd på uppdrag hos kunden och byråns förmåga att vara 
oberoende.” 

  
David Nordström anser att den obligatoriska byrårotationens införande bygger på 
föreställningen om att revisorns oberoende blir sämre till följd av långa kundrelationer, 
och han tillägger att detta undergräver revisorns legitimitet. Det ifrågasätts om 
revisionsbyrån faktiskt är oberoende när de har haft samma kund i 15 år. Denna 
diskussionen leder till debatten om branschens legitimitet. Detta är något David 
Nordström anser är olyckligt då han menar på att det är ett svagt samband mellan byråns 
längd på ett uppdrag hos kunden och byråns förmåga att vara oberoende.  
 
Han menar dessutom att en snabbare byrårotation leder till mindre kundkännedom, samt 
en sämre relation med kunden där informationsflödet dem emellan blir sämre. En kund 
som känner revisorn och har förtroende för revisorn är mer benägen att dela med sig av 
information. Har revisorn då korta relationer med snabb omrotation skulle det kunna ge 
skenbar legitimitet, det vill säga att legitimiteten är ett spel för galleriet. Detta då 
revisionsteamen skulle ha sämre kunskap och inte hinna lära sig de specifika 
frågeställningar som finns, då det tar tid att lära känna kundens verksamhet.  
 

“Som politiker är det ganska lätt att påvisa att man faktiskt har gjort 
något[…]. Det är väldigt lätt att lagstifta och reglera, man behöver inte heller 
stöta sig med företagen.” 
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David Nordström tror att obligatorisk byrårotation har implementerats ur ett 
legitimitetsperspektiv för att politiker ska kunna påvisa att de faktiskt har gjort något. 
Genom att rotera byrån anses politikerna ha gjort en kraftfull åtgärd som de kan visa för 
samhället. Därför är han tveksam till denna reglering, det är lätt att lagstifta och reglera 
då de inte behöver interagera med företagen. 

4.3 Åsa Granqvist5 Deloitte  

Obligatorisk byrårotation 
Åsa Granqvist berättar att regleringen har ökat inom revisionsprofessionen och att den 
pådrivande faktorn till den ökade regleringen är de skandaler som skett de senaste 
årtiondena. Störst reglering anser hon har skett gällande till vilken omfattning revisorerna 
ska dokumentera revideringen och vilka områden som ska inkluderas. Trots det förstår 
Åsa Granqvist bakgrunden till regleringarna och varför behovet finns. Hon påpekar att 
professionen dock påverkas genom att det bidrar till checklistor och en ökad mängd 
dokumentation som ska uppföras, vilket hon menar sker på bekostnad av tid att föra en 
dialog med klienten.  
 

“Jag förstår bakgrunden och jag tycker det är bra. Det är bra med nya 
fräscha ögon och att man inte ska ha samma revisor i över tio år, vissa bolag 
har haft samma revisor i 80 till 100 år och jag kan tycka att det är bra att det 
kommer in nya fräscha ögon.” 

 
Avseende obligatorisk byrårotation är Åsa Granqvist positiv till införandet, hon anser att 
det är bra med nya fräscha ögon och att bolagen inte har samma revisor i över tio år. Åsa 
Granqvist berättar om att vissa bolag har haft samma revisionsbyrå i 80 till 100 år och att 
dessa bolag kan behöva nya fräscha ögon. Dessutom anser Åsa Granqvist att det bidrar 
till en rotation på marknaden vilket hon anser vara klokt. 

 
“Så av den anledningen tror jag att det är bra att få in lite nya ögon med 
jämna mellanrum. Men sen tycker jag inte att det ska vara för korta, för det 
tar ju några år innan man lär känna bolagen och kan göra en riktigt bra 
värdeskapande revision.” 

 
Åsa Granqvist vittnar om att revisionsprocessen för Deloitte är densamma oavsett vilken 
längd de har haft en klient. Skillnaden anser hon ligga i att det blir en större utmaning i 
att genomföra en effektiv revision vid nya uppdrag. Samtidigt medger hon att nya uppdrag 
bidrar till nytänk och att modernisera revisionen, medan gamla uppdrag tenderar att bli 
lika föregående år och motverka nytänk. Åsa Granqvist anser därför att en rotation med 
jämna mellanrum är att föredra, hon uppmärksammar dock att en för kort tidshorisont 
motverkar en god revision då det tar tid att lära känna bolaget. 

 

                                                
5 Åsa Granqvist heter egentligen något annat. 
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Fördelarna med längre revisionsuppdrag är att revisorn lär känna bolaget bättre vilket 
bidrar till mer värdefulla insikter, som i sin tur bidrar till att hjälpa bolagens utveckling. 
Nackdelen som Åsa Granqvist trycker på är att det finns en risk i att revisorn faller in i 
samma gamla spår och följer föregående års revision. 

Oberoende 
För Åsa Granqvist är oberoende att ha den integriteten som gör att hon kan förmedla de 
slutsatser som de har angående en klient utan att låta klienten påverka henne eller att det 
ska  vara obekvämt när hon presenterar dem. Det handlar också om att fråga sig själv om 
revisorn är i en beroendeställning till klienten, vilket Åsa Granqvist berättar att de gör 
regelbundet under revisionen, bland annat i början av revisionen samt vid 
revisionsberättelsen.  
 

“Det ligger i vårt DNA det här oberoendet, vi ska kunna hantera det, och alla 
medarbetare på Deloitte genomför varje år en oberoendebekräftelse, där man 
går igenom att man följer de reglerna som finns, att man är oberoende 
gentemot sina revisionsklienter.” 

 
Enligt Åsa Granqvist är det viktigt att inte genomföra stora konsultuppdrag åt klienten 
samtidigt som de genomför revisionen då detta kan bidra till att de anses som synligt 
beroende till klienten och påverka oberoendet, dock menar hon att det ligger i revisorns 
deoxiribonukleinsyra att vara oberoende.   
 

“På varje enskilt uppdrag så utvärderar jag att jag är oberoende och 
dokumenterar det i en analysmodell som uppdateras kontinuerligt under året 
och i slutet på året.” 

 
Vad det gäller den obligatoriska byrårotationens påverkan på revisorns oberoende anser 
Åsa Granqvist att revisorn ska vara oberoende oavsett, men väljer att belysa synligt 
oberoende och faktiskt oberoende. Hon menar att införandet av obligatorisk byrårotation 
kan bidra till att utomstående uppfattar Deloitte som oberoende med hjälp av den 
obligatoriska byrårotationen. Själv arbetar hon med sitt oberoende genom att årligen 
genomföra de processer som finns inom Deloitte för att säkerställa sitt oberoende, hon 
påpekar även att hon inför varje uppdrag utvärderar och dokumenterar sitt oberoende i en 
oberoendemodell. 

 
Det tydligaste sättet som Deloitte förmedlar detta till allmänheten är genom 
revisionsberättelsen och genom avrapportering till styrelsen hos klienten, Åsa Granqvist 
påpeka att detta bland annat har blivit ett krav enligt de nya EU-direktiven.  
 

“Ett exempel är när en av våra medarbetare hos oss, en partner, var gift med 
en person i ledningsgruppen hos det upphandlade bolaget, och det ansågs 
utgöra sådant oberoendeproblem så vi fick tacka nej till den upphandlingen.” 
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För Åsa Granqvists eget oberoende berättar hon att det hotats vid upphandlingar, hon gav 
oss ett exempel där en medarbetare var gift med klienten och detta tvingade dem att tacka 
nej till uppdraget. 

Kompetens 
“Det handlar om så mycket, du ska vara kompetent inom många områden, 
regelverket, aktiebolagslagen, ISA, det är ju grunden i det hela, men sen så 
ska du också vara väldigt kompetent i vår metodik[...].” 

 
Enligt Åsa Granqvist handlar kompetens om många olika komponenter. Revisorn ska 
vara kompetent inom många områden, hon ska kunna regelverket såsom aktiebolagslagen 
och ISA, men sedan ska hon även vara kompetent i revisionens metodik sett till hur den 
ska genomföras. Exempelvis att kunna identifiera risker, hur revisionen ska kunna 
genomföras på ett smart och modernt sätt. Då är det viktigt att vara kompetent för att på 
så sätt kunna göra bra analyser i revisionssituationerna som kan uppstå. Dock behöver 
även en kompetent revisor ha den sociala kompetensen genom att hantera klienter, ha en 
bra dialog med kundens styrelse och en bra dialog med deras ledning. Alltså är det väldigt 
bred kompetens som revisorer behöver.  
 

