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Förord 
 
Vi har under våren 2013 kommit i kontakt med ett antal människor som bidragit till att 
denna uppsats har kunnat genomföras. Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Åke 
Gabrielsson. Genom att, som han själv uttrycker sig, läsa vår uppsats ”som  Fan   läser  
Bibeln” har han varit till stor hjälp. Utan hans erfarenhet, kunskap, engagemang och 
stöd hade denna uppsats inte kunnat genomföras.  
 
Vi vill även tacka de revisorer som ställt upp på intervjuer trots att intervjuerna har 
genomförts under, en för dem, hektiskt arbetsperiod. Deras bidrag med egna 
erfarenheter och reflektioner har gjort studien möjlig att slutföra, vilket vi är mycket 
tacksamma över. Slutligen vill vi även tacka våra nära och kära som gett oss stöd och 
stått ut med oss under denna hektiska vår.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umeå den 27:e maj 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Grahn     Sara Hellström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sammanfattning 
Frågan om revisorns oberoende har historiskt sett alltid varit en aktuell fråga och är idag 
själva grunden för revisionsyrket. Revisorns oberoende har blivit kraftigt ifrågasatt 
under den senaste tiden, vilket beror på en rad olika redovisningsskandaler runt om i 
världen. För att återupprätta allmänhetens förtroende för yrket har lagstiftare 
implementerat nya lagar och regler. EUs svar på revisorns bristande trovärdighet är 
intern rotation av påskrivande revisor och nyckelpersoner inom revisionsteamet. I 
Sverige gäller lagen om den interna revisorsrotationen för noterade bolag. Denna lag har 
följts upp av ett förslag om extern byrårotation för att ytterligare stärka oberoendet. 
Detta har lett oss fram till följande problemformulering: Vilken betydelse har intern 
rotation för att stärka revisorns oberoende? Utöver att svara på vår problemformulering 
är våra syften med studien att kunna få en uppfattning om skillnader och likheter i 
svaren hos revisorer som har erfarenhet av noterade bolag och de som inte har det. 
Vidare vill vi skapa en förståelse för hur införandet av intern rotation påverkar 
revisionskvaliteten och slutligen tolka om det finns kopplingar som kan överföras till en 
diskussion om extern byrårotation.   
 
Studien har genomförts från revisorernas perspektiv och för studiens utförande har vi 
använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk kunskapssyn och en 
konstruktionistisk vetenskapssyn. Studien är en medelväg mellan det induktiva och det 
deduktiva angreppssättet där vår teoretiska referensram, bestående av oberoende, 
oberoendereglering, kundrelationer, agentteorin, revisionskvalitet och tidigare forskning 
har använts som en grund för att styra insamlingen av det empiriska materialet. Det 
empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med tio revisorer, där fem av dem 
har erfarenhet av att vara påskrivande revisor i noterade bolag och fem har inte denna 
erfarenhet. Valet av respondenter gjordes genom ett strategiskt urval och till viss del 
användes även snöbollseffekten för att komma i kontakt med lämpliga revisorer.  
 
Vid analysen av det empiriska materialet kom vi fram till olika begrepp som bäst 
beskriver hur våra respondenter uppfattar den interna rotationen. Dessa begrepp 
sammanfattade vi till en modell som vi sedan har använt som stöd för våra slutsatser. I 
slutsatserna kan vi konstatera att det inte förekommer någon större skillnad i svaren 
mellan de olika grupperna och att den interna rotationen inte påverkar revisionskvalitet 
nämnvärt. Vi kan även slå fast att den interna rotationen har en betydelse för att stärka 
revisorns synbara oberoende, men stärker inte det faktiska oberoendet. Extern 
byrårotation har däremot en större betydelse för att stärka det faktiska oberoendet. Dock 
kan vi inte fastställa om revisionskvaliteten kommer att förändras till det bättre eller 
sämre vid ett införande av extern byrårotation.   
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller studiens bakgrund och problemområde rörande intern rotation 
av revisorer. Introduktionen ger läsaren en överblick om revisionens utveckling och 
revisorns roll. I problembakgrunden belyser vi vilka internationella och nationella 
händelser som lett fram till dagens interna rotationsplikt. Vi sammanfattar även 
tidigare forskning inom området intern rotation och behovet av denna studie. Detta 
mynnar sedan ut i vår problemformulering, våra syften och våra avgränsningar inom 
studien. 

1.1 Introduktion 
Det  latinska  ordet  ”revidere”  ligger till grund för det svenska ordet revision och betyder 
”se  tillbaka” (Moberg, 2003, s. 30). I Sverige har Föreningen Auktoriserade Revisorer 
(FAR, 2003, s. 13) definierat ordet revision som: ”…  att kritiskt granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. Revision har funnits i någon 
form sedan mitten av 1500-talet, men det var först i mitten på 1800-talet som 
professionens utveckling tog fart. Under denna tid blev det allt viktigare att revisionen 
skulle vara separerad från redovisningen vilket i sin tur ledde till att efterfrågan på 
revision ökade drastiskt (Power, 1997, s. 16f).  
 
I Sverige grundades den första revisorsorganisationen år 1899 och heter idag 
Revisorssamfundet SRS (Johansson et al., 2005, s. 24). Professionen har förändrats 
genom åren och detta har oftast skett i samband med finansiella kriser och 
redovisningsskandaler runt om i världen (Powell, 1997, s. 17f). Krugerkraschen som 
inträffade år 1932 har haft en stor inverkan på svensk revision. Kraschen innebar en stor 
förändring av hela revisorsbranschen där det vidtogs åtgärder för att försvara och 
skydda yrket. Detta innebar bland annat strängare antagningskrav, krav på auktoriserad 
revisor för noterade bolag samt en vidare diskussion om revisorns oberoende. 
(Johansson et al., 2005, s. 30ff) 
 
Frågan om revisorns oberoende har historiskt sett alltid varit aktuell för yrket. Detta 
beror till viss del på de olika förväntningar som existerar från revisorns olika 
intressenter. (Johansson et al., 2005, s. 25) Idag är oberoendefrågan grunden i själva 
revisorsyrket och en låg grad av oberoende innebär svårigheter att inge trovärdighet för 
revisorns jobb (Ye et al., 2011, s. 121). För att kunna bibehålla ett fungerande näringsliv 
krävs det att det finns tilltro till företagens information som delges deras intressenter. 
Revisionen avser därför att genom granskning och bedömning av denna information 
skapa ett förtroende mellan företag, ägare och andra intressenter. Mot bakgrund av detta 
är det av vikt att revisorerna behåller ett oberoende gentemot sin kund för att på så sätt 
kunna garantera en hög trovärdighet samt för att kunna säkerställa en hög kvalitet i 
arbetet. (Moberg, 2003, s. 79) 

1.2 Problembakgrund 
Enligt revisorslagen ska revisorer utföra sina uppdrag på ett opartiskt och självständigt 
sätt samt att revisorn ska vara objektiv i sina bedömningar. Detta syftar till att revisorn i 
sitt arbetsutförande ska ta hänsyn till alla väsentliga omständigheter som 
revisionsuppdraget innebär samt vara obunden till sin kund och övriga intressenter. Det 
vill säga, revisorn ska vara oberoende. (Westermark, 2012, s. 270)  
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Definitionen av oberoende är enligt Svenska Akademien (2009, s. 2167) någon ”som  
inte är beroende (av ngn eller ngt) för sin förekomst,   sitt   handlande   etc.” Denna 
definition av oberoende har en mer allmän karaktär medan FAR har en definition som 
är uppdelad på faktiskt och synbart oberoende. Faktiskt oberoende råder när revisorn 
inte påverkas av yttre omständigheter som kan ha verkan på hans eller hennes 
professionella omdöme. Synbart oberoende syftar till situationer då revisorn undviker 
omständigheter där dennes profession kan ifrågasättas av en tredje kunnig part som 
anser att dessa förhållanden kan äventyra revisorns integritet, objektivitet och 
skepticism. Kort sagt syftar den första delen av definitionen till revisorns mentala 
inställning och vad revisorn faktiskt gör för att uppnå en hög grad av oberoende medan 
den andra delen syftar till hur andra än revisorn själv uppfattar denne som oberoende. 
(FARA, 2012, s. 21) 
 
Revisorns oberoende har blivit kraftigt ifrågasatt under den senaste tiden, vilket beror på 
en rad olika redovisningsskandaler (Ye et al., 2011, s. 121). En av de största 
skandalerna för revisionsyrket var revisionsbolaget Arthur Andersens inblandning i 
kollapsen av bolaget Enron. Arthur Andersen företrädde vid denna tidpunkt bolaget som 
dess revisor. (Beasley, 2006, s. 69) Andersen medverkade i Enronskandalen genom att 
förstöra viktiga dokument och korrespondens som kunde bevisa att Andersen borde 
varit medveten om Enrons felaktiga agerande. Detta ledde till att Andersens rykte 
förstördes och byrån förlorade flertalet kunder under en kort tid. (Nelson et al., 2008, s. 
281) Slutligen var Andersen tvungen att sälja resterande del av företaget till andra 
revisionsbyråer (Beasley et al., 2006, s. 82). Ungefär vid samma tidpunkt som 
upplösningen av Arthur Andersen inträffade i USA, ägde Skandiaskandalen rum i 
Sverige. Kritik som fördes mot bolagets revisor var frågor som behandlade Skandias 
sätt att beräkna framtida vinster, bolagets affärer med Skandia Liv och hantering av 
ersättningar i form av bonusprogram. Det visade sig även att revisorn för Skandia var 
barndomsvän med Skandias styrelseordförande vilket väckte frågan om 
vänskapskorruption och jäv. (Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2005, s. 11, 343) 
 
På grund av redovisningsskandaler runt om i världen har allmänhetens förtroende för 
revisorn minskat och för att återupprätta detta förtroende har tillsynsmyndigheter och 
redovisningsorganisationer implementerat nya lagar och regler (Ye et al., 2011, s. 121f). 
I USA blev den direkta reaktionen på Enronskandalen den så kallade Sarbanes-Oxley 
Act, som kom till för att återupprätta allmänhetens förtroende samt för att förstärka 
revisorns oberoende, professionalism och objektivitet. En av åtgärderna som Sarbanes-
Oxley Act presenterade var revisorsrotation. (Orin, 2008, s. 142) Den främsta 
argumentationen för rotation är att långa revisionsuppdrag kan påverka revisorns 
oberoende eftersom han eller hon kan bli för familjär med kunden och därmed inte 
hantera situationer på ett objektivt sätt (Francis, 2004, s. 356).  
 
