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Sammanfattning 
 

Revision är ett än mer aktuellt ämne nu än på flera decennier då det debatteras vitt och 

brett kring vad en revisor skall eller bör göra. I och med de tidigare införda 

byrårotationskraven begränsar det företag av allmänt intresse att inte under mer än 

maximalt tio år använda samma revisionsbyrå, med chans till förlängning. Vi har därför 

valt att undersöka hur längden på revisionsuppdragen kan inverka på stora onoterade 

bolag i en mindre geografisk zon, i vårt fall Umeå kommun med omnejd genom att 

intervjua tre revisorer och deras klienter.  

 

Baserat på problemdiskussionen har vi bestämt följande problemformulering för studien. 

      

Hur upplever revisionsbyråerna och deras klienter att oberoendet samt revisionskvalitet 

samspelar med revisionsprocessen vid korta respektive långa revisionsuppdrag? 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förhållandet mellan klient och revisor upplevs 

ha en samverkan med kvaliteten i revisionen samt på revisorernas oberoende till deras 

klienter över tid. Detta kan ligga till grund för framtida diskussioner gällande byrårotation 

för huruvida oberoende och revisionskvalitet utvecklas över tid under revisionsuppdraget. 

 

Med en kvalitativ ansats har vi genomfört nio intervjuer med tre revisorer samt sex 

klienter. Klientförhållandena till respektive revisor är ett långvarigt revisionsuppdrag 

(fler än fem år) och ett kortvarigt revisionsuppdrag (mindre än 5 år sedan övertagandet). 

Denna unika inblick i revisor-klientförhållandet kopplas till flertalet faktorer samt teorier 

vilka kan ha en samverkan och förklaring till förändringen i oberoendet samt 

revisionskvaliteten.   

 

Vi kommer i vår studie fram till att revisionsprocessen ser väldigt lik ut vid korta samt 

långa revisionsuppdrag där första året är speciellt omfattande, men år 2 och framåt 

vanligtvis är lika omfattande år efter år. Vad gäller oberoende finner vi att desto längre 

relation som skapas mellan klient och revisionsbyrå desto mer omfattande blir 

rådgivningen till klienten vilket kan påverka revisionsbyråns oberoende mot klienten rent 

finansiellt. Vidare är revisionskvalitet en term som definieras olika, men i teorin hävdar 

flertalet att detta kan speglas av oberoendet till klienten. I vår studie har definitionen 

uppfattats olika mellan revisor och klient vilket visar på ett förväntningsgap mellan de 

båda. Enligt respondenterna är revisionskvalitet något som skulle kunna förbättras av 

byrårotation när flera anser att långa revisionsuppdrag kan bli för rutinmässiga och att det 

skulle vara bra om nya individer kommer in och tittar på uppdraget från ett nytt 

perspektiv. 

 

Förslag till vidare forskning skulle till exempel vara en enkätundersökning med ett mer 

omfattande geografiskt område där fler företag av större storlek innefattas av 

populationen för att kunna jämställa dessa med de företag som redan omfattas av reglerna 

om obligatorisk byrårotation. 

 

Nyckelord: Audit, big four, big seven, audit quality, audit independence, audit firm 

rotation, auditor rotation, expectation gap, evidential matter, audit procedures och audit 

tenure. 
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Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Svanström, ovärderlig 

kritik och kunskap inom området gjorde denna studie betydligt mindre komplicerad. Vi 

vill även rikta ett tack till våra respondenter vilka gav oss möjligheten att genomföra 

denna uppsats och ett extra stort tack till den respondent som uttryckte frasen “rigorösa 

frågebatterier”, vilket har skänkt oss många skratt. 

 

Slutligen riktar vi en stor tacksamhet till tisdagar och onsdagar med Champions League, 

hamburgare samt ett oersättligt sällskap vilket tog oss igenom många tunga stunder under 

våren. 

      
Vi avslutar detta med att önska er en trevlig läsning och ett citat uppsnappat längs med 

vägen: 

 

“Det är så att det kittlar i magen när man hör titeln” - Linus kompis 

      

      
 
Umeå den 23 maj 2019. 

 

      

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

 

Linus Garefelt   Marcus Persson 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.2 Problembakgrund ......................................................................................................1 

1.3 Problemdiskussion .....................................................................................................3 

1.4 Problemformulering ...................................................................................................5 

1.5 Syfte ..........................................................................................................................6 

1.6 Avgränsningar ............................................................................................................6 

1.7 Begreppsförklaringar..................................................................................................6 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................... 8 

2.1 Agentteori .................................................................................................................8 

2.2 Förväntningsgap ........................................................................................................8 

2.3 Revisionsprocessen ....................................................................................................9 

2.4 Oberoende .............................................................................................................. 11 

2.5 Revisionskvalitet ...................................................................................................... 12 

2.6 Audit tenure ............................................................................................................ 14 
2.6.1 Korta revisionsuppdrag ............................................................................................................ 15 
2.6.2 Långa revisionsuppdrag............................................................................................................ 16 
2.6.3 Byte av revisor .......................................................................................................................... 16 

2.7 Sammanfattande analysmodell ................................................................................ 18 

3. Metod .............................................................................................................20 

3.1 Ämnesval ................................................................................................................. 20 

3.2 Förförståelse ............................................................................................................ 20 

3.3 Angreppssätt ........................................................................................................... 21 

3.4 Kunskapssyn ............................................................................................................ 21 

3.5 Verklighetssyn ......................................................................................................... 22 

3.6 Forskningsmetod ..................................................................................................... 22 

3.7 Kritik mot metodval ................................................................................................. 23 

3.8 Litteraturinsamling................................................................................................... 24 

3.9 Källkritik .................................................................................................................. 24 

3.10 Urvalsmetod .......................................................................................................... 26 

3.11 Datainsamling ........................................................................................................ 28 

3.12 Intervjuförfarande.................................................................................................. 29 
3.12.1 Intervjuarens involvering ....................................................................................................... 29 
3.12.2 Genomförande av intervjun ................................................................................................... 29 

3.13 Hantering av insamling av data ............................................................................... 30 

3.14 Analysmetod .......................................................................................................... 31 

3.15 Etiska aspekter och principer .................................................................................. 32 



 

 
 

4. Empiri  ............................................................................................................33 

4.1 Revisionsprocess ...................................................................................................... 33 
4.1.1 Revisor-klientsamband 1 gällande revisionsprocess................................................................ 33 
4.1.2 Revisor-klientsamband 2 gällande revisionsprocess................................................................ 34 
4.1.3 Revisor-klientsamband 3 gällande revisionsprocess................................................................ 35 

4.2 Oberoende .............................................................................................................. 37 
4.2.1 Revisor-klientsamband 1 gällande oberoende ........................................................................ 37 
4.2.2 Revisor-klientsamband 2 gällande oberoende ........................................................................ 38 
4.2.3 Revisor-klientsamband 3 gällande oberoende ........................................................................ 38 

4.3 Revisionskvalitet ...................................................................................................... 40 
4.3.1 Revisor-klientsamband 1 gällande revisionskvalitet ................................................................ 40 
4.3.2 Revisor-klientsamband 2 gällande revisionskvalitet ................................................................ 41 
4.3.3 Revisor-klientsamband 3 gällande revisionskvalitet ................................................................ 42 

4.4 Audit tenure ............................................................................................................ 43 
4.4.1 Revisor-klientsamband 1 gällande Audit tenure ...................................................................... 43 
4.4.2 Revisor-klientsamband 2 gällande Audit tenure ...................................................................... 45 
4.4.3 Revisor-klientsamband 3 gällande Audit tenure ...................................................................... 46 

5. Analys .............................................................................................................48 

5.1 Agentproblem .......................................................................................................... 48 

5.2 Förväntningsgap ...................................................................................................... 50 

5.3 Revisionsprocessen .................................................................................................. 51 

5.4 Oberoende  .............................................................................................................. 51 

5.5 Revisionskvalitet ...................................................................................................... 52 

5.6 Audit tenure ............................................................................................................ 53 

5.7 Sammanfattande tabell ............................................................................................ 57 

6. Avslutande diskussion och kvalitetskriterier  ....................................................58 

6.1 Rekommendation för vidare forskning och samhälleliga aspekter ............................. 59 

6.2 Kvalitetskriterier ...................................................................................................... 59 
6.2.1 Trovärdighet ............................................................................................................................. 60 
6.2.2 Äkthet ....................................................................................................................................... 60 

Referenser: .............................................................................................................63 

Appendix  ...............................................................................................................69 

Appendix 1: Mejlmall - Revisor ....................................................................................... 69 

Appendix 2: Mejlmall - klienter kort- och långsiktiga ...................................................... 69 

Appendix 3: Intervjuguide - Revisor ................................................................................ 70 

Appendix 4: Intervjuguide – Klienter .............................................................................. 72 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Tabell- och figurförteckning 
 

Tabell 1. Intervjuförfarande …………………………………………………………………. 33 

Tabell 2. Klienterna och revisorerna står sig kortsiktigt/långsiktigt …………………… 57 

 

Figur 1. Revisor-klientförhållande - kort- och lång sikt ……………………………….…. 5 

Figur 2. Analysmodell ………………………………………………………………………… 19 

Figur 3. Utvalda intervjuobjekt ……………………………………………………………… 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
[Denna sida har avsiktligen lämnats tom] 



 

1 
 

1. Inledning 
 
Följande kapitel inleder uppsatsen med att framhäva bakgrunden och introducerar 

läsaren för forskningsområdet. Inledningsvis presenteras revisorns och redovisningens 

funktion i samhället för att sedan övergå till händelser ur historien vilka definierat 

branschen i sin helhet. Vidare diskuteras och redogörs för problem som tar upp ämnets 

relevans, vilket senare leder fram till den problemformulering samt det syfte vilket 

uppsatsen grundar sig i. Slutligen redovisas studiens avgränsningar vilket ligger till 

grund för den teoretiska referensramen. 

 

Revisor eller auditor på engelska, en titel daterad till romartiden för 3000 år sedan och 

syftar till lyssnare eller åhörare vilket var den person som lyssnade till skattebetalares 

deklaration (Hayes et al., 2005, s. 2). Revision är den här vetenskapliga studiens 

huvudområde vilket vi kommer att förhålla oss kring genomgående i uppsatsen. Eftersom 

vi författare båda har studerat redovisning och finansiering på C- och D-nivå ter det sig 

naturligt att vi följer vägen vi slagit in på och efterforskar inom ett mer specifikt område 

likt revision. Med de nya regleringarna för revisionsbyråerna att anpassa och införliva är 

ämnet högaktuellt. På ett mer individuellt och personligt plan påverkar det även våra 

framtida karriärer i form av revisorsassistenter hos revisionsbyråerna. 

      
      

1.2 Problembakgrund 

      
Revisorn har till huvudsaklig arbetsuppgift att granska, kontrollera och kvalitetssäkra att 

företagets räkenskaper är regelrätta samt i linje med lagen för att infria 

redovisningskraven specifikt för de olika företagsformerna (FAR, u.å.a). Revisorns egen 

kvalitetsstämpel är auktorisationen vilket ges enbart till de revisorer som 

kvalitetskontrollerats av Revisorsinspektionen efter att ha avklarat auktorisationsprovet 

och uppnått övriga krav för att bli auktoriserad revisor (RI, u.å.a). Dessa krav skall inge 

ett förtroende och konfirmera en auktoritet till revisorn från reviderade företagssida 

(FAR, u.å.b). För att kunna bli auktoriserad revisor krävs en kandidatexamen om 180 

högskolepoäng från ämnesområden specifikt utvalda av RI, därefter krävs tre års 

arbetslivserfarenhet inom revision för att sedan få avlägga revisorsexamen och därmed 

uppnå auktorisation hos Revisorsinspektionen (RI, u.å.b). 

 

För att ett företag skall kunna operera och vara verksamt krävs det att räkenskaperna är i 

ordning och korrekt värderade. Det är här redovisning och revision fyller sin funktion i 

företaget. På redovisningsavdelningen hos ett företag är den väsentliga arbetsuppgiften 

att redovisa och sammanställa företagets finansiella ställning. Beroende på storlek hos 

företaget kan redovisningsavdelningen bestå av en till flera dussin individer med diverse 

ansvar och uppgifter för att på ett korrekt sätt upplysa allmänheten om förhållandena i 

företaget (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

En auktoriserad revisors primära uppgift är att upprätta en revisionsberättelse där denne 

kontrollerar företagets räkenskaper för att ge sitt objektiva samt sitt professionella 

uttalande angående företagets ekonomiska och finansiella förhållanden. Denna skall vara 

helt i enlighet med god revisionssed (FAR, u.å.c). Revisionsberättelsen har till uppgift att 

underlätta för årsstämman att fatta beslut gällande organisationens framtid och utfall. Till 

exempel om verkställande direktören, styrelsen och dess ledamöter skall få ansvarsfrihet 
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samt hur deras proposition beträffande årsresultat skall disponeras på lämpligt vis 

(Bolagsverket, 2019). En ytterligare viktig uppgift för revisorn är att denne även agerar 

rådgivare åt klienterna med sina objektiva bedömningar för att hjälpa företaget med att 

bland annat förbättra deras processer (FAR, u.å.c). Det disciplinära systemet vilket 

revisorn skall förhålla sig till för att tillämpa god revisionssed, oberoende och högsta 

möjliga revisionskvalitet är tillhandahållet av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

och är revisorernas branschorganisation i Sverige (FAR, u.å.d).  

 

I rapporten över månatlig statistik publicerad av Revisorsinspektionen går det att utläsa 

att det i februari månad år 2019 finns 161 stycken revisionsbolag registrerade i Sverige. 

Cirka 3200 revisorer är fördelade på dessa 161 stycken byråer (RI, 2019). I en 

framtidsstudie framtagen på begäran av FAR gjord av företaget Kairos Future presenteras 

marknadsandelarna hos Big Seven-byråerna som utgörs av Big Four, dvs Deloitte, EY, 

KPMG och PWC, samt BDO, Grant Thornton och Mazars. Där kan utläsas att närmare 

90 procent av antalet revisorer är anställda hos någon av Big Seven, det innebär alltså att 

resterande 154 revisionsbyråer anställer resterande tio procent av revisorerna i Sverige 

(Kempe, 2013, s. 10–11). 

 

Rollen auktoriserad revisor var under luppen redan på 1930-talet kort innan den 

stundande Kreugerkraschen, när den auktoriserade revisorn för koncernen skrivit i sin 

revisionsberättelse att inget ovanligt hade framkommit. Intrycket från helhetsrevisionen 

och balansräkningen stämde väl överens med räkenskaperna för det gångna året. Det hade 

även vilt spekulerats tidigare om att staten bör gå in och hjälpa allmänheten med att 

säkerställa företagens räkenskaper eftersom osedvanligt mycket pengar var i omlopp 

under den här perioden. En motion hade även framlagts, men avslagits då man ansåg att 

man bör vänta med att ändra aktiebolagslagen innan den i sin helhet hade reviderats. Det 

framkom även att revisorn för Kreugerkoncernen inte hade fått nog med tillräcklig insyn 

i koncernens transaktioner och verifikationer vilket inte framgick i den skrivna 

revisionsberättelsen. Sedermera hade även den auktoriserade revisorn haft anställning 

och upprättat bokslut åt koncernen parallellt med att Ivar Kreugers gode vän ägde byrån 

på vilken den auktoriserade revisorn jobbade på. Detta medförde att oberoende och 

utfärdande av auktorisation för revisorer ifrågasattes och därmed stärktes lagstadgat i den 

nya aktiebolagslagen vilken stiftades 1944. I den nya aktiebolagslagen skrevs det in att 

det skulle vara Handelskammarens uppgift att utse auktoriserade och godkända revisorer, 

men även att titlarna Godkänd revisor och Auktoriserad revisor blev skyddade enligt 

svensk lag (Wallerstedt, 2009). 

 

Internationellt sett har revisionsbranschen sedan 2000-talets början fått vidta omfattande 

åtgärder för att ändra samt formatera om branschen till den trovärdiga och pålitliga källa 

det bör vara. Efter att revisionsbyrån Arthur Andersen gått under till följd av deras 

misskötsel hos företaget Enron väcktes frågan om oberoendet, objektiviteten och 

revisionskvalitet på nytt inom revisionsbranschen (Rahnert, 2017, s. 15). Enronfallet, 

vilket blev ett världskänt fall år 2001 där Enron Corporation, en energijätte på 

amerikanska börsen som agerat i maskopi med som revisorer. Revisionsbyrån Arthur 

Andersen hade tillsammans med företaget manipulerat Enrons rapporter och 

huvudböcker i åratal utan att några varningsflaggor höjts (Abelson, R. & Glater, J.D., 

2002). Detta eftersom Arthur Andersens revisorer var anställda samt agerade både 

rådgivare och revisorer åt företaget vilket påverkade gravt deras oberoendeställning, 

intressen, men även objektivitet mot deras klienter, i det här fallet Enron (Rahnert, 2017, 

s. 18). 
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När man pratar om revisorns oberoendeställning, hänvisar man oftast till det som i lagen 

kallas opartiskhet och självständighet. Detta stadgas i Revisorslagen (2001:883) 20 § att 

“En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”, mer om detta i ett senare 

skede. För att detta skall säkerställas ytterligare, förutom att revisorn skall avgå om denne 

har någon sorts koppling till företaget vilket kan påverka dennes oberoende, har EUs 

ministerråd i april 2014 antagit ett nytt revisionspaket vilket omfattar företag av allmänt 

intresse. Dessa företag är börsbolag och finansiella bolag. I revisionspaketet finns 

bestämmelser om byrårotation vilka innebär att ett företag av allmänt intresse måste byta 

revisionsbyrå efter ett specifikt tidsintervall. För ett börsbolag, som inte är ett finansiellt 

bolag, behöver en upphandling göras av revisionen efter högst tio år. Däremot har de 

möjlighet till förlängning av revisionsbyrån med ytterligare tio år. Vad gäller de 

finansiella bolagen spelare det ingen roll om det är börsnoterat eller inte. Finansiella bolag 

likställs med ett företag av allmänt intresse trots allt och måste även göra en upphandling 

av revisionen efter tio år. Dock har de inte möjlighet till någon förlängning 

(Lagrådsremiss, 2016, s. 165–166). 

 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Företag i olika branscher måste precis som alla andra revidera sina intressekonflikter, 

men för revisionsföretag är det till och med lagstadgat. De agerar som en garanti för 

vederbörande intressenter åt företag där de årligen släpper årsredovisningar och andra 

redovisningar vilket illustrerar deras ekonomiska ställning. Där kan vederbörande 

intressenter vara allt från banker, spekulanter, aktieägare till offentlig sektor (Europeiska 

Kommissionen, Grönbok). I denna Grönbok fortsätter de också med att konstatera 

“Oberoende bör således vara en orubblig hörnsten i revisionsarbetet” (Europeiska 

Kommissionen, 2010, s. 11). 

 

Som tidigare nämnt antog EU ett revisionspaket om särskilda krav på revisionslängd 

gällande företag av allmänt intresse. Utöver oberoende eftersträvas även en höjning av 

revisionskvaliteten i och med dessa regler (SOU 2015:49, s. 142). Detta blir extra 

intressant för oss när det är något vi kommer att undersöka i vår studie vad gäller 

revisionskvalitet, men även huruvida revisorns oberoende kontrolleras eller upprätthålls 

i och med de nya reglerna. Dessa regler omfattar dock inte alla företag utan endast företag 

av allmänt intresse.  

 

Den 23 november 2018 skrev Revisorsinspektionens generaldirektör Per Johansson en 

debattartikel om den generella synen på revisorn och hur den bör bevaras. Han förklarar 

där att det alltid uppmärksammas när en revisor gör ett fel, men inte annars. Där arbetet 

vilket revisorn utför kan likställas med poliser, journalister och advokater som rapporterar 

och ser till att brott inte fortgår eller uppkommer (Johansson, P., 2018). Det är lätt att 

bedöma en revisors praktiska kompetenser när det kommer till revision, men när det 

kommer till etik och värderingar är det inte lika lätt. Enligt vår åsikt kan det även vara 

svårt att bedöma en revisors oberoende till klienten vilket kan påverka 

revisionskvaliteten.  
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Från 2010 kunde drygt 70 procent av de svenska aktiebolagen välja bort den tidigare 

obligatoriska revisorn för att på det viset undvika onödiga kostnader vilka inte sågs 

nödvändiga i mindre aktiebolag.  

 

Mindre aktiebolag definieras enligt följande: 

● Fler än 3 anställda (i medeltal),  

● Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning, 

● Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning,  

 

där två av dessa gränsvärden måste varit uppfyllda de två senaste åren. Sedan 2010 har 

mer än fyra av fem nystartade svenska aktiebolag valt att inte använda sig av revision 

(Hadjipetri Glantz, 2017). Detta kan tyda på ett problem där bristande tilltro till revision 

och revisorer som yrkesgrupp påverkar hela revisionsbranschen. Bristen på tilltro är ett 

överhängande problem för revisionsbranschen efter skandaler likt Kreugerkraschen och 

Enronfallet där tilltron har lett till att oberoendet sviktat och fått ogynnsamma 

konsekvenser för branschen. 

 

Det har länge diskuterats om revision och rådgivning skall tillhandahållas av 

auktoriserade revisorer. De som argumenterar för att det skall finnas trycker på att det är 

kostnadseffektivt att använda sig av samma personer till rådgivning som den lagstadgade 

revisionen då dessa personer redan är insatta i branschen samt i företaget. Företag skulle 

annorledes behöva vända sig till andra konsulter på andra byråer för vidare konsultering 

angående sina icke-revisionsfrågor. Argumenten emot att revisorer skall kunna 

tillhandahålla dessa tjänster kombinerat är att rådgivningen försämrar 

oberoendeställningen till klienten (Reynolds et al., 2004, s. 29). 

 

I en kvantitativ studie gjord av Beck & Wu (2006) mäter hur rådgivningstjänster ger 

revisorn en djupare förståelse till klienternas affärsmodell och omvärldsrisker. Genom 

detta lär revisorerna sig att influera, förutse och interagera i klientens affärer. Beck & Wu 

kom fram till att det finns ett positivt samband på lång sikt mellan rådgivning och dess 

samverkan med revisionskvalitet. Här lär sig revisorerna att eliminera klientens misstag 

och höjer därmed revisionskvaliteten.  

 

För långa revisionsuppdrag, inte bara med samma revisor utan även samma revisionsbyrå, 

har stora problem uppdagats. Speciellt i fallet mellan PWC och SCA där deras 

affärsmässiga relation sträcker sig tillbaka till 1933 sedan P O Öhrling startade 

revisionsbyrån som idag heter PWC. Där hade PWC kommit nära SCAs ledning och även 

där två av PWC:s revisorer deltagit i jakter som SCA anordnat (Isacsson, 2016). Manry 

et al. (2008, s. 553) förklarar i sin studie där man har tittat på om det finns ett samband 

mellan revisionskvalitet och längden på ett revisionsuppdrag att de inte såg något negativt 

samband. Däremot kunde man se att för mindre klienter och för byråer, utanför Big 4, 

som har mindre klienter fanns det ett signifikant negativt samband mellan längden på 

revisionsuppdraget och revisionskvalitet.  

 

Det finns två motsatta argument gällande revisionskvalitet i termer av kompetens och 

teknikaliteter där man menar med kompetens att det kan vara teknikaliteter som utvecklas 

över tid i och med det förtroende som byggs över tid är uppdraget en investering för 

klienten. Obligatorisk byrårotation skulle inte bara öka de inledande kostnaderna för 

klienten utan även det ihopsamlade värdet som byggts över tid mellan revisor och klient 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 40 & 45). Däremot vad gäller kompetens hävdar 
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Arruñada & Paz-Ares (1997, s. 45) att långa revisionsuppdrag kan ge upphov till 

rutinmässiga revisioner som har en negativ effekt på revisorns kompetens. 

      

Vad gäller tidigare studier är det majoriteten kvantitativa studier från undersökningar i 

USA (som vidare kommer nämnas under avsnitt 2.6), men även andra länder i världen. 

Vi kan inte hitta några tidigare studier för detta ämne där man har intervjuat både 

revisorer och deras klienter. Eftersom det inte finns en enda gemensam uppfattning om 

hur revisionskvalitet definieras förblir detta olika för varje studie. Här anser vi att det 

finns ett forskningsgap där längden på revisionsuppdraget inverkar på oberoendet samt 

revisionskvaliteten. Vad gäller oberoende säger majoriteten att det inte finns ett negativt 

samband mellan oberoende och längre revisionsuppdrag. Däremot finns skandalen 

mellan PWC och SCA samt att forskare argumenterar för i sina studier att oberoendet 

kan utmanas i längre revisionsuppdrag vilket också är en bakgrund till varför 

obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse har införts inom EU. 

 

Studiens praktiska bidrag ämnar först och främst att rikta sig till revisionsbyråer samt 

företag i behov av revision. Där vi hoppas kunna bidra med en ökad förståelse hos klienter 

samt revisorer gällande hur tidslängden på uppdragen inverkar på revisionskvaliteten och 

oberoendet. Där vårt tillvägagångssätt att intervjua tre revisorer med tillhörande klienter 

på lång sikt och nyligen övertagna bidrar till förståelsen. Utöver revisionsbyråer och 

företag som är i behov av revision, kan även denna studie ligga till grund för lagstiftare i 

eventuella diskussioner gällande utökande av byrårotation, för att förbättra oberoendet 

och revisionskvaliteten. Vidare anser vi att vår studie kan vara till praktisk nytta för 

sådana, likt oss själva, vilka söker sig till revisionsyrket. Nyexaminerade studenter, 

personer med ett genuint intresse för detta eller för den delen revisorer sökandes till en 

Big Seven-byrå för att hjälpa dessa att nå en djupare förståelse för arbetsmarknaden, 

branschen och revisionsyrket i sin helhet. 

      

 
Figur 1. Revisor-klientförhållande - kort- och lång sikt. 

      
 

1.4 Problemformulering 
 
Baserat på problemdiskussionen har vi formulerat följande problemformulering för 

studien. 
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Hur upplever revisionsbyråerna och deras klienter att oberoendet samt revisionskvalitet 

samspelar med revisionsprocessen vid korta respektive långa revisionsuppdrag? 

 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förhållandet mellan klient och revisor upplevs 

ha en samverkan med kvaliteten i revisionen samt på revisorernas oberoende till deras 

klienter över tid. Detta kan ligga till grund för framtida diskussioner gällande byrårotation 

för huruvida oberoende och revisionskvalitet utvecklas över tid under revisionsuppdraget. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

I vår insamling av empiriskt material har vi valt att endast fokusera på revisor-

klientförhållanden i stora företag med säte i Umeå kommun med omnejd. Eftersom vi 

författare av denna studie studerar på Umeå universitet och tidslängden för denna studie 

endast omfattar 30 högskolepoäng, tillika en termin, har vi därför tagit hänsyn till 

tidsaspekten och den geografiska aspekten i studien. Vidare har vi valt ut tre stycken 

byten av revisionsbyrå som skett 2014 eller senare. Detta för att få information från 

kortvariga klienterna med förhoppningen att revisorerna och klienternas 

ekonomiansvariga fortfarande är kvar och där minnet förhoppningsvis fortfarande är 

relativt färskt. Samt avgränsat den längre relationen till att minst ha pågått i åtta år eller 

fler. De byråer vi riktat in oss på är Big Seven eftersom dessa byråer sitter på den kunskap 

och erfarenhet som vi ämnar undersöka djupare. De har även flest anställda vilket innebär 

att det förhoppningsvis finns tid för intervjuer under den tilltänkta perioden som 

sammanfaller med revisorernas högsäsong. Det huvudområde som vi vill undersöka är 

revision, men vi är väl medvetna om att även andra områden kan komma att avspegla den 

information vi kommer att få i våra intervjuer. Områden likt redovisning, 

affärsrådgivning och skatterådgivning är en del vilket revisionsbyråerna hjälper sina 

klienter med. 

 

 

1.7 Begreppsförklaringar 
 

Bransch - Den verksamhetsgren som vederbörande aktör är verksam inom. 

 

Revisionsbyrå - Företag vars verksamhetsbeskrivning innefattar revidering av företag. 

 

Intressenter - Ett företags intressenter är de personer eller aktörer som har intresse för 

företagets information i form av verksamhetsbeskrivning och finansiella ställning. 