“Jag lär mig nya saker varje dag, det är det som är så roligt med det här 
yrket, nya frågeställningar varje dag, man jobbar väldigt brett[...].” 

 
Hon anser att införandet av obligatorisk byrårotation inte påverkar revisorns kompetens, 
men att det utmanar revisorns nytänkande genom att analysera vad som kan göras bättre 
och smartare vid en ny kund. Åsa Granqvist erhåller ny kompetens kontinuerligt då hon 
möter nya frågeställningar varje dag, då hon jobbar väldigt brett med många olika klienter 
där de flesta klienter är aktiva. Det är nya förvärv för bolagskunden, det är 
omstruktureringar och ständigt nya frågor som revisorn får sätta sig in i och utmana sig 
själv. Sedan finns det stor kompetens att ta del av på kontoret då hon vänder sig till 
specialister vid svåra frågor i specifika områden, och då lär hon sig något nytt varje gång 
nya situationer uppstår hos kund. Sedan utbildas hon kontinuerligt, de har ett gedigert 
utbildningsprogram med omfattande utbildning spritt under året, vilket också är en viktig 
del i kompetensutvecklingen. 
 
Vid nya uppdrag får Åsa Granqvist möjligheten att utveckla hennes kompetens när hon 
sätter sig in i nya verksamheter, träffar nya människor som har mycket bra erfarenheter 
att dela med sig av. När hon får lära sig en ny bransch blir hon mer allmänbildad och lär 
sig nya saker. Det ska tilläggas att revisionsmetodiken av hur de reviderar är densamma 
från bolag till bolag oavsett uppdrag, men just att lära sig olika verksamheter är något 
som utvecklar den allmänna revisionskompetensen. Sedan beror denna utveckling av 
revisionskompetensen på kundbolagets verksamhet, hur aktiva de är med olika frågor och 
vad som händer i bolaget, vilka specialister som behöver involveras i revisionsbyrån, med 
det sagt får hon lära sig något nytt vid varje ny frågeställning. 
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Legitimitet 
Åsa Granqvist menar att legitimitet handlar om att klara av den uppgiften som revisorn 
har tagit sig an. Att de har resurser och kompetens som krävs för att ta sig an den specifika 
uppgiften. Hon anser att kompetensen och oberoendet påverkar legitimiteten på så sätt att 
det är vad som gör att revisorn är legitim och kan utföra uppdraget som revisorer har.  
 

“Den obligatoriska byrårotationen är ju regelverkstyrt och huruvida det 
påverkar legitimiteten för oss revisorer. Nä, jag vet inte om det går hand i 
hand. Vi ska ju kunna hantera uppdrag även om vi inte roterar som revisorer, 
vi har samma legitimitet oavsett skulle jag säga.”  

 
Hon fortsätter med att argumentera för att införandet av obligatorisk byrårotation inte 
påverkar revisorns legitimitet då det endast är regelverksstyrt, hon är tveksam till om det 
går hand i hand med varandra. Revisorer ska kunna hantera uppdrag även om 
revisionsbyrån inte roteras, alltså bör legitimiteten vara densamma oavsett införandet av 
obligatorisk byrårotation. Hon tror dock att samhället tycker att införandet av obligatorisk 
byrårotation är bra, då det är ett steg mot att göra revisorn mer oberoende. Det skapar 
förutsättningar för ett nytänkande med nya ögon som hon tror att samhället tycker är något 
positivt. Revisorn blir inte beroende av klienten i samma utsträckning som tidigare, det 
blir då lättare för revisorn att stå för sina slutsatser och iakttagelser i revisionen, vilket 
samhället bör uppfatta som mer legitimerat då det sker byrårotation i närtid.  

4.4 Julia Bergström6 PwC 

Obligatorisk byrårotation 
Julia Bergströms åsikt är att revisorsprofessionens regelverk har blivit mer omfattande 
och tycker att det är bra på många sätt, då det ger en viss tydlighet i vad revisorns ansvar 
är gentemot kunderna. Dock kan hon tycka att revisorns roll kan vara ganska otydlig då 
det råder ett förväntningsgap på revisorn gentemot de reviderade bolagen och dess 
intressenter.  
 

“Det positiva med det är väl just att man kommer ifrån en viss 
oberoendeproblematik genom att det finns regelverk kring det. Har man varit 
revisor för ett uppdrag en längre period så kan det förekomma en viss risk för 
oberoendefrågan.” 

 
Vad gäller den obligatoriska byrårotationen har Julia Bergström ännu inte varit med om 
en avrotering från en kund, men hon anser att det finns fördelar och nackdelar med 
införandet. Det hon tycker är positivt är att revisorn undviker oberoendeproblematiken 
till viss del, när det finns regelverk kring detta. Det kan uppkomma risker i 
oberoendefrågan om en revisionsbyrå har haft en kund för länge. Samtidigt menar hon att 
just detta är det negativa också, då det inte behöver finnas ett samband mellan längden på 
uppdraget och oberoendefrågan. En revision handlar om att förstå, desto mer en revisor 

                                                
6 Julia Bergström heter egentligen något annat. 
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förstår om en kund desto bättre blir dels revisionen, dels kundens förväntningar, 
förtroende med mera. När avrotering sker tappar revisorn den förståelse som den har 
byggt upp under många år, precis när revisionen har kommit igång och blivit bra.  
 

“Vi har obligatoriska moment som vi genomför på alla kunder, men sen så 
pratar vi mycket om oförutsägbarhet också, och oförutsägbarheten i hur vi 
genomför vissa granskningsmoment, den kan skilja sig åt mellan åren i hur 
länge vi har haft kunden.” 

 
Julia Bergström menar att revisionsprocessen till viss del varierar beroende på hur länge 
de har haft en kund. De har vissa obligatoriska moment som de genomför på alla kunder, 
men processen kan även bestå av oförutsägbarhet i vissa granskningsmoment, och detta 
kan skilja sig beroende på hur länge de har haft kunden. De kan även välja att göra 
förändringar i sin revisionsprocess om de har haft samma process i många år med samma 
kund. Hon upplever att det finns fördelar med att ha ett revisionsuppdrag under en längre 
period, då det skapas rutingenomgångar baserat på viss historik från den specifika 
kunden. Detta innebär att större fokus kan läggas på andra frågor som kan skapa 
mervärde. Revisionens kvalitet blir då till den bättre vilket kan förbättra kundens 
verksamhet. Hon förklarar då att om revisionsbyrån känner kunden och kontinuerligt 
utmanar sig själva i revisionen, leder det till att revisionskvaliteten är bättre år tio i 
jämförelse med år ett. Hon anser däremot att revisionen inte har några nackdelar när 
uppdraget pågår under en längre period. Det viktiga är att rotera revisionsteamet för att få 
in nya ögon i uppdraget, och framförallt att byta ut huvudansvarig med jämna mellanrum.   

Oberoende 
Julia Bergström menar att oberoende handlar om att hon måste agera med integritet i sin 
yrkesroll och våga ställa de obekväma frågorna till sina kunder. Det vill säga att utmana 
kunden och hjälpa dem att följa lagar och regler oavsett relation till kunden. Det är även 
viktigt att undvika vänskapshoten och att inte ha något egenintresse i en viss kund, vilket 
underlättar för henne när hon ska ställa utmanande frågor till kunden. Hon tycker inte att 
revisorns oberoende kommer att påverkas av obligatorisk byrårotation då oberoendet är 
något de har levt efter även innan införandet, och vet därför inte hur detta ska påverka 
revisorer i framtiden.  
 

“Men sen är det så att skulle jag få en förfrågan att vara med i ett 
revisionsteam gentemot ett bolag som en kompis har bildat, då skulle jag 
tacka nej för det skulle inte kännas bra.” 

 
Julia Bergström förhåller sig oberoende till sina uppdrag genom att upprätthålla 
integriteten, vilket hon gör genom att ställa krav på kunden att följa de lagar och regler 
som finns ur revisionsaspekten. Hon tog även upp som exempel att ifall hon skulle ha en 
nära relation med någon potentiell kund som ska revideras, skulle hon tacka nej till det 
uppdraget för att upprätthålla oberoendet i sin profession. Hon tar även upp vänskapshotet 
som den största faktorn gällande oberoendefrågan. 
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“PwC som är en stor byrå, har bra och tunga processer för att komma ifrån 
detta självgranskningshotet.” 