Inom Europa blev EUs svar på revisorns bristande trovärdighet EG-direktivet 
2002/590/EG, som behandlar grundläggande principer för revisorns oberoende. Även i 
detta direktiv tas frågan om revisorsrotation upp. EG-direktivet föreslår att en intern 
rotering av huvudansvariga revisionspartner samt nyckelpersoner inom revisionsteamet 
ska ske inom sju år från det att uppdraget antagits. Det föreslås även en så kallad 
karenstid på två år innan revisorn återigen får återvända till uppdraget för samma kund. 
Detta för att minska eventuella vänskapshot som kan uppstå i samband med tidsmässigt 
långa relationer med en kund. (Europeiska gemenskapernas kommission, 2002, s. L 
191/33)  
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År 2002 infördes revisorslagen i Sverige och var också den en reaktion på 
ifrågasättandet av revisorns oberoende (Revisorsnämnden, 2003, s. 1). Genom lagen 
tydliggörs kraven på oberoendet när det kommer till opartiskhet och självständighet. 
Enligt revisorslagen (SFS 2001:883, 21 §) ska en revisor vid varje uppdrag pröva om 
det finns sakförhållanden som gör att dennes opartiskhet eller självständighet kan 
ifrågasättas. Revisorn ska själv undersöka om huruvida det föreligger hot som kan 
tänkas påverka dennes oberoende, vilket görs genom den så kallade analysmodelle n. 
(Revisorsamfundet SRS, 2002, s. 11) Ett ytterligare steg i den svenska regleringen av 
revisorsyrkets oberoende kom den 1 juli 2009. Detta innebar bland annat att det blev lag 
på intern rotation av påskrivande revisor i noterade bolag. Den interna rotationen 
innebär, precis som EG-direktivets (2002/590/EG) förslag, att påskrivande revisor och 
nyckelpersoner i revisionsteamet ska bytas ut vart sjunde år samt att en två års karenstid 
ska passera innan revisorn kan återgå till samma kund. (Prop. 2008/09:135, s. 1, 160f)    
 
Frågan om revisorsrotation har blivit allt mer diskuterad under senare år. EU 
presenterade år 2011 ett revisionspaket som innefattar olika ändringsförslag och nya 
förordningar inom revisionsyrket. I revisonspaketet har EU valt att ta rotat ionsfrågan till 
en ny nivå. Ett av förslagen går ut på tillämpning av extern rotation, det vill säga ett 
införande av obligatorisk byrårotation. Förslaget på byrårotation innebär att en 
revisionsbyrå inte får ha samma kund i mer än sex år och en karenstid på fyra år måste 
passera innan byrån kan återgå till kunden. (FARB, 2011) EU menar att införandet bland 
annat kan innebära ett förstärkt oberoende hos revisorn (Europeiska Kommissionen, 
2010, s. 17). 
 
Den senaste tidens regleringar av revisionsyrket har väckt debatter om nödvändigheten 
av ökad reglering inom branschen. Rotationskravet, såväl intern som externt, har inte 
funnits särskilt länge och har därför inte prövats för empirisk forskning i speciellt stor 
utsträckning (Orin, 2008, s. 144). Argumentationer för forskning om rotation grundar 
sig främst på revisionsuppdragets längds påverkan på revisorns oberoende, som i sin tur 
kan påverka andra faktorer som revisionskvalitet (Geiger & Raghunandan, 2002, s. 69). 
Enligt Svanström (2008, s. 71) finns det ett samband mellan oberoende och 
revisionskvalitet. Diamant (2004, s. 167) stärker denna argumentation genom att 
beskriva revisorn som en nödvändig resurs som krävs för att företag ska få tillgång till 
den publika värdepappersmarknaden. Revisorns oberoende har således en stor betydelse 
för värdepappersmarknaden då regleringen av oberoendet måste säkerställa att 
revisionen utförs med en hög grad av kvalitet. Revisorns oberoende och 
revisionskvalitet är således kopplade till varandra och en stor del av den forskning som 
finns inom området är därför fokuserad på kvalitetsfrågan i förhållandet till oberoende 
och revisorsuppdragets längd (Svanström, 2008, s.72).  
 
Ett ytterligare argument för att införa någon form av rotation är risken att revisorer 
rutinmässigt utför revisionen och att endast små förändringar i arbetet sker mellan åren 
(Svanström, 2011, s. 435). Vanstraelen (2000, s. 419f, 437f) testar relationen mellan 
långvariga revisionsuppdrag och kvalitet på revisionsberättelser. Resultaten av studien 
pekar på att revisionskvaliteten är sämre i slutet av en kundrelation jämfört med i 
början. Detta stödjer därmed en reglering av intern rotation.    
 
Andra studier som har genomförts utifrån kundernas perspektiv är utförda av Geiger 
och Raghunandan samt Carcello och Nagy. Geiger och Raghunandan (2002, s. 75) har 
gjort en studie bland företag i USA om huruvida långa revisorsuppdrag har något 
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samband med bristande kvalitet genom misslyckade revisionsuppdrag. Forskarna kom 
fram till att det finns ett positivt samband mellan långa revisionsuppdrag och 
revisionskvaliteten. Deras slutsatser stödjer därmed inte ett införande av obligatorisk 
revisorsrotation. Carcello och Nagy (2004, s. 56) har även de genomfört en studie bland 
företag i USA. Studien gick ut på att mäta huruvida revisionsuppdragets längd påverkar 
kvalitet genom risken att få en varning av den amerikanska finansinspektionen SEC. 
Inte heller resultaten från denna studie stödjer ett införande av obligatorisk 
revisorsrotation då de fann att risken för varningar minskar med längre 
revisionsuppdrag (Carcello & Nagy, 2004, s. 66).  
 
Det finns också studier som är gjorda utifrån investerares syn på kvalitet och oberoende 
i förhållande till rotation. Ghosh och Moon (2005, s. 585, 609) har utgått från hur 
investerare uppfattar företagens finansiella rapporters kvalitet i förhållande till  
revisionsuppdragets längd. I studien finner de att investerarna har ett högre förtroende  
för företagens finansiella rapportering då företaget har en längre relation till sin revisor. 
Kaplan och Mauldin (2008, s. 177, 190) utgår från investerares uppfattning om huruvida 
oberoendet är starkare vid en extern byrårotation jämfört med en intern revisorsrotation. 
Deras slutsats är att investerarna inte uppfattar någon skillnad i oberoendet. Inte heller 
studierna utifrån investerarnas perspektiv stödjer en reglering av intern rotation.  
 
Dessa studier och liknande forskning har lett fram till diskussionen om huruvida 
revisionsmarknaden är överreglerad eller inte. Orin (2008, s. 143) anser att intern 
revisorsrotation inte är tillräckligt för att säkerställa ett etiskt handlande mellan 
revisorer. Han menar att risken för att påskrivande revisor fortfarande har möjlighet att 
påverka revisionen av en tidigare kund genom kontakten med sina kollegor, fortfarande 
finns kvar. Han förespråkar därför att en extern byrårotation är mer effektiv i det 
avseendet. Arruñada (2004, s. 635f) anser å andra sidan att lagstiftare tenderar att 
utnyttja händelser i form av skandaler och finansiella kriser som ett incitame nt för att 
snabbt införa nya lagar inom branschen, som han dessutom menar är allt för 
överreglerad. Arruñada påstår att det redan finns tillräckligt med lagar och regleringar 
inom revisionsbranschen och att lagstiftarna istället borde ge marknaden tid att 
självanpassa sig till rådande omständigheter. Till skillnad från EUs argument om att 
intern rotation och extern rotation kan förstärka revisorns oberoende, menar Arruñada 
att det istället kan komma att skada revisorns oberoende. Detta eftersom fördelarna med 
att vara oberoende inte överstiger fördelar med att vara beroende. Han menar att det 
kommer det bli svårare att upptäcka en revisor som inte uppfyller sin skyldighet att 
rapportera eftersom regeln inte förhindrar maskopi mellan revisorer internt och byråer 
externt. (Arruñada & Paz-Ares 1997, s. 57; Arruñada, 2004, s. 640) Även Svanström 
(2011, s. 455) menar att införandet av intern såväl som extern rotation kan innebära 
stora kostnader och praktiska svårigheter, vilket lagstiftarna borde ta större hänsyn till.  
 