Exempel på intressenter är därför ägare, anställda, kreditgivare, leverantörer, statliga och 

kommunala myndigheter samt även samhället och allmänheten. 

 

ISA - Står för International Standard on Auditing och är de standarder som revisorer 

måste förhålla sig till i sina revisionsuppdrag gentemot uppdragsgivaren. 
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Skallkrav - Krav som måste uppfyllas för att anbud vid upphandlingar skall klassificeras 

som kvalificerad. 

 

NAS (Non-audit services) - IRT (Icke-revisionstjänster) 

 
Audit tenure - längden på revisionsuppdraget 
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2. Teoretisk referensram 
      
Följande kapitel presenterar och avhandlar tidigare forskning, adekvata teorier samt 

andra ämnesrelaterade företeelser av betydelse. Växlande mellan forskning, teorier och 

förtydliganden kommer detta kapitel att behandla viktiga påverkansfaktorer kopplade till 

audit tenure hos revisionsbyråerna. Den teoretiska referensramen tar större svenska 

onoterade bolag och de större revisionsbyråerna i beaktning. Sammanfattningsvis har vi 

tagit fram en teoretisk modell för att ge en tydligare helhetsbild över studiens syfte och 

hur detta kopplas samman mellan teori, vårt syfte samt problemformulering. 

 
 

2.1 Agentteori 
 

Agentteorins initialläge beskrivet av Eisenhardt (1989) utgår från att det är två parter, en 

agent och en principal vilka skall verka för företagets bästa. När någon av de två olika 

aktörerna, exempelvis agenten, beslutar sig för att istället verka för egenintresset kan det 

uppstå problem, benämnda agentproblem. Det är ett problem vilket kan leda in på 

diskussioner om informationsasymmetri och även agentkostnader. 

Informationsasymmetri förklarat av Jensen & Meckling (1976, s. 308) uppstår när ena 

parten inte agerar transparent eller i aktieägarnas intresse, oftast är det till nackdel för den 

utomstående ägarens relation till företagsledningen. När företagets ekonomiska ställning 

inte förmedlas på ett adekvat sätt från företagsledningen till de utomstående ägarna 

innebär det att ägarna lämnas i det mörka på grund av den begränsade insynen i 

verksamheten. 

 

Informationsasymmetri framställt i Eisenhardt (1989) förkunnar att principalen befinner 

sig i en utsatt position i förhållande till agenten, vilket kan leda till ökade kostnader så 

kallade agentkostnader. Här fyller revisorns rollfunktion att säkerställa att agenten 

faktiskt ger korrekt information och sitter på det kunskaper han utger sig för att ha 

(Eisenhardt, 1989, s. 61). Informationsasymmetri och agentteorin belyser även det faktum 

till varför oberoende hos revisorer fyller en vital funktion för företagen. Här stärks 

utomstående ägares position samt tilltro till företagets ledning via revisorns tillstyrkan till 

företagets ekonomiska ställning presenterad av företagsledningen och attesterad av 

revisorn. Det innebär också att efterfrågan på revisorer får en central funktion inom 

agentteorin för att denna teori inte skall övergå till ett överhängande problem i 

agentförhållandet mellan principalen och agenten (Jensen & Meckling, 1976, s. 338–

339). Hur denna revision av styrelse, ledning samt företaget som helhet skall genomföras 

kan ofta missuppfattas med hur ägarna förväntar sig att revisionen skall genomföras. 

 

 

2.2 Förväntningsgap 
 

Samhällets perspektiv 

 

Revisionens betydelse för samhället är sedan tidigare oerhört omfattande och spelar stor 

roll för investerare, banker samt andra institut. Dessa har till stor del investerat i företag 

som påverkas av revisionen. Med detta kommer ett stort ansvar till att revisionen blir 

korrekt och adekvat eftersom förväntningarna är att det skall infalla sig precis på det viset. 
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Dock ligger problemet i den här frågan om vad samhället förväntar sig av revisionen och 

hur den faktiskt skall genomföras. Detta kallas för förväntningsgap. Detta problem är 

enligt vissa revisorer en anledning till att många i samhället inte är utbildade i frågan och 

att det därför skulle röra sig om ett utbildningsproblem. Tittar man istället ur ett 

samhällsperspektiv och på de människor vilka har dessa förväntningar på revisionen, 

anser de flesta att revisionen bör regleras efter de förväntningar som finns på dem 

(Carrington, 2014, s. 242–243). 

 

Ägarnas perspektiv 

 

Det är vanligt att uppdragsgivarna till revisorerna, oavsett om de är offentliga eller 

privata, anser att revisorerna skall styra uppdragsgivaren till att följa reglerna istället för 

att revidera uppdragsgivarens arbete och i förhållande till lagar samt regler och sedermera 

rapportera detta. Vidare finns det något som heter väsentlighetskriteriet vilket handlar om 

att revisorn skall förstå företagets verksamhet samt den interna kontrollmiljön som enligt 

Cassel (1996 s. 189) är något ytterst få uppdragsgivare vet vad det innebär. Sålunda kan 

de egentligen inte veta vad som menas med god revisionssed som omnämns i varje 

revisionsberättelse. 

 

De reviderades perspektiv 

 

Enligt Cassel (1996, s. 196) är det lätt hänt att ledningen ser revisorn som sin egen revisor 

när man ofta refererar revisorn till “vår revisor”. Egentligen är det inte revisorn som 

jobbar på uppdrag av ledningen utan på uppdrag av ägarna. Detta förväntningsgap kan gå 

åt två håll på det sätt att revisorerna kan vara bidragande till att den faktiskt uppstår. T.ex. 

är det vanligt förekommande att revisorn pratar med ledningen om “våra investeringar vi 

har gjort” eller “vilka reserveringar i årsredovisningen vi har gjort”. Även ett missförstånd 

kan ske på styrelsenivå där styrelsen ser revisorerna som ett verktyg i den omfattningen 

att de används för att styra internkontroll, ekonomiavdelning och ledningen. Detta även 

fast styrelsen också är föremål för granskning i revisionsprocessen betald av ägarna. 

 

 

2.3 Revisionsprocessen 
 

Revisionsprocess kallas den process och steg en revisor går igenom för att samla 

information, kunskap samt förståelse kring klienten. Detta inkluderar hur interna 

processer, kontroller och hur verksamheten bedrivs. Detta för att bilda en uppfattning om 

var riskområdena hos klienten är belägna, men även hur klientens framhävda finansiella 

ställning speglar verkligheten i verksamheten (Knechel, 2001, s. 67-69).  

 

Som tidigare beskrivits kan revisorns arbetsuppgifter delas upp inom revisionsprocessens 

olika sektioner. Nedan har Carrington (2014, s. 40) upprättat sin modell gällande 

revisionsprocessen vilken han etiketterat “enkel men kraftfull” och påvisar hur ett väl 

utfört arbete under en revision bör gå till.  

 

Företagsledningens påståenden → Bestyrkande åtgärder → Dokumentation → 
Rapportering 
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Revisionsprocessens första steg tar avstamp i räkenskapspåståenden, även uttryckt 

företagsledningens påståenden för enkelhetens skull. Företagsledningens påståenden 

innefattar sju stycken kategorier och under granskning av årsredovisningen kan dessa 

betraktas likt det centrala föremålet för uppdraget. Dessa sju påståenden är; existens, 

vilket är bestyrkandet att en given post i balansräkningen existerar vid angivna datumet. 

Rättigheter och förpliktelser, att denna post i balansräkningen även tillhör företaget vid 

angivna datumet. Förekomst, en ekonomisk aktivitet tillhörande företaget har skett under 

perioden. Fullständighet, huvudboken överensstämmer med givna utsagor från företaget. 

Värdering, balansposten är upprättad enligt god redovisningssed och lag. Mätning, en 

ekonomisk aktivitet är korrekt pris- och datumförd. Presentation och upplysning, 

information och gruppering av posten i kombination med korrekt beskriven enligt god 

redovisningssed samt lag. Samtliga påståenden från företagsledningen är beroende av att 

bestyrkandeåtgärderna aktualiseras från revisorns sida (Carrington, 2014, s. 41–42). 

Bestyrkandeåtgärderna grundar sig i granskningen från revisorns sida och vilka åtgärder 

denne vidtar för att konfirmera påståendena och kunna presentera revisionsbevisen. Vilka 

åtgärder revisorn väljer att ta itu med beror på a-priori-risken vilken syftar till att värdera 

riskerna efter relevans, effekt och konsekvenser (Carrington, 2014, s. 43). 

Revisionsprocessen genererar material och information vilket sammanslaget blir dessa 

revisionsbevis för att kunna styrka att verksamhetens finansiella ställning faktiskt ser ut 

likt den gör (Knechel, 2001, s. 71–72). 

 

Carrington (2014) beskriver vidare att steg tre i revisionsprocessen är dokumentationen. 

Här innefattar revisorns arbetspapper dokumentationen av bestyrkandeåtgärderna vilket 

är den mest fundamentala arbetsuppgiften de flesta verkar antyda att en revisor skall 

utföra. Dock inkluderar dokumentationen en väsentlig del av uppdraget, där allt inom 

området revision och företagets bransch tas med. Vilken information granskas, hur den 

granskas, varför den granskas, vad testas och vad tas med i revisionsdokumentationen för 

revisionsbevis (Carrington, 2014, s. 48–56). Slutliga delen i revisionsprocessen är 

rapporteringen där revisorn särskiljer den sekretessbelagda revisionsdokumentationen 

från de uppgifter vilka tredje part får ta del av. Här lyfter revisorn fram den information 

han granskat, men utan att röja sekretessen, för att framhäva företaget i rätt ljus för 

företagets intressenter, ett exempel på sådan presentation är i form av revisionsberättelsen 

(Carrington, 2014, s. 57–58). Knechel (2001, s. 74) förklarar att när processen väl är 

genomförd bör revisorn ha tillräckligt mycket kunskap, förståelse och information för att 

kunna redogöra detta i revisionsberättelsen. Här börjar även revisorn förstå uppdraget till 

den grad att de börjar kunna ge kvalificerad rådgivning. 

      
Non-audit services (NAS) 

 

Non-audit services eller rådgivning förekommer i stor utsträckning till klienterna som 

revisionsbyråerna reviderar och har även ökat över tid. Själva rådgivningsdelen som 

revisionsbyråerna tillhandahåller är viktiga för de mindre företagen när kostnaderna 

annars hade blivit höga då de istället hade varit tvungna att vända sig till andra konsulter 

som inte har samma kunskaper om företaget sedan tidigare (prop. 2000/01:146).  

 

NAS är något Ferguson et al. (2004) studerar i en studie utförd i Storbritannien med data 

från åren 1996-1998. I den kvantitativa studien jämför de mängden ökad earnings 

management (vinstmanipulation) vilket är gynnsam redovisning i förhållande till korrekt 

sådan som skall vara försiktig redovisning. De kommer fram till att det finns ett positivt 

samband mellan rådgivning och earnings management. 
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Det diskuterades i prop. 2000/01:146 att möjligtvis införa en maximigräns för hur högt 

arvode revisionsbyråerna får ta av sina klienter för den procentuella andel som avser 

rådgivning. En del länder hade redan infört detta i och med denna proposition och där 

hade maximigränsen legat mellan 5 procent till 20 procent. Anledningen till detta förslag 

var att om revisionsbyråerna utöver revisionstjänsten erbjuder för stor del rådgivning 

riskerar de att finansiellt hamna i beroendeställning till klienten vilket hotar det oberoende 

som är ett skallkrav för revisorn gentemot klienten. 

 

      

2.4 Oberoende 
 

FAR (2016) publicerade den utarbetade Analysmodellen vilken grundar sig på den 

tidigare omnämnda Revisorslagen (2001:883) 20 § där “En revisor skall i 

revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt 

vara objektiv i sina ställningstaganden”. Revisorn har därmed en skyldighet att inför varje 

nytt uppdrag säkerställa sitt oberoende. Detta genomförs via test av analysmodellen. 

Även under stundande uppdrag har revisorn en förpliktelse att undersöka om oberoendet 

kan ha förskjutits. 

 

Denna analysmodell består av tre steg;  

1. Identifiering av eventuella omständigheter som typiskt sett kan utgöra hot mot 

revisorns opartiskhet eller självständighet, 

2. bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, 

inklusive förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta revisorns 

förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet,  

3. dokumentation av prövningen (FAR, 2016, s. 5–6). 

 

FAR (2016) fortsätter upplysa att vid praktiserandet av analysmodellen skall ekonomiska, 

personliga och andra i övrigt kända samt okända förhållanden revisorn kan tänkas ha med 

företaget granskas. Externa kontrollåtgärder och därtill intern kvalitetssäkring vilka går 

under kategorin tilltrouppbyggande åtgärder tas hänsyn till. Detta skall sammanställas av 

tredje man för att sedan kunna fatta ett beslut baserat på den givna informationen och 

revisorns förmåga att utföra uppdraget självständigt och opartiskt. 

 

Vid identifiering av potentiella hot, vilka kan fördunkla revisorns opartiskhet samt 

självständighet, återfinns fem stycken ställningstaganden för revisorn att förhålla sig till, 

dessa är; 

● Egenintresse, där tilltron till revisorn brister när denne uppvisar ett direkt eller 

indirekt intresse i klientens verksamhet och ekonomiska ställning. 

● Självgranskning, när revisorn redan på egen hand, eller via en med insyn hos 

klienten, tagit ett ställningstagande i en rådfråga vilket i ett senare skede kommer 

att avhandlas i granskningsuppdraget. 

● Partsställning, tilltron till revisorn kan komma att svikta om revisorn i en kontext 

utanför sitt uppdrag valt att ta ett ställningstagande gällande klientens ekonomiska 

alternativt rättsliga angelägenheter. 

● Vänskap, där förtroendet till revisorn brister på grund av att denne har ett 

betydande förhållande till klienten eller dennes närhet. 

● Skrämsel, vilket är sista faktorn till att revisorns opartiskhet och självständighet 

är i farozonen. I händelse av att revisorn upplever en olust över att utföra sitt 
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uppdrag med anledning av påtryckningar från yttre världen eller sin omedelbara 

närhet i form av uppdragsgivarens fientliga uppträdande. 

 

FAR (2016) andra steg i analysmodellen grundar sig i att revisorn skall eliminera de 

påträffade hoten längs vägen. Är detta möjligt och hoten elimineras kan revisorn fortsätta 

verka i en opartisk och självständig ställning hos uppdragsgivaren. Är inte detta möjligt 

genom diverse motdrag skall revisorn avstå från att fullfölja uppdraget. Efterföljs inte 

avsägandet och oberoendet bryts tillkommer konsekvenser exempelvis; straffavgifter, 

varningar eller skadeståndsansvar. 

 

Det tredje och slutliga steget i modellen bygger på dokumenteringen vid prövningen i 

steg ett, vilken revisorn utfört. Här skall steg ett och steg två inkluderas för en ingående 

samt fortlöpande dokumentering av hela analysmodellen, vilka upptäckta hot, 

tilltrosviktande omständigheter och nödvändiga tilltagna åtgärder (FAR, 2016, s. 11). 

 

Teorierna kring revisorns oberoende är flertalet och en av dessa lyfts fram av Jeppesen-

Klarskov (1998). I studien framför Jeppesen-Klarskov att oberoende hos en revisor består 

av tre stycken element; planerings-, undersöknings- och rapporteringsoberoende. Först, 

gällande planeringsoberoendet, skall det finnas en självständighet för att besluta kring 

revisionens omfång, art samt hur revisionsprocessen och revisionstekniken skall 

genomföras för att uppnå oberoendet. Därefter skall revisorn ha ett 

undersökningsoberoende i den mån att informationsinhämtningen skall göras omfattande, 

tillgänglig och tillmötesgående genom hela processen. Slutligen skall revisorn ha ett 

rapporteringsoberoende för att på det viset få förmedla sin egen övertygelse samt 

föreställning kring företagets räkenskaper och förhållande, utan påverkan från omgivning 

eller utomstående (Jeppesen-Klarskov, 1998, s. 529) 

 

Generaldirektör Per Johansson för FAR vilken omskrivs under problemdiskussion menar 

på att revisorernas roll bör likställas med polisen, advokater, läkare med flera. Detta då 

samhällets förväntningar på dessa kräver det. Bazerman et al. (1997, s. 90) förklarar att 

läkare, advokater, lärare med flera vilka är de typer av yrken revisorerna bör likställas 

med, inte fattar fullständigt oberoende beslut. Medvetet eller ej baserar dessa 

arbetsgrupper sina beslut på partiska ställningstaganden vilket resulterar i ett snedvridet 

upplevt oberoende. Där en stor bidragande faktor till detta subjektiva och partiska 

bedömande har att göra med att revisorernas uppdragsgivare är klienten de själva skall 

granska. 

 

I en studie från Beattie et al. (1999) listas potentiella hot vilka utgör en prövning av en 

revisors oberoende. Dessa fyra faktorer vilka påverkar revisorns oberoende är; hur 

ekonomiskt beroende revisorn är av klienten, konkurrensen inom revisionsbranschen, 

rådgivningstjänster till klienten och aktuell lagstiftning. Dessa faktorer samt deras 

påverkan på revisorn och dennes oberoende förändras ständigt över tid. Med varierande 

grad gällande vilka faktorer som trycker på revisorn, samhälleliga som personliga 

influenser. När man vidare pratar om revisionskvalitet är det ofta härlett från oberoendet 

vilket vi beskriver vidare i nästa avsnitt.  

 

 

2.5 Revisionskvalitet 
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Revisionskvalitet är ett omdiskuterat begrepp, vad det inkluderar och vad det står för. 

Svanström (2008, s. 71) hänvisar till revisionskvaliteten som summan av oberoende plus 

kompetens. Där kompetens svarar för grundutbildning, eftergymnasial utbildning, 

internutbildning på revisionsbyrån samt i kombination av erfarenheter och expertis. Med 

revisorns auktorisationsprov vilket sätter en lägsta nivå på kompetens för samtliga 

revisorer i  

Sverige. Detta leder till att den största påverkansfaktorn för revisionskvalitet mellan 

revisorer blir deras oberoende och hur detta framställs. Sambandet mellan 

revisionskvalitet och oberoende går hand i hand, men där Johnson et al. (2002, s. 641) 

förklarar att revisorernas förmåga till att rapportera fel i klientens redovisning styrs av 

hur deras beroendeställning ser ut, medan förmågan att upptäcka dessa endast styrs av 

kompetensen. 

 

Taylor (2005, refererad i Jackson et al. 2008, s. 434), finner två faktorer vilka påverkar 

revisionskvaliteten, den faktiska och den upplevda revisionskvaliteten. 

Revisionskvaliteten, likt Johnson et al. (2002) beskrev, beskriver Taylor (2005, refererad 

i Jackson et al., 2008, s. 434) består av kompetens samt oberoende utgår från två 

infallsvinklar, den faktiska vinkeln utgår ifrån revisorns verkliga kompetens och 

objektivitet, medan upplevda enbart är skenet av det båda. Jackson et al. (2008, s. 434) 

påpekar att deras genomförda studie inte hade något signifikant utslag på revisor- eller 

byrårotationens påverkan på den faktiska revisionskvaliteten. De fann dock ett samband 

mellan upplevda kvaliteten och rotationen, men hävdar att en studie gjord på den totala 

revisionskvaliteten, när faktiska och upplevda är sammanslagna kan resultera i något 

fruktbart.  

 

Knechel et al. (2013) beskriver hur revisionskvalitet var och fortfarande är, ett högaktuellt 

ämne där de främsta faktorerna för revisionskvalitet de utgått ifrån är; incitament, unikhet, 

process, osäkerhet och bedömning. Tillsammans med flertalet andra faktorer skapar de 

ett balanserat styrkort för att få en övergripande bild av revisionen och kvaliteten. Här 

förklarar Knechel et al. att bedömningsfaktorn har en signifikant påverkan på 

revisionskvaliteten och när den brister, oavsiktligen eller inte, är det inte sällan på grund 

av att det görs en missbedömning i revisionen. Här definieras god revisionskvalitet som 

utförandet av en välfungerande revisionsprocess med välutbildade revisorer vilka förstår 

sig på svårigheterna och osäkerheterna med varje unikt uppdrag.  

 

Revisionskvalitet definieras på flertalet olika sätt, men några gemensamma faktorer en 

del utgår ifrån är revisorns förmåga till att upptäcka brister, rapportera dessa, 

helhetskontroll och sin professionella skepticism. I en tidigare studie från DeFond & 

Zhang (2014) mättes fortsatt drift-kommentarer för ett mått på revisionskvalitet i en 

helhetsbedömning av revisionen. Kommentaren syftar till att ge revisorns syn på 

verksamheten och om den bör fortskrida eller inte. Enligt DeAngelo (1981a) definieras 

revisionskvalitet utifrån två utgångspunkter. Dels handlar det om att upptäcka fel i 

redovisningen, men också att faktiskt rapportera det upptäckta felet. För att upptäcka fel 

i redovisningen vad gäller till exempel stickprov i varulager eller värdering av finansiella 

tillgångar ställer det stora krav på revisionsgruppens tekniska kunskaper för att 

åstadkomma revisionskvalitet. För att titta på utgångsläget och att faktiskt rapportera 

felen i redovisningen tittar man på revisorns oberoende i förhållande till klienten 

(DeAngelo, 1981a, s. 186).  
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Fortsatt drift-kommentaren kan spegla hur revisionskvaliteten ser ut när ett bolag försätts 

i konkurs, saknas en sådan kan detta tyda på låg revisionskvalitet från revisionsbyråns 

sida. I kontrast till detta, finns en sådan kommentar tyder det på hög revisionskvalitet 

(DeFond & Zhang, 2014, s. 287). Vidare konstaterade DeFond & Zhang (2014) att 

revisionskvaliteten påverkas av specifika situationer och händelser vilket gör det till ett 

invecklat mått att beräkna och bestämma. Professionell skepticism, står det uttryckt i 9 

kap 3 § Aktiebolagslagen (ABL) att revisorn skall utföra sitt uppdrag med. Det innebär 

att granskningen och revisionskvaliteten skall överensstämma med tidigare nämnda god 

revisionssed samt en ifrågasättande inställning och kritiska ögon vid misstanke om 

felaktigheter eller brottslighet. Själva revisionskvaliteten och även oberoendet som 

tidigare har behandlats debatteras av flera att det kan se annorlunda ut beroende på hur 

länge revisionsuppdraget har varat. I nästkommande avsnitt behandlar vi denna fråga som 

är den mest centrala i kopplat till vår undersökning. 

 

 

2.6 Audit tenure 
 

Bell et al. (2015, s. 462) skriver att debatten och forskningen om två upplevda hot mot 

oberoende och revisionskvalitet har pågått i årtionden av revisionsprofessorer, lagstiftare 

och forskare. Det första är den sociala biten mellan revisor och klient där revisorer blir 

vänner med eller litar mer på klientens ledning successivt över tid. Det andra är 

beroendeställning av ekonomisk karaktär istället för social karaktär. Detta har då att göra 

med att över tid drar revisionsbyrån in intäkter inte bara från själva revisionen utan också 

från rådgivningen som sker av revisorerna. Författarna i studien har hämtat data från en 

revisionsbyrå som omfattas av Big 4 i USA där man har undersökt huruvida längden på 

revisionsuppdraget från revisionsbyråns sida och deras rådgivning påverkar 

revisionskvaliteten. Författarna finner i sin studie att förstaårsrevisionen får en sämre 

bedömning gällande revisionskvaliteten men att den förbättras signifikant efter det. 

Vidare finner de däremot att bedömningen av revisionskvaliteten försämras vid längre 

revisionsuppdrag (Bell et al., 2015, s. 498). De har även jämfört bedömningen för 

börsnoterade företag och onoterade företag vilket gör att denna studie blir än mer relevant 

i vår teoretiska referensram. Börsnoterade företag får i kontrast till onoterade företag en 

förbättrade revisionskvalitet. Medan onoterade förbättras snabbt de första åren, men 

sedan med ett mycket längre revisionsuppdrag når en nivå av revisionskvalitet som till 

och med är sämre än förstaårsrevisionen. Vidare i undersökningen finner de att low-

balling förekommer i förstaårsrevisionen vilket betyder i korta drag att revisionsbyrån 

sätter ett lågt pris vid början för att sedan kunna fakturera ytterligare över tid vilket 

förklaras närmare i avsnitt 2.6.3. Däremot jobbar revisorerna betydligt mer under 

förstaårsrevisionen. Vad gäller rådgivning (NAS) är det något som påverkar 

revisionskvaliteten negativt för onoterade företag, desto mer rådgivning desto sämre 

revisionskvalitet vilket framgår av studien enligt Bell et al. (2015, s. 499). 

 

Likt nämnt tidigare finns det forskare vars bevis är till stöd för både revisorsrotation och 

mot revisorsrotation. I Aktiebolagslagen framgår det av 9 kap. 21 a § att en revisor för ett 

noterat bolag endast får vara verksam hos bolaget upp till sju år i följd. Detta gäller dock 

inte om revisorn är ett revisionsbolag. Där gäller lagen om byrårotation istället. En studie 

vilken talar för revisorsrotation är en som genomfördes i Indonesien av Junaidi et. al 

(2016, s. 331). De kom fram till att längden på revisionsuppdraget för en och samma 

klient hade negativ effekt på oberoendet. Det framgick även av resultatet i studien att efter 

sex år försämras oberoendet till klienten från revisorns sida. I studien rekommenderar de 
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därför att eftersom oberoendet redan blir starkt ifrågasatt efter sex år bör en 

revisorsrotation genomföras redan efter fem år eller tidigare. Detta för att behålla ett 

oberoende vilket är tryggt för marknaden. 

 

Geiger & Raghunadan (2002, s. 67) berättar i sin studie om audit tenure och hur det 

påverkar revisionskvaliteten. De säger att Securities and Exchange Commission (SEC) 

utlyste forskning kring revisorers misslyckande att rapportera och längden på 

revisionsuppdraget då Turner & Godwin kom ut med bevis på att det fanns ett positivt 

samband mellan detta 1999. Ytterligare motivation till denna studie är precis som 

motivationen i vår studie då lagstiftare i många länder har diskuterat och vidare också 

infört byrårotation för att bevara oberoendet mellan revisorer och klienter. De kommer 

fram till att det finns ett positivt samband mellan längden på revisorns uppdragslängd och 

sannolikheten att ett konkursföretag tidigare har fått en oren revisionsberättelse som tytt 

på att de inte skall kunna fortsätta verksamheten. Således var det mer sannolikt att ett 

misslyckande att rapportera från revisorns sida uppstod i tidigare skedet av ett 

revisionsuppdrag. Därför finner de inga konkreta bevis att det skall finnas fog för att 

införa obligatorisk revisorsrotation för revisionskvaliteten. De hävdar också att det finns 

en indikation för att det existerar en inlärningskurva gällande klienten och branschen 

(Geiger & Raghunadan, 2002, s. 75). Vidare bekräftas det i en annan studie vilken utförts 

i Egypten av Mohamed & Habib (2013, s. 140) där längden på revisionsuppdraget hos en 

klient ökar revisionskvaliteten när revisorn eller revisorerna i revisionsteamet har lärt sig 

mer om företaget och branschen i sig. 

 

Iyer & Ramer (2004, s. 70-71) pratar i sin studie om att den finansiella rapporten som 

framställs, är resultatet av en förhandling mellan revisorn och klienten. Där undersöker 

de hur stor möjlighet till påverkan som klienten har i den förhandlingen. Detta sker 

mestadels på icke börsnoterade företag i USA och skall spegla klienternas perspektiv i 

frågan huruvida de upplever att de har möjlighet att påverka i förhandlingarna av den 

finansiella rapporten. I resultatet kommer de fram till att klienter upplever att de har sämre 

möjlighet att påverka vid förhandlingar om finansiella rapporter när revisorsuppdraget 

hade varat under en längre tid. Vidare visar resultatet av studien även ett positivt samband 

mellan hur viktig klienten är för den påskrivande revisorn och klientens möjlighet till att 

påverka i förhandlingarna om den finansiella rapporten. 