 
När Julia Bergström var ny i revisionsbranschen var det inte lika reglerat med 
konsultuppdrag och därför gjorde de både bokslutet och revisionen hos vissa kunder, det 
vill säga hela kedjan där kunden fick hjälp med de sista bokslutsbokningarna. Detta var 
något hon ansåg hotade oberoendet. Hon tillade även en situation där en revisor med stort 
ansvar var vän med redovisningsansvarig hos reviderad kund, och att detta var ett tydligt 
vänskapshot. Dock hade byrån en process för att säkerställa att slutsatserna i revisionen 
var objektiv. Överlag menar hon att PwC har bra och tunga processer för att komma ifrån 
detta självgranskningshot. 

Kompetens 
Kompetens inom revision är för Julia Bergström kunskapen kring regelverken, vilket kan 
erhållas genom utbildning och praktisering av yrket. Inom regelverken är det viktigt att 
kunna tillämpa revisorslagen genom att veta vad som ska utföras i rollen som revisor. 
Sedan kan även kompetens inom revision vara att besitta kunskap kring redovisningen, 
exempelvis att kunna redovisningsprinciper. Kompetens kan slutligen vara 
erfarenhetsbaserad genom att exempelvis ha förståelse för en specifik kunds verksamhet. 
För att erhålla kompetens personligen läser Julia Bergström kring de ständiga 
förändringarna som sker inom professionen gällande regler, praxis och runt kundens 
verksamhet. Dessutom lär hon sig ständigt nya saker när hon bollar olika frågor med dels 
kunderna, dels kollegorna. 
 

“Min grundkompetens kopplat till regelverk kanske inte påverkas men där är 
det mer att varje kund är unik i sitt slag och de har sina egna tankar, idéer, 
mål och sådär.” 

 
Julia Bergström tycker inte att revisorns kompetens påverkas av obligatorisk byrårotation 
då de arbetar på snarlikt sätt trots avrotering. Hon tillägger dock att varje kund är unik i 
sitt slag med egna tankar, idéer och mål vilket kan påverka kompetensen. Hon är av 
åsikten att detta breddar hennes kompetens. 

Legitimitet 
Julia Bergström menar att för att ha en rättighet att praktisera yrket, behöver revisorn 
legitimitet. Det är viktigt att upprätthålla positionen som en hjälpande hand till bolag att 
följa lagar och regler som kan vara relativt komplext. För att revisorn ska få fortsatt 
förtroende behöver det upprätthållas en förståelse för det de gör och varför de gör det.  
 

“Men varje gång något fallerar eller ett case kommer ut i media ruckas det 
här förtroendet för hela branschen.” 

 
Till syvende och sist handlar det om förväntningsgapet där det kan finnas en otydlighet i 
vad som är revisorns ansvar i samhället, vilket hon menar kan vara svårt att komma ifrån. 
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Hon avslutar med att påpeka att legitimiteten påverkas avsevärt varje gång branschen 
drabbas av skandaler, och förtroendet fallerar då.  

4.5 Anna Stenlund7 PwC 

Obligatorisk byrårotation 
Anna Stenlund anser att regleringen av revisorsprofessionen har blivit mer omfattande 
under hennes tid i branschen. Den ökade regleringen har skett gradvis enligt henne, de 
utmärkande regleringarna som Anna Stenlund uppdagar är uppkomsten av 
revisionsstandards och ISA som implementerats på senare dagar.  
 

“Sen kom ISA, kanske 2011, bara de hoppen fram till ISA pratade vi på PwC 
om att det var betydligt mer som omfattades just för när vi reviderade mindre 
bolag, att det var betydligt mer omfattande att göra en ISA-revision med full 
compliance.”  

 
Införandet av ISA har enligt henne bidragit till att revisionen blivit mer omfattande för att 
uppfylla de nya kraven som tillkommit. Men utöver regleringen som ISA innebar menar 
Anna Stenlund att börskrascher, bedrägerihärvor och att Lehman Brothers gick i konkurs 
bidragit till att reglerarna snävat åt regelverket. 
 

“Det var mer godtyckligt tidigare, även om det kanske ibland är enklare för 
man kan göra lite mer tolkningar baserat på tyckessmak så är det samtidigt 
rätt så otydligt. Så det har blivit mer tydlighet.” 

 
Anna Stenlund är positiv till regleringen av revisorsprofessionen, hon menar att 
regleringen av professionen bidragit till att tydliggöra för vad som är revisorns ansvar och 
hur ting ska tolkas. Hon påpekar att det finns ett förväntningsgap där intressenterna begär 
större granskningar än den granskningen som revisorn ska genomföra, vilket regleringen 
bidragit till att minska. 
 

“Jag tycker att tanken är god, när man har suttit som revisor i väldigt många 
år, då kan jag tycka det är sunt att man byter. [...] Så personrotation är jag 
helt med på, och till viss del även byrårotation när det har gått väldigt många 
år.” 

 
Att obligatorisk byrårotation har implementerats i Sverige är inget som Anna Stenlund 
direkt motsätter sig till. Hon tycker att tanken är god och att det är sunt att ett byte sker 
vid långa mandatperioder. Fast Anna Stenlund vill dock uppmärksamma att en rotation 
inte automatiskt innebär att revisionen blir bättre. Hon menar att det är viktigt att förstå 
att det inte är säkert att marknaden mottager en bättre revision av företaget bara för att 
revisionen skett av en ny byrå med nya ögon. Det finns en risk i att en ny byrå missar det 
som är väsentligt för just den klienten då de saknar erfarenheten av just den specifika 

                                                
7 Anna Stenlund heter egentligen något annat. 
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klientens verksamhet. Anna Stenlund menar att tanken är god i grunden men att frågan är 
mer komplex. Vid förstaårsuppdrag skiljer sig revisionsprocessen enligt Anna Stenlund, 
enligt henne lägger de 30 till 50 procent av tiden på att planera inför revisionen. De vill 
vara noga med att planera, dokumentera, skapa en förståelse för kundens verksamhet och 
lära sig att identifiera var riskerna befinner sig. 
 

“Och så mycket tid lägger du ofta inte år tre exempelvis, för då har du vad vi 
kallar CAKE.” 

 
För kunder de haft under en längre period behöver de inte fokusera lika mycket på 
planeringen och förståelsen för kunden eftersom som Anna Stenlund berättade uppnår de 
CAKE. CAKE är en kumulativ erfarenhet av kunden. Efter att de skapat sig en förståelse 
för kunden kan de istället lägga sina resurser på andra områden och fokusera på att 
genomföra extrainsatser med den tiden de sparat genom en förståelse för kundens 
verksamhet. Anna Stenlund berättar att de alltid har en lägstanivå som de genomför men 
att den kumulativa erfarenheten är betydande för att kunna genomföra djupare 
undersökningar i framtiden. 
 
För fördelarna och nackdelarna med långa uppdrag menar Anna Stenlund att det är 
komplext att lära sig ett börsnoterat bolag på två år. Hon menar att det tar tid att förstå 
dem och revisionen är grundläggande i början för att sedan utvecklas till en revision som 
bidrar med ett mervärde till kunden och som håller en väldigt god kvalitet. Nackdelen 
med långa uppdrag är oberoendeställningen enligt Anna Stenlund, dock menar hon att 
oberoendeställningen kan utmanas redan år ett eller två. Därför menar hon att sålänge 
detta hanteras på ett klokt sätt ska det inte heller vara några problem med längden på 
uppdragen. 

Oberoende 
För Anna Stenlund är oberoende att kunna agera med integritet och våga säga ifrån vid 
felaktigheter. Det finns de som uppmärksammar vänskapshot som hot för revisorns 
oberoende, men Anna Stenlund vill påpeka att hotet även kan vara motsatt. Hon menar 
att det  kan finnas ett skrämselhot, att inte våga agera med integritet i sin roll och 
rapportera felaktigheter av rädsla.  
 

“För det finns ju både det här in fact och in appearance, du kan ju tycka att 
du är oberoende men det ska ju vara utåt synligt också.” 

 
Införandet av obligatorisk byrårotations påverkan på revisorns oberoende menar Anna 
Stenlund kan vara en väckarklocka för de som varit för nära sina kunder tidigare. Hon 
belyser detta genom att ta upp att det finns två delar i att vara oberoende, att vara faktiskt 
oberoende och synligt oberoende. Anna Stenlund menar att obligatorisk byrårotation kan 
hjälpa till att stärka oberoendet genom att lagstiftningen numera sätter stopp för din egna 
bedömning genom tvångsrotation. För Anna Stenlunds eget oberoende så arbetar hon med 
de analysverktyg som PwC bidrar med, samt att löpande under revisionen fråga sig själv 
om något har förändrats i relationen. Hon tycker att det är viktigt att utmana sig själv och 
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fråga hur andra skulle uppfatta hennes oberoende, då hon själv kan anse sig ha full 
kontroll men i själva verket vara förblindad. 
 