Då intern rotation inte har varit lagreglerad under en längre tid är konsekvenserna av 
denna lag relativt outforskad. En studie som trots allt behandlar konsekvenser som 
intern rotation kan medföra i revisorsyrket är skriven av Daugherty et al. Forskarna 
menar att konsekvenserna av intern rotation kan vara positiva såväl som negativa. De 
positiva konsekvenserna kan vara att revisorn kan se på de risker som finns i ett 
kundföretag med  ”nya  ögon”  och   att   intern  rotation  ökar  revisorns  oberoende.  Strävan 
efter oberoende kan dock få negativa konsekvenser i form av minskad kundspecifik 
kunskap. I studien kommer forskarna fram till att rotationen faktiskt medför en 
förbättring av oberoendet, vilket har en positiv påverkan på revisionskvalitet. Däremot 
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innebär förlusten av kundspecifik kunskap att revisionskvaliteten i sin tur försämras. 
Konsekvenserna av intern rotation får således motsatt effekt. (Daugherty et al., 2012, s. 
98, 111) 
 
Med hänsyn till den tidigare forskningen om relationen mellan längden på 
revisionsuppdraget, oberoendet och revisionskvaliteten kan vi konstatera att merparten 
av studierna är utförda i USA samt att större delen av forskningen är fokuserad på 
kundernas eller investerarnas perspektiv. Detta innebär att det inte finns många studier 
som utgår från revisorns perspektiv. Eftersom lagen om intern rotation i första hand 
påverkar revisionsbranschen är det därför också viktigt a tt utföra studier från revisorns 
perspektiv. Vi kan även konstatera att de flesta studierna är gjorda utifrån en kvantitativ 
metod vilket gör att slutsatserna inom området till större delen är förklarande. Detta 
medför att det inom forskningsområdet finns en brist på fördjupad förståelse för 
bakomliggande faktorer för rotation. En kvalitativ studie kompletterar den kartläggande 
kvantitativa forskningen inom området genom att skapa en fördjupad förståelse för 
intern rotation och vi kan därmed fylla det teoretiska forskningsgap som finns. Även om 
många studier inte stödjer en reglering av revisorsrotation, finns det ändå forskare som 
kommit fram till att revisorsrotation faktiskt är nödvändig. Detta visar på det finns stora 
varierande resultat inom forskningen. För att få en bättre förståelse för den interna 
rotationen är det därför viktigt med ytterligare forskning med andra perspektiv. En 
studie utifrån revisorernas perspektiv kan därför ge en tydligare bild av betydelsen av 
intern rotation eftersom det bidrar med ytterligare en infallsvinkel i ämnet och kan 
hjälpa till att få en klarare bild av de varierande resulta ten inom forskningsområdet. 
 
Utöver dessa teoretiska bidrag som vår studie medför har den även praktiska bidrag för 
olika intressenter. Studien kan ge revisorerna en bättre förståelse för hur andra kollegor 
upplever oberoendet, rotation och värdet av rotation. Lagstiftare kan få en insikt om hur 
revisorerna upplever oberoendeproblematiken, vilket kan användas som ett underlag för 
förslag till framtida regleringar. Övriga intressenter kan också genom denna studie få en 
ökad förståelse för revisorns situation och om problematiken kring 
oberoenderegleringen. 

1.3 Problemformulering 
Problembakgrunden och den tidigare forskningen inom området leder oss fram till 
följande problemformulering: 
 

Vilken betydelse har intern rotation för att stärka revisorns oberoende? 
 

1.4 Syfte 
Då lagen om intern rotation endast omfattar revisorer i noterade bolag vi vill få en 
förståelse för om det föreligger skillnader och likheter i revisorernas uppfattningar om 
olika delar i deras dagliga arbete som den interna revisorsrotationen berör, för att sedan 
kunna dra slutsatser om vilken betydelse den interna rotationen har för revisorns 
oberoende. Dessa skillnader och likheter avser vi finna mellan revisorer som har 
erfarenhet av noterade bolag och revisorer som inte har denna erfarenhet. Som vi nämnt 
är revisorns oberoende och revisionskvalitet sammankopplade och vi vill därför även 
skapa en förståelse för hur strävan efter revisorns oberoende, genom införandet av 
intern rotation, påverkar kvaliteten på revisorns arbete. Slutligen vill vi, genom 
slutsatser, få en förståelse för behovet av intern rotation samt tolka om det finns 
kopplingar som kan överföras till en diskussion om extern byrårotation. 
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1.5 Avgränsningar 
Inom vårt ämnesområde har vi valt att avgränsa oss till revisorernas perspektiv. Detta 
eftersom införandet av intern rotation påverkar revisorns arbete i första hand och det är 
på grund av dennes eventuella beroende som lagen har införts. Långa revisionsuppdrag 
med en och samma kund är en av anledningarna till varför intern rotation har införts. 
Långa relationer är av vikt för en väl utförd relation men kan även utgöra risker som 
hotar revisorns oberoende. Ett införande av intern rotation är menat att förhindra dessa 
risker för oberoendet men kan också ge konsekvenser för en väl utförd revis ion genom 
exempelvis minskad revisionskvalitet och ökade kostnader. Inom detta område har vi 
valt att avgränsa oss till revisionskvalitet då det förutsätts att revisorn ska utföra sitt 
arbete med en hög grad av kvalitet. Kostnaden är något som påverkas av rotationen men 
som i slutändan påverkar kunden mer än revisorn genom ökade arvoden. Därför har vi 
valt att inte undersöka rotationens kostnadspåverkan. Vi kommer således inte att i någon 
större utsträckning diskutera den interna rotationens påverkan på kostnader såvida det 
inte faller inom de övriga delarna i vår teoretiska referensram. En sådan avgränsning är 
också nödvändig för att omfattningen på studien inte ska bli för bred.  

1.6 Begreppsförklaringar  
Extern byrårotation: Externt byte av påskrivande revisor för en och samma kund. Det 
vill säga byte från en byrå till en annan. Även kallad byrårotation och extern rotation. 
(FARB, 2011) 
 
FAR: Föreningen auktoriserade revisorer. Branschorganisationen för revisorer och 
rådgivare. (FAR, 2013)  
 
Intern revisorsrotation: Intern byte av påskrivande revisor och nyckelpersoner inom 
revisionsteamet för en och samma kund. Det vill säga byte av revisor inom byrån. Även 
kallad revisorsrotation och intern rotation. (Prop. 2008/09:135, s. 160) 
 
Kund: Det bolag som revisorn granskar. Även kallad klient. (Europeiska 
gemenskapernas kommission, 2002, s. L 191/56)  
 
Noterat bolag: Är ett publikt bolag som har sina aktier noterade på en aktiemarknad. 
Allmänheten har därmed möjlighet att köpa en ägarandel i företaget. (Bolagsverket, 
2012) 
 
Oberoende: Någon ”som   inte   är   beroende   (av   ngn   eller   ngt)   för   sin   förekomst,   sitt  
handlande  etc.” (Svenska Akademien, 2009, s. 2167) Uppdelad på faktiskt och synbart 
oberoende som syftar till att revisorn ska vara oberoende i tanke såväl som till de t yttre 
(Europeiska gemenskapernas kommission, 2002, s. L 191/24).  
 
Revision: Att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 
förvaltning (FAR, 2003, s. 13). 
 
Revisionsberättelse: Ett uttalande av revisorn om huruvida företagets finansiella 
rapporter överensstämmer med lämplig lag (SFS 1999:1 079, 28 §). 
 
Revisionskvalitet: Revisionskvaliteten är bunden till revisorns oberoende (Svanström, 
2008, s.71). För att ett företags finansiella rapportering ska anses vara trovärdig krävs  
det att revisonen utförs med en hög grad av kvalitet. En hög grad av kvalitet uppnås när 
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kundföretagets intressenter kan förlita sig på att revisorns åsikter om de finansiella 
rapporterna stämmer. (IAASB, 2011, s. 9) 
 
Revisionsteam: De personer som arbetar med ett visst revisionsuppdrag (Europeiska 
gemenskapernas kommission, 2002, s. L 191/56).  
 
Revisor: En yrkesperson som granskar ett företags finansiella rapporter och dess 
förvaltning (SFS 2005:551, 9 kap. 3 §).  
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2 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
I följande kapitel redogör vi för hur våra egna erfarenheter, såväl teoretiska som 
praktiska, inom redovisning och revision påverkar vår studie. Kapitlet beskriver vidare 
att vi gjort ett kvalitativt val av metod med en konstruktionistisk verklighetssyn och en 
hermeneutisk kunskapssyn. Vi förklarar även varför vi valt en kombination mellan ett 
induktivt och ett deduktivt angreppssätt. Slutligen redogör vi hur vi gått tillväga för att 
söka vetenskapligt material samt vårt kritiska förhållningssätt till materialet.  
 

2.1 Förförståelse 
Förförståelse, även kallad förföreställningar är de föreställningar som forskaren samlar 
på sig fram till dess att själva studien ska genomföras. Dessa föreställningar kan vara 
personliga erfarenheter, utbildning och påverkan från samhället och tillsammans kan 
dessa påverka utförandet av studien. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) För att skapa ett 
förtroende för studien vill vi därför redogöra för vår förförståelse som kan komma att 
påverka val, tolkningar och slutsatser i studien.  
 
Den förförståelse som vi besitter grundar sig på både teoretisk och praktisk erfarenhet. 
Vår teoretiska erfarenhet kommer främst från kurser via vår utbildning på Umeå 
Universitet. Under vår studietid har vi läst många kurser som behandlar ämnesområdet 
redovisning och revision. Eftersom vi har inriktat oss mot redovisning har större delen 
av vår utbildning behandlat kurser i redovisning och bokföring. Dessa kurser har givit  
oss en grundläggande och fördjupande kunskap om hur företag upprättar sina finans iella 
rapporter. Eftersom revisorns arbete går ut på att granska dessa finansiella rapporter, har 
vi således en förståelse för revisorns yrke. Utbildningen har även berört revisionen, 
framförallt under fördjupande del av utbildningen. Detta har bidragit till en bättre 
förståelse och kunskap om revisorns arbetssätt och de krav som allmänheten ställer på 
en revisor. Vi har berört revisorns oberoende och hur det har kommit att påverka 
utvecklingen av yrket. Dessutom har vi behandlat dagens krav på intern rotation av 
revisorer samt förslaget om extern byrårotation. Vi har båda praktiska erfarenheter som 
kan tänkas påverka vår studie. Gemensamt sträcker sig våra praktiska kunskaper från 
arbete med bokföring och redovisning hos privata företag till Ernst & Youngs 
arbetsförberedande utbildning, Talent Training.  
 