 

2.6.1 Korta revisionsuppdrag 
 

Johnson et al. (2002, s. 641-642) argumenterar för vikten av att ha nödvändig kunskap 

om klienten i termer av redovisningssystem och interna kontroller för att kunna upptäcka 

väsentliga felaktigheter hos den specifika klienten. Nya uppdrag innebär antingen 

uppstartskostnader för klienten eller revisionsbyrån beroende på om revisionsbyrån 

använder sig av low-balling technique eller inte. Det enda egentligen som gör att 

inlärningskurvan inte blir för brant i början av ett uppdrag beror på hur mycket generell 

kunskap som revisorerna har kunskap om branschen som klienten verkar inom. Som 

tidigare beskrivit är det början av uppdragen som de mest omfattande tidsmässigt och den 

tid där bristande rapportering har uppstått vid revisionen. När finansinspektionen i USA 

(SEC) analyserade 406 stycken vilka hade anklagats för fallerande rapportering från 

revisorer mellan åren 1979 och 1991, hittade de bevis på att fallerande rapporteringar var 

mer omfattande för första och andraårsrevisionerna hos en specifik klient (Myers et al., 

2003, s. 782).  

 



 

16 
 

2.6.2 Långa revisionsuppdrag 
 

I Myers et al. (2003, s. 796) studie skriver de om hur periodiseringarna varierade i 

samband med tvister med finansinspektionen (SEC) och orena revisionsberättelser. Där 

finner de inte att ökad längd på revisionsuppdraget påverkar revisionskvaliteten negativt 

och argumenterar således att obligatorisk byrårotation inte skulle förbättra 

revisionskvaliteten. De hävdar ändock att om klienten skulle bli tvingad att använda en 

och samma revisionsbyrå över tid inte skulle öka revisionskvaliteten. 

 

Byrårotation har länge varit omdiskuterat och det har påståtts att långa partnerskap med 

en revisionsbyrå har visat sämre revisionskvalitet. Detta kan bero på att revisorns 

minskande oberoende över tid eller att nya revisionsbyråer kommer in med ett nytt 

perspektiv och kan identifiera saker som har bortsetts vid tidigare revisionsuppdrag 

(Carey & Simmets, 2006, s. 653–654). Vidare i deras studie gällande audit tenure 

(längden på revisionsuppdraget) har de tittat på revisionsuppdrag i Australien för att 

byrårotation eller revisorsrotation var vid den tiden frivillig. De bekräftar i sin 

kvantitativa forskning den tidigare logiska grunden att revisionskvaliteten minskar över 

tid om man använder sig av samma revisor under en längre period (Carey & Simmets, 

2006, s. 653-654). 

 

2.6.3 Byte av revisor 
 

När agentproblemet råder i större företag är det viktigt för ägarna att revisionen blir 

tillfredsställande enligt deras preferenser, vare sig det gäller en konfliktfri, ren eller 

kostnadseffektiv revision. Detta för att försäkra sig om att balans- och resultaträkningen 

blivit korrekt och att ägarna således kan fatta kvalificerade beslut i den årliga 

bolagsstämman. Då det är styrelsen som väljer ledningen vill aktieägarna fatta bra beslut 

om vilken styrelse skall bestämma över ledningen och se till att den information de tittar 

på är rätt. När problem har uppstått i företaget kan aktieägarna vilja byta revisionsbyrå 

när man misstänker att revisionsbyrån inte gjort sitt jobb. Även i liknande sammanhang 

kan revisionsbyrån bytas ut, om styrelsen tillsammans med ägarna vill byta ut ledningen 

för att företaget går dåligt. Samtidigt passar de även på att byta ut revisionsbyrån när man 

misstänker att den inte reviderat företaget speciellt bra eller bidragit med tillräckligt bra 

rådgivning (Schwartz & Menon, 1985). 

 

En annan orsak till varför ett företag byter revisionsbyrå är att om ett moderföretag byter 

byrå kommer även dotterbolaget att byta byrå i samma ordning. Det är sällan det är på 

initiativ av dotterföretaget utan nästan alltid från moderbolagets sida som initiativet sker. 

Det kan också röra sig om ett förvärv av ett företag som har en annan revisionsbyrå. Det 

nya dotterbolaget brukar därefter byta revisionsbyrå till det nya moderbolagets (Branson 

& Breesch, 2004, s. 308). Bagherpour et al. (2010) skriver om små och stora företag. Där 

berättar de om att större företag kräver mer resurser i form av personal och teknisk 

kompetens. Detta kan generellt inte ges av de mindre revisionsbyråerna utan av de större 

revisionsbyråerna vilka har de nödvändiga resurserna. Vad gäller byrårotation kan företag 

vilka växt från mindre till större bolag tendera att byta revisionsbyrå till en vilken matchar 

dem bättre storleksmässigt. 

 

Vidare finns det även ett agentproblem till vilket Jensen & Meckling (1976, refererad i 

Knechel et al., 2008, s. 71) beskriver. Fordringsägarna har också ett intresse för vad som 

händer med de företag vilka lånar pengar hos dem och de inte har speciellt bra insyn i. 
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Därför brukar företag med hög skuldsättningsgrad byta byrå för att säkerställa sina siffror 

i balans- och resultaträkningen för fordringsägarna. Enligt Woo & Koh (2001 s. 141) 

finns det ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och byrårotation. Tidigare 

studier (Blackwell et al., 1998; Pitman & Fortin, 2004; Mansi et al., 2004; Causholli & 

Knechel, 2007 refererad i Knechel et al., 2008, s. 71) visar att ett byte till en av de större 

revisionsbyråerna sänker räntekostnaden för företagen vilket påvisar att finansiella 

institutioner sätter press på företag att byta revisionsbyrå till en större för att erhålla lägre 

ränta. 

 

Enligt Menon & Williams (1991, s. 330) anses det vara mer trovärdigt med större 

revisionsbyråer än med små och därför byter ofta bolag ut sina små byråer mot större vid 

en börsintroduktion. Detta för att locka nya investerare på börsen och för att minska 

kostnaden för informationsasymmetrin vilket förstärks med fler ägare. De kom även fram 

till att företag vilka anlitar bankrådgivare vid börsintroduktion tenderar att få en lägre 

kostnad för rådgivningen om bolaget anlitar en av de större revisionsbyråerna. 

 

Porter (1997) talade om byteskostnader som uppstår hos ett företag vid byte från ett 

partnerskap till ett annat. Denna teorin grundar sig på att företag och revisionsbyråer 

kommer vid en byrårotation att belastas med extrakostnader, både hos företaget och hos 

revisionsbyrån. Byrårotationen påverkar därmed offertarbetet hos revisionsbyråerna och 

även hur det skall agerar kring detta faktum. Kostnader i samband med byrårotation är 

exempelvis; ny utrustning, transaktionskostnader och utbildningskostnader. Ökade 

kostnaderna vid en övergång innebär vanligen att revisionsbyrån måste erbjuda sina 

tjänster till ett lägre pris för att attrahera företaget. Alternativt erbjuda en revisionskvalitet 

och en helhetslösning vilket överträffar den tidigare revisionsbyråns tjänster (Porter, 

1997, s. 13–15).  

 

Revisionsbyråernas strategi att erbjuda sina tjänster till lockpris för att kunna anta 

uppdraget är ett förekommande tillvägagångssätt synliggjort av DeAngelo (1981b). 

Företeelsen benämnd Low-balling förekommer när revisionsbyråerna sänker sina 

inkomster till närmast en nollpunktsnivå för att kunna säkra kontraktet med klienten för 

att i ett senare skede successivt höja priserna på tjänsterna. Det här sättet att finansiera 

verksamheten på sikt kallas för kvasiränta, vilket är när intäkterna i ett framtidsperspektiv 

överstiger de initiala kostnaderna (DeAngelo, 1981b, s. 115–116). Denna teori framhäver 

Geiger & Raghunadan (2002) och betonar att den ekonomiska aspekten gällande 

byrårotation inte har en påverkan på revisorernas objektivitet eller oberoende. Detta 

eftersom forskningen säger att det i början av relationen är viktigare för revisionsbyrån 

att behålla kunden för att sedan kunna erhålla kvasiräntan på lång sikt. Detta innebär att 

på kort sikt är det större risk att oberoendet samt objektiviteten sviktar när det är i ett 

tidigt skede av relationen, mellan företaget och revisionsbyrån, med det överhängande 

hotet om att förlora kontraktet (Geiger & Raghunadan, 2002, s. 70). 

 

Definitionen av Opinion Shopping beskrivs av United States Securities and Exchange 

Commission (SEC, 1998 refererad i Lu, 2006, s. 562) vara när ett företag väljer en revisor 

som skall stödja den redovisningshantering som företaget använder för att visa en 

gynnsam rapportering för företaget. Det finns en tidigare oro om att Opinion Shopping 

kommer att påverka oberoende och revisionskvalitet negativt. Det har visat sig att många 

företag bytt revisionsbyrå på grund av Opinion Shopping (Krishnan & Stephens, 1995, s. 

180). Vidare finns det diskussion om huruvida man skall reglera obligatorisk 

revisorsrotation eller istället införa obligatoriskt behållande av revisor för att undvika 
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rotation på grund av opinion shopping-hot (Lennox, 1998 refererad i Lu, 2006, s. 562). 

Archambeault & DeZoort (2001, s. 34) förklarar att Opinion Shopping inte är olagligt, 

men kan vara ett problem för aktieägarna när de inte får korrekt insyn i bokföringen. Eller 

att ledningen kan lättare visa redovisningen på det sätt som gynnar ledningen bäst och 

aktieägarna blir därmed underordnad ledningens rapporteringsmål. 

 

Lu (2006, s. 581) finner i sin studie att byte av revisor leder till minskande underskattning 

av tillgångar i balansräkningen och även ökning av överskattning av den. Vidare finner 

författaren ingen påverkan av Opinion Shopping på oberoende eller revisionskvalitet 

vilket är motsatsen till det konventionella tänkandet kring frågan. 

 

Revisorn bidrar med något som internationellt kallas qualified opinion vilket är den orena 

revisionsberättelsen i Sverige. Detta påverkar direkt samt indirekt resultat- och 

balansräkningens utformning. Vad gäller qualified opinion kan det vara något ett företag 

vill undvika och därför byta ut revisorn i hopp om att kunna styra redovisningen själv 

någorlunda. Till exempel vill man att tillgångarna skall vara så högt värderade som 

möjligt vilket kan vara nödvändigt för möjligheter att få lån och även lägre 

räntekostnader. Det kan även röra sig om att företagen det går dåligt för spekulerar kring 

om det kan ha att göra med att revisorn inte givit bra rådgivning i samband med revisionen 

och av den anledningen kan vilja byta revisionsbyrå (Schwartz & Menon, 1985). SEC 

(Securities and Exchange Commission refereras i Schwartz & Menon, 1985) har uttryckt 

sin oro för att företag byter revisionsbyrå eftersom de då kan tappa den, tidigare nämnda, 

kvalificerade åsikten. Den kvalificerade åsikten är den specifikt reviderande åsikten och 

sedermera den som syns i revisionsberättelsen som oren revisionsberättelse. 

Revisionsbyråer har enklare att skriva kvalificerade åsikten i ett senare skede av en 

revisionsperiod när första tiden inte sällan går åt till att lära sig företaget och branschen 

(Schwartz & Menon, 1985).  

 

 

2.7 Sammanfattande analysmodell 
 

Figur 1 nedan sammanfattar och ger en överblick över vår generella analys av faktorer 

vilka kan leda till och är aktuella vid en byrårotation eller revisorsrotation. Figuren 

presenterar det teoretiska underlaget och tidigare forskning vilket ligger till grund för 

analys av det empiriska materialet. Analysmodellen tar sin början i teorier, beskrivna 

tidigare i teoretiska referensramen, dessa faktorer kopplas till revisionsprocessen och hur 

detta får en samverkan med revisionskvaliteten samt oberoende. Studiens syfte blir därför 

att undersöka hur förhållandet mellan klient och revisor upplevs ha en samverkan på 

kvaliteten i revisionen samt på revisorernas oberoende till deras klienter över tid. 

Teorierna från referensramen används i analysmodellens konstruktion för att framhäva 

kopplingen mellan dessa och uppsatsens huvudsyfte. Utifrån intervjuerna och analysen 

av empiriska materialet har kodandet hjälpt till att tydliggöra hur teori och empiri hänger 

ihop samt interagerar för att kunna besvara problemformuleringen i uppsatsen. 
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Figur 2. Analysmodell 
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3. Metod 

 
I metodkapitlet behandlas teoretisk och praktisk metod vilken den vetenskapliga studien 

utgått ifrån. Dels den teoretiska metoden vilken presenterar val av ämne samt 

förförståelse vilken författarna har sedan tidigare kring studiens områden. Även studiens 

angreppssätt samt förhållningssätt till verklighets- och kunskapssynen. Följt av en 

diskussion gällande hur valet av en kvalitativ metod eller inte är rätt väg att gå. Slutligen 

summeras den teoretiska metoden ihop med handlingssättet vid behandling av 

litteraturinsamling och källkritiken vilket följer med den. 

      

Den praktiska metoden tar vid där den teoretiska slutar och inleder med att beskriva 

urvalsprocessen genomgående för att därefter göra avstamp i 

informationsinhämtningsprocessen och tillvägagångssättet vid intervjuerna. 

Avslutningsvis förs ett resonemang angående de etiska aspekternas påverkan och vikten 

vid att följa moraliska principer för minimal samverkan på deltagarnas omvärld.  

 

 

3.1 Ämnesval 
 

Vårt val av ämne baseras på en samling av faktorer vilket i slutändan gjorde det till en 

självklarhet att välja att skriva om revision och mer specifikt byrårotation. I och med de 

nya reglerna från EU Kommissionen kring byrårotation gör det ämnet högaktuellt och 

relevant. Skärpan ökar och de nya reglerna gör att det skiner ett starkare strålkastarljus än 

på flertalet år kring revisorerna och deras roll, både inom Sverige och internationellt. 

Eftersom vårt intresse för revision är stort och att vi båda kommer att starta våra karriärer 

inom området ter det sig naturligt att även spendera våra sista 30 högskolepoäng på ett 

examensarbete inom detta specifika område. Ämnesvalet gör även att vi får en tydligare 

överblick för hur processer, revisorns ställning i samhället och hos klienter samt hur 

revisionsbranschen är uppbyggd och konstruerad. Att få en mer konkret bild av hur olika 

aktioner kan påverka revisorns oberoende och revisionskvalitet ser vi med glädje till att 

få djupdyka ner i och lära oss mer av. 

 

Vad vi har kunnat konstatera utifrån våra egna efterforskningar verkar det inte finnas 

någon etablerad och gedigen forskning där vår problemformulering kan besvaras. Hur 

revisionsbyråerna och deras klienter upplever att oberoendet samt revisionskvalitet vid 

korta respektive långa revisionsuppdrag förändras över tid. 

 

 

3.2 Förförståelse 
 

Förförståelsen hos oss forskare formar den vetenskapliga problemformuleringen baserat 

på kunskap vilken tidigare forskning och allmän kännedom åstadkommit (Bjereld et al., 

2018, s. 10–11). Bjereld et al. (2018) fortsätter och menar på att oavsett om det är 

medvetet eller omedvetet finns det alltid en grad av förförståelse från författarnas sida. 

Den är viktig att förmedla till mottagaren av uppsatsen i ett tidigt stadium för att 

mottagaren skall kunna förhålla sig korrekt till studiens tillförlitlighet och objektivitet. 

Detta eftersom författarnas verklighet baseras på tidigare erfarenheter och upplevda 

tillstånd. I studien är vår genomgående intention att förhålla oss opartiskt och 
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självständigt, likt en revisor, i förhållande till information, åsikter och andra 

påverkansfaktorer från omvärlden.  

 

Förförståelsen och kunskaperna vi författare har till denna studie inom ämnet sedan 

tidigare utgår från den lärdom vi fått från Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet. Efter att ha läst företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och 

juridik vilket utgör grunden för civilekonomexamen har vi samlat på oss en stor mängd 

teoretisk kunskap inom området företagsekonomi och främst redovisning på en C-nivå. 

En utlandstermin i Folkrepubliken Kina resulterade även i en djupare förståelse för 

företagsekonomin genom D-kurserna ur ett internationellt perspektiv och hur högre organ 

kan påverka mindre intressenter samt deras intressen. Innan studien började var vi även i 

kontakt med revisionsbyråerna hos Big Four i samband med rekryteringsprocesser, vilket 

resulterade i att båda två blev erbjudna anställning hos en av Big Four-byråerna. Vilket 

vi författare är medvetna om kan uppfattas subjektivt och möjligtvis aning partiskt när 

den framtida arbetsgivaren ingår i urvalet. Å andra sidan är anställningen inte förknippad 

med Umeå Kommun med omnejd vilket är den geografiska avgränsningen studien dragit. 

Den praktiska kunskapen hos oss författare angående revision inför studien var begränsad 

till rekryteringsprocessen och innebär att det i största utsträckning baseras på teoretisk 

förvärvad kunskap. 

 

 

3.3 Angreppssätt 
 

För att välja angreppssätt måste vi bestämma hur vi vill angripa den empiriska 

verkligheten vilket beskrivs av Johansson Lindfors (1993, s. 54) likt “den del av 

verklighet som blir föremål för empiriska studier”. Vidare beskrivs också vilka typer av 

angreppssätt här används inom metodologin, vilket är induktion - deduktion, 

intensivstudier - breda studier och aktionsforskning. Kunskapssynen och de 

kunskapsteoretiska ställningstagandena spelar central roll i vår studie eftersom våra 

intervjuobjekt kommer att vara experter inom sina respektive områden har vi därför valt 

att välja deduktion - induktion. Deduktion innebär att forskningsansatsen går från teori 

till empiri, men med induktion innebär det att forskningsansatsen går från empiri till teori 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 54). 

 

Angreppssätten deduktion och induktion skall dock inte ses som svart eller vitt utan 

interagerar och kan samexistera inom studiens ramar (Bryman & Bell, 2017, s. 45). I 

denna studie har vi en hel del teori att utgå ifrån för att komma fram till vår empiri och 

utöka den redan befintliga teorin. Den har inslag av induktion då vi i vår kvalitativa studie 

ämnar att komma fram till djupare svar än det som redan framgår av tidigare studier 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

 

 

3.4 Kunskapssyn 
 

När man pratar om kunskapsteori i vetenskapliga termer brukar man prata om 

epistemologi vilket handlar om vad vi likställer med giltig kunskap. Det finns två olika 

extremer när man pratar om epistemologi vilka är positivism och interpretivism. 

Positivism handlar mer om att det vi ser och kan mäta räknas till trovärdig kunskap medan 

interpretivism handlar mer om att minimera avståndet mellan oss forskare och det vi skall 



 

22 
 

forska kring. Till exempel att forskarna blir mer deltagande i undersökningen (Collis & 

Hussey, 2014, s. 47).  

 

I vår studie har vi inriktat oss mer på en kvalitativ studie där vi minimerat vårt avstånd 

till forskningen när vi själva kommer delta i undersökningen i form av intervjuare och 

kommer därmed kunna påverka hur respondenterna ter sig i sina svar. Därför har vi en 

mer interpretivistisk ståndpunkt i vår studie. Målet med studien är att kartlägga hur 

revisorer och deras kunder upplever hur revisionskvaliteten ser ut i långa relationer kontra 

korta relationer mellan revisionsbyrån och klienten. En punkt vilket talar för att den inte 

är helt och hållet interpretivistisk och därmed aningen positivistisk är att våra intervjuer 

är semistrukturerade. Denscombe (2009, s. 234) förklarar att i och med semistrukturerade 

intervjuer distanserar vi oss lite från undersökningen när frågorna är sedan tidigare 

förberedda och respondenterna kommer bara till viss del kunna styra hur frågorna 

utvecklas under själva intervjun och var fokus läggs. 

 

 

3.5 Verklighetssyn 
 

När kunskapssynen syftar på epistemologi i vetenskapliga termer syftar verklighetssynen 

på ontologi. Även där finns det två extremer innehållandes positivism och interpretivism 

vilka i andra vetenskapliga termer också kallas för objektivism och konstruktionism. 

Positivism menar att verkligheten är helt och hållet objektiv där forskarna och 

omgivningen upplever verkligheten på ett och samma sätt (Collis & Hussey, 2014, s. 47). 

Johansson Lindfors (1993 s. 54) förklarar vidare att i en studie vilket haft en objektivistisk 

ståndpunkt i sin forskning skall den även kunna replikeras och samma resultat skall 

framkomma. I andra extremen - interpretivism - menar man att verkligheten är subjektiv 

och att forskaren och även omgivningen i studien upplever verkligheten olika (Collis & 

Hussey, 2014, s. 47). 

 

Som tidigare nämnts i studien är det inte helt och hållet fastställt vad revisionskvalitet är 

vilket gör att denna studie kommer att vara relativt subjektiv när de revisorer vi intervjuar 

har olika syn på vad de anser vara revisionskvalitet samt att oberoende kan se olika ut i 

olika situationer. Vi skall även fråga klienterna vilka inte har samma utbildning och 

erfarenhet som revisorerna, när det kommer till revisionskvalitet, vilket medför att 

metoden och våra resultat i studien kommer framställas ur en interpretivistisk ståndpunkt. 

Detta eftersom vi anser att frågorna och därmed svaren är subjektiva för alla de olika 

respondenterna. 

 

 

3.6 Forskningsmetod 
 

David & Sutton (2016, s. 95) presenterar att det mest frekvent använda vid vetenskapliga 

studier är kvantitativa och kvalitativa metodvalet där de två termerna delar massorna i två 

läger. Hur inhämtning av data redogörs för är den stora avskiljaren där det krasst är siffror 

vilka behandlas vid kvantitativ metod och ord vilka behandlas vid kvalitativ metod. Den 

kvantitativa forskningsmetod vilken grundar sig i en mer objektiv åsyn där siffror, 

nummer på ett papper och statistiska antaganden hör till de främsta faktorerna. En metod 

vilken passar för att på ett begripligt sätt mäta och presentera hur flitigt en företeelse 

inträffar, där läsaren får en tydlig överblick över hur det ser ut statistiskt, men där känslor 
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inte finner plats. Å andra sidan har vi den kvalitativa metoden vilken tar avstamp i det 

mer subjektiva bedömningarna likt yttranden och mänskliga faktorerna. Här får läsaren 

ta del av en mer djupgående framställning av den formaterbara sociala verkligheten 

(David & Sutton, 2016, s. 87). 

      
Studiens syfte är att utläsa, förstå samt efterforska varför och hur längden på 

revisionsuppdraget kan påverka oberoendet, processerna och revisionskvaliteten hos 

revisorerna där kvalitativ metod blir det naturliga valet för denna typ av studie för att nå 

den djupare förståelsen. Ahrne & Svensson (2015, s. 37–38) förklarar att beslutet att 

genomföra intervjuer därmed inbringar en djupare förståelse för detta fenomen och därför 

har forskarna valt en kvalitativ metod. Här fokuserar kvalitativa metoden till att med hjälp 

av intervjuobjektens erfarenheter, uppfattningar och kunskap kunna göra generaliserade 

kopplingar samt slutsatser för vilken samverkan byrårotation har på revisionsbranschen. 

Unikheten hos intervjuobjektens svar bidrar till att den kvalitativa metoden anses vara ett 

mer lämpligt metodval. När helheten skall fångas krävs ett mer explorativt 

tillvägagångssätt än den kvantitativa metoden erbjuder. Intervjuernas fördel beskrivet av 

Denscombe (2009, s. 267–268) är bland annat informationsdjupet, insikterna och den 

höga deltagarfrekvensen, mer om detta längre fram i praktisk metod. Fördelen med valet 

av kvalitativ metod är att ha möjlighet till varierade samt anpassade följdfrågor, nå in mer 

på djupet och få en bättre förståelse för komplexiteten. 

 

 

3.7 Kritik mot metodval 
      

Det skall även riktas ett kritiskt öga mot kvalitativa metodvalet. Vid beslutsfattandet kring 

metodvalet väger forskare alltid fördelar mot nackdelar gällande omfattning, adaptivitet 

och vad studien har för mål att uppnå. När exempelvis resultatet inte går att generalisera 

blir frågan i vilken utsträckning är det möjligt att se tendenser alternativt utföra denna 

studie på andra marknader eller geografiska områden. Denscombe (2009, s. 268) 

beskriver hur flera faktorer kan vara till nackdel för den kvalitativa metoden vid 

utförande. En vanligt förekommande företeelse är hur intervjuerna mellan forskare och 

respondenter blir krävande både i form av tid och i form av dataanalys. Intervjuerna blir 

lätt subjektiva när personkemi mellan parterna är stark, men även subjektiva i dunkel 

bemärkelse när den är svag, vilket medför svåranalyserade svar och tillförlitligheten 

sjunker. Även i mån av hur pass ärliga svar som revisorerna och klienterna väljer att ge 

oss, beroende på vilket sken de vill ge av företaget, mer om detta under 3.9 Källkritik. 

      
Vidare finns fler nackdelar av en mer teknisk karaktär. Besvär kring tekniskt material likt 

inspelningsapparat eller känslan respondenten får över att känna sig som vid ett 

korsförhör där denne har en högst utsatt position. Slutligen den begränsade effekten av 

det geografiska, tidskrävande och ofördelaktiga kostnadsalternativen av att intervjuerna 

bör hållas ansikte-mot-ansikte för maximal utvinning (Denscombe, 2009, s. 268–269). I 

vårt fall har sju av nio intervjuer genomförts ansikte-mot-ansikte, men där 

tillvägagångssättet gjorde att två av respondenterna fick hålla telefonintervjuer på grund 

av geografiska och tidsmässiga begränsningar. Nackdelarna hos den kvalitativa metoden 

är något, till viss utsträckning, inte kvantitativa metoden berörs av utan istället är dennes 

fördelar. Trovärdigheten och tilliten till statistiska tester utan forskarnas subjektiva 

bedömningar gör att de flesta forskare överväger att gå åt det hållet vid påbörjandet av en 

vetenskaplig studie. Analysen av resultaten samt presentationen av dessa blir mycket 

lätthanterade och överskådliga vid kvantitativ metod (Denscombe, 2009, s. 364). 
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Kvantitativ metod har använts vid flertalet tillfällen i samband med tidigare forskning 

vilket hade varit ett intressant tillvägagångssätt. Kvalitativ metod beskrivet ovan erbjuder 

den djupare förståelsen och komplexiteten vilket eftersträvades i den här vetenskapliga 

studien.  

 

 

3.8 Litteraturinsamling 
 

Beskrivet av Collis & Hussey (2014, s. 78) tar sökningsprocessen i jakten på relevant 

litteratur sin början i att identifiera adekvata nyckelord kopplade till redovisning och 

revision, de två ekonomiska huvudområdena för uppsatsen. Detta har skett genom att 

söka efter kursböcker, annan litteratur, vetenskapliga artiklar med förstahandskällor och 

trovärdiga andrahandskällor. Denna informationsinhämtning har gjorts via hithörande 

databaser, sökmotorer, bibliotek samt kvalificerade personer inom området. 

Förhållningssättet till förstahandskällor för primär informationshämtning diskuteras 

vidare under avsnittet för källkritik. 

 

Litteraturinsamlingen har gjorts med hjälp av Google Scholar vilket är en söktjänst 

tillhandahållen av Google. Med hjälp Google Scholar och inloggning från Umeå 

Universitetsbibliotek och deras databas har vi kunnat ta del av ett stort urval av 

vetenskapliga artiklar där många legat till grund för teoretiska referensramen samt 

uppsatsen. Via dessa sökfunktioner har författarna försökt finna relevanta vetenskapliga 

artiklar och tryckt litteratur för att hitta primärkällor inom områdena redovisning samt 

revision. Exempel på sökord för att få fram adekvata informationskällor har varit: audit, 

big four, big seven, audit quality, audit independence, audit firm rotation, auditor 

rotation, expectation gap, evidential matter, audit procedures och audit tenure. Dessa har 

i största möjliga utsträckning varit publicerade källor samt expertgranskade vetenskapliga 

artiklar och tryckt litteratur. Nackdelarna med källor via internet är flertalet, en sådan är 

att i princip vem som helst kan skriva och publicera, det här är något författarna har tagit 

i beaktning och noggrant valt källorna efter att ha granskat dess författare (Denscombe, 

2009, s. 422).  

 

Utöver den teoretiska referensramens informationsinhämtning via sökorden tidigare har 

även samma tillvägagångssätt använts vid informationsinhämtning för metodkapitlet. För 

att identifiera relevant tryckt litteratur och kursböcker användes återigen Umeå 

Universitetsbibliotekets databas för att söka efter böcker inom vetenskaplig- samt 

praktisk metod. Dessa nyckelord, för att finna metodkällor och även sökorden för den 

teoretiska referensramens källor har dessa sökts enskilt, i par eller omlott. Vidare har även 

ett antal olika kombinationer av dessa sökord använts för att hitta de bäst lämpade 

källorna för uppsatsen baserat på de mest kvalificerade nyckelorden (David & Sutton, 

2016, s. 64). 