“Vänskapshotet, det är nog det mest svårbedömda hotet. Var går gränsen. 
För det är klart att du är vän med dina kunder på något plan, att du tycker 
det är trevligt att besöka kundens arbetsplats, och det är såklart en del av 
det.” 

 
Den faktor som Anna Stenlund anser ha störst påverkan på revisorns oberoende är 
vänskapshotet. Hon menar att du till viss nivå är vän med dina kunder, men att du inte 
heller får vara för mycket vän. Anna Stenlund resonerar kring var gränsen för att vara för 
mycket vän går, hon menar att du fortfarande ska kunna sätta ned foten och presentera de 
fel som du hittar även fast du kan tycka att det är trevligt att besöka arbetsplatsen. 
 
För Anna Stenlunds eget oberoende påpekade hon att hon arbetat med vissa bolag i över 
15 år vilket utåt sett skulle kunna anses som för lång tid, vilket hon respekterar. Dock 
menar hon själv att hon blivit säkrare i sin roll över tid och kan utmana kunderna än mer 
nu än då, vilket hon menar gjort henne till en bättre revisor och stärkt hennes faktiska 
oberoende. 

Kompetens 
Anna Stenlund anser att kompetensen för en revisor sitter i kunskapen kring regelverken, 
som att exempelvis kunna revisorslagen och vad som ska utföras i rollen som revisor. För 
hennes del skapas kompetens genom något som kallas 70, 20 och 10. 10 procent sker då 
genom utbildning, 20 procent sker genom coaching och 70 procent sker genom det 
praktiska arbetet. Det är alltså erfarenheten som ger mest när hon stöter på problem och 
frågor från kunder som hon behöver hantera. Hon försöker arbeta brett, även om hon 
också specialiserar sig för att bli duktig på vissa typer av företag och branscher. Hon 
utmanar sig själv med nya kunder och uppdrag för att få tänka nytt och annorlunda. 
 

“Man kan lära sig väldigt mycket över tid med en kund för du lär dig mer på 
djupet men sen när du får en ny kund så använder du andra delar av din 
kompetens, och måste vara mer lyhörd och inte ha någon förutfattad mening 
eller sådär och kanske läsa på nya regelverk.” 

 
Hon påstår att kompetensen inte påverkas av obligatorisk byrårotation då de arbetar på 
samma sätt med alla kunder, nya som gamla. Hon tillägger dock att hon arbetar på olika 
sätt med sin kompetens beroende på hur länge hon har arbetat med kunden. Vid nya 
uppdrag behöver hon vara lyhörd och läsa på nya regelverk.  
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Legitimitet 
För Anna Stenlund handlar legitimitet om att revisorn ska kunna ge marknaden förtroende 
för den finansiella informationen som tillges av bolagen, samt att revisorn ska kunna 
hjälpa bolagen att upprätthålla de lagar och regler som finns. Det är även viktigt att 
revisorn ska kunna bringa ordning i flödet av information, och då framförallt finansiell 
information.  
 

“Om revisorn upplevs ha bristande kompetens så skulle man kanske inte ha 
förtroende för revisorns funktion.” 

 
Anna Stenlund anser att revisorns kompetens kan påverka dennes legitimitet till följd av 
att om exempelvis en revisor upplevs ha bristande kompetens skulle allmänheten kunna 
tappa förtroendet för revisorns funktion. Hon tror att revisorns legitimitet stärks till följd 
av obligatorisk byrårotation då en mer omfattande reglering skapar tydlighet i vad som 
faktiskt är revisorns roll. 

4.6 Johan Wirén PwC 

Obligatorisk byrårotation 
Johan Wirén anser att regleringen av revisionsbranschen har blivit mer omfattande de 
senaste åren, framförallt i samband med EU:s nya revisionspaket. I grunden tycker han 
att regleringar är något som är bra, men att professionen kan bli lite väl detaljstyrd när 
revisionsprocessen består av mycket checklistor för att säkerställa att revisionen följer 
regelverket, vilket ibland blir på bekostnad av att göra rätt saker.  
 
Angående införandet av obligatorisk byrårotation tycker Johan Wirén att regleringen är 
bra, men att implementeringsplanen är abrupt då det blir många bolag som måste byta 
revisionsbyrå samtidigt vilket skapar en instabilitet för alla inblandade parter. Han anser 
då att tidsplanen för rotationer nu i början av införandet borde ha varit längre med stegvisa 
rotationsprocesser. Johan Wirén tror att attityden i revisionen kan förändras av denna 
reglering, då angreppssättet förändras vid nya revisionsuppdrag och nya frågor kan 
tacklas istället för att fortsätta i samma gamla mönster. 
 

“Det gör det nog till viss del, de absolut första åren. Det första och andra 
året som du har en klient så har du ofta lite av en learning period, det vill 
säga att du lär dig klientens processer, rapporteringsstrukturer och så 
vidare.” 

 
Johan Wirén upplever att revisionsprocessen för PwC är mer omfattande de första två 
åren av ett revisionsuppdrag. Detta beror på att byrån har en inlärningsperiod av kundens 
verksamhet i början. Första året måste de även ta ställning till de ingående balanserna i 
kundens balansräkning. Dock jämnar det ut sig och efter dessa år är denna process 
densamma oavsett hur länge de haft ett uppdrag. Han anser det finns en fördel att ha 
arbetat med en kund ett par år då det är viktigt att bli väl bekant med kundens verksamhet. 
Dock menar han att det inte borde vara någon skillnad mellan exempelvis år elva och år 
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fyra kring just detta, eftersom byrån har blivit väl bekant med kundens verksamhet efter 
fyra år. Johan Wirén anser inte att det finns några nackdelar med att ha ett 
revisionsuppdrag under en längre period, framförallt inte på de noterade bolagen då 
oberoendehotet försvinner i samband med att huvudansvarig revisor byts ut efter sju år. 
Dock menar han på att det kan vara sunt att göra en byrårotation efter denna period då 
detta kan främja kreativiteten i revisionen med nya ögon på saker och ting. 

Oberoende 
Johan Wiréns definition gällande oberoende kretsar kring att han ska kunna göra beslut i 
sin revidering av kund som inte påverkas av kunden eller andra i sin omgivning. Med det 
sagt ska han kunna lämna en revisionsberättelse som representerar hans åsikter om 
kundens finansiella ställning. I revisionsberättelsen meddelas det även att revisorn är 
oberoende.  
 

“Jag skulle nog säga att den största faktorn till oberoendet är arvodet av 
revisionsuppdraget och framförallt relationen med arvodet i förhållande till 
andra uppdrag. Det är också just det som revisionspaketet sätter tänderna i.” 

 
Revisorns oberoende påverkas inte av obligatorisk byrårotation, i hans mening. Det spelar 
ingen roll om PwC har haft ett uppdrag under en lång period eller om det är ett nytt 
uppdrag, utan oberoendefrågan är något de är väldigt noggranna med. För att förbli 
oberoende anser Johan Wirén att det är viktigt att PwC inte har för stora konsultuppdrag 
sett till arvode hos de kunderna som de reviderar, och att de då följer reglerna som gäller 
kring att erbjuda kunden tjänster utöver revision. 

Kompetens 
“Man kan ha hur mycket detaljkunskap som helst om redovisningsstandarder 
och revisionsstandarder men i de här större uppdragen måste du kunna leda 
ett projekt och se till att saker blir gjorda i tid, och ha rätt personer på rätt 
uppdrag på ett helt annat sätt.” 

 
Kompetens inom revision för Johan Wirén är sakkunskap och erfarenhet. Att ha 
detaljkunskap betyder inte mycket på de större uppdragen om inte rätt personer är 
placerade på rätt uppdrag. I hans mening blir revisorns kompetens bättre till följd av 
obligatorisk byrårotation gällande just erfarenheten med nya uppdrag samt erfarenheten 
av förstaårsrevisioner. Det kan vara erfarenheter som gäller nya verksamheter respektive 
branscher men även nya tillämpningar av redovisningsstandarder. Han anser även att det 
är viktigt att hålla koll på förändringarna som sker inom professionen, då regelverken 
förändras och blir alltmer komplexa. 
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Legitimitet 
“Där handlar det om att underbygga sin legitimitet som revisor med 
auktoritet, att man är den som sätter ner foten när man behöver göra det, att 
man rapporterar vad som ska rapporteras[...] Ju mer kunskap och kompetens 
du har, och ju mer på egna ben du står, desto mer benägen är du att ha pondus 
och säga ifrån när det behövs.” 