Denna förförståelse har gett oss en viss föreställning om hur revisorer arbetar och vi har 
därigenom bildat oss en uppfattning om deras åsikter i frågan om reglering mot 
oberoendet. Det positiva med våra förkunskaper är att vi har en grundläggande kunskap 
inom området som gör att vi har en förståelse för revisorsyrket och dess betydelse att 
skapa förtroende för näringslivet. Denna grundläggande kunskap ger oss möjlighet att 
lättare se samband mellan teori och empiri vilket kan bidra med en högre kvalitet på vår 
studie. Våra förföreställningar innebär dock att vi har en viss subjektivitet i vår 
uppfattning   om   lagen   om   intern   rotation   vilket   innebär   att   vi   är   ”färgade”   av   vår  
utbildning och kan därför komma att lägga in egna tolkningar i den analys som vi gör. 
Med tanke på att vår studie grundar sig på ett hermeneutiskt synsätt, vilket beskrivs 
längre fram i detta kapitel, är tolkning en förutsättning och ett verktyg för att kunna 
genomföra en bra analys.  Förföreställningarna är således inget negativt i en 
hermeneutisk studie eftersom det kan bidra till en bättre tolkning och leda in på nya 
vägar. (Johansson Lindfors, 1993, s. 80) Då våra erfarenheter har gjort att vi bättre 
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förstår hur revisorer tänker och resonerar innebär det att vi lättare kan tolka deras svar 
och därmed ge en rättvisare bild av dem. Det faktum att en av oss har fått anställning 
som revisorsassistent kan påverka studien då det finns risk för en viss försköning av 
yrket. Vi är medvetna om denna risk och för att minska den är det därför viktigt att vi 
alltid genomför en djupare analys av relevant material för att på så sätt motverka 
eventuella misstolkningar.   

2.2 Vetenskapssyn och kunskapssyn 
Konstruktionismen är den subjektiva verklighetssynen och bygger på att det som finns 
kan tolkas och påverkas av sociala aktörer. Det vill säga, verkligenheten är en 
konstruktion som är grundad på de sociala aktörernas handlingar. (Justesen & Mik-
Meyer, 2010, s. 21f) I vår studie kommer vi att förhålla oss till verkligheten på ett 
subjektivt sätt, det vill säga utgå från konstruktionismen. På grund av mänskliga 
handlingar, som lett till olika ekonomiska skandaler, så som Enronskandalen, har 
revisorns oberoende ifrågasatts och därmed har lagen om intern rotation införts. Detta 
tyder på en konstuktionistisk verklighetssyn. Peavy (1998, s. 38) hävdar att verkligheten 
inte är permanent, utan att den ständigt förändras genom de sociala aktörernas 
interaktioner. Detta då nya vanor och rutiner ständigt uppkommer och människans sätt 
att observera andra ständigt förändras (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 26). Detta kan 
kopplas till kravet på intern revisorsrotation som genom tiderna har förändrats. Det 
började med att först vara en rekommendation, till att sedan införas i svensk lag och 
vidare utvecklas till ett förslag om extern byrårotation, som ännu inte vunnit laga kraft i 
Sverige. Fördelen med denna vetenskapssyn är vår möjlighet till ifrågasättande av 
lagstiftningen om intern rotation. Detta eftersom konstruktioner som framstår som 
nödvändiga, vilket vi får anta att lagstiftarna anser att intern rotation är, inte alltid 
behöver vara det (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22). En kritisk inställning mot vårt 
val av vetenskapssyn är att vår studie kommer att vara färgad av våra egna 
uppfattningar och erfarenheter. Detta problem har vi diskuterat under avsnittet om vår 
förförståelse där vi förklarar att erfarenheter är en förutsättning i en hermeneutisk 
studie. 
 
Den motsatta vetenskapssynen inom ontologin är objektivism, som innebär att vi som 
sociala aktörer inte kan påverka vår omgivning. Därmed är objektivism inte förenlig 
med uppkomsten av lagen om intern rotation. Med en objektiv ståndpunkt finns bara en 
”verklig   verklighet”   som existerar oberoende av den som undersöker verkligheten. 
(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 21f, 24) Denna vetenskapssyn förhindrar en analys av 
revisorns uppfattning om intern rotation då revision i sig är ett fenomen som har formats 
av sociala händelser och historiska processer. Det skulle även betyda att lagen om intern 
rotation skulle uppfattas på samma sätt av alla revisorer. Vårt mål med studien är att få 
förståelse för hur revisorerna upplever lagregleringen och därmed är en objektiv 
verklighetssyn inte lämplig. Denna verklighetssyn skulle vara mer lämplig i en 
kvantitativ studie, vilket inte är något vi har för avsikt att genomföra (Bryman, 2011, s. 
40). 
 
Eftersom vi vill skapa en förståelse för revisorns uppfattning av konsekvenserna av 
intern rotation kommer vi att utgå från den hermeneutiska kunskapssynen. 
Hermeneutiken härstammar också från ordet   ”tolkning”   och   genom   en   rad   olika  
tolkningar uppnås således en förståelse för ett visst fenomen (Lindholm, 2001, s. 69f). 
Kort sagt handlar hermeneutiken om att tolka och förstå, till skillnad från den 
positivistiska vetenskapssynen som vill finna förklaringar till fenomen. Den 
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hermeneutiska kunskapssynen utesluter ett objektivt tänkande, eftersom forskarens 
förförståelse är det som ligger till grund för att kunna tolka och förstå. Därmed innebär 
hermeneutiken att forskaren förhåller sig subjektivt till sitt vetenskapliga arbete. (Patel 
& Davidson, 2011, s. 28f) Denna kunskapssyn går väl ihop med vårt val av en 
konstruktionistisk vetenskapssyn. Förförståelsen bidrar till att forskaren kan 
kontextualisera händelser, vilket betyder att denne kan sätta in dessa olika företeelser i 
sammanhang som tillsammans bildar en helhet (Ödman, 2007, s.99).  
 
Vi anser att den hermeneutiska kunskapssynen är mer lämpad för vår studie än den 
positivistiska då vår intention med studien tolka och förstå den interna rotationen i den 
verkligenhet som den existerar i och inte är att försöka förklara. Hermeneutiker menar 
att det finns ett samband mellan delen och helheten och att en forskare skapar en 
förståelse för ett fenomen genom att relatera dessa till varandra. (Alvesson & 
Sköldberg, 2009, s. 92) Med hjälp av den hermeneutiska kunskapssynen ämnar vi skapa 
en förståelse för vilka olika delar som den interna rotationen påverkar och på så tolka 
hela bilden av den interna rotationens betydelse. I våra slutsatser avser vi att 
kontextualisera, det vill säga sätta våra slutsatser i ett sammanhang för att förstå en 
helhet, vilket kräver tolknings och förståelse (Bryman, 1997, s. 80). Även detta är ett 
argument för att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn. 

2.3 Angreppssätt 
Vi kommer i studien att arbeta utefter en kombination av det induktiva och det 
deduktiva angreppssättet, som enligt Johansson Lindfors (1992, s. 59) kallas ”den  
gyllene   medelvägen”. En induktiv ansats innebär att forskaren utifrån insamlad 
information skapar nya teorier. (Patel & Davidson, 2011, s. 23). En deduktiv ansats 
innebär det motsatta, att forskaren utgår från redan befintlig kunskap och teori inom 
området för att sedan kunna bekräfta eller förkasta dessa teorier efter en empirisk studie 
(Bryman, 2011, s. 26).  
 
En induktiv ansats kan anses lämplig för studier med en konstruktionistisk 
vetenskapssyn och en hermeneutisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 40), vilket denna 
studie utgår från. Det är dock svårt för en forskare att undersöka en empirisk verklighet 
utan att ha någon förkunskap inom ämnet. Detta gör att forskare ofta kombinerar 
induktion och deduktion genom att använda sig av en teoretisk grund som styr 
insamlingen av empiriskt data för att sedan omformulera teorin och/eller finna nya 
begrepp som beskriver den studerade verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 58ff) 
Då vi är oerfarna forskare anser vi att denna kombination är lämplig för vår studie. 
Genom att vi har använt oss av en teoretisk grund har vi därmed inte arbetat helt 
förutsättningslöst. Den teoretiska grunden har använts som ett perspektiv och bidragit 
till ett djup i studien som vi inte hade kunnat uppnå om vi gått in i studien som ett 
”oskrivet   blad”.   Vår empiriska undersökning har därmed inte bara som funktion att 
knytas an till en teori, utan med en kvalitativ studie kan vi genom empirin finna nya 
begrepp som bättre illustrerar betydelsen av intern rotation för revisorns oberoende.  

2.4 Val av metod  
Med hänsyn till att vår studie främst grundar sig i att vi vill skapa en förståelse för hur 
revisorer upplever den interna rotationen är en kvalitativ metod mest lämpad för vår 
studie. En kvalitativ metod betonar det som sägs istället för frekvensen på ett och 
samma svarsalternativ. Metoden utgår även från hur individen själv resonerar kring den 
sociala verklighet som denne befinner sig i. (Trost, 2010, s. 31f) Detta är applicerbart på 
vårt problem då lagen om intern rotation påverkar revisorerna i deras dagliga arbete och 
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vi vill därför genom en kvalitativ studie få en ökad förståelse för hur de själva upplever 
lagens påverkan. Medan den kvantitativa metoden utgår från egenskaper som ålder och 
kön och därmed försöker analysera samband mellan variabler, vill den kvalitativa 
metoden finna mönster och analysera relationer mellan människor (Trost, 2010, s. 27). 
Revisorns oberoende påverkas till viss del av relationen till kunden och andra 
intressenter, varför det också är intressant i vår studie att försöka förstå denna relation. 
Även våra val av vetenskapssyn och kunskapssyn, konstruktionism och hermeneutik, är 
två vanliga utgångspunkter i en kvalitativ metod (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 14). 
Det som kännetecknar en kvalitativ metod är tillvägagångssätt som observationer, 
intervjuer och analyser av exempelvis dagböcker och protokoll (Svenning, 2000, s. 80). 
Vi vill därmed genom intervjuer med revisorer dra slutsatser om upplevelsen av den 
interna rotationen.  
 
En nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden är att den kan anses vara för 
subjektiv. Detta för att forskarna ofta tenderar att lägga in personliga värderingar där 
egna erfarenhet påverkar studiens utfall. (Bryman, 2011, s. 368) Då vår avsikt med 
studien är att tolka och förstå måste subjektivitet finnas och personliga värderingar är 
därmed en del av studien. Personliga värderingar behöver inte betyda någonting 
negativt för en kvalitativ studie så länge forskarna ständigt reflekterar över vad egna 
erfarenheter betyder för studien (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 41). Genom att 
beskriva våra förkunskaper inom området har vi öppet lagt fram våra reflektioner för 
läsaren vilket gör att denne är upplyst om vilka konsekvenser detta kan ha på studien. 
Kvalitativa studier kritiseras även för sin svårighet att replikera och generalisera en 
undersökning (Bryman, 2011, s. 369). Avsikten med en kvalitativ studie är inte i första 
hand att generalisera utan den ämnar att uppnå en hög grad av kvalitet på annat sätt. En 
kvalitativ studie med en konstruktionistisk vetenskapssyn kan uppnå en hög kvalitet 
genom att tillföra relevant, intressant och övertygande kunskap som riktas mot en vald 
målgrupp. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 41) 

2.5 Perspektiv  
Då vi studerar betydelsen av intern rotation för revisorns oberoende har vi valt att skriva 
studien utifrån revisorernas perspektiv. Det perspektiv vi har valt kommer att vara 
avgörande för den verklighet som utforskas och därmed ha en påverkan på vårt slutliga 
resultat (Halvorsen, 1992, s. 38). Argumentet bakom detta val av perspektiv grundar sig 
på att den interna rotationen i första hand påverkar revisorerna i deras dagliga arbete. 
Därför känner vi att det är naturligt att anta ett revisorsperspektiv. Genom att anta detta 
perspektiv vill vi skapa en förståelse för hur revisorerna upplever situationer i deras 
dagliga arbete för att sedan kunna avgöra hur rotationen eventuellt påverkar dessa. Ett 
revisorsperspektiv innebär att vi får en uppfattning om revisorernas egna erfarenheter 
och hur de gör professionella bedömningar. Perspektivet innebär att resultatet av studien 
endast kan ses ur revisorernas synvinkel och inte utifrån exempelvis lagstiftarnas 
synvinkel. Dock finns det inget som hindrar andra grupper än revisorer att ta del och 
praktiskt använda sig av studiens resultat.  

2.6 Informationsinsamling 
Alla vetenskapliga artiklar som ingår i vår uppsats har vi funnit genom att använda flera 
olika tillvägagångssätt. Någon enstaka artikel har behandlats på tidigare kurser i vår 
utbildning men främst har vi använt oss av olika sökmotorer för att hitta artiklarna.  Den 
sökmotor som vi i första hand har använt oss av är Business Source Premier där vi 
endast har sökt på   artiklar   som   är   ”peer   reviewed”   för   att   vara   säker   på   att   de   är  
vetenskapliga och kritiskt granskade. Utöver den sökmotorn har vi även använt oss av 
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Google Scholar och Umeå universitetsbiblioteks nya söktjänst. Eftersom vi i första hand 
försökt hitta grundkällan till informationen har vi också i många fall funnit nya källor 
genom vissa andra artiklar. Genom att vi granskat referenslistor på artiklar har dessutom 
nya uppslag och idéer uppkommit.  
 
Andra källor så som böcker, branschtidningar och statliga dokument har vi funnit 
genom att söka på Universitetsbiblioteket och använda Google. Självklart har den 
information och litteratur som då uppkommit kritiskt granskats. Utöver böcker och 
vetenskapliga artiklar har exempelvis FAR också använts som källa, vilken känns mer 
trovärdig än dagstidningar. I vår granskning av vissa teoridelar har det även varit 
nödvändigt att leta upp information om vissa lagbestämmelser genom propositioner. 
Dessa propositioner har vi erhållit genom den juridiska databasen Zetero.  
 
Vi har i våra sökningar efter litteratur huvudsakligen använt oss av dessa sökord: 
”auditor”,   ”audit”,   ”independence”,   ”audit   failure”,   ”audit   crisis”   ”objectivity”, 
”rotation”, ”firm   rotation”,   ”partner   rotation”,   ”independece   in   appearance/in   fact”,  
”bonding”,   ”trust”,   ”conflict   of   interest”,   ”economic   agent”,   ”auditor   as   agent”,  
”quality”,  ”quality  determinants”,  ” och ”Sweden”. Alla dessa sökord har använts i flera 
olika kombinationer och orden har utvecklats genom sökningens gång. 

2.7 Källkritik 
Enligt Thurén (2004, s. 9) är källkritik till för att bedöma graden av sanning och 
trovärdighet i den information vi hanterar. Vidare beskriver Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2011, s. 167) att källkritik är en kritisk granskning av dokument där material som 
samlats in bedöms för att sedan välja de material som bäst lämpar sig för ändamålet. För 
att kunna göra en bedömning av det material som använts i studien måste forskaren ta 
hänsyn fyra kritiska principer. Dessa principer är; äkthet, tid, beroende och tendens.  
 
Äktheten innebär huruvida källan är det den utger sig för att vara. Tidssambandet syftar 
till tiden som har passerat mellan det att en händelse har inträffat och det att den 
dokumenterats. Ju kortare tid som passerat, desto mindre skäl att tvivla på källans 
innehåll. Oberoende innebär att källan ska vara en förstahandskälla och inte någon som 
hänvisar till en annan källa. Tendensprincip betyder att materialet inte är färgat av 
skribentens egna personliga eller politiska åsikter. (Thurén, 2005, s. 13) Vid bedömning 
av källans äkthet är det enligt Thurén (2005, s. 19) viktigt att vara medveten om 
huruvida källan är en förfalskning eller inte.  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt använda oss av vetenskaplig litteratur 
med  tillägget   ”peer  reviewed”.  Med  detta   tillägg  garanterar   vi  att  den   litteratur   som vi 
har använt är vetenskapligt granskad av sakkunniga, vilket minskar risken för eventuella 
förfalskningar och därmed ökar äktheten. Utöver vetenskaplig litteratur har vi även 
använt oss av tryckt litteratur, främst i våra metodkapitel. Trots att denna litteratur är av 
det äldre slaget bedömer vi att den uppnår en hög grad av trovärdighet och äkthet då vi 
försökt använda oss av litteratur som är skriven av välkända författare. Utöver dessa 
former av litteratur har vi även använt oss av svensk lagstiftning, svenska propositioner 
och EU-kommissionens rekommendationer. För dessa källor är risken för förfa lskning 
väldigt låg. Däremot kan tendensprincipen ifrågasättas i en högre utsträckning då det 
kan finnas risk för att materialet är färgat av politiska åsikter. Dessa källor har vi främst 
använt i syfte att få en uppfattning om bakomliggande diskussioner kring rotationen och 
är därför nödvändiga i vår studie. I den övriga litteraturen anser vi dock att 
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tendensprincipen uppfylls då de använda artiklarna i arbetet är vetenskapligt granskade 
vilket borde säkerställa att forskaren inte låtit sina egna intressen gå före sanningen. För 
att uppfylla tidssambandet och oberoendet har vi i de fall det har varit möjligt gått 
tillbaka till ursprungskällan eftersom det finns risk för att feltolkningar gjorts i 
sekundärkällan. Detta har dock bidragit till att vissa av de vetenskapliga artiklarna som 
vi har använt oss av sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Vår bedömning är ändå att dessa 
artiklar fortfarande är relevanta då de är refererade i nyare forskning. För att studien ska 
grundas på så bra litteratur som möjligt har vi utöver dessa grundkällor försökt 
komplettera den äldre litteraturen genom att även använda oss av så ny vetenskaplig 
litteratur som möjligt.   
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 
empiriska studie. Referensramen inleds med en ingående beskrivning av revisorns 
oberoende och följs upp med en beskrivning av de lagar och regler som finns för 
revisorns oberoende idag. Vidare behandlas teorier som utgår från kundrelationer, 
agentteorin och revisionskvalitet. Avslutningsvis tar vi även upp tidigare forskning inom 
studiens område.  

3.1 Introduktion 
Vi har funnit fem relevanta teoriområden till studiens problem och syften. Dessa 
teoriområden behandlar revisorns oberoende, oberoenderegleringar, kundrelationer, 
agentteorin och revisionskvalitet. Eftersom studiens syften grundar sig i att få en ökad 
insyn i hur införandet av intern rotation påverkar oberoendeställningen fann vi det 
nödvändigt att inkludera en fördjupning av oberoendet i studiens referensram. Med 
samma motivering fann vi det också naturligt att inleda vår teoretiska referensram med 
detta. Dispositionen fortsätter med en beskrivning av de regler som finns för revisorn 
oberoende idag. Detta eftersom studien går ut på att få en förståelse för den interna 
rotationens påverkan på oberoendet och det är då viktigt att få en uppfattning om övriga 
lagar som finns för oberoendet idag.  
 
Lagen om intern rotation grundar sig främst på att allt för långa relationer mellan 
revisor och kund kan skada oberoendet, varför vi finner det intressant att fördjupa oss i 
teorier om kundrelationer. Eftersom oberoendet ofta kan påverkas av revisorns relation 
till kunden beskrivs kundrelationer i nästa del av vår referensram. Läsaren får här en 
uppfattning om varför förtroende mellan parterna behövs och varför detta samtidigt kan 
ses som ett hot. Dessa delar följs av agentteorin som inte direkt handlar om revisorn 
men som kan utvecklas till att inkludera denne som en ekonomisk agent vars incitament 
kan ifrågasättas och äventyra oberoendet. Denna teori visar på förtroendeproblem och 
situationer där revisorns oberoende kan betvivlas och är därför också av vikt för att få 
en djupare förståelse för vad som påverkar revisorns oberoende. Av våra valda teorier 
har vi placerat revisionskvaliteten i slutet då detta är något som påverkas av strävan 
efter revisorns oberoende. Som avslutning på kapitlet har vi valt att presentera tidigare 
forskning inom området för att i ett senare skede av studien kunna kontextualisera våra 
resultat. 
 