 

 

3.9 Källkritik 
 

Källkritiken har sin utgångspunkt i de fyra källkritiska principerna listade av Thurén 

(2013, s. 7–8). De fyra principerna är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Äktheten i källorna handlar om att den skall vara autentisk och inte illegitim. Att styrka 

och bevisa äkthet är inte alltid lätt, men hos bland andra publicerade vetenskapliga 
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artiklar, kurslitteratur och lagtext går det att förutsätta att det är faktagranskat samt 

kontrollerat noggrant. Äktheten kräver också att författarna kritiskt granskar källorna för 

att kunna göra egna gränsdragningar om det är trovärdigt eller inte (Thurén, 2013, s. 25–

26). 

 

Kriterium två är tidssambandet vilket grundar sig i tiden sedan händelsen inträffade fram 

till att den fördes över till nästa person. Desto längre emellan desto mer information kan 

ha missats, glömts bort eller förvrängts. Därför har källorna i denna uppsats valts ut 

bestående inte enbart av relevans och nyttighet utan även efter tidssambandet in i det 

längsta (Thurén, 2013, s. 7–8). Thurén (2013) skriver vidare att utgångspunkt tre är 

oberoendet, vilket syftar till att källan och informationsinhämtningen skall vara från 

förstahandskällor i den utsträckning det går. Risken finns annars att mänskliga faktorn får 

sanningen och informationen att förvrängas, många gånger för att bli mer begriplig för 

förmedlaren (Thurén, 2013, s. 45).  

 

Det fjärde och sista kriteriet för källkritiskt förhållningssätt är tendensfrihet, detta innebär 

att man utan fog inte skall misstänka att en källa har dolda avsikter med vad de väljer att 

dela med sig av. Här handlar det om att forskarna skall förhålla sig någorlunda godtroget 

för att kunna få material till forskningen utan att nysta upp och cyniskt dissekera ord för 

ord från källan. Det går ut på att förhållningssättet till källan skall behandlas med, likt 

revisorns inställning till uppdrag vi tidigare beskrivit, professionell skepticism. Ett 

kritiskt öga och ifrågasättande av källan utan att misstro (Thurén, 2013, s. 63). 

 

I den utsträckning det gått har uppsatsen baserats på förstahandskällor för att få den högsta 

möjliga tillförlitligheten. Sekundärkällor har använts främst vid sammanfattade passager 

samt vid hänvisning till äldre litteratur med ett kritiskt förhållningssätt till årtalet och 

relevansen. När primärkällan varit hemsida har det hänvisats till myndigheter eller andra 

högst betrodda källor vilka vi ansett kvalificerade. Alla källor vilka har använts i 

uppsatsen har tagits med av öppenhet för att ge läsaren en transparent inblick i 

informationsinhämtningen och underlättat för framtida forskning samt replikerbarheten i 

uppsatsen (Thurén, 2013, s. 111). 

 

Något som gör det svårare för oss författare vid våra intervjuer är att de revisorer vi 

intervjuar omfattas av tystnadsplikten vilket medför en restriktivitet i de svar vi får. 

“Tystnadsplikten är reglerad i Aktiebolagslagen och Revisorslagen. Den är dessutom 

fast förankrad i FARs yrkesetik-regler” (Trohammar & Wernerman, 2005, s. 121). Av 

Aktiebolagslagen framgår det i 9 kapitlet under 41 § att revisorn inte får lämna 

information om företagets angelägenheter till tredje part som revisorn tar del av i sitt 

revisionsarbete om det kan vara till skada för bolaget. Detta vidareutvecklas i 

Revisorslagen där det framgår av 26 § 1 st att revisorn inte får använda sådana typ av 

uppgifter som omnämns i Aktiebolagslagen för eget bruk oavsett om det är till nytta för 

revisorn själv eller någon annan. Revisorn får heller inte röja dessa uppgifter och se till 

att dennes biträdande revisorer och andra medarbetare följer dessa föreskrifter. Vad 

specifikt gäller rapportering av överträdelser återfinns detta i Revisorslagen 26a §. Där 

framgår det att varje revisionsbyrå skall ha rutiner för att hantera revisorernas 

rapportering av misstänkta överträdelser som gäller för bolagets verksamhet. 

      
Revisorn har i sitt arbete både tystnadsplikt och upplysningsplikt. Det som står i 

revisionsberättelsen är huvudsakligen det enda som tredje part får ta del av. Resterande 

information vilket revisorn får ta del av från sin klient omfattas av tystnadsplikten. Dock 
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finns det undantag för tystnadsplikten där revisorn istället har en upplysningsplikt. För 

offentligt ägda bolag kan till exempel information om bolagets angelägenheter begäras 

till Riksrevisionen. Förutom det har även offentligt ägda bolag lekmannarevisorer som 

tillsätts av regering, landsting eller kommuner för att säkerställa att vederbörande bolag 

följer de mål vilket den offentliga förvaltningen har. Dessa lekmannarevisorer får också 

ta del av den information som den huvudsakliga revisorn får ta del av från bolaget. Sen 

när det gäller överlämning från en byrå till en annan måste revisorn lämna över uppgifter 

om bolaget till den nya revisorn antingen inom byrån eller till den nya byrån som skall ta 

över bolagets revisionsarbete. Vidare skall även revisorn på bolagsstämmor svara på 

frågor som ställs på stämman. Dock får denna information inte skada bolaget väsentligt 

(Trohammar & Wernerman, 2005, s. 120). 

 

Revisorn skall i sitt revisionsarbete uppmärksamma överträdelser av regler i 

Aktiebolagslagen som enligt revisionsstandard kan definieras som avsiktliga eller 

oavsiktliga. Det är företagsledningen som är ansvariga för att dessa reglerna följs och att 

inga avsiktliga eller oavsiktliga åtgärder eller försummelser sker i företaget (Carrington, 

2014, s. 176). Carrington (2014, s. 177) hävdar också att revisorn skall bedöma om 

företagsledningen har följt de lagar och regler som finns, men att revisorn kanske inte har 

den juridiska kompetens som krävs för det. 

 

 

3.10 Urvalsmetod 
 

David & Sutton (2016, s. 193) skriver att populationen är den person eller de personer 

vilka skall ingå i forskarens studie. I vår studie är populationen de personer vilka varit 

involverade i längre revisionsuppdrag och åtaganden där byrån har tagit över en ny klient 

sedan år 2014. Detta för att det skall vara färsk information att tillgå för respondenterna 

samt att det är inom tiden då handlingar från revisionsuppdraget måste finnas arkiverad. 

För att vi skall få en helhetsbild och en opartisk bild över hur revisionsuppdraget har 

upplevts kommer vi fokusera på att intervjua de ekonomiskt ansvariga hos klienterna 

vilka närvarat under dessa revisionsperioder. De företag vi har valt att inrikta oss mot är 

stora onoterade företag. Stora företag är de som enligt Aktiebolagslagen definieras som 

stora företag. Där står det att de måste uppfylla två av tre kriterier under två räkenskapsår 

i följd. Kriterierna är 50 stycken anställda, 40 000 000 kr i balansomslutning och/eller 80 

000 000 kr i omsättning. Som tidigare beskrivit i studien under avsnittet avgränsningar 

har vi valt att endast intervjua revisionsbyråer med tillhörande klienter lokaliserad i Umeå 

kommun med omnejd. Eftersom vi forskare valt företagen utifrån specifika kriterier och 

från Retriever Business undviker vi också revisorernas möjligt partiska ställning i deras 

vilja att styra oss mot deras favoritföretag.  

  

För att komma fram till vilka respondenter vi vill intervjua i undersökningen har vi använt 

oss av ett selektivt eller även kallad teoretiskt urval. I sådant urval litar man på sin egna 

kunskap i form av den teoretiska kunskapen för att selektivt få tag i de respondenter vi 

anser lämpligast för studien. Det kan till exempel vara att ta reda på hur mutor mellan 

spelare och gängmedlemmar har ökat under tiden och varför det är så. Alternativt om man 

kan komma fram till hur de svenska fotbollsspelarna kommer i kontakt med dessa 

personer. Då kan man vilja välja respondenter i högt uppsatta i svenska fotbollsförbundet 

och även inom polisen för att få en bild över hur situationen ser ut baserat på 

respondenternas kompetens och placering (David & Sutton 2016, s. 197).  
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● Vi vill hitta 3 stycken revisorer som är ansvarig både för ett längre 

revisionsuppdrag samt ett kortare revisionsuppdrag. Om vi inte kommer överens 

med revisorn om en intervju letar vi ut ett nytt kortare företag där den 

huvudansvarige revisorn även är huvudansvarig för ett längre uppdrag tills vi 

hittar de 3 vi ska intervjua. Efter deras intervjuer kommer vi fråga dem om 

kontaktinformation till klienterna för nästkommande intervjuer. 

  

● Vi har använt oss av databasen Retriever Business som tillhandahåller 

företagsinformation framställd från årsredovisningar. Vår population som vi ska 

undersöka är stora aktiebolag enligt aktiebolagslagen. 

      

●   I databasen kan man ställa in ett sökfilter för att specifikt få fram de företag vi 

letar efter. För att hitta företagen inom vårt geografiska område som är Umeå med 

omnejd har vi valt att inom sökfiltret “Om företaget” välja A-region 

(arbetsmarknadsregion) 64. A-region 64 innefattar orterna Vännäs, Vindeln, 

Umeå, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm. Vidare har vi testat de olika 

varianterna som går att använda vad gäller för kraven på bokslutstal för stora 

företag enligt aktiebolagslagen. Vi använde i området “Boksluts- och nyckeltal” 

omsättningen > 80 000 000 kr och totala tillgångar > 40 000 000 kr. Detta för att 

dessa bokslutstal tillsammans med valt arbetsmarknadsområde gav flest träffar 

vilket var 130 st. De revisionsbyråer vi har valt att titta på är Big 7 vilket medför 

att vi har satt in alla företagen i sökfiltret var för sig där det sammanlagda antalet 

företag uppgår till 101 stycken vilka framgår i slumpmässig ordning. 

      

●   Dessa 101 företag har genomlysts för att titta om de har bytt revisionsbyrå sedan 

årsskiftet 2013/2014 fram till årsskiftet 2016/2017 för att bytet ska ge synbara 

effekter samt att företagen har uppfyllt kraven för stort företag enligt 

aktiebolagslagen de senaste två åren. 

  

●   Efter vi funnit företag som har bytt har vi tittat närmare på specifik revisor för att 

även titta om de är huvudansvarig revisor för ett företag som varit klient till 

revisorns revisionsbyrå sedan årsskiftet 2010/2011 eller äldre (dessa definierar vi 

som långa revisionsuppdrag) för att få kontraster till de företag som vi definierar 

som korta revisionsuppdrag. 

  

●    När vi har kontaktat intervjuobjekten har fem av dessa avböjt förfrågan. En av 

dessa fem revisorer som har avböjt och hänvisade till en annan kollega tillika 

auktoriserad revisor som haft kunskap om de båda uppdragen. 

     

●   De företag vi har valt ut har alla uppfyllt kriterierna för stort företag enligt 

aktiebolagslagen och det största företagets omsättning som vi intervjuat, vilket 

definieras som kort revisionsuppdrag uppgick till mindre än 200 000 000 i senaste 

årsredovisningen. Det största företaget vi har intervjuat ut som definieras som 

långt revisionsuppdrag, har haft en omsättning mindre än 800 000 000 i senaste. 

 

●  Efter vi har fått kontakt med revisorerna har vi frågat dem om uppgifter till 

klienterna för intervjuerna med dem. Där har ingen avböjt men dock har vi varit 

tvungen att intervjua två stycken av intervjuobjekten över telefonen. 

Avslutningsvis belyser vi vår urvalsmetod i Figur 3 som visar de slutliga 

respondenter som deltagit i vår studie. 
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Figur 3. Utvalda intervjuobjekt. 

  

Selektivt urval som David & Sutton (2016, s. 197) förklarar definieras som den 

urvalsgrupp vilken vi anser besitter specifika egenskaper och i vårt fall hur vi valt ut 

revisorer samt företag efter specifika krav när vi filtrerat vår sökning. Eftersom vi själva 

handplockat företagen och revisorerna utifrån detta urval med hänsyn till kompetens 

och erfarenhet passar det selektiva urvalet bättre in på vår undersökning. 

 
 

3.11 Datainsamling 
 

Författarna har utgått från semistrukturerade intervjuer eftersom dessa öppnar upp 

möjligheten för både öppna, samt stängda frågor. Det innebär vidare att utöver 

intervjuguidens frågor även kan ställa följdfrågor på respondentens svar. Därigenom få 

en explorativ studie och finna nya infallsvinklar i studiens problemområde samt styra den 

i något annorlunda riktningar under studiens framfart (Denscombe, 2009, s. 235). Likt 

Denscombe (2009) beskriver kommer vårt angreppssätt i intervjusituationen mer handla 

om att upptäcka än att kontrollera vår teori samt frågor. Här har vi vidare även 

möjligheten att behandla frågor i valfri ordning och hur de ter sig mest naturligt att 

interagera, likt en ostrukturerad intervju för att låta respondentens svar veckla ut sig och 

ingående behandla ämnesområde var för sig. 

      
Gällande datainsamlingen från intervjuerna och tillvägagångssättet vid dessa har 

frågeställningarna och ämnesområdenas följd placerats på ett logiskt och naturligt sätt för 

att låta samtalet flyta på obehindrat och avslappnat (Denscombe, 2009, s. 220). Detta även 

för att få en stegvis förhöjning gällande komplexiteten kring frågorna och 

förhoppningsvis kring respondentens svar där tilltro och förtroende växer med varje 

besvarad fråga. Frågorna kommer till en början att variera med mer stängda frågor med 

kortare svar där respondenten får förtydliga och bekräfta specifika frågor för att lägga 

grunden för informationsinhämtningen. Därefter övergå till mer öppna frågor från det 

semistrukturerade för att kunna djupdyka och göra en mer omfattande intervju 

(Denscombe, 2009, s. 223). Svenning (2003, s. 113–114) klargör att det finns tre sorters 

frågor att ställa under intervjun, dessa är; faktafrågor, bedömningsfrågor och 
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värderingsfrågor. Intervjuguiden har byggts upp med hjälp av dessa där den förstnämnda 

blir bara till viss grad relevant för vår intervjuguide för att få en övergripande blick över 

hur respondentens bakgrund och förhållanden ser ut. Kvalitativa studien lägger främst 

fokus på de två sistnämnda, bedömningsfrågor och värderingsfrågor. Där 

bedömningsfrågorna utgår ifrån att respondenten skall beskriva sin egen uppfattning av 

revisionskvalitet, oberoende, byrårotation och revisorsrotation. Medan värderingsfrågor 

utgår från hur denne upplever att de olika områdena samspelar och påverkar varandra. 

 

 

3.12 Intervjuförfarande 
 

3.12.1 Intervjuarens involvering 
 

Genomgående under intervjuerna har författarna tagit ett försiktigt förhållningssätt för att 

endast leda samtalet framåt. Här har respondenten fått utrymmet att reflektera över varje 

enskilt svar för att kunna uttrycka sig på bästa möjliga sätt via personliga intervjuer 

(Denscombe, 2009, s. 232–233). Författarna har i största möjliga utsträckning försökt 

närvara och komma till stånd med intervjuer ansikte mot ansikte för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor och få fler vinklar för att nyansera intervjun på ett tillfredsställande 

sätt för forskningen. Genom att växeldra mellan att ställa följdfrågor, anteckna, lyssna 

och samspela kan två intervjuare utvinna betydligt mer information från en intervju än 

om de bara vore en person (David & Sutton, 2016, s. 118–119).  

 

3.12.2 Genomförande av intervjun 
      
För att praktiskt genomföra intervjuerna har forskarna fått förhålla sig till det faktum att 

företeelsen intervjuarbias är överhängande. Begreppet innefattar bland annat samspelet 

mellan forskarna och respondenten. Här har synliga faktorer spelat in på hur respondenten 

uppfattar intervjuaren och vice versa, exempelvis kön, ålder, etniskt ursprung samt 

generellt utseende påverkar respondenten i ett tidigt skede. Även under intervjuens gång 

påverkar sociala skillnader likt beteende, klass samt status hur samspelet fungerar 

forskaren och intervjuobjektet emellan (David & Sutton, 2016, s. 117–118). Gällande 

intervjuer kring ämnet revision är författarnas uppfattning att svarens fyllighet inte 

påverkas i samma utsträckning av sociala skillnader, utseendet samt samhällsställning 

beroende av vem forskaren är för respondenten jämfört med betydligt känsligare områden 

(Denscombe, 2009, s. 244–245). Intervjuobjekten har därför i samtal med forskaren fått 

föreslå och komma överens om mötesplats samt tidpunkt för att på det sättet ingjuta 

förtroende och tillit från start (Denscombe, 2009, s. 252). Denscombe (2009) fortsätter 

med att förklara att intervjuernas längd kan variera, men är författarna tydliga med att de 

vill avsätta en timme av respondentens tid brukar det inte vara några problem att få till 

stånd efter överenskommelse. 

 

Likt David & Sutton (2016, s. 120) beskriver kommer forskarna att när det väl är tid för 

intervjun inleda med att kontrollera att utrustningen är i gott skick. Vidare presenteras 

studiens syfte samt en sammanfattning av uppsatsen och intervjuns användningsområde. 

En genomgång av hur materialet skall hanteras, sekretess och anonymitet redogörs innan 

förfrågan om att spela in samtalet görs, väl vid godkännandet av detta påbörjas intervjun.  
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För att ställa relevanta frågor till den enskilde respondenten utformades flertalet 

intervjuguider för att få mer välriktade svar. Frågorna utformades med stöd från den 

teoretiska referensramen, exempel på dessa frågor var “Hur ser du på ditt förhållande till 

ledningsgruppen och ekonomiavdelningen i företaget?” baserat på Eisenhardt (1989) om 

oberoende och agentteori. Beattie et al. (1999) skriver om hot mot revisionskvaliteten där 

vi utformade frågan “Hur är era förutsättningar för att landa en ny kund gentemot 

andra…?”.  Den största skillnaden mellan intervjuguiderna hittar vi mellan revisorerna 

och företagens ekonomiansvarig. Här skiljer sig naturligtvis frågorna åt i ganska stor 

utsträckning eftersom revisorerna skall täcka två klienter med olika tidshorisont medan 

respondenterna hos företagen endast skall täcka förhållandet till revisorn. De inhämtade 

svaren från revisorerna kommer ligga till grund som underlag samt jämförelse mellan 

revisorerna och klienterna när intervjuerna genomförs. Naturligtvis utan att äventyra 

revisorns förtroende, upplysnings- och tystnadsplikt. Detta för att kunna urskilja om de 

upplever förhållandet och nyttan av det på olika vis eller inte. 

 

Under intervjuerna uppstod tillfällen när intervjuobjekten inte uppfattade frågan eller 

misstolkade den. Vid dessa tillfällen valde vi att låta dem svara utifrån hur de uppfattat 

frågan och sedan återkomma till den för att ställa den på nytt med andra ordval för att på 

detta viset inte gå miste om information. Beroende på vilket förhållande intervjuobjektet 

hade i vår studie kunde tidsramen variera en del baserat på antalet frågor och svar. Vid 

varje intervjus slut bad vi även respondenterna att tillägga med information om de kände 

att det var något vi glömt att ta upp eller inte gått djupt nog inpå för att känna att de blivit 

ömsesidigt nöjda med intervjun. Tiden för samtliga intervjuer varierade, likt tidigare 

nämnt, beroende på intervjuobjektet och flertalet faktorer. Intervjuerna pågick mellan 19 

minuter och 33 sekunder som kortast, till 64 minuter och 48 sekunder som längst. Med 

en genomsnittstid för studiens samtliga intervjuer på 33 minuter och 40 sekunder, där 

intervjuerna med revisorerna vilket skulle avhandla två stycken klientsamband 

naturligtvis tog längre tid än när vi intervjuade klientens enskilda samband till revisorn. 

 
 

3.13 Hantering av insamling av data 
 

Denscombe (2009, s. 259) påpekar att intervjuerna vilka har genomförts med hjälp av 

bandinspelningar kan säkra informationen och samtliga sägningar från respondenterna 

för forskarna att kunna porträttera den mest korrekta bilden möjligt. Godkännande av 

bandinspelningen från respondentens sida tillåter en större frihet åt forskarna att ägna mer 

fokus åt intrycken under intervjun. Nylén (2005, s. 70) förkunnar att eftersom 

presentationen av de genomförda intervjuerna skall presenteras på ett intresseväckande 

samt summariskt vis framhåller vi att förståelse och överblick är av största vikt. Vidare 

beskriver sammanhållna fallbeskrivningen hur data likt en samlad enhet vilket grundar 

sig i en logisk struktur. Denna sammanhållna fallbeskrivning kan ikläda sig en specifik 

händelse, en organisation, en geografisk avgränsning eller en samling av personer vilket 

skall förtydliga och framhäva vad empirin förmedlar. Därmed innebär det att vi ser 

samtliga intervjuobjekt likt ett enskilt fall eftersom det vi vill framhäva med uppsatsen är 

hur respondenterna upplever att revisionskvaliteten samt oberoendet är sammankopplat 

till byrårotation och revisorsrotation. 

 

David & Sutton (2016, s. 120–121) förkunnar att med hjälp av manuellt handskrivna 

transkriberingar får forskarna det talade ordet ned på pränt på ett smidigt och tidseffektivt 

sätt. Det stärker även analysdelen av studien när forskarna behandlar data. Genom att 



 

31 
 

både ta del av den via lyssnande och skrivande för att mer ingående kunna handskas med 

den införskaffade informationen. Efter att transkriberingen skett har vi åter spelat upp 

ljudfilen ytterligare en gång för att försäkra oss om att vi inte missat vital information 

eller potentiella fel. Därefter har utfyllnadsord likt “eh” samt “öh” tagits bort för att få en 

renare transkribering och en tydligare förståelse. Att lyckas transkribera det talade ordet 

till text och få det att flyta naturligt utan några missförstånd är lättare sagt än gjort, men 

där vi författare för effektens skull valt att ha kvar utfyllnadsord på valda ställen för att 

stärka känslan i intervjun (Denscombe, 2009, s. 260–262). För att inte involvera 

personlig, konfidentiell eller informell information har vi valt att utesluta eller fabricera 

dessa i transkriberingarna för att inte röja vår respondents identitet eller företag och endast 

verka tillämpbart för studiens ändamål (David & Sutton, 2016, s. 121). 

 

Denscombe (2009, s. 266) förklarar att, likt det vi utfört, skall vi skicka transkriberingarna 

till respondenten för deras slutliga godkännande och även ge respondenten möjligheten 

att eventuellt korrigera missförstånd eller felsägningar. Därefter har det understrukits för 

respondenterna att det ligger i deras intresse att återkomma med en bekräftelse av 

transkriberingarna för att försäkra sig om att de inte råkar ut för att bli missförstådda. I 

empirin kommer vi presentera datamaterialet likt tidigare beskrivet av Nylén (2005, s. 

70–71) där vi framställer en sammanhållen fallbeskrivning med en betydande vikt på att 

framhäva analysgrundande struktur. I empirin lyfts även citat från intervjuobjekten ut för 

att på det sättet ge läsaren och mottagaren en korrekt kunskapsbild från respondenternas 

perspektiv med högsta möjliga frekvens. Med en sammankopplad samt adekvat enhet av 

respondenternas perspektiv och uppfattningar påvisar vi en djupare förståelse av empirin. 

 

 

3.14 Analysmetod 
 

När transkriberingarna väl var godkända och bekräftade av respondenterna kodade vi det 

insamlade materialet samt letade efter teman för att kunna dra slutsatser kring det 

insamlade materialet (Denscombe, 2009, s. 267). Denscombe (2009, s. 136–138) 

förklarar vidare att det är av vikt att stabilisera empirin från grunden med materialet 

insamlat vilket skall bygga detta fundament. I vårt fall innebär det att transkriberade 

materialet utgör bottenskiktet med kodandet för att cementera dess plats. I vårt kodande 

har vi valt att följa Bryman & Bell (2017) tematiska analys för analysering av data. Detta 

innebär att det första steget är via tematisk analys där det transkriberade materialet 

etiketteras och kategoriseras vilket vi gjorde genom att gå igenom transkriberade 

Microsoft Word-dokumenten mening för mening. Bryman & Bell (2017, s. 556) 

beskriver hur dessa sammanställs för att söka teman, konceptualiserar och se 

återkommande företeelser hos respondenternas. Detta visualiseras genom en 

övergripande tabell i analysens avslutande kapitel, ett “Framework” för att se likheter, 

olikheter och mönster (Bryman & Bell, 2017, s. 557). Avslutningsvis sammanflätas detta 

där tabellen förflyttar fokus mot koncepten samt uppfattningen hos intervjuobjekten kring 

kort- och långvariga förhållanden. För att förstå hur klienterna samt revisorerna upplever 

att revisionskvalitet och oberoende påverkas av tidshorisonten, vilket sammansluter det 

sista steget av processen. 

 

I vår studie har vi valt att undersöka tre revisionsbyråer med tillhörande klientrelationer 

för att se hur detta upplevs. Denscombe (2009, s. 139) upplyser om att för många 

intervjuobjekt eller för överflödig intervjuguide leder till teoretisk mättnad, detta 

diskuterade vi noggrant och beslutade att det vi ansåg optimalt var sex klientsamband. 
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Vid fler hade det enkelt kunnat bli repetitivt utan tillföra någon ny information, vid färre 

hade det varit svårt att få någon tyngd i svaren om det bara varit en eller två röster vilka 

blivit hörda. Den teoretiska mättnaden, med omfattningen på denna D-uppsats, anser vi 

uppnåddes och går vid sex stycken klientsamband, när samtliga revisorer svarar 

överensstämmande och samtliga sex klienter likaledes. Detta eftersom en fjärde revisor 

med tillhörande två klientsamband hade dragit ut mer på tiden än vad det tillfört samt att 

dessa förhållanden var tillräckliga för att utföra en välgrundad analys och uppnå teoretisk 

mättnad. 

 

      

3.15 Etiska aspekter och principer 
 

Gällande etiken kring forskning finns det en rad aspekter att ta hänsyn till förklarar 

Denscombe (2009, s. 193) där forskarens yttersta uppgift är att finna svar samt upptäckter 

på de frågor denne söker och inte stoppa för något eller någon i jakten. Detta efterlevs 

genom tre stycken principer; skydda respondenternas intresse, avhålla sig från inkorrekta 

förespeglingar samt felaktiga framställningar, samtycke skall delges av respondenterna. 

Dessa principer tillsammans med övriga moraliska och etiska aspekter har varit med 

genom hela kvalitativa intervjuprocessen.  

 

Princip ett grundar sig i att respondenterna inte får försättas i en sämre situation, vare sig 

arbetsliv eller privatliv, psykiskt eller fysiskt till följd av medverkan i intervjun. Till följd 

av denna principen har studien noggrant redogjort för deltagaren på förhand att dennes 

svar kommer att behandlas konfidentiellt samt med godkännande av respondenten innan 

publicering. För att inte riskera att respondentens svar påverkar sin miljö i negativ 

bemärkelse (Denscombe, 1998, s. 195). Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 147) att 

konfidentialiteten är av yttersta vikt där det under inga omständigheter skall vara möjligt 

att urskilja eller koppla samman vem respondenten är genom dennes medverkan i 

undersökningen. 

 

Princip två förklarar Denscombe (2009, s. 196–197) att den grundar sig i forskarnas 

transparens där tillit och uppriktighet är viktigt för att behålla objektiviteten i studien. När 

det gäller känsliga ämnen i forskningen kan dessa undantags, men i den här vetenskapliga 

studiens fall gällande revisorn och dess klientförhållanden har forskarna varit 

transparenta i största möjliga utsträckning mot samtliga respondenter. Tredje principen 

utgår ifrån delgivandet av respondenternas samtycke där respondenter frivilligt skall 

ställa upp på att ta del i studien och inte under någon form tvingas till det. Studien har 

endast valt att intervjua deltagare vilka uttryckligen bett att få medverka samt lämnat sitt 

uttryckliga godkännande kring detta. 