 
För Johan Wirén handlar legitimitet om att revisorn behöver ha auktoritet och markera 
felaktigheter när det behövs, och därmed rapporterar det som behöver rapporteras. Detta 
kan innebära att revisorn rapporterar kring granskningen av styrelsen, men även om denne 
finner felaktigheter i kundens finansiella rapporter är det viktigt att kräva rättelser av felen 
eller i värsta fall lämna en oren revisionsberättelse. Alltså handlar legitimiteten om att 
revisorn i sin roll måste agera med integritet. Dock är det även viktigt för revisorn ur ett 
legitimitetsperspektiv att besitta den kompetensen som krävs för att kunna hantera de 
frågor som denne ställs inför, och att i slutändan kunna finna fel i kundens finansiella 
rapporter.  
 
Johan Wirén tror att intentionen med obligatorisk byrårotation är att professionens 
legitimitet ska stärkas, men risken blir snarare att revisorn får ytterligare regleringarna att 
bocka av i sin långa checklista vilket blir på bekostnad av att göra god revision. 
Anledningen till att regleringen har införts tror Johan Wirén är skandalerna som har 
påverkat yrket de senaste 20 åren och att lagstiftaren då vill stärka revisorns roll som ett 
fristående bolagsorgan. Förhoppningen är då att revisorer i större utsträckning ska sätta 
ned foten när de behöver, vilket lagstiftaren möjligtvis anser att revisorer har misslyckats 
med vid skandaler, med facit i hand. 

4.7 Hamish Mabon EY 

Obligatorisk byrårotation 
Hamish Mabon anser att regleringen av revisorsprofessionen har blivit mer omfattande 
och tar upp exemplen sjuårsregeln för rotation av ansvarig revisor, EU-revisionsreformen 
med byrårotationsreglerna samt begränsningen av icke-revisionstjänster. Han är generellt 
positiv till regleringen av professionen och menar på att sjuårsregeln är ett bra införande 
då det löser en del av oberoendeproblematiken och tar upp exempel då han både fått 
avrotera efter sju år men också tilldelats ansvaret då någon annan avroterats.  

 
“Sen tycker jag det är tokigt hur man diskriminerar finansiella bolag, de får 
bara ha en revisor i 10 år sen måste de byta. Jag förstår tanken bakom det 
men jag tycker att det har landat fel, eftersom det finns inget svårare än att 
handskas med bankrevision.” 

 
Gällande den obligatoriska byrårotationen är han positiv till införandet då allmänheten 
inte kan ifrågasätta revisorns oberoende i samma utsträckning längre, detta utvecklas 
vidare under oberoendeavsnittet. Dock finner han det diskriminerande mot finansiella 
bolag när de särregleras och bara får ha en revisionsbyrå i tio år för att sedan byta, till 
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skillnad från det vanliga fallet för noterade bolaget vilket är tio år med möjlighet till 
förlängning ytterligare tio år. Han tillägger att bankrevision är den svåraste revisionen att 
handskas med inom professionen, vilket gör det ännu mer berättigat att ifrågasätta varför 
den branschen behöver göra byrårotation efter bara tio år. För revisionsbyråerna kan 
denna reglering även innebära höjda kostnader då det kostar att dels vinna kunden från 
konkurrenterna, dels att lära sig den nya kunden. Detta är inte något som revisionsbyrån 
får betalt för, utan ses som en investering som behöver tjänas in under denna 
mandatperiod innan byrårotationen sker igen. Denna kostnad påverkar även kunden på 
grund av upphandlingsprocessen och upplärningsprocessen. 
  

“Vi särskiljer inte om du har vart kund ett år, tio år, 30 år eller 90 år. Var 
tredje år kommer de titta på någon av mina kunder och fastställa att jag har 
följt vår globala metodik.” 

 
På EY skiljer sig inte revisionsprocessen beroende på hur länge de har haft en kund då de 
följer en global revisionsmetodik som grundar sig på ISA. De har uppföljning på att denna 
metodik följs, både internt och genom kontroll från Revisorsinspektionen. Denna interna 
samt externa granskning grundar sig inte alls på hur länge de har haft denna kund, utan 
de har en process som alltid ska vara helt identisk. 

Oberoende 
För Hamish Mabon är det viktigt att både vara faktiskt oberoende och synligt oberoende. 
På EY är det strikta interna regler gällande oberoendet där de mäter oberoendet på många 
dimensioner. Det kan handla om att inte äga aktier i en kund, inte ha affärsmässiga 
relationer med kunden eller ingå avtal med kunden. Revisorn får inte heller umgås socialt 
med sina kunder. Det kan dock förekomma middagar med kunder, exempelvis vid 
börsnotering, men då betalar han sin egen middag för att inte lämna några tvivel kring 
oberoendet. Detta är inte lagstadgat, men sådana ageranden kan stärka det synliga 
oberoendet.  

 
“Det uppenbara är ju om du, antingen du själv, din fru, någon närstående, 
något barn eller så, faktiskt sitter med aktier eller någon form av obligationer 
eller någon form av finansiellt ställningstagande. Där är det absolut 
förbjudet för oss.” 

 
Den viktigaste faktorn för Hamish Mabons oberoende är att sakna ett finansiellt 
ställningstagande till kunden, både vad gäller revisorn själv men även närstående. Som 
partner får han inte äga aktier i något av bolagen som EY:s Stockholmskontor reviderar, 
vilket beror på att det inte ska finnas några som helst utomstående tvivel kring 
revisorernas oberoendeställning. 

 
“Oberoendet har alltid funnits där, det är som en grundpelare i vår 
yrkesutövning. Vi får insiderinformation, det är en förutsättning för att göra 
vårt arbete. Vi måste hantera det professionellt. Men däremot det upplevda 
oberoendet har blivit bättre.” 
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Enligt Hamish Mabon är det endast det synliga oberoendet som påverkas av införandet 
av obligatorisk byrårotation, då det stärks. Det faktiska oberoendet är en grundpelare för 
revisorsprofessionen, eftersom de får tillgång till konfidentiell information är det en 
förutsättning i deras yrkesutövning. Han ställer sig dock positiv till att det synliga 
oberoendet blir bättre eftersom att även om revisionsbyråer som har haft en och samma 
kund i 80 år faktiskt är oberoende, ställs det tvivel till just detta. Skulle något brisera 
skulle allmänheten anta att revisorn inte har varit oberoende, enkom av hur länge de har 
varit revisor till bolaget. Det skulle ifrågasättas gällande varför revisorn inte har flaggat 
upp för detta tidigare, genom exempelvis en oren revisionsberättelse eller going concern-
varning. Aktieägarna till bolaget kan alltså känna sig mer trygga i att redovisningen 
återger en korrekt finansiell bild av företaget, till följd av obligatorisk byrårotation. Detta 
trots att denna implementering egentligen inte påverkar det faktiska oberoendet.  

Kompetens 
“Du måste kunna revidera IT-system, pensionsskulder, skattepositioner, 
värderingar, värderingsmetodik, hur du värderar goodwill. Så revision har 
säkert 10-15 delmoment och det som har tillkommit som ett paraply är 
projektledning. Handleda människor, utveckla människor. För om du inte 
utvecklar människor på ditt team och de slutar och drar då tappar du 
kompetens där.“ 

 
När Hamish Mabon definierar kompetens fokuserar han på redovisningskompetensen 
samt revisionskompetensen. Redovisningskompetensen kan bestå av exempelvis 
kunnande kring IFRS samt K3, det kan till och med vara specifika redovisningsregler från 
ett särskilt land. Revisionskompetensen är väldigt bred vilket kan variera beroende på 
vilken bransch och vilket bolag som revisorn reviderar. Dock, för att maximera 
användandet av kompetensen blir projektledning en viktig komponent, det vill säga att 
handleda och utveckla revisorerna. Han tar upp som exempel ett större uppdrag där de är 
50 personer som ingår i teamet och då blir det viktigt att strukturera arbetet och utnyttja 
allas kompetens för att få en synergieffekt. Han tror inte att revisorns kompetens påverkas 
av införandet av obligatorisk byrårotation i någon större mån. Dock kan detta införande 
innebära att han får ta sig an en ny kund inom en ny bransch vilket innebär ny kunskap 
kring hur den specifika kunden i den specifika branschen ska revideras.  