Utöver dessa valda teorier finns det också andra områden som kan anses relevanta för 
ämnet, men som vi av olika anledningar valt att inte behandla i studien.  Dessa 
teoriområden är olika motivationsteorier, personlighetsdrag och etiska aspekter.  
Motivationsteorierna och personlighetsdragsteorierna behandlar bland annat hur 
människor agerar baserat på vad som driver dem. Även om dessa teorier kan påverka 
hur en revisor väljer att agera ur ett oberoendeperspektiv har vi valt att inte inkludera 
dessa. Detta då vi ämnar få en förståelse för vad den interna rotationen påverkar och då 
vi inte finner det troligt att en intern rotation påverkar en revisors personlighetsdrag 
eller motivationsfaktorer. Personlighet och vad en person motiveras av är djupare 
psykologiska faktorer som inte förändras nämnvärt över tiden, vilket betyder att en 
intern rotation inte skulle innebära några förändringar på en revisors personlighet. Att 
inkludera dessa skulle snarare bredda än fördjupa vår studie. De etiska aspekterna har vi 
valt att inte behandla på ett direkt sätt på grund av ämnets stora omfattning. Däremot 
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har etik berörts på ett indirekt sätt via oberoendet, då oberoendet ingår i revisorns etiska 
uppförandekoder (FARA, 2012, s. 21). 

3.2 Oberoende 
Då revisorns oberoende kan sägas vara en av hörnstenarna inom revisionen går det att 
påstå att oberoendet utgör en förutsättning för att yrket överhuvudtaget ska kunna finnas 
(Diamant, 2004, s. 77). Om en revisor är faktiskt oberoende behöver det inte betyda att 
det är synbart för allmänheten, vilket gör det intressant att se närmare på skillnaden 
mellan det faktiska och synbara oberoendet. Detta för att få en uppfattning hur den 
interna rotationen påverkar dessa två delar av oberoendet.  

3.2.1 Faktiskt och synbart oberoende  
Regelsättare och utövare av redovisning och revision är alla eniga om att revisorns 
oberoende stärker professionens trovärdighet. Även om samstämmigheten om hur 
revisorns oberoende definieras är svag finns det en definition som funnits sedan en tid 
tillbaka där oberoendet är uppdelat i två delar. Den ena delen är faktiskt oberoende och 
den andra är synbart oberoende. (Dopuch et al., 2003, s. 84) Med hänsyn taget till 
studiens problem och syften är det av intresse att försöka förstå om den interna 
rotationen påverkar faktiskt och synbart oberoende och om revisorerna upplever att den 
ena delen påverkas mer eller mindre än den andra.  
 
Faktiskt oberoende innebär att revisorn har ett oberoende tankesätt vid planering och 
utförande av en revision och att den slutliga revisionsberättelsen är opartisk. Det handlar 
även om att agera med integritet och professionell skepsis. Synbart oberoende visar 
däremot endast om revisorn verkar vara oberoende. (Dopuch et al., 2003, s. 84; 
Svanström, 2008, s. 73) Både faktiskt och synbart oberoende är något som krävs för att 
nå oberoendet, stärka revisorskvaliteten och göra revisorns arbete med de finansiella 
rapporterna mer trovärdigt (Lindberg & Beck, 2004, s. 36). Detta då det inte räcker med 
att revisorn, genom sin egen uppfattning, agerar oberoende i sitt yrkesutövande (faktiskt 
oberoende) utan revisorn måste också uppfattas som oberoende (synbart oberoende) för 
att kunna ge trovärdighet till den granskade informationen. (Diamant, 2004, s. 164) 
Betydelsen är alltså att även om en revisor faktiskt är oberoende i sitt agerande, 
säkerställer inte det att allmänheten uppfattar revisorn som oberoende. Samma gäller för 
en omvänd situation, allmänheten kan uppfatta revisorn som oberoende fast denne 
egentligen inte är oberoende. Det kan argumenteras för att de senaste årens mediala 
uppmärksamhet som riktats mot professionen beror på en försämring av det synbara 
oberoendet, vilket eventuellt en intern rotation skulle kunna förbättra.  
 
Då det faktiska oberoendet är något som existerar i revisorns mentala attityd är det svårt 
för utomstående, som investerare och granskare av finansiella rapporter, att avgöra hur 
pass objektiv revisorn har varit. Dessa personer kan bara avgöra det synbara oberoendet 
hos revisorn. (Lindberg & Beck, 2004, s. 36) Då det inte går att kontrollera en persons 
tankar är det också svårt att reglera det faktiska oberoendet, vilket gör att lagstiftare 
främst riktar sig mot det synbara oberoendet. Dock är det revisorns sätt att tänka som är 
det grundläggande kravet när det kommer till oberoendet. (Schuetze, 1994, s. 74) Det 
kan å andra sidan anses som att reglering av intern rotation även kan påverka det 
faktiska oberoendet. Argumentationen för detta kan till exempel vara att relationen 
mellan revisor och kund inte blir lika nära och revisorn därför anammar ett annat 
tankegångssätt. Diamant (2004, s. 165f) hävdar, till skillnad från Schuetze, att det går 
att reglera det faktiska oberoendet på så sätt att regelverket ska verka för att tillåta 
revisorn att vara oberoende om denne vill. Oberoendereglerna är till för att dels säkra 
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oberoendet men också för att förmedla oberoendet till intressenterna. Förmedling av 
revisorns oberoende förutsätter dock att revisorns oberoende går att mäta och tolkas. 
Detta är svårt då de ståndpunkter som revisorerna uttrycker mestadels är godtyckliga. 
Dessutom möter revisorerna hela tiden nya omständigheter vid varje nytt uppdrag, vilka 
också är avgörande för oberoendet. Dessa omständigheter är inte heller något som de 
flesta intressenter är medvetna om, vilket betyder att de inte kan göra någon rättvis 
bedömning av revisorns oberoende. Det intressanta med detta är huruvida den interna 
rotationen kommer kunna förmedla revisorns oberoende till intressenterna på ett 
effektivt sätt. En annan viktig fråga är om det är möjligt att på något sätt mäta och tolka 
förändringen av oberoendet för att avgöra om rotationen bidrar med någon skillnad för 
oberoendet.    

3.3 Oberoendereglering 
Det finns också många olika förhållanden som en revisor kan ha til l sin kund och det är 
därför viktigt att veta vilka regler och lagar som revisorerna ska förhålla sig till i sitt 
arbete för att inte äventyra sitt oberoende. Olika regelverk reglerar frågan om vad 
revisorn får ha för förhållande till sin kund. Aktiebolagslagen reglerar frågan om jäv 
och revisorslagen reglerar frågan om självständighet och opartiskhet för en revisor med 
hjälp av bland annat analysmodellen. Den första lagen gäller främst det reviderade 
företaget medan den senare vänder sig mot själva revisorn. (SOU 2008:79, s. 117) 
Reglering av jäv och analysmodellen presenteras mer utförligt senare i detta avsnitt. 
Dessa regler är som sagt till för att upprätthålla revisorns oberoende och det är viktigt 
att veta vilka andra lagar, utöver lagen om intern rotation, som existerar. Detta för att 
försöka få en uppfattning om den interna rotationen faktiskt är nödvändig eller om andra 
bestämmelser kan vara tillräckliga. 
 
Revisorsyrket har i Sverige varit reglerat av Aktiebolagslagen (ABL) sedan år 1895 
(Moberg, 2003, s. 30). Under sent 1990-tal och början av 2000-talet infördes ytterligare 
två lagar som reglerar revisorsyrket. Dessa två lagar är revisionslagen och revisorslagen 
och är de två primära lagarna inom revisorsbranschen. Medan revisionslagen fokuserar 
på utförandet av revisionen, fokuserar revisorslagen på de egenskapskrav som en 
revisor ska inneha. (Westermark, 2012, s. 202f) Enligt revisorslagen (SFS 2001:883, 19 
§) ska en revisor arbeta efter så kallad god revisorssed. En liknande regel förekommer i 
revisionslagen (SFS 1999:1079, 5 §) som beskriver att revisorernas granskning vara 
utförd på ett sätt som god revisionssed kräver. Exakt vad god sed inom yrket innebär är 
inte reglerat i lag men FAR har utefter internationella etiska standarder arbetat fram 
yrkesetiska regler och praxis för revisorer i Sverige. En revisor ska i varje enskilt fall 
beakta dessa etiska regler för att på så sätt uppnå en god yrkessed. FARs anvisningar för 
god yrkessed innebär att en revisors handlingar ska karaktäriseras av gott omdöme. 
Vidare får denne inte genom rådgivning eller genom andra handlingar agera lagstridigt 
och kringgå lagar. (FARA, 2012, s. 2, 6) Eftersom FARA (2012, s. 6) menar att varje 
enskild revisor grundar förtroendet som allmänheten har för branschen som helhet är det 
av vikt för oss att få en uppfattning om hur revisorerna ser på de yrkesetiska reglerna 
och andra regleringar som idag finns. Detta för att få en uppfattning om hur väl dagens 
oberoendereglering fungerar.    
 
Kravet på intern rotation infördes år 2009 och finns beskriven i aktiebolagslagen. Enligt  
kapitel 9, paragraf 21a i ABL får ett revisionsuppdrag för ett noterat bolag gälla i högst 
sju år i följd och efter att denna tid har passerat måste den påskrivande revisorn bytas ut.  
(SFS 2005:551) Denna lag är en reaktion på faktorer som utgör ett hot för revisorns 
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oberoende. Hoten kan exempelvis vara vänskaps- och egenintressehotet som beskrivs 
mer detaljerat längre fram. (FARA, 2012, s. 37) En motåtgärd mot dessa hot är därför att 
byta ut den påskrivande revisorn och även nyckelpersoner i revisionsteamet. Med 
nyckelpersoner avses en revisor som fattar avgörande beslut och bedömningar för 
uppdraget. Lagen gäller för de bolag vars värdepapper i Sverige går att handa på Nasdaq 
OMX Stockholm och Nordic Growth Market, NGM. (FARA, 2011, s 1f) 

Om en revisor inte lever upp till de krav som ställs om opartiskhet och självständighet 
kan konsekvenserna för denne i värsta fall bli förbud för fortsatt yrkesutövande, men 
vanligare är att de får skadeståndsstraff eller får någon form av disciplinära påföljder. 
(FAR 2002, s. 411f) En revisor har mycket att förlora genom att äventyra sitt oberoende 
och på så sätt försumma sin profession och skada sitt yrkesutövande för resterande 
delen av sin karriär.  