 

Författarna har vid intervjuförfarandet tagit hänsyn till de etiska aspekterna vilka berör 

kvalitativa forskningen. Där det var av största vikt att författarna fick samtliga 

respondenters godkännande både på förhand och efterhand när det transkriberade 

materialet var klart. Innan författarna genomfört intervjuerna kontrollerade de först med 

revisorerna om deras godkännande att genomföra intervjuerna även med deras respektive 

klienter. När författarna väl fått deras godkännande kunde processen fortskrida.  
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4. Empiri  
 
Vi har delat in detta kapitel i fyra avsnitt vilket utgör grunden för vår kodning. De fyra 

avsnitten är revisionsprocessen, för- och nackdelar vid byte, revisionskvalitet och 

oberoende. En tabell med sammanställning över de nio intervjuerna inleder 

empirikapitlet med en tydlig översikt över intervjuförfarandet, följt av de fyra avsnitten 

baserade på temat från kodningen. Under dessa teman har vi strukturerat upp empirin i 

tre sektioner med genomgående redogörelser för klientsambanden. Där en övergripande 

presentation av revisorns förhållningssätt till temat samt till den långvariga klienten 

framhävs följt av hur den långvariga klienten förhåller sig till temat och även till revisorn. 

Därefter och avslutningsvis revisorns förhållningssätt till kortvariga klienten och temat 

samt vice versa. Här avhandlas alla tre revisorer med tillhörande klientförhållanden med 

respektive tema där de har blivit placerade i den kronologiska ordningen vilket 

intervjuerna med revisorerna genomfördes i. Materialet från intervjuerna vilket utgör 

empirin är respondenternas egen uppfattning och genom rigorös citering ger en djupare 

förståelse för hur deras egen verklighet ser ut, dock saknas stöd för om det är den 

absoluta sanningen, bara deras upplevda sanning. 

 

 
Tabell 1. Intervjuförfarande 

      
 

4.1 Revisionsprocess 
 

4.1.1 Revisor-klientsamband 1 gällande revisionsprocess 
 

R1 förmedlar snabbt att det alltid är minst två per team ute hos klienten och där planering, 

granskning och uppföljning är centrala delen. Där timmarna nedlagda helst skall matchas 

med budgeten satt sedan innan. R1 berättar att hos L1 utgörs teamet av fyra medarbetare 

och fortsätter “[...] vi har ju haft ett planeringsmöte, sen var ju en annan revisor och 

några fler där i höstas och gick igenom ja, väsentliga områden och väsentliga processer 

helt enkelt och dokumenterade det och det har vi även avrapporterat det vi gått igenom. 
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Nu blir det boksluten som skall granskas och årsredovisningen vecka 4”. R1 tillägger att 

själva planeringen inför revisionen hos långvariga klienten inte tar mer än 1–2 timmar för 

att uppdatera sig på vad som skett under året eftersom både R1 och den andre ansvarige 

revisorn varit på uppdraget under en längre period. R1 nämner även brister i 

revisionsprocessen på grund av digitalisering där “Tidsmässigt har vi inte tjänat 

någonting än, tvärtom vill jag påstå, det är väl för att det är relativt nytt också. Det tar 

nog ett antal år att få sånt här verktyg att sätta sig, dessutom är det bytt så mycket under 

jag vet inte hur många olika system vi varit inne i och alla har varit byggt för USA för 

jättebolag som inte alls passar”, men där de på senaste fått in ett mer anpassbart system 

vilket kommer göra processen smidigare återigen. Avslutningsvis tillägger R1 att i sin 

långa karriär har det förekommit tillfälle där “[...] fick jag ett fast pris att förhålla mig till 

och det visade sig att det var omöjligt att göra en kvalitetsrevision med den budgeten” 

där revisionsprocessen, men även priset på revisionen fick kompromissas för att ens gå 

att genomföra. 

 

L1 beskriver sin första tid på företaget som lättsam eftersom “[...] redovisningsansvarig 

här har varit här i typ 30 år så det är klart att det hen inte kan svara på kan ingen annan 

svara på heller”. Revisionsprocessen hos L1, senare beskriven under revisionskvalitet, 

tydliggör hur relationen till revisorerna och förhållningssättet ser ut eftersom revisorerna 

“[...] de blir ganska tacksamma av att de kan ha några som lägger det senare. En ganska 

soft process”. L1 menar också på att revisionsprocessen har lite olika upplägg beroende 

på vad det är revisorerna vill gå igenom och granska noggrannare “[...] till exempel, vem 

kan ändra i lönesystemet och vem kan attestera fakturor, vem kan utanordna 

betalningarna. Identifiera riskerna”.  

 

R1 beskriver början av partnerskapet och revisionsprocessen från startskottet med nyligen 

övertagna klienter “[...] lite bakgrundskontroll, men oftast finns det kanske redan lite 

relation innan man träffar kunden och vet vem han är, eftersom jag menar Umeå är 

relativt litet i företagarvärlden. Identifiera dem och sen har vi ganska rigorösa 

frågebatterier vi skall gå igenom då innan vi gör, får, lägga in han som kund. Där har 

det blivit ganska omständligt kan man tycka. Samtidigt är det bara gilla läget och följa 

regelverket”. Revisionsprocessen beskriver R1 svepande, att över tid förändras den 

marginellt “[...] för jag menar mycket av det här dokumentationerna och rutinerna, är 

väsentliga processer, men tidsödande i sig att skriva ner. Och då år två och framåt blir 

det egentligen bara en uppdatering”, men där det handlar mer om att bibehålla kontrollen 

och inte ta ut svängarna sett till budget, tid och resurser. 

 

K1 beskriver hur R1 och revisionsbyrån arbetar och ställer ingående samt övergripande 

frågor hos K1 gällande “[...] den löpande bokföring, hur en kund får sin produkt till ned 

på kalkylnivå hur ni tar fram priserna. Vilka rutiner har ni och vilka nedskrivna rutiner 

har ni och hur går attesteringen till, det är verkligen allt”. K1 ser även en skillnad i hur 

revisionsprocessen rör sig år för år där ”[...] det blir ju aldrig likadant som året tidigare, 

det kommer ju alltid mer lagkrav eller mer punkter som skall gås igenom. Så det är ju 

alltid någonting nytt varje år”. K1 klargör att revisionsprocessen underlättas genom att 

“Vi får ju en liten lunta från dem i förberedande syfte där de skriver hur det skall se ut 

och vad som förväntas av oss”. 

 

4.1.2 Revisor-klientsamband 2 gällande revisionsprocess 
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R2 och teamet är fyra stycken när de reviderar den långvariga klienten L2. R2 beskriver 

revisionsprocessen såhär “Nu har jag inte de timmarna i huvudet, men det är ett klassiskt 

upplägg där vi är substansbaserade som de flesta så det är väl 20 % planering, 20% 

genomförande, kanske 30% granskning av internkontroll och 40% bokslutsgranskning, 

ja nu får jag inte ihop siffrorna, men ja… Vi gör en insats på hösten där vi granskar 

internkontrollen och uppdaterar och om det skett några förändringar, sedan gör vi våra 

bokslutsgranskningar på våren, där den största delen är 40% av jobbet och sedan 

tillkommer avrapportering och sammanfatta på 10–15% [...]”. R2 beskriver att 

förberedelserna också brukar innefatta att de vanligtvis skickar en önskelista till den 

långvariga klienten, men att ibland när det sker stora förändringar som när de skulle börja 

använda K3-regelverket var det såklart mer frågor före. 

 

L2 berättar om hur det ser ut från deras perspektiv vad gäller revisionsprocessen. “De 

brukar vara här ungefär 2–3 dagar och då är de här 2–3 personer och brukar landa på 

en 70-80h totalt med det som händer i december och sedan blir det någonstans när de 

gör inventering av lager och så eftersom de kan känna en trygghet där att totalt har vi ett 

lager här 13-14 miljoner, så det är en stor balanspost, den är viktig att de känner en 

trygghet att den är rätt också. Det är tre tidpunkter som det är utspritt på, den största 

delen i februari då”. Vidare säger L2 “Det första mötet där på hösten är mer 

uppstartsmöte, planeringsmöte och mer övergripande. Vi specificerar det ner på 

personnivå så vi vet vem som gör vad, där är det inte så mycket det kan vara om det är 

något speciellt som har hänt. Det är sen i december när de börjar göra lagerkoll och lite 

avstämningar som det är en del”. L2 avslutar även med att de har haft samma upplägg i 

10–15 år. 

 

När R2 skall förklara hur revisionsprocessen ser ut till den kortvariga klienten (K2) är 

den i princip identisk med den långvariga klienten (L2) förutom att den kortvariga 

klienten är en mindre organisation och att de är en person färre på det uppdraget. 

“Revisionsprocessen har förutom det första året nästan sett identiskt ut. Men det blir ju 

lite annorlunda. Det är ju ett… Tittar man på nya klientförhållandet så är det ju mycket 

omsättning och en hög balansomslutning, men själva organisationen är ju jätteliten för 

de äger inga grejer själv. Det är ju en jätteliten organisation. Nu vet jag inte riktigt hur 

många men de är ju bara ett fåtal personer anställda. Sen är ju skillnaden att det är lite 

mer formalia i ett sådant bolag för att det är offentligt ägt. [...] ”. R2 lägger stor vikt i 

sina svar att det är mest ägarbilden som skiljer uppdragen åt mellan L2 och K2, inte att 

det är ett längre respektive kortare uppdrag. 

 

K2 berättar att det är mycket frågor om alla avtal som företaget har med andra företag 

under revisionsprocessen. “Det är en massa PDF:er som skickas fram och tillbaka sen 

får man inte så många följdfrågor. Jag tror det finns en fara i just det här att man inte 

grottar själv och ställer frågor. Att man verkligen tar sig tid. Hur ser avtalskedjorna ut, 

att verkligen skapa sig en processbild om hur saker och ting hänger ihop [...]”. K2 

fortsätter vidare “[...] Och det är en fara med dagens revisorer. De går aldrig och rycker 

i pärmarna [...] de vill bara ha PDF:er inskickade och då ställer man ju bara de frågor 

man tror att man har koll på”. Vad gäller uppdragets omfattning svarar K2 att revisorerna 

brukar komma dit och vara där en gång på hösten och en gång i januari. Vidare beskriver 

K2 att denne ser endast det arbetet som sker på plats, men tycker att det är väldigt 

rutinmässigt där ingen skillnad i tid och resurser kan märkas av över tid. 

      

4.1.3 Revisor-klientsamband 3 gällande revisionsprocess 
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R3 beskriver hur revisionsprocessen hos L3 ser något annorlunda ut gentemot 

normalfallet eftersom det är en samkörd revisionsprocess vilket även innefattar andra 

kontor runt om i landet och där “[...] vi är 11–12 stycken i grunduppställning för att täcka 

in alla affärsområden på företaget. Merparten från Umeå, men några på andra delar i 

landet”. Vanligtvis är de tre till fyra personer på ett klientuppdrag. Vidare säger R3 att 

revisionsprocessen hos L3 i normalfallet ser ut likt skildrat “[...] Vi lägger ofta hösten på 

att planera, göra riskbedömning och utvärdera teamet, ta teamet för ett uppstartsmöte 

etc., förbereda filer, granskningsprogram, client-list, vad de skall plocka fram för 

material etc.” R3 lägger även till att det är i maj den mest intensiva perioden av 

revisionsprocessen tar fart där “[...] det innefattar revision i alla driftsbolag, alla 

ägarbolag, årsredovisning i juridisk person, det är koncernredovisning och 

konsolidering, kassaflödesrapporter”. 

      

L3 berättar att “[...] De gör ju lite checker löpande och…det är ganska intressant…då 

dyker de in i något projekt och liksom ställer massa frågor vilket kräver djupa svar” och 

menar på att detta hjälper till att hålla L3, men även resten av företaget på alerten. 

Gällande nedlagd tid kring revisionsprocessen görs det mesta utanför lokalerna hos L3, 

innan och efter där L3 beskriver att “[...] det pågår under en tid och de gör en hel del jobb 

hos sig så de sitter inte här hela dagarna. De är här kanske 3-4 gånger några timmar 

och så tar de med sig material och så funderar de och sen kommer de tillbaka“. L3 

betonar vikten av att ha en god relation till revisorn, inte bara för revisionsprocessen utan 

även när det kommer till det andra aspekterna av verksamheten också “[...] Mina behov 

som VD att ha någon att bolla med som typ helikopterperspektiv. Ringer jag till min 

styrelse så ja…de är ju partiska. De kan ju ha sin idé. Det skulle vara att den relationen 

fallerade. Skriva på själva revisionsberättelsen är det ju många som kan göra”. 

 

R3 beskriver uppdraget hos K3 som simpelt eftersom företagsstrukturen inte är särskilt 

invecklad. Vid antagandet av en potentiell klient riktar R3 fokus åt “[...] 

kartläggningsfasen kan jag bara läsa offentliga register och data, på hemsida, det de 

berättar m.m.” för att få en bättre övergripande blick över företaget innan de kan få tag 

på företagets verkliga siffror. Förberedelse inför revisionsprocessen är omfattande där R3 

redogör att “Finns det rutiner, processer etc. kartlagt? Väldigt få har allt på plats och då 

får man boka in intervjuer och få allt på plats med inköpschefer, ekonomichef, 

redovisningschef, med mera”. R3 hoppas avslutnings på tidigare nämna light-regelverken 

för att på det sättet kunna göra revisionsprocessen smidigare, snabbare och billigare 

“Förhoppningsvis tar de upp spåret att genomföra ett light-regelverk för SME, lite mindre 

statiskt, lite mer professionellt omdöme från revisor, lite mindre skallkrav till förmån för 

att vara affärsmässig”. 

 

K3 berättar att i normalfallet är det tre stycken från revisionsbyrån vilket åker ut till K3 

med lite olika fokus beroende på kunskap samt tidigare erfarenhet där de juniora tar det 

mindre bolaget och seniora reviderar det största bolaget. K3 fortsätter beskriva 

revisionsprocessen övergripande där “Vi brukar köra den här löpande granskningen på 

hösten någon gång i oktober och sen kör vi bokslutsrevisionen, lite olika, men i mars/april 

brukar det vara”. Revisionsprocessen anser K3 vara av högsta kvalitet i och med att 

revisionsbyrån har, vad K3 uttrycker det; “[...] ett kvalitetssystem. [...] Så att det är ju 

olika. Och i det systemet är det lätt att hitta sådant som avviker från normala 

transaktioner”. 
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4.2 Oberoende 
 

4.2.1 Revisor-klientsamband 1 gällande oberoende 
 

Revisor 1 (R1) berättar att trots sin långa erfarenhet inom revisionsbranschen har denne 

aldrig upplevt att R1 behövt ifrågasätta sitt eget agerande eller oberoende. Likt uppsatsen 

tagit upp i tidigare kapitel och R1 upplyste oss om under intervjun krävs det årligen 

ställningstagande till oberoendet med hjälp av prövning. R1 berättar vidare att det 

självklart finns tillfällen när detta oberoende brustit, men där betonar R1 att det mer gör 

gällande vilken person det är. R1 uttrycker att “[...] det är klart det kan man fundera på, 

har man haft en revisionskund i 20 år och ah… Jag tycker aldrig det är några problem 

ändå, att man så att säga tummar på integriteten“. Jobbet och uppdraget i sig inte är 

tillräckligt för att äventyra oberoendet utan det har med integriteten hos revisorn och 

dennes förmåga att inte sätta sig i sådana situationer där det kan uppstå komplikationer 

att göra. 

 

L1 förkunnar att deras nuvarande relation till R1, vilken pågått i mer än två decennier, är 

en relation företaget värderar högt och “[...] Skulle det bli en tvingande regel skulle inte 

de här stora bolagen uppskatta det. Man uppskattar ju den här relationen man har till 

revisorn”. L1 har å andra sidan förståelse för att oberoendet kan ifrågasättas över tid där 

nya ögon kan vrida och vända mer noggrant samt komma ur den något mer 

slentrianmässiga revisionen vilken kan uppstå med tiden. L1 tillägger att “[...] det är lite 

jobbigare, men i många fall så är det väl ingen nackdel heller när det kommer in nya 

personer”. L1 belyser även problematiken kring revisorns oberoende gällande privatägda 

företag likt det L1 själv är ekonomichef för, “[...] De måste ju såklart säkerställa att 

företaget gör på rätt sätt, men samtidigt behöver ju ägarna så bra rådgivning som möjligt 

också”. Där distinktionen och linjen för vad som är oberoende eller inte kan vara svår att 

avgöra samt förhålla sig till. 

 

R1 fortsätter tala om oberoendet i förhållande till kortvariga klientförhållandet och där 

R1 beskriver hur jakten på oberoendet kan få oanade konsekvenser genom att försöka 

överarbeta det. “Man funderar för mycket på att klara ‘A-kuverten’ som det kallas då, se 

till att alla de här checklistorna finns, uppdragsbrev och letter of representation och 

kontrollen här är mycket pricka, finns den blanketten, finns den checklistan, finns den och 

den och så kanske man inte fördjupar sig så mycket i revisionen, är den bra genomförd?”, 

all denna nedlagda tid det tar för en ny revisor menar R1 får konsekvenser i form av att 

inte rätt frågor ställs om revisionen, men även till K1.  

 

K1 anser att oberoendet kan komma att påverka revisionskvaliteten hos revisorn om 

denne inte förblir oberoende, K1 skildrar även hur “[...] när det kom nya personer att det 

var positivt i sig till en början och att man tycker nya agerade mer professionellt. Tog sig 

mer tid, var mer noggrann, de hade en plan”. Oberoendet stärktes därmed tack vare bytet 

anser K1, när den före detta byrån var mer inriktad på att slentrianmässigt revidera 

företaget kom den nya och satte gasen i botten och agerade objektivt. Vilket de har gjort 

sedan bytet skedde för fem år sedan. K1 bekräftar även att “[...] man har sett genom åren 

att man blir mer av en kompisrelation och att det smiter igenom och att det går mer på 

rutin när det har varit där X antal år.” och att oberoendet kan komma att påverkas över 

tid om inte det görs med största möjliga professionalism. 
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4.2.2 Revisor-klientsamband 2 gällande oberoende 
 

Revisor 2 (R2) ser sällan att det är några oberoendeproblem i praktiken, men att det enda 

skulle vara självgranskningshotet. Med det menar R2 då att de kan konsultera i frågor 

som kan få bäring på redovisningen. R2 pratar även om att de haft klienten väldigt länge. 

“Jag hade inte varit på uppdraget tidigare, bolaget i sig har varit kund på byrån sedan 

hur längesedan som helst, säkert 20–30 år, men sedan var det en som pensionerade sig 

och en annan medarbetare som tog över och så slutade den personen och sedan klev jag 

in och tog huvudansvaret”. Under den gångna tiden har VDn blivit styrelseordförande 

hos den långvariga klienten (L2) vilken fortfarande är med i revisionen i kontakt med R2. 

 

L2 belyser att det är viktigt att revisorerna generellt skall styras av vad som man får göra 

samt är tillåtet och inte styras av vad som är bäst för klienten. När vi frågar mer om hur 

förhållandet till klienten har sett ut svarar L2 att den är “väldigt bra, jag känner de ganska 

bra och har även gått i skola med en på revisionsbyrån. Jag personligen har väldigt bra 

relation och jag tror de flesta här på företaget har en bra relation med de som det är 

idag”. Vidare konstaterar klienten att de aldrig haft en tanke på att byta byrå eftersom de 

har haft sådan bra relation med rätt människor och personkemi. 

 

R2 berättar att de inte har erfarenhet av att revidera liknande typ av bolag tidigare, men 

att de kände till bolaget eftersom det var omskrivet innan R2 tog över som huvudansvarig 

revisor. Vidare redogör R2 att ingen i teamet hade några bekanta i ledning eller styrelse 

hos den kortvariga klienten (K2). R2 var inte huvudansvarig revisor när de tog över den 

nya klienten utan kom in först efter två år och direkt som huvudansvarig revisor. Dock 

har de andra två revisorerna som varit delaktiga i processen hela tiden haft klienten. 

 

“[...] Och då måste man ju förstå att vi måste ha en revisor som gör att jag har min rygg 

fri. Det tycker jag är jätteviktigt. Den skall ju naturligtvis granska mig men också stötta 

mig. För jag kan ju också göra fel i och med att vi är en liten organisation. Det är inte så 

många som förstår komplexiteten i avtalen. Då är det jätteviktigt för mig så att det blir 

ordning och reda och rätt.” K2 förkunnar vikten av att kunna ha ett lite längre förhållande 

till revisorer för att då kan de lära sig organisationen bättre och bättre rådgivning. K2 

omfattas av lagen om offentlig upphandling och gör därför en ny upphandling senast var 

fjärde år om de väljer att förlänga efter de två första åren. 

 

4.2.3 Revisor-klientsamband 3 gällande oberoende 
 

R3 skildrar sin syn på oberoendet med att säga “För mig räcker det med att känslan finns 

där att, skall vi göra det här? Jag behöver inte ens öppna den där boken ibland, utan 

ibland kan det enklaste svaret vara, nej bör inte göra det”. R3 tillägger även att ibland 

blir oberoende-gränsen suddig speciellt i form av kombiuppdrag vilket revisionsbyrån 

erbjuder när “många i kombiuppdrag där vi har bokfört vartenda papper från ax till limpa 

och där får vi en årsredovisning som vi skall granska på andra sidan av huset” vilket 

innebär att de tvingas vara extra vaksam i vilken roll de träder in i. Oberoendet till L3 

anser R3 inte vara i farozonen med motiveringen att “Så länge jag årligen kan göra 

oberoendeprövningen är det lugnt. Vi kan komma väldigt nära dina kunder, vi säljer alla 

affärsområden och då är det viktigt att tänka efter att man inte umgås privat och på 40-

årsfester så känner man att man umgås privat, ja då bör man byta ut påskrivande 

revisor”.  
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R3 fortsätter att tala om oberoendet och hur denne tycker det skiljer sig mellan Umeå och 

Stockholm där R3 tidigare arbetat i karriären. I Stockholm är konkurrensen utbredd och 

påtaglig på ett annat sätt än här i Umeå anser R3. Revisionsbranschen i Umeå är mer 

begränsad, förklarligt med tanke på att staden är mindre, vilket också R3 tycker påverkar 

oberoendet. I Umeå, menar R3, att företagen i större utsträckning kommer till 

revisionsbyrån och det är mer frekvent de går på rekommendationer från referenser. På 

den lokala mindre marknaden förekommer det i högre utsträckning att du som revisor 

kommer “[...] i utkanten av vad som är tillåtet att göra och inte göra för man blir 

tillfrågad mer och oftast finns inte kompetens att tillfråga någon annanstans. Det finns 

inga konkurrenter eller som säljer de specifika nischtjänsterna så man hamnar hos den 

lokala revisionsbyrån många gånger”. 

 

L3 tycker att relationen med revisionsbyrån fungerar utmärkt och märker tydlig skillnad 

i hur företaget förhåller sig till revisorerna jämfört på dennes tidigare arbetsplatser i 

karriären. L3 gör skildringen att “jag tror att många har fel relation till sina revisorer 

och att revisorer har fel pitch på sin produkt. Man måste ha en partner med sin kund och 

inte leverera papper för att klara myndigheternas krav”. Det menar L3 är receptet för ett 

framgångsrikt partnerskap, men där oberoendet ändå ligger i grunden. Vidare berättar L3 

om hur denne förhåller sig till oberoendet “Det är ju en säkerhet. Jag vill ju ha någon 

utifrån som inte har några bindningar och ingen egen agenda utan hur ser lagboken ut 

och sköter vi oss.” Å andra sidan tillägger L3 även att “Påskrivande revisorn är ju skitstolt 

att vara med i det här bolaget för denne var ju med från början. Det omsatte ett tiotal 

miljoner och nu är det över miljarden. Det är klart att påskrivande inte vill att vi skall 

byta”. 

 

R3 säger gällande relationen till K3 att “när man varit verksam på orten länge är det 

svårt att inte ha en relation till personerna” och spinner vidare på det denne tidigare tog 

upp angående hur en lokal liten marknad är begränsad. En viktig aspekt med oberoendet 

är också det faktum vilket R3 tog upp under intervjuns gång att “man kommer ju alltid in 

på det där med oberoende när man skickar fakturan till kunden, det var ju en gång i tiden 

man skickade den till staten”. Det faktumet att det skall vara objektivt och självständigt, 

men ändå är klienten vilken skall betala för tjänsten och se till att revisionsbyrån håller 

sig flytande var något R3 diskuterade och förhöll sig skeptisk till. R3 tillade även att 

“samhällets krav på att man skall vara etisk och hållbar ökar konstant. Mycket av detta 

kan säkerställas i att vi är oberoende, vi måste vara väldigt transparenta och att påvisa 

att du är oberoende, vikten av detta kommer aldrig att minska”, med detta menar R3 att 

det fortsättningsvis kommer byggas på sätt att mäta och kontrollera oberoendet hos 

revisorerna i framtiden och där R3 tror att byrårotation kan vara starten på striktare 

förhållningssätt. 

 

K3 gör gällande en positiv inställning till revisorer och framför allt att de är externa med 

tanke på att revisorerna främst är till för externa parter att känna trygghet i att det företaget 

gör är korrekt och kvalitetssäkrat. K3 fortsätter att berätta att “våra system är ju så 

effektiva att de plockar ut det som inte ser likadant ut, som inte är ordinarie rutin”, vilket 

K3 ser som ytterligare ett säkerhetsnät för att oberoendet skall förbli intakt. K3 har sedan 

tidigare i karriären jobbat med påskrivande revisorn och förkunnar att även fler på 

företaget känner till denne sedan tidigare vilket innebar att när det var dags för en ny 

revisionsbyrån 2014 var påskrivande revisorn snabbt med i processen. 
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4.3 Revisionskvalitet 
 

4.3.1 Revisor-klientsamband 1 gällande revisionskvalitet 
 

Vi valde att fråga R1 om dennes syn på revisionskvalitet och vad det kan tänkas vara. 

“Ja, definiera kvalitet, det är väl helt enkelt att man genomför ett bra jobb, oavsett om 

man har taskigt med tid eller så, men vi lever i en högsäsong just nu där vi jobbar som 

sårade för att hinna med, men man får ju aldrig ändå så att säga bortse från att göra ett 

bra arbete helt enkelt”. R1 medger även att byrårotation förmodligen skulle ha en bra 

påverkan på revisionskvalitet generellt då de flesta byråer jobbar på samma sätt, men att 

de nya kommer in och kollar på uppdraget med nya ögon. Den långvariga klienten (L1) 

som revisorn reviderar har varit dennes klient i ungefär 20 år. De har alltid varit fyra 

stycken som reviderar klienten varje år där de andra revisorerna har bytts ut vilket betyder 

att det är endast R1 som varit medverkande under hela uppdraget.  

 

L1 försök att definiera revisionskvalitet anser denne att för stor del av kommunikationen 

förs mellan ekonomichefen och revisorerna istället för att det är ägarna som också skall 

granskas. L1 tycker att det i grund och botten inte är L1 i egenskap av ekonomichef som 

skall granskas utan att det är ägarna. När vi frågar hur många som brukar komma dit är 

det de tre revisorerna och sen kommer R1 in i slutet av processen och att det brukar se 

likadant ut varje år. När vi frågade lite närmare kring själva planeringen inför revisionen 

berättade L1 att “Vi brukar försöka lägga upp, åtminstone sen jag började, vill jag att vi 

skall ha en grov planering där jag vill ha att man kommer in i slutet på året eller senare 

delen på hösten så kommer man överens om något område där man fördjupar 

granskningen, det kan vara allt från personalhantering, inköp, lagervärdering eller 

någon sån där att man övergripande tittar att om man identifierar någonting att man har 

tid att göra något åt det istället för att upptäcka det i samband med årsbokslutsgranskning 

för då kan skadan redan vara gjord. Upptäcker man det tidigare har man någon möjlighet 

att korrigera för det eller så är man åtminstone medveten om det till årsskiftet”. 

 

När R1 pratar om den kortvariga klienten där denne beskriver att R1 inte kände till något 

om bolaget sedan tidigare, men att R1 har reviderat liknande fast större bolag så R1 hade 

erfarenhet från branschen. Själva uppdraget i förhållande till process ser ungefär likadant 

ut som i uppdraget med L1. När byrån tog över den nya klienten (K1) var revisionen mer 

omfattande. Vår fråga var då om de måste läsa på mer och göra en stor förgranskning. 