Legitimitet 
“I mitt fall, När jag reviderar börsbolag väljer dem mig för att jag har 
reviderat börsbolag i 20 år. Då kan de säga ”Du har den legitimiteten som 
behövs, för att när vi står inför aktieägarna och säger nu ska Hamish Mabon 
bli revisor här i Bank X. Han har arbetat i finansiella sektorn i över 20 år, 
han har varit partner i 20 år.” Och då blir alla lugna." 

 
Hamish Mabon menar på att en legitim revisor måste framstå som oberoende, vara 
oberoende samt ha kompetensen som krävs för uppdraget. Han själv kan inge legitimitet 
genom att påvisa att han reviderat den specifika branschen, som kunden finns inom, under 
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en längre tid. Det är även viktigt att ge bilden av trygghet och förtroende. För att ett bolag 
ska kunna berätta något för sin revisor behöver den känna att den behandlas med 
förtroende. Eftersom att han tror att det synliga oberoendet blir bättre till följd av 
obligatorisk byrårotation, tror han även att det stärker revisorns legitimitet. Anledningen 
till införandet ur ett legitimitetsperspektiv tror han är de stora företagsskandalerna såsom 
Enronskandalen. Arthur Andersen blev ekonomiskt beroende av Enron, detta är något 
som införandet av obligatorisk byrårotation vill sätta stopp för i framtida yrkesmässiga 
relationer mellan revisor och kund. Detta genom att styrka att revisorn förblir oberoende, 
åtminstone det synliga oberoendet. 
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5. ANALYS 
 

I detta avsnittet analyseras det insamlade empiriska materialet från intervjuerna och 
kopplas därefter samman med den teoretiska referensramens områden. Studiens analys 
är strukturerad enligt huvudområdena i den teoretiska referensramen som informerat 
intervjuguiden och återspeglas i kodningen av empiriavsnittet för att sedan appliceras i 
analysavsnittet.

 

5.1 Obligatorisk byrårotation 
Regleringarna för revisorsprofessionen har ökat, bland annat genom antalet 
rekommendationer från FAR, introduktionen av ISA samt de ökade kraven på 
dokumentation. Att professionen är reglerad kan vara positivt, detta genom att exempelvis 
fokusera på revisionsmetodiken. För att genomföra en god revision som är gångbar över 
tid bör således revisionen också vara lika oavsett vem som genomför den, vilket även får 
stöd från resultaten. Men ökade regleringar kan bidra med oönskade effekter. Hårda 
regleringar kan bidra till att skapa en osäkerhet inom revisionsbranschen som då utvecklar 
standardiserade processer för att undvika att bryta mot regleringarna och hamna i 
rättstvister. Tankarna om att ökade regleringar kan bidra till passivitet hos revisorerna får 
stöd från Dowling et al. (2018) som menar att en mer tvingande reglering bidrar till att 
byråerna börjar med just checklistor i granskningsprocessen för att överensstämma med 
regelverket istället för att genomföra en god revision. 
 
Intressant för regleringens inverkan på revisorns process är att införandet av obligatorisk 
byrårotation snarare kan öka revisorns kreativitet istället för som Dowling (2018) menar, 
begränsa den. Vid nya revisionsuppdrag då revisorn är ny till en kund utmanas även 
densamma, vilket tvingar dem att bli mer kreativa och moderna i sin granskning mot 
exempelvis en äldre kund där samma granskning endast upprepas. Även fast kreativiteten 
ökar minskar revisorns kunskaper om kunden, vilket utmanar revisorn, kan revisorn få 
svårare att identifiera felaktigheter i kundens redovisningssystem som bieffekt. Att 
revisorn får svårare att identifiera fel i början på uppdrag är något som även den tidigare 
forskningen behandlar (Raiborn et al., 2006). Resultaten ger alltså stöd för att långa 
uppdrag påverkar kreativiteten negativt, men även att nya uppdrag påverkar förmågan att 
identifiera felaktigheter. 
 
Den obligatoriska byrårotationen kan ha implementerats ur en felaktig ståndpunkt om 
lagstiftaren anser att byrån förlorar oberoendet efter en viss tidpunkt. Varför detta anses 
felaktigt är för att inget av byråns uppdrag bör vara stort nog för att riskera att förlora 
oberoendet, därav kommer revisionsbyrån vara fortsatt oberoende oavsett tidslängden på 
uppdraget. Denna regleringen kan kopplas till legitimitet då det kan ha införts för att 
politiker vill påvisa att de faktiskt har agerat i frågan och göra allmänheten nöjd då det 
frambringar ett synligt oberoende för revisorerna. Detta resonemang tar stöd i 
legitimitetsteorin och det sociala kontraktet, där politikerna erhåller legitimitet genom att 
synligt agera i ett allmänintresse för att motverka oberoendeproblematiken hos 
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revisorerna (Deegan, 2002). Resultaten ger därmed ett visst stöd för 
legitimitetsproblematiken som alltså bygger på detta synliga oberoende. 
 
Slutligen kan obligatorisk byrårotation vara ett överflödigt införande då det redan innan 
denna reglering fanns lagstiftning som tog bort oberoendeproblematiken med exempelvis 
rotering på den ansvarige revisorn. Resultaten visar därmed att det uppstår en form av 
dubbelrotation i och med regleringen om obligatorisk byrårotation. Denna dubbelrotation 
kan vara problematisk då det redan existerar åtgärder för att hantera detta, en 
dubbelreglering som anses vara onödig kan istället begränsa revisorns handlingsutrymme 
och hämma dennes kreativitet. 

5.2 Oberoende 
Att vara oberoende innebär att revisorn innehar integritet nog att kunna förmedla sina 
fynd vid genomförandet av en revision av en kund och inte känna obehag inför att 
presentera dessa, detta kallas för det faktiska oberoendet (Johnson et al., 2002; DeAngelo, 
1986). Möjliga påverkningar på revisorns oberoende kan vara ekonomiska intressen i en 
kund, vänskapsrelationer med kunden och rädsla. Studiens resultat ger starkt stöd för 
dessa möjliga påverkningar. Men förutom de faktiska handlingarna som revisorn 
genomför kan oberoendet påverkas av vad utomstående får för uppfattning om en revisors 
relation med sin kund. Dessa kallas för det synliga oberoendet, och innebär att revisorns 
övergripande oberoende kan försämras genom att utomstående förlorar förtroende för att 
revisorn kommer att genomföra sitt uppdrag. Exempel på handlingar som kan påverka det 
synliga oberoendet är att vistas på resor med sin kund eller genomföra väldigt stora 
konsultuppdrag. Resultaten visar också att revisorerna är väldigt noga med att överväga 
hur deras förhållande med kunden uppfattas av utomstående för att inte skada sitt synliga 
oberoende och minimera risken för utomstående tvivel. 
 
Detta synliga oberoendet stöds även av Carcello et al. (1992) då deras studie visade på att 
det är av stor betydelse att revisionen uppfattas som oberoende. Den starka betoningen på 
oberoende kan förklaras genom att lyssna på Watts & Zimmerman (1986) som knyter 
ihop fenomenet med förtroende. Skulle revisorn inte vara oberoende tappar de sin 
funktion i samhället eftersom hela deras fundament kretsar kring att vara oberoende i 
granskningen som tredje part för att säkerställa transparens i bolagens finansiella 
rapporter. Skulle de bryta denna integritet blir revisorer överflödiga och i längden skulle 
de försvinna. Detta skulle i sin tur kunna förklara varför revisorerna förmedlar sitt 
oberoende till allmänheten genom bland annat revisionsberättelsen, för att övertyga 
samhället om deras funktion och på så sätt tillåtas att fortsätta vara verksamma.  
 
Skulle revisorns faktiska oberoende bli bättre till följd av införandet av obligatorisk 
byrårotation, då kan hotet från nära relationer med kunden också begränsas. Genom att 
uppdragen tidsbegränsas finns det mindre hot för att revisorerna väljer att vårda relationen 
med kunden istället för att genomföra en oberoende revision, då samarbetet ändå kommer 
att avslutas inom kort (Raiborn et al., 2006). I motsats till detta visar resultaten att 
revisorerna istället har ett faktiskt oberoende djupt inrotat i deras beteende vilket gör den 
faktiska påverkan svår att avgöra. För det synliga oberoendet kan en lagstadgad 
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byrårotation bidra till att publikt annonsera att hoten för vänskapsrelationer hanteras, 
vilket skulle förhöja det synliga oberoendet. Att det synliga oberoendet förstärks är också 
något som är förankrat i resultaten från studien. 