3.3.1 Jäv 
Det finns många olika situationer där jäv kan uppstå för en revisor, men bland annat är 
denne jävig om han eller hon äger aktier i bolaget eller inom koncernen, biträder 
bokföring för bolaget eller är sambo eller släkt i rätt upp och nedstigande led med någon 
som har viss kontroll över bolaget (SFS 2005:551, 9 kap. 17 §). Om en revisor anses 
jävig i ett företag förlorar denne all sin behörighet att bistå med sina revisorstjänster till 
det företag som jävet gäller. (FARB, 2012, s. 1f) Om någon av aktiebolagslagens 
omständigheter förekommer finns det inget som kan göras för att revisorn ska kunna 
anses behörig för uppdraget. Däremot kan en revisor inte klandras för jäv om det inte 
framgår av det som finns uppräknat enligt aktiebolagslagen, hur tydligt det än är att 
revisorn inte är oberoende på andra sätt. (SOU 2008:79, s. 145) Jävsbestämmelserna 
utgår från redan befintliga förhållanden mellan revisor eller nära anhörig till denne och 
kunden medan den interna rotationen ämnar förhindra nya relationer från att 
uppkomma. Utifrån detta finns det skäl att anta att lagen om intern rotation inte är 
överflödig.  
 
Det kan även förekomma jäv om en revisor eller någon som är underordnad denne 
bistår kundföretaget med bokföringstjänster (SFS 2005:551, 9 kap. 17 §). Detta innebär 
byråjäv och inkluderar även så kallade kombiuppdrag för de företag som omfattas av de 
strängare jävsreglerna. Ett kombiuppdrag innebär att andra personer från samma 
revisionsbyrå som den granskande revisorn, kan utföra vissa redovisningstjänster. Detta 
gäller redovisningstjänster utöver grundbokföringen, som huvudbokföring eller 
upprättande av bokslut för kundföretaget. De kundföretag som omfattas av de strängare 
jävsreglerna är börsnoterade bolag och bolag som omfattas av lagstadgad revisionsplikt. 
För dessa bolag innebär det således att ingen kollega till revisorn får arbeta med någon 
del av bokföringen för dennes kund, varken årsredovisning, bokslut, huvudbokföring 
eller grundbokföring. För övriga revisionsbyråer är det bara det sistnämnda som innebär 
byråjäv. (FARB, 2012, s. 1ff) Anledningen till att det finns regler om byråjäv är för att 
förhindra att revisorn låter bli att påpeka eventuella fel som finns i en kunds redovisning 
på grund av att det är en kollega som gjort felet i bokföringen (SOU 2008:79, s. 151) 
 
Det finns en självklar risk att hot mot oberoendet kan uppkomma om någon, som jobbar 
inom samma bolag som revisorn, deltar i bokföringen för ett kundföretag och detta 
sedan ska granskas av revisorn, vilket byråjävsreglerna ämnar förhindra. Den strängare 
regeln om byråjäv gäller för noterade bolag, vilka även den interna rotationen riktar sig 
mot. Det vill säga, revision av noterade bolag omfattas av strängare regler än andra 
företag. Byråjävsreglerna förhindrar revisorn från att till exempel löpande få 
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information om händelser om kundföretaget från sina kollegor, vilket kan påverka 
revisionskvaliteten negativt (Prop. 2005/06:97 s25). Informationsöverföring mellan 
revisorn och dennes kollegor skulle kunna bidra till att kunskapen om kundföretaget 
ökar. Denna överföring har generellt sett en positiv inverkan på revisionskvaliteten 
(Svanström, 2012, s. 6). 

3.3.2 Analysmodellen 
I revisorslagen finns det regler som ska upprätthålla revisorns oberoende och kärnan i 
lagen utgörs av den så kallade analysmodellen (Prop. 2008/09:135, s. 76). 
Analysmodellen är framtagen för att en revisor inför varje nytt revisionsuppdrag ska 
analysera om det förekommer någon omständighet som kan rubba förtroendet för denne 
i sin yrkesroll. Detta gäller inför alla revisionsuppdrag, oavsett storleken på 
kundföretaget. Det vill säga, revisorn ska analysera så det inte finns något som 
förhindrar denne från att vara objektiv i sina ställningstaganden samt utföra sina 
uppdrag med opartiskhet och självständighet. (Revisorssamfundet SRS 2003, s. 5) Om 
det finns risk för att förtroendet kan komma att rubbas ska revisorn avböja eller avsäga 
sig uppdraget. Däremot behöver revisorn inte avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det 
i det enskilda fallet föreligger särskilda omständigheter eller om det har vidtagits 
åtgärder som gör att det inte finns anledning att ifrågasätta oberoendet. (SFS 2001:883 
21 § 2 st.)  
 
I revisorslagen förekommer det olika situationer som alla innebär ett att en revisor inte 
är fullt oberoende och därmed måste avsäga sig uppdraget. En revisor måste först 
avgöra om det finns några förtroendeskadliga förhållanden innan denne kan ta på sig ett 
uppdrag. (FAR 2002, s. 417) Då vi ämnar få en förståelse för den interna 
revisorsrotationens betydelse för oberoendet är det intressant att få en djupare insikt för 
de hot som analysmodellen presenterar. Huruvida analysmodellen används och följs är 
inte lika relevant för studien då den interna rotationen inte påverkar hur modellen 
används utan snarare påverkar de hot som modellen presenterar. De hot som enligt  
analysmodellen kan förekomma är: 

Egenintressehot 
Revisorns oberoende kan hotas genom direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 
kundens verksamhet. De direkta hoten kan innebära att revisorn eller någon i 
revisionsgruppen till exempel innehar aktier i kundens verksamhet, gör affärer med 
kunden, lämnar lån till kunden eller överväger att börja arbeta hos kunden. Det 
föreligger även egenintressehot om revisorns arvode är kopplat till företagens resultat.  
De indirekta hoten förekommer när en närstående person till revisorn eller någon i 
revisionsgruppen har ekonomiskt intresse i kundföretaget. (FAR 2002, s. 418) 

Självgranskningshot 
Hot mot revisorns oberoende kan även uppkomma om revisorn måste granska en fråga 
som denne eller någon från revisionsteamet tidigare ha varit i kontakt med. Detta hot 
kan uppkomma i situationer där revisorn eller någon i revisionsgruppen har lämnat 
fristående rådgivning till kunden, om revisorn tidigare har arbetat hos kunden eller om 
någon närstående till revisorn har arbetat eller på något sätt är inblandad i det arbete 
som revisorn ska granska. (Revisorssamfundet SRS 2003, s. 13) Alla dessa förhållanden 
innebär att revisorn ska granska sådana förhållanden som denne redan tagit ställning till. 
(FAR 2002, s.419) 
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Partställningshot  
Detta hot förekommer om revisorn eller någon i revisionsgruppen har varit i konflikt för 
eller mot kunden i meningsskiljaktigheter som rör ekonomisk eller rättslig karaktär. 
Dock förekommer inte något hot mot revisorns oberoende så  länge denne inte har haft i 
uppdrag att företräda kunden i denna konflikt. (Revisorssamfundet SRS 2003, s. 13) 

Vänskapshot 
Om en revisor eller någon i revisionsgruppen har en nära personlig relation med kunden 
eller någon i kundföretagets ledning uppstår också hot mot revisorns oberoende. Dessa 
nära relationer innefattar även om nära anhöriga som sambo, maka/make, barn och 
föräldrar har en personlig relation men en kund. Det föreligger dock inget hot om 
relationen bara innebär affärsmässiga kontakter. (Revisorssamfundet SRS 2003, s. 13) 
Vid vänskap finns risken att revisorn blir allt för vänligt inställd till kundens vilja och 
intresse. (FAR 2002, s. 419) 

Skrämselhot  
Om det förekommer påtryckningar från en kund eller någon annan som är menade att 
framkalla obehag hos revisorn, anses det vara ägnat att rubba revisorns oberoende (FAR 
2002, s. 419). 
 
Utöver dessa fem omständigheter finns även en generalklausul som   anger   ”annat  
förhållande”.   Även   om   de   fem   förhållandena   ovan   inte   är   uppfyllda   kan   det   ändå  
föreligga ett förhållande som gör att revisorn bör avsäga sig uppdraget. Denna 
generalklausul är till för att täcka övriga omständigheter som av rimliga skäl inte är 
möjliga att täcka med specifika regler. (Revisorssamfundet SRS 2003, s. 14) 
 
Föreligger det en situation som innebär att revisorn måste avböja eller avsäga sig 
uppdraget kan denne i ett andra steg undersöka om det föreligger särskilda 
omständigheter som, i det enskilda fallet, innebär att det inte finns någon anledning att 
tvivla på revisorns oberoende. (FAR 2002, s. 420) I de fall som det inte föreligger några 
omständigheter i det andra steget som kan tillåta revisorn att fullfölja ett visst uppdrag 
kan revisorn som ett tredje steg visa att det går vidta åtgärder som minskar de 
föreliggande hoten mot oberoendet. (FAR 2002, s. 420) 
 
Till skillnad från aktiebolagens fasta jävssituationer är revisorslagens reglering om brist 
på oberoende en bedömningsfråga som är beroende av situation och omständigheter. På 
så sätt omfattar revisorslagen många fler situationer än vad aktiebolagslagen gör. 
Integrationen mellan aktiebolagslagen och revisorslagen visar sig på ett sådant sätt att 
om en revisor anses vara jävig kan denne revisor normalt sett inte anses vara oberoende 
enlig revisorslagen. Däremot föreligger det inte automatiskt jäv för att en person är 
utesluten från att vara revisor för ett företag enlig revisorslagen. (SOU 2008:79, s. 145f)  
 
Eftersom det är föga troligt att en jävssituation skulle kunna passera obemärkt vid 
användning av analysmodellen kan dagens dubbla regelverk vara överflödig för 
revisorns oberoende. Jäv och intern rotation kan anses reglera olika delar av revisorns 
oberoende och förhållande till kunden medan analysmodellen kan anses reglera båda 
dessa förhållanden. Detta eftersom revisorn, förutom att testa sitt oberoende i början av 
ett uppdrag, även ska testa nya omständigheter som kan uppkomma under ett pågående 
uppdrag (Diamant, 2004, s. 250). Med denna insikt kan en lag om intern rotation åter 
igen ses som överflödig då analysmodellen redan reglerar revisorns eventuellt  
uppkomna relation till en kund. Å andra sidan kan analysmodellen innebära ett problem 
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då det är revisorn själv som ska bedöma sitt oberoende. Revisorns uppriktighet kan 
därför ifrågasättas och en intern rotation skulle i sådant fall kunna bidra med en 
avgörande förändring för oberoendet. För att avgöra den interna rotationen relevans är 
det därför av vikt att få en insikt i hur revisorerna uppfattar analysmodellens funktion.  