“Förstaårsrevisionen, ja men det får man ju göra, dels titta i tidigare årsredovisningar 

och åka upp och intervjua, då blir det ju en fullständig dokumentation av viktiga rutiner 

och så, befattningar och annat”. Vidare frågade vi därför också om de kommer in rutin 

redan andra året eller hur det kunde se ut. “Första året drar det ju mycket tid, så klart, 

men i och med on going business, inga större förändringar och där har vi haft samma 

team hela tiden, eller åtminstone jag och andre ansvarige revisorn så att då blir det ju 

smidigt, vi får löpande protokoll under året för att se om det är något som har hänt eller 

något speciellt vi behöver beakta i revisionen det här året då, större investeringar eller 

ja, resultatutveckling går och så. Ja det är på samma sätt, planering att man ställer upp 

förväntningar och Q3-siffror och så där”. Förutom revision blir det en del konsultation 

också där K1 oftast ringer och ställer frågor som rör vardagsrådgivning. 

 

K1 beskriver revisionsprocessen som omfattande och att revisionsbyrån går igenom 

nästan allt och ställer många frågor när de kommer på besök, allt från rutiner till hur de 
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sätter sina priser på produkterna. Vi frågade även hur revisionsarbetet hade förändrats 

över tid. “Nej, det beror mycket på vilken person som kommer från byrån, för om du har 

samma person som kommer året tidigare så har de ju lite koll, men kommer en ny får 

man ta precis det man sade året innan får man ta precis en gång till”. K1 betonar även 

att det inte ser likadant ut år efter år då det tillkommer nya lagkrav eller mer punkter som 

måste gås igenom över tid. För att få reda på mer hur det ser ut över tid vad gäller nedlagd 

tid frågade vi huruvida K1 har upplevt någon skillnad i detta i termer av resurser och 

nedlagd tid från revisionsbyråns sida. “Nej det är ungefär lika mycket år för år. Så har 

det varit för oss i alla fall. I och med att det minst varit med en person som varit med 

tidigare så behöver man inte dra allting en gång till för den personen. De har tid att ta 

de här extra frågorna som man inte kunde dra året innan”. 

 

4.3.2 Revisor-klientsamband 2 gällande revisionskvalitet 
 

R2 förkunnar att de delar upp revisionskvalitet i två delar, den faktiska och den upplevda 

revisionskvaliteten. Där den faktiska talar om huruvida det kan säkerställas att revisionen 

är korrekt och att den följer alla regelverk. Här tillägger R2 att deras system är till den 

grad utvecklade att detta sällan är något problem, men där det problematiska ligger i den 

upplevda revisionskvaliteten “[...] kunden är inte så intresserad av hur vår interna 

dokumentering ser ut, det är andra aspekterna de upplever i kvalitet som tillgänglighet, 

hur man håller tidsramar och så vidare, och vi jobbar strukturerat med båda typerna av 

kvalitet”. R2 fortsätter beskriva hur revisionsbyrån använder sig av granskningsprogram 

för att gå igenom det tidigare revisorer gjort för att säkerställa internt att revisionen är 

korrekt utförd av revisorerna. R2 beskriver hur revisionskvaliteten har kunnat öka 

drastiskt med hjälp av digitaliseringen där R2 tänker tillbaka på en revision vilket byrån 

utförde i våras där “[...] matchade vi 120 000 kundinbetalningar och då tar det en timme 

kontra skicka kundsaldoförfrågningar det är klart att kvalitén blir bättre” och hur den 

processen hade varit ofantligt tidskrävande eller rent av omöjlig bara för ett par 

decennium sedan. Avslutningsvis tillägger R2 att de även genomför kundintervjuer för 

att konfirmera samt försäkra sig om att deras processer och revision är till mötes.  

 

R2 fastslår att denne har varit påskrivande revisor för långvariga klienten de senaste fem 

åren, men att företaget varit en klient till revisionsbyrån i över två decennier. R2 fortsätter 

beskriva “[...] Ja, det finns ju dokumentation, det är klart att det underlättar, om allt är 

kartlagt sedan innan hur allt fungerar och det finns processbeskrivningar och allt sånt“, 

hur detta hjälper revisorerna att frigöra energi och lägga fokus på andra delar för att i 

slutändan höja revisionskvaliteten. R2 berättar att “[...] men det är ingen större skillnad 

om vi skulle jämföra med långvariga förhållandet ser nya förhållandet ser fördelningen 

ut identisk” när det kommer till procentuell fördelning över klientuppdragen. 

 

L2 beskriver sin syn på hur revisionskvaliteten påverkar dennes eget jobb “[...] jag tycker 

man är mycket mer uppstyrd idag och man tittar igenom allt mycket bredare och det 

tycker jag är bra som företagare”. Kvaliteten i arbetet från R2 och revisionsbyrån anser 

L2 bli bättre med tiden i och med det mer omfattande processerna idag och smidigheten 

i hur den genomförs. L2 spinner vidare och talar om “Jag tror att regelverken för 

revisionsbolagen har blivit mer strikt och jag tror att man vill säkra upp, för det är viktigt 

för dem att känna att de har gjort allt korrekt och den digitala tekniken har gjort att de 

kan kolla allt mycket snabbare så man hinner med mycket mer nu på 70–80 timmar än 

vad man gjorde för 20 år sedan” hur revisionskvaliteten förändrats i takt med att 

regelverken och den digitala tekniken avancerats. L2 återupptar utläggningen kring 
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revisionskvaliteten och omfattningen i revisionen där “Den är mer detaljerad nu, jag 

upplever att man är ännu fler personer som är specifikt kunniga inom vissa områden än 

tidigare då man hade fler människor som var bred som person och inte lika spetsiga. Och 

det kan ju vara lite krångligt idag att det blir fler personer inblandade samtidigt som man 

vet att det finns ännu djupare kunskap där” och där revisionskvaliteten har om inte 

förbättrats åtminstone nått en högre lägstanivå enligt L2 själv. 

 

R2 börjar med att klargöra att “Jag visste ju vad de höll på med, det är inget snack om 

det. Jag visste ju upplägget. Eftersom det var ju omskrivet”. R2 fortsätter berätta hur de 

varit samma team under en längre tid hos K2 för att få rutin och stabilitet i revisionen, R2 

tillägger att “[...] sen är ju skillnaden att det är lite mer formalia i ett sådant bolag för att 

det är offentligt ägt. Det finns lekmannarevisorer, det finns en politiskt tillsatt styrelse. 

Upplägget i grunden är ju helt annorlunda än långvariga klienten” vilket R2 anser ha en 

påverkan på revisionskvaliteten. R2 ser även skillnader hos K2 och L2 gällande resurser 

över tid där “vi gör även betydligt mer på en revision på ett mindre bolag idag än vad vi 

gjorde när jag började för en 18 år sedan. Framförallt sån här självgranskningsfrågor 

har det blivit mer fokus på. Det var inte alls ovanligt att revisorn hade varit in och petat 

i årsredovisningen och upprättat årsredovisningen åt kunder osv” medan i nutid har det 

blivit betydligt mer skärpt och strikt gällande revisionen. 

 

K2 beskriver sin syn på revisionskvalitet med “bra revision är när man förstår avtalen 

och att man växer varje år när man gör revision. Första året kan man ju förstå. Men att 

man växer in i avtalen och förstår hur man kan…att utifrån avtalen kan förstå vad som 

döljer sig bakom siffrorna”. K2 uppmärksammar oss på att lagen om offentlig 

upphandling vilket innefattar K2 avtalas om 2+2 år med R2. K2 fortsätter prata om 

revisionskvalitet och hur digitaliseringen kan vara problematiskt på grund av begränsad 

överblick när “[...] tar du en pärm och börjar se alla avtalen och ser korrespondens då 

kan man ju lägga ihop 1 plus 1. Och det är en fara med dagens revisorer. De går aldrig 

och rycker i pärmarna. De vill bara ha PDF:er inskickade och då ställer man ju bara de 

frågor man tror att man har koll på”. K2 tillägger att revisionskvaliteten byggs upp 

successivt och där tiden är av yttersta vikt för att den skall öka likt “jag tror att det är ett 

förtroende man bygger upp under löpande årsbokslut och när man inte får rätt frågor då 

använder man andra rådgivare.” 

 

4.3.3 Revisor-klientsamband 3 gällande revisionskvalitet 
 

R3 ger sin tolkning av vad revisionskvalitet är enligt “[...] att avväga vad som måste 

göras, vad som behöver göras enligt ISA och vad är kunden villig att betala för. 

Någonstans är summan för de här sakerna det viktigaste”. R3 fortsätter att redogöra att 

“[...] det tar inte jättelång tid för mig att se om det står rätt till eller inte i ett bolag. Men 

jag skall ändå göra dessa statiska moment med skallkrav i, ISA tillför inte mig som revisor 

någon ytterligare kunskap” och anser att dessa omständliga regelverk stjälper mer än de 

hjälper i många fall hos de mindre bolagen och klienterna. R3 pratar även om hur ett 

Light-regelverk för SME-bolag skulle kunna bidra till att höja revisionskvaliteten 

ytterligare. Även gällande den monetära vinningen, där ett simplare regelverk skulle 

kunna bidra till de mindre bolagen eftersom deras revision sällan är lika komplicerad där 

R3 beskriver det “[...] om vi hittar en revision som kostar 10 000 att göra för att vi har 

någon typ av light-variant, den hade varit minst lika bra, men kunden hade kunnat få 5 

timmar rådgivning för de 5 000 kronorna som hade kunnat öka värdet på bolaget eller 

lösa affärsproblem”. Vidare pratar R3 om långsiktiga relationer och hur det hänger ihop 
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med revisionskvaliteten där “[...] Om jag landar uppe på kurvan som betrodd rådgivare 

får jag alltid frågan från kunden alltid innan de gör någonting med och med dessa blir 

det långsiktiga relationer” och kan börja prisa in det i sitt arbete med en helt annan frihet 

när de vet att klienten har förtroende för det R3 och revisionsbyrån uträttar. R3 beskriver 

förhållandet med långvariga klienter likt “antingen att vi är två påskrivande för att skapa 

tillgänglighet eller att vi bemannar granskningsansvaret på en annan auktoriserad 

revisor för att vi skall ha två stycken personer med seniorbefattning på uppdraget” för att 

alltid kunna vara nära kunden och tillgänglig för alla tänkbara frågor. 

 

L3 framställde sin syn på revisionskvalitet enligt ”Min utgångspunkt att anlita en revisor 

det är ju för att säkra…hjälpa till och säkra att vi betalar våra skatter och att vi inte hittar 

på några egna redovisningsprinciper” där L3 fortsätter berätta om hur digitaliseringen 

hjälper revisionskvaliteten och underlättar klientens del i revisionen “[...] de brukar ställa 

frågor om specifika projekt och då är det enkelt när vi har allt digitalt och bara behöver 

kopiera och skicka över”. L3 tydliggör att revisionskvaliteten i revisionen och byrån 

ligger i att “man måste va en partner med sin kund och inte leverera papper för att klara 

myndigheternas krav. Affärssverige skulle må mycket bättre om bägge parter hittade ett 

bättre sätt att jobba ihop när vi pratar om de mindre bolagen”. 

 

R3 förkunnar att gällande förhållandet till K3 är revisorns syn på revisionskvaliteten till 

den mindre klienten att “Då måste jag sätta mig på kammaren för att göra en offert som 

matchar det de gör, men jag läser inte på så jättemycket utan det viktigaste är att sitta i 

det här rummet och ställa frågor och vara en aktiv lyssnare”. Likt R3 tidigare nämnde 

gäller det hela tiden att prisa in arbetet att kunna ta betalt för sina tjänster, exempelvis 

“Har det inte bra koll blir det att vi troligtvis måste höja priset för att ytterligare jobb 

krävs för att säkerställa detta.” R3 fortsätter även berätta hur det tidigare sattes en helt 

annan tilltro till revisorn där “Revisorns professionella omdöme” räckte till motivering 

av ett beslut, medan R3 beskriver att beslutsfattande innefattar en invecklad process “[...] 

idag finns det inte något värde i revisorns bedömning om det inte finns ett revisionsbevis, 

dokumenterad förklaring och ett sammanhängande svar”. 

 

K3 trycker mycket på att revisionskvalitet är “om det går snabbt och är smidigt gjort så 

att vi behöver göra så lite som möjligt i den”, men tillägger även att kommunikation och 

tydlighet där R3 samt revisionsbyrån ger klar information tidigt är A och O för att det 

skall anses som en väl genomförd revision. I kombination att den är helt korrekt och ses 

likt en kvalitetssäkring för klienten. K3 tillkännager att revisionskvaliteten går åt båda 

hållen och påverkas när “[...] i år har jag varit frånvarande och då har vårt jobb blivit 

sämre utfört från början vilket leder till sämre underlag för dem. Och därför har de 

kanske inte varit lika snabba och smidiga som tidigare” vilket gör det oerhört viktigt att 

samspelet mellan revisionsbyrån och tillhörande klient är välgrundat samt 

välkommunicerat. 

 

 

4.4 Audit tenure 
 

4.4.1 Revisor-klientsamband 1 gällande Audit tenure 
 

R1 berättar om sin övergripande syn på byrårotation. “Ja det är som sagt bolag av allmänt 

intresse som berörs, och jag tycker nog att det är ganska bra egentligen, det dyker ju upp 
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nu och då om man säger, skandaler eller annat. Man blir kanske lite för mycket kompis 

och annat och åker iväg med företagsledningen på resor och annat, jag tänker på ett visst 

företag till exempel. Och sen är det väl alltid bra att det kommer in nya ögon och tittar 

på verksamheten. Det är klart, har du haft ett företag i 10 år eller mer riskerar man att 

bli lite blind kanske tittar på föregående och förbiser man något eller missar något, jag 

tycker nog inte det är fel”. Likt tidigare nämnt anser R1 att byrårotation kan vara något 

bra då nya förmågor får komma in i verksamheten och titta med nya ögon. 

 

L1s åsikter om byrårotation generellt var “Jag kan väl bara se inom de bolag där jag 

verkat att det i mångt och mycket att när det kommer till ett sånt läge att man inte är 

riktigt nöjd eller att det blir utbyte av den påskrivande och inte av de granskande man 

har så mycket synpunkter på, men det är ju det där samarbetet man tycker att man inte 

riktigt har fått ut det man velat i de lägena jag har varit med att man har bytt. Alternativt 

att det inom byråerna sker någon förändring, att någon har haft någon som skall gå i 

pension eller slutar eller går vidare. Det är egentligen bara i det lägen som jag har sett, 

oftast är det lite jobbigt när det kommer in en ny för då skall det börja vända och vrida 

och titta på allt jämfört med de som varit där många år blir det inte alls på samma sätt”. 

L1 belyser dock också fördelarna med att nya revisorer kommer in i verksamheten när 

dessa ställer fler frågor och kan hitta något vilket inte är korrekt eller någon risk klienten 

bör beakta, “[...]. Ja, det är lite jobbigare, men i många fall så är det väl ingen nackdel 

heller när det kommer in nya personer”. Vi frågar även huruvida L1 skulle kunna ställa 

sig i frågan att byta revisor i framtiden. Det L1 då väljer att lyfta fram och vara tydlig 

med är att det är upp till ägarna att byta ut sin revisor, men nämner ändå att R1 om inte 

allt för lång tid in i framtiden skall gå i pension. Då skulle man kunna komma till ett 

vägskäl där man vill titta på mer än en byrå. L1 säger även att de har varit nöjd med deras 

revisor så här långt och att ett byte inte är aktuellt i dagsläget. Två gånger om lyfter L1 

fram själva relationen som skapas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i mindre 

bolag kontra större bolag. Där det inte är revisionsfrågorna som är det viktigaste utan det 

är det privatekonomiska i bolaget och den rådgivning som följer. “Mycket där är ju 

relationen. Har en revisor en bra relation till ägarna skall det mycket till att man 

bestämmer sig att byta ut personen mot någon annan. “[...] Det är ju klart… 

Prisskillnaderna är ju i princip ingen skulle jag vilja säga givet samma typ av arbete. Det 

är mångt och mycket min erfarenhet av de privata bolagen. Det är ju klart du vill ju betala 

så lite som möjligt för den här granskande revisionen. Det är ju ett krav som skall 

uppfyllas. Rådgivningen är den som gör att jag gör bättre affärer eller gör att jag totalt 

sett har en bättre redovisning eller tänker rätt skattemässigt. Det är ju snarare den 

rådgivningen som man värderar. Det där andra är ju snarare något…”. 

 

För att fråga lite mer om själva bytet av revisionsbyrå från K1s sida frågar vi R1 hur det 

gick till och vad K1 kände till om företaget tidigare. K1 berättar vidare att bolaget är ett 

dotterbolag i en koncern som styrs från Danmark. Där hade de bytt revisionsbyrå och 

därför gällde det även dotterbolagen inkluderat K1 då. “Jag fick en förfrågan från en 

partner i Danmark, han hittade väl bara mig i rullarna, kunde ha blivit någon annan lika 

gärna och ja, får vi frågan av kollegor så accepterar vi normalt.” R1 berättar vidare om 

att revisionsbyrån tog över uppdraget 2014 “[...] Och de jobbar ju nu mer på ungefär 

samma sätt som andra lite större koncerner då där man jobbar efter instruktioner, vi får 

instruktioner nu i november. Där vi har massa bilagor vi måste fylla i och leverera efter 

ett schema”. Vad gäller första året blev det många fler timmar inräknat, men det betonar 

R1 som vanligt att man åker till klienten för att intervjua och läser på lite extra innan. I 

detta fall hade det blivit en hel del tid till att “[...] skriva ner en massa [...]” men att de 
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var i rutin redan år 2 och 3 på uppdraget. R1 belyser även att det lätt kan vara så med en 

“[...] on going business [...]”.  

 

K1 berättar att med dennes erfarenhet från företaget sedan 1998 har de bytt revisionsbyrå 

två gånger. Första byrån hade de i tio år och den nuvarande har de sedan 2014. “[...] Sista 

åren av de 10 åren som vi hade dem tyckte jag att det gick väldigt smidigt och sen fick vi 

en ny byrå som jobbade på ett annat sätt så tyckte man att det var besvärligt. Det var ju 

enkelt när man visste liksom… Själva bytet tyckte man var…ja…som sagt besvärligt i och 

med att det var på ett annat sätt. Det är ju för att man vill ha det som det alltid har varit”. 

För att få lite bakgrund till varför koncernen bytte revisor berättar K1 “Det var ju för att 

moderbolaget hade dem och jag tror att det var en personlig relation hos moderbolaget 

mellan revisorn och ägarna. Och då var alla i koncernen tvungen att byta. Så där behövde 

vi aldrig vara tvungen att tänka på vad det kostade eller någonting utan det var ett 

styrelsebeslut och de sa att så här blir det”. Vidare medger K1 att de inte var speciellt 

nöjda med den tidigare revisionsbyrån som de haft hos företaget och att den nuvarande 

revisionsbyrån var mer professionell. Vi frågade därför vad det var med nya 

revisionsbyrån som var så bra. “Det var allt ifrån varför huvudboken såg ut som den gör 

sen var det också personliga frågor… eller inte personliga men frågor visade att de var 

mer intresserade. De personer som kom var mer intresserade av bolaget gällande vilka 

de dom var som företrädde bolaget och vad de gör utan att det rent var ett lagkrav för 

revisionen. De stack in lite småfrågor som de egentligen inte behövde men som de var 

lite mer intresserad av. De ville t.ex. ha en rundvandring i fabriken och det är ju säkert 

inte något lagkrav på det. Utan det verkade vara av eget intresse och det gjorde att man 

blev motiverad. Man tyckte att de gjorde ett bra jobb”. 

 

4.4.2 Revisor-klientsamband 2 gällande Audit tenure 
 

R2 börjar med att förkunna att de inte har några klienter vilka omfattas av tvingande 

byrårotation på det lokala kontoret. R2 tänker vidare och delar sin åsikt där denne tycker 

att det antagligen inte kommer komma något fruktbart av att sänka gränsen för tvingande 

byrårotation till mindre företag heller eftersom R2 anser att det skulle vara till större 

nackdel än fördel för klienterna. Å andra sidan förstår R2 att tvingande byrårotation 

införts där “det är ju mycket större team och mycket större processer på det bolagen. 

Betydligt större risker också”. R2 fortsätter tala om vilka det drabbar och om “[...] 

revisorn är inne och petar för mycket i redovisningen, och det skall man inte komma 

undan med genom att rotera ut revisorn” kan det istället bli att man enklare kommer av 

kroken för revisorn snart ändå roteras bort på grund av tvingande lagstiftning. R2 

bekräftar att under åren har det blivit en lätt nedgång i antalet år de behåller ett företag 

som klient från omkring tio år till att “nu är det som med mycket att det kanske blir mer 

rörligt så de har dragits ner något, men inte till 4 år utan kanske 8 eller 9 år i snitt”. 

 

L2 vilket haft revisionsbyrån i över två decennium berättar om sin syn på byrårotation 

där L2 förstår varför det kan vara nyttigt med förändring för det låter L2 som ägare att 

tänka i andra banor än på flertalet år. L2 markerar dock att sedan starten har 

revisionsbyrån snurrat på medarbetarna vilket inneburit att det förekommit 

revisorsrotation, utan att behöva vara byrårotation. L2 fortsätter ge sin syn på byrårotation 

“samtidigt så har man en relation och man litar på varandra, personer som man är trygg 

med och som man blir granskad av, men även rådfrågar, det är ju en stor del att jobba 

med de man känner förtroende för”. På frågan till L2 angående vad som skulle till för att 

de skall byta byrå blir svaret “definitivt inte pengafrågan, jag tror inte vi skulle kunna 
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spara några pengar, vi har inte så omfattande revision. Det handlar i såna fall om 

kompetens, slutar flera som vi har att göra med och dessa byts ut, då kanske vi bör 

överväga, eller att de blir sämre på något sätt”, L2 tillägger att det hade känts snöpligt 

att tappa en fullt fungerande och professionell relation till en revisionsbyrå på grund av 

byrårotation. 

 

I intervjun berättar R2 att deras processer och agerande inte ser annorlunda märkbart för 

att “att vi reviderat dem i 20 respektive 4 år utan det är ägarbilden som är den stora 

grejen där” och där R2 tillägger “skillnaderna av revisionsprocesser drivs ju av 

skillnaderna i bolag. Utan det är ju helt andra risker i nya klientuppdraget (K2) än vad 

det är i långvariga (L2)”. Vidare beskriver R2 revisionsprocessen i samband med 

byrårotation och betonar förhållandet “det är förstaårsrevisionen som blir mer 

omfattande. [...] Det är klart att saker kan funka smidigare år 3 och 4 än år 2. Man lär 

ju känna varandra”. 

 

K2 ställer sig kritisk generellt till byrårotation, klienten ingår i lagen om offentlig 

upphandling och skriver därmed tidsbegränsade avtal vilket K2 säger följande om “De 

har fullt upp med att förstå. Så de ställer samma frågor. För mig känns det som…jaha är 

de här nu igen. Vi hade ju en Big Four tidigare och de hade ju varit här lite längre i 

uppdraget. Samtidigt hade de också varit med när bolaget startade. Så de växte ju in i 

uppdraget på ett annat sätt. Jag kan tycka att det blir lite slentrian från nuvarande 

revisionsbyrån om jag skall vara ärlig”. Samtidigt ser K2 dilemmat där fyra år inte är 

särskilt länge när det är förutbestämt “så det är viktigt att man tar sig tid och förstår 

avtalen och inte bara gör det som man skall göra enligt god revision- och 

redovisningssed”, även för den kortvariga relationen. K2 avslutar med att poängtera att 

byrårotation kan påverka negativt i den mån att något välfungerande kan bytas ut mot 

något mindre väloljat vilket K2 upplevde skedde “så de såg hur det växte. De fick ju vara 

med från början. Så då blir det ju enklare…det är ju typ tårtbitarna när man… De var 

jätteintresserad av hela avtalskedjan om hur det hängde ihop och hur långt bort vårt 

ansvar räckte sig”. Samtidigt inser K2 också att det kan gå precis åt motsatta hållet också 

vid en byrårotation. K2 beskriver att “vanligtvis är det så att man lägger ner mycket tid 

år 1 på förstaårsrevisionen och sen går ner på lite färre timmar. Och som vi upplevt det 

tidigare är att man hamnar mer på rutin år 2 och 3 men att kvaliteten kanske ökar 

litegrann”, när K2 då blir tvungen att förhandla ett nytt avtal ett år senare blir det svårt 

att få till någon stadigvarande relation med starkt förtroende för revisionsbyrån. K2 

erkänner att eftersom förtroende för de gamla revisorerna byggdes upp till något 

långvarigt medger K2 att “jag har använt andra rådgivare när det gäller moms och 

avtalsjuridik och sånt än nya revisionsbyrån som har varit med från början. Alltså 

konkurrenter. Då slipper jag ta allt igen”. 

 

4.4.3 Revisor-klientsamband 3 gällande Audit tenure 
 

R3 ställer sig generellt positiv till byrårotation där vi upplyses att “[...] det har funnits en 

statisk marknad där man har bytt uppdrag väldigt strukturellt. Vissa har suttit på sina 

specifika branscher och sektorer och hamstrat det sinsemellan, det är väldigt svårt att 

säga att det är en öppen marknad för det är ingen annan som har kunnat ta sig in där”. I 

och med byrårotationen anser R3 att marknaden öppnar upp sig mer och fler spelare kan 

vara med och deltaga. R3 ger även sin syn på byrårotation i förhållande till vanliga 

klientförhållanden med ett kritiskt öga där “balansgång mellan tiden det tar att bygga 

upp den erfarenheten; år 1 på ett uppdrag så är det ingen som är särskilt bra som revisor, 
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år 2–3 börjar du bygga upp erfarenheten, här börjar du kunna verksamheten väldigt bra, 

det finns ett egenvärde år 3 och framåt, med byrårotationskravet så hoppar du av när du 

byggt upp den erfarenheten och börjar om igen”. R3 fortsätter förtydliga att 

byrårotationen inte påverkar revisionsbyrån på det lokala kontoret. 

 

L3 börjar direkt med att dela sin uppfattning kring byrårotation utifrån tidigare erfarenhet 

där “[...] jag har bytt revisorer någon gång förut och då är det alltid en uppstartssträcka 

för att komma in i vår affärsmodell med de transaktioner som sker. Så ur mitt perspektiv 

har jag inget behov att byta, men skulle jag inte vara nöjd så skulle jag såklart vilja byta”. 

L3 fortsätter berätta att det är förståeligt varför det nu finns byrårotation och det kan vara 

nödvändigt hos stora klienter eller specifika marknader, men minns tillbaka till en kund 

till L3 vilket gick i konkurs “då blir jag så här, har inte er revisor skakat om er? Då jag 

vet att många revisorer har enormt många klienter per person. Hinner de göra sitt jobb? 

Vad är kvalitén i det?”. L3 klarlägger vad det skulle krävas för att det ens skulle bli 

aktuellt att byta revisionsbyrå “skulle de dubbla priset så skulle jag såklart fundera på 

det. Eller att de huvudsakliga revisorerna…skulle inte säga att det är relationsbaserat, 

men de är jävligt bra…”. L3 understryker noggrant att det är flertalet faktorer vilka spelar 

in vid en byrårotation och att det respekteras att ”Det finns mer än revision i den här 

relationen, men givetvis jag tror att det är viktigt att man inte byter för ofta. Då tar det 

massa tid och det vill inte jag”. 

 

Efter flertalet år på en lokal mindre marknad blir det svårt att inte ha en relation till en 

klient redan innan antagandet vilket innebär att om byrårotation skulle påverka 

revisionsbyråns lokala kontor finns det fortfarande risken att nya revisionsbyrån känner 

till klienten väl. Hos nyligen övertagna klienter saknar revisionsbyrån kunskap och 

historik vilket R3 beskriver att “Avgångsredovisning är revisorn även skyldig att lämna, 

väldigt sällan finns det något intresse av att ha kontakt mellan avgående revisorn och den 

nysatta, samt att det sällan finns något dokumenterat att ta del av så många gånger får 

man gå via klienten och höra”. I och med det ökande rotationen kan det även sakta ner 

hela revisionsbranschen. R3 fortsätter att belysa problematiken med byrårotation, vilket 

R3 i övrigt är positiv till där “det är stökigt med byrårotation eftersom det krävde 50 

timmar av arbete hos en kund som inte det skett något hos på 10 år, vad är värdet i det?”. 