5.3 Kompetens 
För att inneha kompetens inom revision krävs det att revisorn har förmågan att identifiera 
felaktigheter i kundens redovisningssystem (DeAngelo, 1981; Johnson et al., 2002). Detta 
kan uppnås utifrån två grunder, fackkunskap och erfarenhet. Enligt resultaten uppnås 
kompetens genom att revisorn tydligt kan berörda regelverk samt revisionens metodik. 
Vilket bidrar till att underlätta revisorns uppdrag i att identifiera felaktigheter. Resultaten 
visar även att kompetens uppnås genom revisionsteamets samlade kunskap, men även 
sociala utbyten revisorer emellan, samt deras antal tusen timmars arbete. Eftersom att 
omfattande träning och utbildning bidrar till att lättare identifiera felaktigheter då en mer 
erfaren revisor mött fler revisionsfrågor än en oerfaren revisor. 
 
Hårddraget identifieras två ytterligheter i ett spektrum, de som anser att kunna regelverket 
är kompetens och de som anser att erfarenheten är kompetens. De olika komponenterna 
som den insamlade empirin valt att fokusera på är möjligtvis inte fel, utan som tidigare 
nämnts, mer detaljerade faktorer som individuellt kan förhöja revisorns sammantagna 
förmåga att identifiera felaktigheter i kundens redovisningssystem. 
 
Kompetensens påverkan av obligatorisk byrårotation behöver då delas upp i 
erfarenhetskompetensen och regelverkskompetensen. Vid nya uppdrag kan 
revisionsprocessen bli mer omfattande på grund av bristfällig erfarenhet av kundens 
verksamhet (Knapp, 1991; Arel et al., 2005). En högre rotationstakt försämrar revisorns 
möjlighet till att utveckla spetskompetens då rotation sker innan revisorn hunnit utnyttja 
sin fördjupade kunskap om kundens verksamhet. Dock kommer revisorn i längden att 
uppnå en mer bred kompetens av att hantera nya verksamheter eftersom rotationskravet 
gör att revisorn i längden får arbeta med fler bolag. Däremot går det inte att svara på vilket 
som är mest fördelaktigt för en god revision. Givet perspektivet att kunna regelverket bör 
den obligatoriska byrårotationen inte ha någon påverkan, vilket även resultaten föreslår. 
Detta då revisionsmetodiken och den samlade fackkunskapen inte bör påverkas av fler 
rotationer, då kunskapen om exempelvis revisionsmetodiken inte förbättras vid fler 
rotationer.  

5.4 Legitimitet 

Resultaten visar att revisorerna erhåller legitimitet genom att vara oberoende och besitta 
den kompetens som det uppdrag de tagit sig an kräver. Exempelvis kan 
revisionsberättelsen vara ett verktyg för att erhålla legitimitet. Resultaten visar att 
legitimitet skapas genom resonemanget att en ansvarig revisor har kontrollerat innehållet 
i revisionen och att den finansiella rapporten därför överensstämmer med verkligheten. 
Utifrån resonemanget att den ansvarige revisorns signatur på revisionsberättelsen bidrar 
med legitimitet kan det rimligen antas att det inte är revisionsberättelsen som bidrar med 
legitimiteten, utan den ansvariga revisorn. Därmed visar resultaten att legitimitet kan 
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uppnås samt har en koppling till en oberoende och kompetent påskrivande revisor av 
revisionsberättelsen. 
 
Studiens resultat ger visst stöd för att obligatorisk byrårotation har införts för att ge en 
skenbar legitimitet. Det är svårare för allmänheten att påstå att revisorn inte är oberoende, 
efter införandet av obligatorisk byrårotation. Detta synsätt kan vara tveksamt eftersom 
införandet ger ett mer synligt oberoende, men att det faktiska oberoendet mest troligt 
förblir detsamma. Att allmänheten antar att revisorn inte är oberoende under en för lång 
arbetsrelation med kunden är skadligt för professionens legitimitet. Det beror på att denna 
skenbara legitimitet skapar en ond cirkel på grund av att revisorns kundkännedom blir 
sämre vilket kan påverka revisorns kompetens och därmed även revisionskvaliteten, 
vilket i längden kan leda till försämrad legitimitet. Uppstår det ett legitimitetsgap riskerar 
revisorn att förlora det sociala kontraktet och får då alltså inte längre vara verksam i 
samhället, enligt legitimitetsteorin (Deegan, 2002).  
 
Att revisorerna blir mer och mer reglerade kan kopplas till de företagsskandaler som har 
skett inom branschen, vilket många kritiker menade var ett resultat av dålig 
revisionskvalitet, och att obligatorisk byrårotation då har införts för att stärka 
professionens legitimitet utåt sett. Detta då lagstiftare inför regleringar för att erhålla 
extern legitimitet från allmänheten (Dowling et al., 2018). Denna regleringshets kan ha 
varit på bekostnad av revisionskvaliteten i många fall, trots att avsikten var den motsatta 
(ibid.). Detta stöds till viss del av resultaten som visar att obligatorisk byrårotation har 
införts ur ett legitimitetsperspektiv för att politiker ska kunna ge sken av att de har agerat 
i frågan. 
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6. SLUTSATS 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens forskningsfrågor samt studiens slutsatser. Därefter 
förtydligas studiens teoretiska respektive praktiska bidrag för att sedan föra en 
avslutande diskussion med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Forskningsfrågor 
- Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar revisorns kompetens? 

- I så fall, på vilket sätt? 
 
För obligatorisk byrårotations påverkan på kompetensen speglas följande påverkningar, 
(1) påverkan på revisorns kompetens som grundar sig i dennes erfarenhet samt (2) 
påverkan på revisorns kunskap om regelverken. För den förstnämnda påverkan innebär 
det att revisorn skapar sig en större bredd genom att de hanterar flera olika typer av bolag, 
däremot påverkas även denna del av att revisorn som tvingas rotera klienter förlorar 
möjligheten att utveckla en spetskompetens då mandatperioden begränsas. För den andra 
påverkan framgår det att införandet av obligatorisk byrårotation inte påverkar revisorns 
kunskap om regelverken, bland annat genom att revisorerna själva anser att deras 
förståelse för exempelvis revisionsmetodiken inte förbättras genom att rotera klienter 
oftare. Slutligen, huruvida den totala kompetensen förbättras eller försämras framgår inte 
av studien då det är ovisst till vilken grad denna större bredd samt förlorade 
spetskompetens påverkar den sammantagna kompetensen. 
 

- Anser revisorer att obligatorisk byrårotation påverkar revisorns oberoende? 
- I så fall, på vilket sätt? 

 
Utifrån den obligatoriska byrårotationens påverkningar på oberoendet speglas ytterligare 
två påverkningar, (3) påverkan på revisorns synliga oberoende samt (4) påverkan på 
revisorns faktiska oberoende. Resultaten i denna studie indikerar på att det synliga 
oberoendet stärks till följd av obligatorisk byrårotation då allmänheten tolkar denna 
rotation som att revisorn förblir oberoende utan att få för starka relationer. Även om det 
synliga oberoendet  stärks behöver det inte nödvändigtvis innebära att det faktiska 
oberoendet blir bättre. Dock förstärks allmänhetens uppfattning om revisorns oberoende 
genom att den obligatoriska byrårotationen bidrar med legitimitet för professionen. Detta 
genom att lagstadgandet av rotation kan anses eliminera eventuella oberoendehot i 
exempelvis för nära relationer med kunden. Dock är alla intervjuade revisorer eniga om 
att det faktiska oberoendet inte alls påverkas av detta införande, eftersom det är självklart 
för revisorer enligt dem att förbli oberoende i deras yrkesroll.  
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6.1.2 Slutsats 

Studiens slutsatser visar därmed att det finns två sätt att se på oberoendet vilka är synligt 
oberoende och faktiskt oberoende, samt två olika sätt att se på kompetens vilka är 
regelverkskompetens och erfarenhetskompetens. Dessa komponenter utgör alltså olika 
beståndsdelar av revisionskvalitet då oberoende och kompetens tillsammans utgör 
revisionskvalitet.  

6.1.3 Teoretiskt bidrag 

Genom att genomföra semistrukturerade djupintervjuer med revisorer om deras syn på 
revisionskvalitet och obligatorisk byrårotations påverkan på revisionskvalitet, har studien 
kunnat bidra till att ytterligare precisera begreppet revisionskvalitet. Studien har även 
bidragit till att öka förståelsen för vad aktörerna inom revisorsprofessionen anser att den 
obligatoriska byrårotationen har för påverkningar på revisionskvaliteten. 

6.1.3 Praktiskt bidrag 

Resultaten var någorlunda eniga om att det faktiska oberoendet samt till viss del 
kompetensen inte påverkas av införandet av obligatorisk byrårotation. Med hänsyn till 
detta bidrar denna studie praktiskt till att ifrågasätta denna reglering och lagstiftare bör 
därför se över densamma och möjligtvis revidera regleringen. Denna studien bidrar även 
till att skapa en debatt där lagstiftare istället får utrymme att argumentera om de borde 
fokusera på att skapa större möjligheter för professionen att framgångsrikt genomföra 
deras uppdrag istället för att begränsa. 

6.2 Avslutande diskussion 
Att obligatorisk byrårotations införande har påverkningar på revisionskvalitet och dess 
beståndsdelar är vad studien visar på. Däremot går det inte att utifrån denna studien 
konstatera hur dessa påverkningar på beståndsdelarna i begreppet revisionskvalitet 
kommer att påverka den sammantagna revisionskvaliteten, då studien inte kunnat 
identifiera de olika beståndsdelarnas värde för en sammantagen revisionskvalitet. Därför 
föds en rekommendation för framtida studier att ur denna studiens begränsningar värdera 
revisionskvalitetens beståndsdelar och undersöka huruvida den obligatoriska 
byrårotationens sammantagna påverkan på revisionskvaliteten ter sig. Framtida forskning 
kan då göra en kvantitativ studie för att mäta hur revisionskvaliteten påverkas av denna 
reglering, i form av att exempelvis jämföra antalet anmärkningar i revisionsberättelsen 
före och efter införandet. För författarna har det framgått att begreppet revisionskvalitet 
och dess förhållande till obligatorisk byrårotation är komplext. Detta blev tydligt från 
empirin då revisorernas definitioner kring oberoende och kompetens kunde skilja sig, 
framförallt i förhållande till tidigare studiers definition av revisionskvalitet men även till 
att kunna förstå studiens framtagna påverkningars verkliga innebörd.   
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Bilaga 1: Revisorns roll 
En revisor är den personen som yrkesmässigt utför revideringar av företag (Cassel, 1996). 
De personer som ansvarar över revisionen är auktoriserade revisorer (Aktiebolagslag 
[ABL], SFS 2005:551). För att bli auktoriserad revisor behöver personen genomgå en 
utbildning om minst sex år, utbildningen är uppdelad i två delar (Revisorsinspektionen, 
u.å). Den första delen är en teoretisk del som kräver att personen minst avlagt en 
kandidatexamen. Den andra delen, så kallad den praktiska delen, kräver att personen 
genomgår en praktisk utbildning som handleds av en tidigare godkänd revisor eller 
auktoriserad revisor (ibid.). Avslutningsvis behöver den som önskar att bli auktoriserad 
revisor avlägga ett prov hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat, för att därefter 
bli auktoriserad (ibid.). Revisorns roll är bland annat att granska berörda bolags årsbokslut 
och den uppförda bokföringen, men även med hjälp av ett professionellt skepticistiskt 
förhållningssätt granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (Prop. 
2009/10:204).  
 
Revisorn kan även beskrivas som en medlare och en tolk av bolagets ledning (Johansson, 
Häckner och Wallerstedt, 2005). Beskrivningen grundar sig på att revisorn har ett flertal 
sammanvävda kriterier, såsom kund och regelverk, att förhålla sig till och samtidigt 
lyckas producera en revision som inte tryter på de fastställda regler som finns men ändå 
skapar en produkt som tillfredsställer kunden (ibid.). Revisorn ska då bidra 
uppdragsgivaren och övriga intressenter med godtagbara beslutsunderlag (Cassel, 1996). 
Ett beslutsunderlag kan då vara en revisionsberättelse, en revisionsberättelse bidrar med 
en försäkran till intressenter att den ekonomiska ställningen som presenteras är korrekt 
och således kan intressenter ta ett korrekt beslut om att exempelvis investera (ibid.). Men 
å andra sidan kan även en revisionsberättelse med invändningar eller anmärkningar, även 
känt som oren revisionsberättelse, vara nödvändig (ibid.). Den orena revisionsberättelsen 
avser att bistå intressenter med en varning istället, om det reviderade bolagets ställning 
för att som tidigare nämnt bidra till att korrekta beslut kan tas utifrån den finansiella 
rapport som bolaget lämnat (ibid.).  
 
Trots att revisorn ska lämna godtagbara beslutsunderlag finns det ifrågasättanden då 
revisorn som det reviderade bolagets medlare, kontrollant av ekonomiska ställning och 
kontrollant av ledningens förvaltning även förhandlar med densamma om huruvida 
revisorn ska erhålla uppdraget att sköta revisionen eller ej (Johansson et al., 2005). Detta 
skapar en styrkedynamik som missgynnar revisorns roll och oberoende till bolaget samt 
den kvalitet på revisionen som produceras som följd (ibid.).  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Hej! 
 
Våra namn är Erik och Tobias, vi är två civilekonomstudenter som just nu skriver vårt 
examensarbete. Vårt examensarbete berör de rådande förändringarna inom 
revisionsbranschen, såsom den obligatoriska byrårotationen. Vi vill skapa förståelse för 
hur obligatorisk byrårotation påverkar revisionskvaliteten, om det blir bättre eller sämre 
med mer regleringar. Mer konkret vill vår studie beskriva revisorernas perspektiv och 
skapa förståelse på vilket sätt de anser att den obligatoriska byrårotationen påverkar 
revisionskvaliteten. 
 
Vi önskar därför att få träffa och intervjua dig angående detta området för att kunna ta 
del av din syn på ämnet. Intervjun beräknas ta en timme och din medverkan är anonym 
om du så önskar. 
 
Forskningsetik 

1.     Får vi spela in intervjun? 
2.     Vill du vara anonym? 
3.     Vill du få en sammanställning av dina svar? 
4.     Får vi kontakta dig om vi behöver komplettera några svar? 

 
Uppvärmningsfrågor 

5.     Hur många år har du varit verksam inom revisionsbranschen? 
6.     Vad är din befattning? 

 
Obligatorisk byrårotation 

7.     Anser du att regleringen av revisorsprofessionen har blivit mer omfattande? 
-    Varför? / Varför inte? 

8.     Vad tycker du om regleringen av revisorsprofessionen? 
- Varför? / Varför inte? 

9.    Hur tänker du angående införandet av obligatorisk byrårotation? 
10.  Hur långa är vanligtvis din byrås revisionsuppdrag? 
11.  Skiljer sig revisionsprocessen beroende på hur länge ni har haft kunden? 

- Hur / Varför inte? 
12.  Upplever du att det finns några fördelar med att ha ett revisionsuppdrag 

under en längre period, exempelvis längre än tio år? 
13.  Upplever du att det finns några nackdelar med att ha ett revisionsuppdrag 

under en längre period, exempelvis längre än tio år? 
 
Oberoende 

14.  Hur definierar du oberoende inom revision? 
15.  Hur tycker du att revisorns oberoende påverkas av införandet av obligatorisk 

byrårotation? 
16.  Hur arbetar du för att förhålla dig oberoende till dina uppdrag? 
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-    Förmedlar ni detta till allmänheten? 
o   På vilket sätt? / Varför inte? 

17.  Vilka faktorer anser du påverka revisorns oberoende mest? 
-    Utveckla! 

18.  Kan du ge ett exempel på en situation där ditt oberoende har hotats? 
-    Hur hanterade du denna situationen? 

 
Kompetens 

19.  Hur definierar du kompetens inom revision? 
20. Hur tycker du att kompetens skapas inom revision? 
21.  Hur tycker du att revisorns kompetens påverkas av införandet av obligatorisk 

byrårotation? 
-    Varför? / På vilket sätt? / Varför inte? 

 22. Hur arbetar du för att bibehålla och erhålla din kompetens inom revision? 
- Hur påverkas din kompetens vid nya uppdrag? 
- Utveckla! 

 
Legitimitet 

23.  Hur definierar du legitimitet inom revision? 
24.  Anser du att revisorns kompetens och oberoende påverkar legitimiteten? 

-    På vilket sätt? 
25.  Tycker du att revisorns legitimitet påverkas av en mer omfattande reglering, 

exempelvis obligatorisk byrårotation? 
-    I så fall, hur? 
-  Om inte; hur tror du att samhället uppfattar regleringens påverkan på 

revisorns legitimitet? 
26.  Varför tror du att obligatorisk byrårotation har implementerats/införts ur ett 

legitimitetsperspektiv? 
27. Är det något du vill tillägga? 

  
Tack för oss! 
 

 