 

K3 ger sitt perspektiv på byrårotation med att säga “[...] samtidigt kan jag förstå att ifall 

externa parter som till exempel med banker som tvättar pengar och att revisionen inte 

upptäcker någonting då kan man förstå att det kommer önskemål om krav på lagar, för 

ökad säkerhet sitter på samma stol hela tiden”. Fortsättningsvis anser K3 att det bör vara 

upp till ägarna att besluta om byrårotation om väl lagstiftningen skulle komma till det 

skedet. Vidare berättar K3 att anledningen till att de bytt revisionsbyrå var dels av 

geografiska skäl när de flyttade kontoret, men anledningen till att det blev R3 och dennes 

revisionsbyrå var på grund av den tidigare arbetsrelation K3 haft med påskrivande 

revisorn. Ytterligare tillägger K3 att “[...] det var lite misskött, jag tyckte inte förra 

revisionsbyrån hade gjort sitt jobb egentligen, men det var åt båda håll, även han som 

var ekonomichef innan jag började tyckte jag inte följde upp ordentligt”, K3 konstaterar 

att ett byte låg bra i tiden och att ett byte från gamla till nya excellerade revisionen. 
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5. Analys 
 
I analyskapitel ser vi till vårt empiriska underlag för att tolka samt analysera detta med 

stöd av de teorier vi avhandlat i teoretiska referensramen. Följande kapitel håller en 

snarlik struktur och disposition likt empirikapitlet, men där vi djupdyker in i de stora 

begreppsområden vi tidigare belyst i empirin med hjälp av den teoretiska referensramen, 

men även ny teori vilken vi sett åskådliggjorts under intervjuerna. 

 

 

5.1 Agentproblem 
 

Förhållandena mellan ägarna, ledningen och revisorerna har vidrörts vid flertalet tillfällen 

under intervjuerna och är en ständig följetong. Agentteorin sett ur ett 

oberoendeperspektiv förekommer på flera håll vilka avhandlas nedan. Här berättar 

revisorrespondenterna att, likt regelverket säger, de prövar sitt oberoende till klienterna 

för att kunna visa upp att de inte agerar partiskt i fördel eller nackdel för varken 

principalen eller agenten, i vårt fall ägarna, för långa eller korta uppdraget. Här påminner 

revisorerna även om att trots att en klient varit långvarig kan nuvarande agenten, endast 

vara ett fåtal år gammal på sin position. Detta belyser det faktum att även för revisorer 

blir inte alla klientrelationer särskilt långvariga och agentproblemen blir inte applicerbara 

i alla lägen. En intressant aspekt vi noterat är att under majoriteterna av intervjuerna har 

det även talats om Umeå kommun med omnejd och hur relativt liten revisionsbranschen 

är inom denna geografiska zon. Där Lubatkin (2005, s. 877) skriver om Interlocking och 

hur detta kan påverka att flertalet högt uppsatta personer på företag eller i byråer sedan 

tidigare har en stark relation, exempelvis gamla klasskompisar eller dylikt vilket kan 

påverka oberoendet på en begränsad marknad. Applicerat på intervjuobjekten ser vi 

tydliga tendenser till att det är fallet när respondenterna talar om företagslivet i Umeå 

kommun med omnejd. 

      
En av de långvariga klienterna gör gällande att det läggs alldeles för stor vikt från 

revisorerna på att samtala och kommunicera med agenten och för lite på själva 

uppdragsgivaren, vilket är ägarna. Utifrån detta uttalande från långvariga klienten kan vi 

koppla tillbaka till teorin från Eisenhardt (1989) där agentteorin grundar sig i att 

säkerställa för principalen (ägarna) att det agenten (långvariga klienten) gör är 

kvalitetssäkrat och noga kontrollerat. Detta för att ingjuta förtroende mellan principalen 

och agenten. Långvariga klienten berättar att ägarna frågar och baserar sina beslut kring 

bytet av revisorn sett till hur agenten svarar på denna fråga vilket vi uppfattar en aning 

skevt. Här ser vi att det kan innebära att revisorn och långvariga klienten kan få ett väldigt 

starkt band vilket de högst troligtvis inte vill bryta. Detta medför att revisorn med andra 

ord skall revidera den person vilken håller kvar revisionsbyrån som uppdragstagare till 

klienten. 

 

När det kommer till förtroende till revisorn visade det sig vara yttersta vikt. Eftersom 

majoriteten av de kortvariga klienterna medgav att på grund av bristande förtroende till 

sittande alternativt tidigare revisionsbyrån använde de sig av andra rådgivare, konsulter, 

personer att fråga om hjälp istället för att vända sig till deras nuvarande revisor. Detta kan 

leda till att när det närmar sig slutet på revisionsprocessen och skall ha genomgång med 

ägarna, kan det hända att onödiga sprickor uppstår på grund av den bristande tilltron 

mellan klient och revisorn där agentproblem kan inträda. 
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När besluten kommer från ovan finns det inget agenten kan påverka och när det handlar 

om att principalen anlitar en revisor de redan har en personlig relation till blir det vissa 

tveksamheter. Här finns det fog för agenterna att fundera exakt vilken typ av relation det 

innefattar samt ifall det är opartiskt samt objektivt det mest fördelaktiga för alla parter 

inblandade eller hur agentproblem mellan principalen och agenten tar form. Agenten 

vilken är den utvalde att ansvara över verksamheten kan se det problematiskt att 

principalen inte lägger större tillit till att agentens relation till revisorn är bättre och 

starkare än att låta pengafrågan styra. 

 

Revisorerna säger att det är en knepig position för revisorer gällande oberoendet när det 

ofta kan bli rådgivning eller konsultation vilket påverkar redovisningen hos ett företag. 

Detta är av mer tillåtande karaktär hos mindre företag än vad det är hos större bolag. Här 

kan det uppstå agentproblem och en spricka mellan principalen till agenten när det blir 

tveksamheter kring revisorns roll. Där agenten vill maximera resultatet kortsiktigt för sin 

egen vinning under tiden på företaget, medan ägaren hellre ser ett långsiktigt mer 

fruktbart alternativ vilket kommer gynna denne i det längre perspektivet. 

 

Revisorerna anser samtliga att det i många fall kan vara svårt på en liten lokal marknad 

att hitta den spetskompetensen som annars är betydligt mer förekommande på större 

marknader. Detta leder till att oberoendet och rådgivning mer frekvent kan komma att 

äventyras. Där kan det till exempel hända att både principalen och agenten vänder sig till 

revisionsbyrån för rådgivning eller konsultation, men eftersom de har olika motiv samt 

tidshorisonter klyver de revisorn i två. R3 beskriver även hur deras onboarding-process 

riktar sig framför allt till ägaren hos L3s företag och hur ägaren skall förhålla sig till 

revisionsbyrån. Onboarding-processen skriver Snell (2006, s. 35) kan påverka flertalet 

faktorer positivt inom förhållandet, bland annat reducera kostnader och öka effektiviteten 

på uppdragen. Onboarding-processen vilket underlättar för de anställda eller klienter, att 

förstå arbetsuppgiften alternativt företaget bättre, för att på det sättet förstärka specifika 

motivationsfaktorer. 

 

Under intervjuerna beskrev flertalet respondenter hur valet av revisor skall tillfalla den 

som sköter sig professionellt och inte har någon egen dold agenda. Här konstaterade de 

även att det är av vikt att inte revisorn och ägarna har något subjektivt förhållande, men 

medger samtidigt att över tid blir det mer eller mindre oundvikligt att inte få en nära 

relation med revisorn oavsett om du är principal eller agent. Här ser vi dock en diskrepans 

i svaren där klienterna anser att samarbeten för relationen närmare, men där det samtidigt 

är ofördelaktigt om principalen skulle få en närmare relation till revisionsbyrån än 

relationen till agenten, klienterna i vårt fall. 

      

Revisorerna återgav att det var enklare att bibehålla sitt oberoende mot principalen och 

agenten förr när fakturan skickades till staten och staten var själva uppdragsgivaren. När 

det idag är kunden vilket svarar för fakturan blir det också en ytterligare dimension för 

revisionsbyrån och revisorernas förhållande till principalen att anpassa samt förlika sig 

med. K3 sade att det fanns en relation till den påskrivande revisorn på R3s byrå, vilket 

var anledningen till att de valde den revisionsbyrån. Här bör principalen uppmärksammat 

och noggrant undersöka hur pass objektiv samt opartisk den relationen är för att inte 

agentproblem eller ökade agentkostnader skall uppstå till följd av ett snedvridet 

förhållande till agentens fördel och principalens nackdel. 
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5.2 Förväntningsgap 
 

I Rhunke & Schmidts (2014, s. 592) studie som tittade på hur förväntningsgapet har ökat 

i Tyskland över tid kunde man se att revisorer som bekräftade att det existerar ett 

förväntningsgap har ökat från 83,7% sedan 1996 till 95,5% till 2011. För allmänheten 

hade det ökat från 77,1% till 91,7% mellan samma år. Förklaringen till det kan vara den 

globala finanskrisen som varade mellan 2008 och 2009. 

 

Revisorerna pratar genomgående om deras syn på revisionskvalitet rent generellt och det 

är att alla åtagande görs inom den tidsram vilken har satts upp. De förtydligar att det gäller 

alla checklistor som måste gås igenom i arbetet mot klienten. L1 å sin sida tycker det blir 

för mycket diskussion med denne i egenskap av ekonomichef och inte ägarna som är 

ansvarig för förvaltning av verksamheten som helhet. I detta fall finns det tecken på en 

sorts missnöjdhet som tycks bottna i en okunskap om vad revisorerna skall göra och vad 

L1 tycker att de egentligen borde göra, ett förväntningsgap. Ett annat exempel kan 

hänvisas till att många ställer sig frågande till hur Swedbanks Baltikum-transaktioner inte 

kunde identifieras av deras interna revisorer eller de externa revisorerna utan att reflektera 

kring vad revisorernas uppdrag egentligen handlar om. 

 

Det går att dra raka linjer mellan kundnöjdhet och tid nedlagd på kunden under starten av 

revisionsuppdraget. Revisorerna hävdar att det alltid läggs ner mer tid i början, men 

klienterna påstår att det ändå märks tydlig skillnad byråerna emellan. Här finns det 

utrymme för att spekulera kring om det är på det viset att revisorerna har försökt möta det 

förväntningsgap som skapats tidigare och därmed överträffat förväntningarna hos 

klienten. Detta i sin tur kan göra att klienten får fel bild av vad som skall göras och hur 

revisorerna utför sin förstaårsrevision.  

 

Klienterna berättar också att de är med i olika utsträckning i revisionsprocessen, men där 

samtliga är medvetna om att lagkraven har stärkts. Revisorerna förklarar även att de 

jobbar efter den faktiska revisionen samt den upplevda revisionen. Där de jobbar mycket 

med att revidera sig själva och planerar revisionen för att klienten skall uppleva god 

revisionskvalitet. På det sättet hjälper de till att begränsa förväntningsgapet och det verkar 

ha fått effekt gällande att minimera klienternas förväntningsgap på ett framgångsrikt sätt. 

 

Kortvariga klienterna pratar om att revisorerna inte gör som de borde göra i och med att 

de inte tittar på rätt saker vad gäller avtal inom verksamheten som är grundläggande för 

företaget. Klienterna upplyser att revisorerna nu för tiden jobbar mer med att hämta in en 

större mängd transaktionsdata än vad klienterna tidigare varit vana vid genom åren. Här 

skiljer det sig gentemot tidigare när de äldre respondenterna ansåg att de fick bättre 

överblick över verksamheten med det mer riktade, utvalda materialet. Detta kan tyda på 

att det existerar ett förväntningsgap mellan vad de äldre respondenterna tycker att de bör 

göra och vad revisorerna anser att de bör göra enligt de standarder de har att rätta sig efter. 

 

Revisorerna nämner den faktiska revisionskvaliteten som något de uppnår genom att följa 

de standarder som finns att tillgå. Ingen av klienterna i våra intervjuer nämner det som 

revisorer måste göra enligt reglerna specifikt för dem utan vad som är viktigt för 

klienterna. Långvariga klienterna nämner även att mycket av det jobb som utförs, utförs 

på revisionsbyråns kontor, vilket även revisorerna bekräftar i form av att de inte alltid 

hinner träffa klienterna på grund av alla skallkrav som finns i de standarder som styr 

revisionen. Detta kan tyda en hel del på att långvariga klienten har goda insikter i att det 



 

51 
 

är svårt att på förhand veta exakt vad som förväntas av revisionen vilket bekräftar att de 

inte har högre förväntningar än vad de faktiskt får ut av revisionen. Detta i sin tur minskar 

förväntningsgapet. 

 

Enligt kortvariga klienterna skall en bra revision vara snabb och smidig. Det uppenbara 

är att det är från företagets perspektiv och inte från andra intressenters. Dock nämner även 

kortvariga klienterna det långvariga och revisorerna tagit upp, att skallkraven enligt 

angivna standarder gör att jobbet blir mer omfattande än vad det behöver vara och att det 

skall utföras på rätt sätt. I detta fall ser vi inte att det är ett stort förväntningsgap när 

kortvariga klienterna redan från början av intervjun pratar tydligt om att det är det bästa 

från deras perspektiv, men att revisionen ändå skall genomföras på rätt sätt. 

 

 

5.3 Revisionsprocessen 
 

Revisionsbyråernas revisionsprocesser ser för det mesta snarlik ut och skiljer sig inte 

markant åt oavsett storlek på företaget eller byrån. Skillnaden ligger snarare i inställning 

till förhållandet, där vi kunnat se att de långvariga förhållandena, oavsett om det är en 

nyligen tillsatt ekonomichef eller ny ansvarig revisor på uppdragen upplever båda parter 

det förhållandet som smidigt och okomplicerat. Där det å andra sidan är ett nyligen 

övertaget uppdrag ser vi skillnaden i att det inte är riktigt genomarbetat i 

kommunikationen mellan parterna och det uppstår enklare tveksamheter mot båda parter 

i kvalitet samt arbetssätt. Tilliten över tid är direkt avgörande för fruktbara partnerskap. 

En skillnad ses även i om ekonomichefen själv valt revisionsbyrån alternativt påskrivande 

revisor i kontrast till om de är tvungna att inställa sig efter andra högre beslutande organ 

likt lagen om offentlig upphandling eller koncernbeslut. Här blir det alltså avgörande hur 

ägarbilden ser ut vilket påverkar revisionsprocessen när det är naturligare att arbeta nära 

ägarna vilka är på orten och nära verksamheten än ett dotterbolags inrefererade uppdrag. 

 

Med hänvisning till det tidigare beskrivna i empirin ser vi att förstaårsrevisionen alltid är 

mer omfattande än med senare årsrevisioner för byråerna. En intressant skillnad vilken 

en av revisionsbyråerna gjorde oss medvetna om var det faktum att dennes revisionsbyrå 

arbetar allt som oftast med två stycken påskrivande revisorer hos de stora uppdragen för 

att kunna kvalitetssäkra att de erbjuder närvaro och en hög revisionskvalitet utåt till 

klienten under revisionsprocessens gång. I och med att samtliga revisionsbyråer 

konkurrerar hårt med varandra finns det sällan utrymme att ta något överpris på 

revisionen när man vet att konkurrenterna kommer lägga sig långt under med en snarlik 

revisionskvalitet. Priset på revisionen är lågt prissatt och det styrs till största del av 

klientens beslutsfattande och därmed också revisionsprocessen. Ju lägre pris, desto 

mindre resurser kan användas för att det fortfarande skall vara lönsamt för revisionsbyrån.  

 

 

5.4 Oberoende  
 

Som vi presenterat tidigare i empirikapitlet nämner revisorerna analysmodellen och dess 

oberoendeprövning. Vikten av att ständigt testa sitt oberoende för att försäkra sig om att 

denne inte agerar subjektivt eller partiskt. Med de långa revisionsuppdragen där 

revisorerna har över två decennier på ett och samma uppdrag är det naturligt att de får det 

prövat vid flertalet tillfällen under åren. Där vänskapsfaktorn lär ligga till grund för den 
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prövningen. Framför allt i kombination med den lokala mindre marknaden vilket Umeå 

kommun med omnejd är, utsätts revisorn för att riskera sitt oberoende i allt större 

utsträckning än i geografiskt större zoner. 

 

Revisorerna förmedlar även att det vanligaste hotet mot revisorns oberoende är 

självgranskningshotet. Här kan det enkelt bli att revisorn går in och petar eller styr 

redovisningen alternativt någon annan del av verksamheten i en viss riktning vilket denne 

sedan skall revidera inom en överskådlig framtid. Detta blir även mer aktuellt ju mindre 

klientuppdraget är eftersom påverkan blir desto större och för att koppla tillbaka till det 

tidigare nämnt ökar risken på lokala mindre marknader. Alla dessa fem oberoendefaktorer 

vilka skall prövas exponeras i större utsträckning på dessa lokala mindre marknader. 

 

Oberoendet förhåller sig revisorerna till med en konsekvenstänkande inställning 

gentemot granskningsprocessen av detta. Där revisorerna känner både sig själva och sin 

roll till den utsträckning att ha möjligheten att avgöra om följande handling kommer att 

riskera oberoendeställningen. Ägarledda bolag blir en extra känslig faktor där revisorn 

kommer närmare principalen och agenten än de flesta andra revisionsuppdragen. Detta 

medför att oberoendeprövningen blir än mer essentiell för revisorn, men vilket revisorn 

ställer sig positiv till att den görs, förutsatt att den godkänns innebär det att de kommer 

ännu närmare klienten och får ännu större förtroende. 

 

 

5.5 Revisionskvalitet 
 

Sett till förhållandet mellan revisorerna och deras långvariga samt nyligen övertagna 

klient ser vi en ganska överensstämmande bild vilken respektive part målar upp. Hos den 

långvariga klienten finns den faktiska och upplevda revisionskvaliteten vilken stämmer 

väl överens utifrån vad båda parter delger. Här har vi i åtanke att förhållandet pågått i 

över två decennium är detta föga förvånande. Sett till den nyligen övertagna klienten finns 

det några avvikelser, några faktorer vilka kan spelat in i detta kan vara det faktum att de 

inte haft lika långt samarbete tillsammans till skillnad från långvariga klienten 

exempelvis. En annan faktor kan vara att det är uppdrag vilka skiljer sig när de är specifika 

förhållanden, likt inrefererat uppdrag. Med detta sagt tyder inget på att revisionskvaliteten 

skulle vara sviktande av den anledning att revisorerna och nyligen övertagna klienterna 

inte till fullo delar samma tankesätt till revisorns roll.  

 

Samtliga revisorer beskriver hur de förhåller sig till faktiska revisionskvaliteten med hjälp 

av ISA och försöker att utåt även agera på ett sådant sätt att det upplevs därefter. 

Revisorernas klientförhållanden ser likformiga ut sett till där den nyligen övertagna 

klienten inte anser revisionen vara lika fläckfri som den långvariga antyder. Här skiljer 

sig uppdragen åt i den meningen att en av de nyligen övertagna klienterna avtalas genom 

lagen om offentlig upphandling och drivs av Region Västerbotten. Detta kan påverka 

inställningen hos revisionsbyrån mot klienten när de vet med sig att det kommer att 

omförhandlas efter fyra år oavsett hur de skött sig. I och med digitaliseringen har många 

av de omfattande processerna de tidigare bara kunde göra stickprov på för att kontrollera 

blivit möjliga. Detta har gjort att revisionskvaliteten ökat när granskningarna blivit 

grundligare och mer genomgående. 

 

Revisorerna pratar också om ISA och hur det i många fall är alldeles för omfattande för 

de små företagen vilka också skall inkluderas i detta regelverk. Samtidigt blir situationen 
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annorlunda när revisionsberättelsen tappar betydelse för många av bolagen där endast en 

handfull intressenter är intresserade av den. Balansen av att göra tillräckligt för att kunna 

klara kraven, men samtidigt hjälpa mer än stjälpa de lite mindre företagen vilka endast 

ser revision likt ett lagkrav är hårfin. Sundgren & Svanström (2014) skriver om fortsatt 

drift-kommentarer som ett mått på revisionskvalitet där revisorn skall göra en 

överläggning kring om denne tror att företaget kommer kunna fortleva eller ej. L3 

påpekade att denne blev fundersam att det hade gått till den grad att en av revisionsbyråns 

andra klienter tillika en kund till L3 gått i konkurs på sättet det gjort. Och ställer sig 

frågande till hur revisionsbyrån och fortsatt drift-kommentaren inte gjort mer för det. 

 
 

5.6 Audit tenure 
 

Tidigare i referensramen omnämns längden på revisionsuppdraget och hur det har sin 

påverkan på oberoende och revisionskvaliteten. Det som menas med qualified opinion är 

att revisorn skriver en oren revisionsberättelse vilket indikerar på att större och 

allvarligare fel har hittats och rapporteras i revisionsberättelsen. Den kompetens som 

krävs för att vara införstådd i de interna kontrollerna och den redovisningsmetod som 

företaget använder, är viktig för att kunna utföra en qualified opinion, som enligt 

Schwartz & Menon (1985) utvecklas över tid hos en klient. Det finns, som tidigare nämnt, 

också tidigare studier som säger att revisionskvaliteten minskar över tid. 

 

Revisorernas långa relationer till klienterna i vår studie kan tyda på att risken finns att 

revisionskvaliteten kan ha blivit sämre över tid enligt tidigare studier. Revisorerna 

berättar själva att det blir bättre revisionskvalitet om byrårotation skulle införas när nya 

individer kommer in och ser revisionen från ett annat perspektiv. I detta fall finns det 

ingenting som tyder på i dagsläget att långvariga klienterna skulle byta ut den relation de 

byggt till revisionsbyrån. Det har gjort att rådgivningen blivit bättre över tid när revisorn 

kan både branschen och företaget tillsammans med sin långa erfarenhet. Både revisionen, 

men framförallt rådgivningen skall enligt vissa teorier bli bättre över tid. Däremot kan 

man ifrågasätta långa relationer där även revisorerna påstår att det kan vara bra med 

byrårotation av den anledningen att nya människor kommer in och tittar på redovisningen 

på ett annat sätt. Anledningen är att oberoendet bör kunna ifrågasättas när en revisor varit 

delaktig som huvudansvarig revisor oerhört länge och rådgivningen börjar bli en större 

del av uppdraget. 

 

Längden på uppdragen till långvariga klienterna bidrar till en ökad trygghet för klienterna 

till revisorn att de är säkerställt att siffrorna är i ordning om de skulle få en granskning av 

Skatteverket. Trots att de kan ske byte av revisor under långvariga uppdragen förblir det 

ändå en tilltrosfaktor när det går klanderfritt till nästa revisor på byrån. Klienterna tillstår 

att de värderar den typen av smidighet högt för att kunna fokusera på andra saker och där 

revisionsprocessen inte förändras alltför mycket över tid. 

 

Vi har under intervjuerna sett en tydligare diskrepans i svaren mellan revisorerna och 

kortvariga klienterna än mellan revisorerna och långvariga klienterna. Revisorerna och 

de nyligen övertagna klienterna förmedlar båda att det tar något år att komma in i 

revisionsprocessen och företaget på ett naturligt sätt. Medan revisorerna själva anser att 

de gör det efter något år, förkunnar nyligen övertagna klienterna att det tagit längre tid än 

så. Gapet mellan att revisorerna anser att de är bekväma med uppdraget och tiden det tar 

för klienterna att anse att revisorerna är bekväma. Där är den upplevda revisionskvaliteten 
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som längst ifrån den faktiska revisionskvaliteten. Dessutom tyder vissa teorier på att 

revisionskvaliteten i nyligen övertagna uppdrag skall vara bättre i och med att de är nya 

och att de fortfarande är oberoende. 

 

Revisorerna ser revisionskvaliteten som det främsta målet i revisionsprocessen. Det 

innebär att de har gjort det de skall göra enligt ISA och regelverken. I långvariga 

affärsrelationerna kan både teorier och data tyda på att oberoendet kan ifrågasättas när 

revisorn pratar mycket om att det är rådgivningen i form av mervärde för klienten vilken 

är viktig och att påskrivande revisor ses som en partner. 

 

När en nyligen övertagen klient känner påskrivande revisorn sedan tidigare finns det fog 

för att höja på ögonbrynen. När det var en av anledningarna till att den påskrivande 

revisorn valdes av företaget när de flyttade sitt huvudsäte geografiskt, då kan oberoendet 

antas vara hotat. Bortsett från att de känner varandra sedan tidigare, vilket är svårt att 

spekulera i hur bra de kände varandra, skulle de kunna leverera både bra revisionskvalitet 

med tanke på uppdragstid och tidigare erfarenhet tillsammans samt inom branschen. 

 

Respondenterna om eventuella byten av revisionsbyrå 

 

Lennox (2000, s. 322) berättar att i tidigare studier när man har tittat på 

revisionsberättelsen från innan bytet av en revisionsbyrå till efter ett företag bytt 

revisionsbyrå har den inte blivit mer gynnsam. Detta skall då vara en indikation till att 

företag som generellt inte väljer att byta revisionsbyrå hade mer frekvent fått mindre 

gynnsam revisionsberättelse över tid och att detta då styrker att opinion shopping inte 

förekommer. Däremot predikterar Lennox (2000, s. 336–337) i sin studie huruvida 

revisionsberättelser hade förändrats om de företag som byter revisionsbyrå eller företag 

som inte bytt revisionsbyrå istället hade gjort det motsatta valet. Det som visar sig i hans 

resultat är för det första att en revisor byts oftare ut efter att ha belyst felaktigheter i 

revisionsberättelsen. För det andra ökar chansen till ändrad revisionsberättelse vid byte 

av revisionsbyrå. Vidare hävdar han att företag lyckosamt använder sig av “Opinion 

shopping”. 

 

Revisorerna berättar i intervjuerna att om revisorn har haft en kund i 20 år, kan det finnas 

fog för att börja fundera på oberoendet, men att revisorerna ändå inte ser några problem 

eller för den delen att de måste börja tumma på integriteten. Om man skall koppla detta 

till Opinion shopping och den tidigare teorin som Lennox nämner i sin artikel är att 

långvariga klienterna inte hade fått någon bättre revisionsberättelse eller mer gynnsamma 

åsikter från sin revisor gällande årsredovisningen om man hade bytt revisor efter ett tag. 

Långvariga klienterna pratar mycket om den långa relationen och hur högt värderad den 

är vilket visar på att de inte har för avsikt att byta byrå samt att de är nöjda med hur 

revisionskvaliteten sett ut från revisionsbyrån.  

 

Om vi istället analyserar relationen mellan revisor och nyligen övertagna uppdragen blir 

det även där spekulativt, exempelvis berättar klienterna i intervjun att det endast finns en 

strikt professionell relation mellan klient och revisor. Gällande informationen om 

revisorn på verksamhetsorten till moderbolaget samt ägarna kan det finnas utrymme för 

att anta opinion shopping kan förekomma. I en spekulativ situation där en revisor vilken 

på förhand har en relation till en ägare kan ge en fördelaktig revision i enlighet med den 

redovisning som företaget har valt att använda för att årsredovisningen med givna 

multiplar skall se bra ut för externa intressenter. Med multiplar menar vi då till exempel 
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nyckeltal såsom soliditet och kassalikviditet eller P/E (price / earnings).  Enligt teorin 

med det predikterade resultatet och slutsatsen i studien som Lennox genomfört finns det 

företag som framgångsrikt använder sig av opinion shopping, men i detta fall blir det lite 

för spekulativt när vi inte har intervjuat de parter vilka K1, i det här fallet, hänvisar till. I 

deras fall har dock bytet gjort att K1 och företaget varit mer nöjda vilket enligt intervjun 

verkar ha att göra mest med rådgivningen. Utifrån årsredovisningarna för K1 före bytet 

och efter bytet finns det inga modifierade åsikter som omnämns i revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna poängterar att det är mycket lättare att ta över ett långvarigt uppdrag vilket 

de haft i flera decennier än att gå in i ett nytt. I detta läge fanns all dokumentation sedan 

tidigare och revisorn säger också i intervjun att mycket kan bli rutinbaserat över tid där 

man nu skulle kunna se en fördel med byrårotation. Långvariga klienterna pratar om att 

det inte finns något tecken på att byta ut sin revisor när de alla har bra personkemi och att 

ett eventuellt byte inte skulle ske av monetära skäl. För att koppla detta till teorin menar 

vi då på att denna långa relation inte behöver betyda att de skulle få en mer gynnsam 

revisionsberättelse om de hade bytt revisionsbyrå över tid. Lennox (2000) påstår även 

motsatsen mot tidigare teori att de skulle finnas en möjlighet för att nå en mer gynnsam 

revision om man hade bytt revisor. Det är inte säkert att så är fallet eftersom långvariga 

klienterna varit väldigt nöjda över tid och vi kan anta att revisorerna inte varit missnöjda 

med hur deras process eller redovisning sett ut. Enligt studien finns det dock stor 

sannolikhet att de framgångsrikt skulle kunna lyckas med en mer gynnsam revision om 

man valde att byta. 

 

Klienterna berättade, vilket tidigare nämnt, att de använt andra rådgivare när den 

nuvarande revisorn inte ställt rätt frågor när de var på plats. Detta kan absolut kopplas till 

teorin om opinion shopping, men det slår dock inte igenom när K2 i vårt fall inte har den 

befogenhet att påverka ett byte. Detta för att bolaget är offentligt ägt och varje 

upphandling styrs av lagen om offentlig upphandling. 

 

Revisorerna fortsätter hänvisa till att det är en liten ort och att kompetensen inte alltid 

finns nära till hands för företaget och därför blir det ofta att klienten kontaktar revisorn i 

de flesta frågor som rör verksamheten. Revisorerna påpekar att man kanske inte är helt 

oberoende, där det är enkelt att komma till utkanten av vad man får göra och inte göra på 

grund av att man blir tillfrågad mer. Enligt L3 som är VD på ett av dotterbolagen i 

koncernen är påskrivande revisor (NN) stolt över att ha deltagit i företaget sedan uppstart 

och L3 ser NN som en viktig partner till företaget. I detta fall har L3 varit klient sedan 

2011 och enligt L3 har det alltid varit en bra relation. När vi skall koppla till opinion 

shopping i denna uppsats blir det såklart väldigt spekulativt, men olika faktorer kan ge 

utrymme för mer befogad spekulering som till exempel säger L3 att när denne behöver 

hjälp med sina frågor tar denne hjälp av NN eftersom styrelsen är partisk. I detta fall, 

enligt L3, har NN varit stolt eftersom denne har varit partner i ett lyckat företag sedan 

start. Detta kan såklart påverka NNs oberoende och därför finns det utrymme för att 

spekulera kring om inte revisionsbyrån reviderade i enlighet som ägarna vill ha det för att 

inte tappa en viktig och omtyckt klient. 

 

K3 hävdar att NN var en person K3 kände sedan tidigare vilket var en stor anledning till 

att NN valdes som revisor i uppdraget efter den geografiska flytten av företaget som låg 

till grund för bytet. Varken året innan eller efter året de bytt revisionsbyrå fanns det 

modifierade uttalanden i revisionsberättelsen vilket skulle kunna ligga till grund för 

opinion shopping. Relationen mellan NN och K3 får oss ändå att spekulera att det skulle 
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kunna vara på det viset att revisionsbyrån reviderar på det sätt som är mest gynnsamt för 

klientens balansräkning för att lättare få lån och lägre räntor från finansiella institut. Detta 

på grund av NN och K3s tidigare relation, men såklart är detta väldigt spekulativ och det 

finns ingen fakta som säger att klienten skulle syssla med opinion shopping. Det finns 

dock fog för att hävda att det finns en större risk för detta när oberoende faller, i och med 

deras tidigare relation till varandra.  

 

Low-balling vilket vi avhandlat i teoretiska referensramen, nämnde revisorerna vid 

flertalet tillfällen under intervjuerna. Gällande prissättningen pratade R3 om hur dennes 

revisionsbyrå är väldigt flexibla med sina priser och alternerar priset för varje enskild 

klient. Där samtliga revisionsbyråer försöker att anpassa priset till nästan en icke-

vinstbringande nivå endast för att kunna vinna uppdraget och därigenom över tid 

successivt höja priserna och via kvasiräntan tjäna pengar. Det här kan dock vara 

problematiskt inte minst nu med frågan kring obligatorisk byrårotation, beroende på deras 

kvasiränta-kalkyl kan detta innebär att revisionsbyråerna kommer bli tvungna att höja 

priset för förstaårsrevision. Intressant blir att följa om prissättningen blir högre med tiden 

eller om den förblir på samma nivåer, likt tidigare, nu när uppdragen blivit tidsbegränsade 

i och med byrårotationsreglerna.  

 

Byrårotationen har, vilket vi tidigare redan tagit upp, även fått flera parter att fundera 

kring hur det kommer att influera revisionskvaliteten när uppdragen blir kortare. Här har 

flera av respondenterna sagt att det troligtvis inte kommer att skilja märkvärdigt, men där 

några av de ändå ansett att det kan få betydelse. Detta genom, vad vi tolkar det som, 

utrymmet och jakten på oberoendet leder till att fokus skiftar från revisionskvaliteten till 

processer, dokumentation samt kontroller för att försäkra omvärlden om att revisorn är 

kapabel att utföra sitt jobb korrekt. Generellt har respondenterna ställt sig positiva till 

införandet av tvingande byrårotation, men det är enhälliga om att det endast bör inkludera 

de bolag vilka redan nu omfattas av det. Detta bör inte appliceras på mindre bolag 

eftersom det i den typen av relationer bygger på andra faktorer vilka kan bli svåra att 

revidera på ett framgångsrikt sätt. 
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5.7 Sammanfattande tabell 

 
 

Tabell 2. Klienterna och revisorerna står sig kortsiktigt/långsiktigt  

 
 

Likt tabellen ovan presenterar, finner vi en diskrepans mellan de korta och långa 

revisionsuppdragen sett ur revisorernas perspektiv. Där revisorerna ser det långa 

klientuppdragen som rutinbaserade och med omfattande rådgivning som huvudområde. 

Revisorerna upplever att de förhållandet till korta klienter är något mer problematiskt när 

de är tvungna att anpassa och adaptera processerna till företaget och dess anställda. 

Klienterna ser långvariga revisionsuppdrag likt rutinbaserade och med omfattande 

rådgivning som huvudområde, vilket korresponderar med revisorernas syn på långvariga 

förhållandet. Kortvariga förhållandet från klientens perspektiv ser vi att nya förhållande 

leder till att oberoendet bryts och att nya ögon verkar för ett sunt oberoende. Vi ser även 

hur rådgivning är en allt mindre del av uppdraget under korta revisionsuppdragen. 
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6. Avslutande diskussion och kvalitetskriterier  
 
I avslutande kapitlet förs en diskussion kring analysen av det empiriska material vi samlat 

in samt presenterar de slutsatser vi kunnat utläsa av intervjuerna med samtliga 

respondenter i jämförelse till den problembakgrund och problemdiskussion vi har 

presenterat. Vidare presenteras en rekommendation till fortsatt forskning inom ämnet 

och påbyggnad på vår studie. Avslutningsvis redogörs för de sanningskriterier vilka är 

aktuella vid kvalitativ forskning och som studiens trovärdighet bedöms utifrån. 

      

Mot bakgrund av vad som nämnts om oberoende och revisionskvalitet för revisionsbyråer 

i förhållande till klient samt de bestämmelser om byrårotation som införts på grund av 

detta på EU-nivå, har vi i vår uppsats studerat på djupet hur dessa faktorer skiljer sig åt i 

långa respektive korta revisionsuppdrag. Vad gäller revisionsprocessen har det inte varit 

avsevärda skillnader i korta och långa revisionsuppdrag. Det som framgår till största del 

är att revisionsprocessen har varit mer omfattande i form av intervjuer och att man som 

revisionsbyrå får läsa på mer under första året med klienten. Det har även funnits 

indikationer i empirin att revisionen kan bli snabbare under tid, men detta har inte varit 

glasklart när det mestadels pratats om att första året är omfattande och resterande år ser 

relativt lika ut över tid. 

 

Som vi beskrivit i problembakgrunden samt problemdiskussionen när vi har tittat på 

Kreuger-fallet och Enron-fallet har det varit ett problem med oberoendet i revisorns arbete 

där revisorerna inte bara reviderar utan även ger rådgivning i en stor utsträckning. Vi 

kunde i vår empiri hitta svar som tydde på att oberoende är svårt att uppnå fullt ut på 

grund av att rådgivningen är en stor del och att klienterna inte har tillgång till sådan 

rådgivning av andra i det geografiska område som vi har studerat. Detta pratas det även 

om i prop. 2000/01:146. Det har även nämnts att den risk som finns med oberoende är att 

rådgivningen kan påverka redovisningen vilket härleds till och påverkar årsbokslutet som 

de själva reviderar. För att dra slutsatser om skillnader visas det av empirin att de långa 

uppdragen från klientens och även två av revisorernas perspektiv fanns skillnader i 

beroendet vad gällde rådgivning. Fokus låg inte speciellt mycket på revisionsuppdraget 

förutom att man skulle uppfylla lagkravet och det som framgår av ISA. Därför ger detta 

indikationer på att revisorn blir beroende rent ekonomiskt till sina mer långvariga klienter. 

Långa relationer var dessutom något man ville uppnå från båda håll. För korta relationer 

blir det mer fokus på erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag huruvida 

rådgivning kunde ges eller inte och vid ett fall hade klienten vänt sig till föregående byrån 

för hjälp med rådgivande frågor. Där kunde vi se att rådgivning inte skedde i samma 

utsträckning. Det är dock svårt att direkt säga att obligatorisk byrårotation skulle kunna 

påverka detta oberoende när valet av revisor till stor del väljs genom kontakter. Svårt är 

det även att säga om revisorn är rekommenderad på grund av sina reviderande kunskaper 

eller sina rådgivande. Med empirin att tillgå finns det fog för att anta det senare generellt. 

      

Det som framgår av teorin är att oberoende, kompetens och erfarenhet har en stor 

påverkan på revisionskvaliteten. I empirin kan vi utläsa att det faktiskt är på det viset 

också i och med att många anser revisorerna som sina egna revisorer och deras syfte är 

att hålla ryggen fri åt klienterna, men också bidra med sin expertis i rådgivande frågor. 

Detta utmärks mer på de långvariga revisionsuppdragen än de kortvariga eftersom de har 

utvecklat en djupare relation mellan varandra där vi ser hur förtroendet till revisorn stärkts 

och klienterna litar fullt ut på dennes förmåga. Av vår data framgår även av svaren att 

byrårotation är något positivt både i termer av oberoende och revisionskvalitet. Här får 
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nya ögon möjlighet att komma in med ett nytt perspektiv i uppdraget och kan därför hitta 

fel vilket den tidigare revisorn missat när den föregående revisorn hamnat i allt för 

rutinmässigt arbete. Vad gäller erfarenhet på revisionsbyråerna är detta något som inte 

finns en avsaknad av generellt. Det var bara ett fall där erfarenheten inte fanns hos den 

huvudansvariga revisorn och där var inte klienten nöjd med hur revisionen upplevdes. I 

det fallet blir det tvetydigt om det skulle skilja sig mycket mellan revisionskvaliteterna 

när det beror på vilken ståndpunkt man väljer vad det gäller erfarenhet eller oberoende. I 

två av tre fall av de kortvariga revisionsuppdragen hade revisorn erfarenhet inom 

branschen sedan tidigare, men i ett av dem kunde oberoendet ifrågasättas på grund av 

tidigare relation mellan ledning och revisor. 

      
      

6.1 Rekommendation för vidare forskning och samhälleliga aspekter 
 

Förslag till vidare forskning skulle till exempel kunna vara en enkätundersökning med ett 

mer omfattande geografiskt område där fler företag av större storlek innefattas av 

populationen. Detta för att kunna jämställa dessa med de företag som redan omfattas av 

reglerna om obligatorisk byrårotation. Urvalet i en större stad med en större geografisk 

zon och fler företag i urvalet hade även det varit en intressant aspekt att undersöka. Detta 

för att se hur revisor-klientförhållandena ser ut och inverkar på revisionskvaliteten samt 

oberoende på både längre och kortare sikt. Fortsättningsvis hade det även varit intressant 

att se hur dessa kortvariga förhållanden utvecklas över tid där det inom en tioårsperiod 

hade varit intressant att genomföra liknande intervjuer igen med revisorerna samt 

klienterna för att kunna belysa skillnaderna nu och senare. 

  

På en samhällelig nivå är revisorns roll omdebatterad åt vilket håll den skall gå, om den 

ska vara mer eller mindre delaktig i samhället i form av ökat eller minska revisionskrav 

till exempel. Där flertalet samhällsaktörer har intresse av hur företagen sköts kan detta 

kan ligga till grund för framtida diskussioner gällande byrårotation för huruvida 

oberoende och revisionskvalitet utvecklas över tid under revisionsuppdraget. Samt även 

regelverken i övrigt gällande revisionsprocessens omfattning i förhållande till 

tidsaspekten på uppdragen. Med vår unika studie hoppas vi kunnat bidra positivt till 

samhället, trots motsättningar gällande generaliserbarheten och trovärdigheten i data 

finns det ändå möjlighet att bygga på och vidare vår studie i framtida forskning. Vidare 

kan denna uppsats ligga till grund för revisorer och deras klienters förförståelse för 

oberoende och revisionskvalitet hur det kan förändras över tid. 

      
      

6.2 Kvalitetskriterier 
      
Kvalitetskriterier, ibland kallade sanningskriterier, utgör en essentiell grund för att styrka 

att en uppsats är vetenskapligt korrekt. Dessa kriterier kan delas in i tre övergripande 

kategorier, dessa tre är reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Kriterierna har utgjort 

grunden för den forskningen inom området företagsekonomi, men har på senare år gått 

till att bli ifrågasatta ur en kvalitativ synvinkel (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Dessa 

begrepp har debatterats vitt och brett där Bryman & Bell (2017, s. 378) förklarar att det 

diskuterats kring om det skall namnges annorlunda eller bara definiera dessa ett annat 

sätt.  
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Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380; Guba & Lincoln, 1994, 

refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380) talar om hur det är mer rättvisande att dela in 

kvalitetskriterierna efter trovärdighet och äkthet eftersom kvalitativa data i form av 

intervjusvar sällan är en ultimat sanning utan en social verklighet för en enskild individ. 

Trovärdighet kan sedan delas in i fyra underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 

383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) framhäver att äkthet 

även kan delas in i underkategorierna; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

 

6.2.1 Trovärdighet 

 
Tillförlitlighet spelar en stor roll i vår studie där empiriska data skall värderas och 

avhandlas, vad anses vara relevant samt kan ses likt en social verklighet vilket målar en 

tillförlitlig bild av hur det är. När det gäller intervjuobjektens svar kan vi förlita oss på att 

om samtliga svarat överensstämmande är det nog den sociala verkligheten medan om det 

är diskrepans där emellan finns det fog för att försäkra sig om vad som är tillförlitligt eller 

inte. 

 

Överförbarheten i studien är varierande där resultaten i mångt och mycket inte går att 

översätta till andra miljöer eller omgivningar, men där det mer stängda svaren och där det 

egna personliga värderingar samt erfarenheterna inte kunde komma till uttryck går att i 

viss utsträckning överföra. Revisionsprocesserna och deras uppbyggnad går i en vidare 

utsträckning att överföra än insamlade data gällande vad respondenterna anser vara god 

revisionskvalitet. 

 

Pålitlighet där forskarna skall agera kritiskt, revidera och kvalitetssäkra ens material 

kommer troligtvis mer naturlig när ämnesvalet är revision än för de flesta andra uppsatser. 

Detta görs för att säkerställa att hela forskningsprocessen är sammanhängande och 

korrekt. Vi har genomgående varit transparenta med hur vi gått tillväga samt rådfrågat 

handledare och medstudenter om kritik samt vägledning. 

 

Sista delkriteriet, konfirmering, innebär att vi skall påvisa svårigheterna med kvalitativ 

data och hur denna bör behandlas för att agera i god tro och på ett objektivt samt 

vetenskapligt sätt. Exempelvis att inte medvetet försöka lägga värderingar vid frågor 

ställda till respondenterna eller försöka snedvrida resultatet. Med hjälp av förförståelsen 

har vi framhävt vilka kvalifikationer och tidigare kunskap inom området vi besitter för 

att kunna ge mottagaren av denna uppsatsen möjligheten att bättre förstå vad som kan 

ligga till grund för påverkan eller potentiell snedvridning. 

 

6.2.2 Äkthet 

 
Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; 1994, refererad i Bryman 

& Bell, 2017, s. 383) beskriver första kriteriet rättvis bild där vårt val av respondenter kan 

spegla den målgrupp vi vill rikta studien mot och tror vi kan applicera den på. Kan de 

påskrivande revisorer och ekonomichefer vi intervjuat säga något gällande hur hela 

teamen och revisionsprocesserna faktiskt ser ut? Delkriterium två, ontologisk autenticitet 

vilket syftar till att ge respondenterna en bättre förståelse kring sin omgivning och 

situation. Detta inser vi blir svårt att tillämpa när vi valt att låta alla respondenter förbli 
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anonyma samt konfidentiella, men vår förhoppning är att de skall ha reflekterat mer 

noggrant än tidigare över revisionsprocessen och förhållanden till motparten.  

 

Fortsättningsvis, kriteriet pedagogisk autenticitet vilket menar att undersökningen skall 

bidra till att respondenterna får en bättre bild av hur resten ser på omgivningen och 

situationen. Detta blir, likt ontologisk autenticitet, svårt att uppfylla när det förblir 

anonymt och konfidentiellt. Här hoppas vi att de åtminstone fått möjligheten att reflektera 

över hur de tror att motparten kan tänkas uppleva situationen och därmed leda till ett 

bättre förhållande i längden. Katalytisk autenticitet, fortsätter Lincoln & Guba (1985, 

refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & 

Bell, 2017, s. 383) lista som en av de fem kriterierna av äkthet där de ställer sig frågan 

om respondenterna i och med deltagandet i studien kunnat förändra sin situation. Här 

upplever vi att vårt belysande kring revisionsprocessen samt förhållandet mellan revisorn 

och klienten åskådliggjort att det är något de bör tänka på samt arbeta vidare med. Samt 

om de upplevt det som något ohållbart, även ha möjlighet att gå ifrån relationen. Sista 

kriteriet på äkthet är den taktiska autenticiteten, möjliggör deltagandet i studien att vidta 

nödvändiga åtgärder för att ändra på situationen? Här anser vi att vi både exemplifierat 

och åskådliggjort viktiga kriterier för vad revisionskvalitet kan vara. Eftersom de flesta 

av intervjuobjekten vi haft möjlighet att intervjua har en avgörande roll i 

revisionsprocessen samt påverkan på den anser vi det uppfyllt. Här ser vi helt klart att de 

har möjlighet att vidta åtgärder för att ändra på en situation de inte är nöjda med, om nu 

det är fallet. 
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Appendix  
Nedan redogörs för studiens mejlmall till klienter samt revisionsbyråer anpassade efter 

mottagare. Därefter följer studiens samtliga intervjuguider. En intervjuguide till 

intervjuerna med revisorerna samt en tudelad intervjuguide till intervjuerna med 

klienterna beroende på om det var en kort- eller långvarig klient. 

      
      

Appendix 1: Mejlmall - Revisor 
      
Hej, 

 

Vi studerar för närvarande vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och gör vår 

åttonde tillika sista termin i skrivande stund. Detta innebär att vår examensuppsats är i 

full gång med ett syfte att undersöka revisionsbyråer och deras upplevelse vid byte av 

revisor. Exempelvis hur förberedelse, processer och oberoende påverkas. 

  

Vi vill därför gärna höra om din upplevelse och erfarenhet av detta vid avvarande av ca 

en timme genom att genomföra en intervju. Intervjun kommer att handla dels om 

uppdraget med NN som är en långvarig kund och dels NN som är en relativt ny kund 

och jämföra dessa revisionsprocesser. Självklart är allt anonymt och du kommer få 

chans att granska och godkänna det vi tar med i uppsatsen senare. 

  

Datum, tid och plats är vi flexibla med och genomför den när det är lämpligast för er. Vi 

är tacksamma för snabb återkoppling och att ni ställer upp. Vid funderingar eller frågor, 

vänligen kontakta oss på e-postadresserna alternativt telefonnumren nedan. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Linus Garefelt 

Epostadress:  

Telefonnummer:  

 

Marcus Persson 

Epostadress:  

Telefonnummer:  

 

 

Appendix 2: Mejlmall - klienter kort- och långsiktiga 
 

Hej, 

 

Vi studerar för närvarande vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och gör vår 

åttonde tillika sista termin i skrivande stund. Detta innebär att vår examensuppsats är i 

full gång med ett syfte att undersöka revisionsbyråer och deras upplevelse vid byte av 

revisor. Exempelvis hur förberedelse, processer och oberoende påverkas. Vi har valt att 

titta på några nya klienter och några äldre för att jämföra dessa revisionsprocesser och 

vill därmed höra hur båda sidor har upplevt revisionsprocesserna. Detta gäller då 

revisionsprocessen för NN. 
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Vi vill därför gärna höra om er upplevelse och erfarenhet av detta vid avvarande av ca 

en halvtimme genom att genomföra en intervju alternativt en telefonintervju. Självklart 

är allt anonymt och ni kommer få chans att granska och godkänna det vi tar med i 

uppsatsen senare. 

  

Datum, tid och plats är vi flexibla med och genomför den när det är lämpligast för er. Vi 

är tacksamma för snabb återkoppling och att ni ställer upp. Vid funderingar eller frågor, 

vänligen kontakta oss på e-postadresserna alternativt telefonnumren nedan. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Linus Garefelt 

Epostadress:  

Telefonnummer:  

  

Marcus Persson 

Epostadress:  

Telefonnummer:  

 

 

Appendix 3: Intervjuguide - Revisor 
 

Initial Information  

 

● Introducera oss samt en genomgång kring studiens syfte. 

● Upplysa intervjuobjektet om hur svaren hanteras konfidentiellt, spelas in, om 

denne vill förbli anonym samt samtycke och även rätten att avbryta intervjun. 

● Förklara intervjuns ramverk samt tid i övrigt.  

 

Tema 1 - Bakgrund 

1. Vad är din befattning? Vilken roll har du i företaget? 

2. Hur många års erfarenhet har du inom revisionsyrket? 

3. Hur många medarbetare är ni på kontoret och hur många arbetar med revision? 

4. Vilka typer av kunder riktar ni er mot och vilka kunder har ni? 

 

Tema 2 - Övergripande/värdering 

 

Vad är din syn, i egenskap av revisor, på… 

1. Oberoende? 

2. Revisionskvalitet? 

3. Byrårotation? … och revisorsrotation? 

 

Tema 3 - Oberoende 

1. Hur upplever du att byrårotation påverkar ert oberoende? 

2. Hur ser din relation ut med en kund ut över tid? 
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3. Vad tror du om de nya reglerna gällande byrårotation för företag av allmänt 

intresse?  

4. Ser du någon risk för kartellbildning byråer emellan med dessa nya 

rotationsregler? 

 

Tema 4 - Revisionskvalitet 

 

1. Hur upplever du att byrårotation påverkar revisionskvaliteten? 

2. Hur är era förutsättningar för att landa en ny kund gentemot andra Big 4? … 

Och gentemot mindre revisionsbyråer? 

3. Hur fick ni uppdraget med klienten? 

 

Tema 5 - Långvarigt förhållanden  

 

1. Vad har du för roll i revisionsprocessen? Hur länge har du haft den positionen 

och har du reviderat företaget länge? 

2. Hur ser processen ut? Läser man på innan? Hur läser man på? Vilken strategi 

har ni? 

3. Hur ser teamet ut? Hur många är ni? 

4. Hur ser du på ditt förhållande till ledningsgruppen och ekonomiavdelningen i 

företaget? 

 

Tema 6 - Byrårotation/revisorsrotation  

1. Vad kände du till om företaget innan ni tog över och har du erfarenhet av att 

revidera liknande bolag tidigare? 

2. Hade du någon eller någon i er grupp några bekanta i företagets ledningsgrupp 

eller ekonomiavdelning? 

3. Vilken roll hade du när ni tog över företaget? Hur har teamet sett ut? 

4. Hur har rotationsprocessen sett ut? Läser man på innan? Hur läser man på? 

Vilken strategi har man? 

5. Hur tror du motparten upplever rotationen? 

6. Ser du skillnad i revisionsprocessen gällande planering, undersökning och 

rapportering hos nyligen förskaffade klienter gentemot långvariga? 

7. Hur upplever du att offertarbete påverkas? 

 

Tema 7 - Helhetsperspektiv 

 

1. Jämför revisionsbranschens skillnader idag från dagen du började, hur upplever 

du att oberoendet, revisionskvalitet samt byrå- och revisorsrotation ser ut? 

2. Hur tror du att oberoendet, revisionskvalitet samt byrå- och revisorsrotation ser 

ut i framtiden (i ett femårsperspektiv)? (Tioårsperspektiv)? 

3. Ser ni några möjligheter eller utmaningar med förändringen kopplat till de 

nyligen nämnda faktorerna? 

 

Avslutande frågor och information 

 

● Är det något du vill ta upp du känner att vi inte behandlat? 

● Upplysa respondenten om att vi kommer att återkoppla med materialet i mån av 

ytterligare kompletteringar och godkännande av intervjun. 

● Tacka för dennes medverkan. 



 

72 
 

 

Appendix 4: Intervjuguide – Klienter 
 

Initial Information  

 

● Introducera oss och en genomgång kring studiens syfte. 

● Upplysa intervjuobjektet om hur svaren kan hanteras konfidentiellt, spelas in, 

om denne vill förbli anonym samt samtycke och även rätten att avbryta 

intervjun. 

● Förklara intervjuns ramverk och tid i övrigt.  

 

Tema 1 - Bakgrund 

1. Vad är din befattning? Vilken roll har du i företaget? 

2. Hur många års erfarenhet har du inom din roll och på företaget? 

3. Vad gör företaget? 

4. Hur många medarbetare är ni på kontoret och hur många arbetar med ekonomi? 

 

Tema 2 - Övergripande 

 

Vad är din syn på… 

1. Revisionskvalitet?  

2. Oberoende? 

3. Byrårotation? … och revisorsrotation? 

 

Tema 3 - Byte av revisionsbyrå 

 

1. Vad låg till grund för bytet? 

2. Hur gick det till när ni bytte byrå? 

3. Hur ser processen ut? Vad gör revisorerna gör när de kommer hit? 

4. Vilken typ av frågor ställer de? Vilka pratar de med?  

5. Hur upplevde ni att revisionsarbetet förändrades efter byrårotationen?  

6. Har ni tidigare erfarenhet kring byten? 

7. Märktes det någon skillnad gällande tid och resurser?  

8. Var ni mer eller mindre nöjd med den nya revisionsbyrån och i så fall på vilket 

sätt? 

9. Hur har utvecklingen av revisionsarbetet skett från det år den nya revisionsbyrån 

tog över till idag? 

10. Hur förändrades arvodet till revisor efter bytet av revisionsbyrå? 

11. Hur ser förberedelserna ut inför den årliga revisionen från ert håll? 

12. Hur stor procent av den debiterade tiden används till revision kontra rådgivning. 

13. Hur ser er relation ut till revisorerna? 

 

Tema 4 - Långvarigt förhållande  

 

1. Hur såg det ut för dig första året som VD? 

2. Hur ser processen ut? Vad gör revisorerna gör när de kommer hit? 

3. Vilken typ av frågor ställer de? Vilka pratar de med?  
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4. Om du minns, hur såg förstaårsrevisionen ut?  

5. Har revisionsarbetet hos er förändrats över tid? Varierar deras arbete? 

6. Hur upplever ni revisionsarbetet?  

7. Upplever ni att ni skulle vilja byta revisionsbyrå? Är det en pengafråga om ni 

skall byta? 

8. Hur ser förberedelserna ut inför den årliga revisionen från ert håll? 

9. Varför har ni behållit revisorn så pass länge? 

10. Hur ser din relation ut till revisorerna? 

 

Avslutande frågor och information 

 

● Är det något du vill ta upp du känner att vi inte behandlat? 

● Upplysa respondenten om att vi kommer att återkoppla med materialet i mån av 

ytterligare kompletteringar och godkännande av intervjun. 

● Tacka för dennes medverkan. 
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