3.4 Kundrelationer 
Då lagen om intern rotation grundar sig i revisorns oberoende gentemot sin kund, är det 
intressant att förstå hur en relation mellan en revisor och kund fungerar. Då 
revisorsyrket karaktäriseras av ett nära samarbete med kunder är det viktigt att närmare 
studera revisorns benägenhet att identifiera sig med dessa kunder men även med 
professionen och organisationen där revisorn är anställd för att få en uppfattning om vad 
som påverkar revisorns förhållande till sociala grupper.  

3.4.1 Sociala identitetsteorin 
Social identitet är en del av den självbild som en individ upplever genom att tillhöra en 
specifik social grupp och den känslomässiga innebörden som är kopplad till 
medlemskapet. Genom att individer identifierar sig med andra som har gemensamma 
värderingar och egenskaper formas olika typer av sociala grupper. Att finna denna 
grupptillhörighet betraktas som avgörande för vad som skapar och definierar individens 
plats i samhället. De egenskaper som uppfattas karaktärisera en grupp som helhet, 
exempelvis dess status, rikedom eller förmåga att uppnå mål är avgörande för hur 
individen upplever skillnader gentemot andra grupper och hur denne associerar till 
dessa skillnader. (Tajfel, 1974, s. 69-72) Om en grupps värderingar upplevs som 
tilltalande tenderar individer att identifiera sig med dessa grupper samtidigt som dessa 
personer ständigt jämför sin grupptillhörighet med andra (Alvesson, 2000, s. 1106). 
Gruppens öde likställs med det personliga ödet vilket gör att individen upplever 
gruppens framgångar och misslyckanden som sina egna. Gruppidentifieringen knyter 
således personens känslor och tankegångar i en klar riktning och skapar en förståelse för 
”vem  är  jag?”.  (Alvesson,  2000,  s.  1105;;  Ashforth  &  Mael,  1989,  s.  21).  
 
Sociala identitetsteorin kan kopplas till kunskapsintensiva företag. Dessa företag 
karaktäriseras av att ha nära kontakter med kunder samt att personalens kunskap utgör 
en betydande del av företagets resurser. Revisionsbyråer är ett typiskt kunskapsintensivt 
företag där revisorernas egenskaper formar organisationen. Identitetsproblem är 
vanligen förekommande bland kunskapsintensiva företag på grund av flertalet olika 
grupper som den anställde kan identifiera sig med.(Alvesson, 2000, s. 1102) Familjära 
band mellan revisor och kund är ett hot mot revisorns oberoende (IAASB, 2013, s. 23), 
men viss del av familjaritet mellan parterna måste finnas för att revisorn ska kunna 
förstå kunden och dess verksamhet och på så sätt möjliggöra ett effektivt utförande av 
revisionen. En viss identifikation med kunden måste således finnas för att ett bra arbete 
ska kunna utföras. En stark identifiering till kunden innebär att revisorn i större 
utsträckning löser konflikter till fördel för kunden. Konflikt uppstår således mellan 
behovet av identifikation till kunden och risken att det påverkar revisorns 
oberoendeställning. (Bamber & Iyer, 2007, s. 2, 18)  
 
Den interna rotationen är till för att förhindra att band mellan revisor och kund ska 
uppkomma. Detta kan ses som motsägelsefullt i förhållande till den sociala 
identitetsteorin då denna anser att en viss familjaritet mellan revisor och kund måste 
finnas för att kunna möjliggöra utförandet av en god revision. För stark identifiering 
mellan revisor och kund kan dock få negativa konsekvenser enligt denna teori, vilket en 
intern rotation då skulle kunna råda bot på. Det är därför viktigt att få en uppfattning om 
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fördelarna respektive nackdelarna med den interna rotationen i förhållande till 
identifikationen mellan en revisor och kund för att få en uppfattning om dess relevans. 
Det är också viktigt att skapa en förståelse om huruvida den interna rotationen kommer 
att påverka utförandet av revisionen. Revisorer jobbar ständigt efter en viss tidsram och 
det kan tänkas troligt att en intern rotation skulle kunna påverka effektiviteten i arbetet 
eftersom att det tar lång tid för en ny revisor att sätta sig in i kundens verksamhet. En 
nedsatt effektivitet kan påverka tidsbristen i arbetet, som i sin tur kan påverka kvaliteten 
negativt. 
 
Studier visar att revisorer tenderar att identifiera sig med sina kunder och att detta kan 
leda till benägenhet att underrapportera antalet nedlagda arbetstimmar då revisorn inte 
vill att kunden ska behöva betala för revisorns ineffektivitet. Underrapporteringen tyder 
således på en lojalitet mot kunden (Bamber och Iyer 2007, s. 2-4; Alvesson, 2000, s. 
1110). Anställda inom kunskapsintensiva företag kan i större utsträckning uppleva 
identitets- och lojalitetsproblem till arbetsgivaren än anställda inom andra företag. Detta 
eftersom de anställda arbetar med en och samma kund under långa perioder, vilket i 
vissa fall kan resultera i att denne bättre känner sin kund än sin egen arbetsgivare. 
 
Bamber och Iyer (2007, s. 6ff, 18) påstår att det finns tre faktorer som främst påverkar 
revisorns benägenhet att identifiera sig med kunder. Enligt dem är dessa faktorer:  

(1) Långa relationer med kunder. Mael and Ashforth (1992, s. 108) menar att 
anställningstiden inom ett företag är avgörande för huruvida denne kommer att 
identifiera sig med organisationen. Bamber och Iyer menar därför att det är  
rimligt att anta att kundidentifikationen kommer öka i relation till den tid som 
samarbetet mellan revisor och kund pågår.  

(2) Nyckelkunder, vilket enligt Reynolds och Francis (2000, s. 376) oftast betyder 
stora företag där ett visst ekonomiskt beroende mellan revisor och kund 
existerar. Möjligheten att förknippas med dessa företag genererar därför en 
högre grad av självkänsla.   

(3) Kundimage, vilket hänför sig till den prestige som en revisor känner av att ha ett 
företag som kund. Prestigen kan riktas mot andra revisorer såväl inom som 
utom byrån där revisorn är anställd. Bamber och Iyer menar vidare att dessa tre 
faktorer i sin tur påverkas av revisorns erfarenheter. Längre erfarenheter av 
yrket är förknippat med bättre utförda revisionsuppdrag.   

 
För att undvika att revisorn identifierar sig med sin kund försöker företagsledningen 
förstärka de sociala identiteterna som är förknippad med ett medlemskap inom den 
organisation där personen är anställd och därmed bygga en högre grad av identifiering 
och lojalitet till organisationen. Lojaliteten till organisationen är viktig inom 
kunskapsintensiva företag då dessa kan ta skada av att nyckelpersoner inom företaget 
väljer att lämna organisationen. I dessa fall uppstår en risk för att förlora kunder då 
dessa i vissa fall känner en starkare identitet till en viss person istället för med företaget 
som helhet. Företagsledningen måste ständigt arbeta med teambuilding och 
sammanhållning för att få väl fungerande arbetsgrupper som känner en stark lojalitet till 
organisationen.  (Alvesson, 2000, s. 1107-1110)  
 
Förutom identifiering med kunden och arbetsplatsen kan revisorn identifiera sig till 
professionen, det vill säga de generella normer och värderingar som existerar för yrket 
som helhet. Identifiering till professionen främjar generellt sett en högre grad av 
oberoende och i lägre utsträckning att revisorn agerar utefter kundens önskemål.  
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(Bamber och Iyer, 2007, s. 18) Med hänsyn till studiens problem och syfte är det 
intressant att få en uppfattning om den interna rotationen påverkar kundernas 
benägenhet att lämna en revisionsbyrå. Om kunden tenderar att identifiera sig med 
revisorn istället för med byrån, kan en rotation som sagt medföra kundförluster eftersom 
revisorn måste bytas ut regelbundet.  
 
Det är viktigt att få en uppfattning om hur revisorerna uppfattar att dessa faktorer 
påverkar benägenheten att identifiera sig med en kund och om det föreligger ett hot mot 
oberoendeställningen. Bamber och Iyer (2007, s. 3) menar att hotet mot oberoendet blir 
större ju mer en revisor identifierar sig med kunden och minskar i takt med att revisorn 
identifierar sig till professionen. Långa relationer, som påverkar revisorns oberoende, 
ligger till grund för införandet av intern rotation men även de andra två faktorerna, 
nyckelkunder och kundimage, kan innebära lika stora hot mot revisorers oberoende utan 
att en familjär relation nödvändigtvis har uppstått. Dessa två faktorer är inget som den 
interna rotationen kan påverka.  

3.4.2 Förtroende 
Då revisionen, genom granskning och bedömning av företags finansiella information, 
avser att skapa ett förtroende mellan företag, ägare och andra intressenter är det av vikt 
att skapa en förståelse för vad förtroende innebär. Förtroende beskrivs som villigheten 
att vara sårbar i de förväntningar någon har gentemot en annan part. Behovet av 
förtroende mellan två parter uppstår i situationer som kännetecknas av en hög grad av 
risk, osäkerhet eller brist på kunskap. (Meyer et al., 1995, s. 711f)  
 
Brien (1998, s. 399) skriver att risktagandet i en relation beror på att personer sätter tillit  
till de som är i position att kunna skada ens intressen, exempelvis personer med specifik 
kunskap. Vidare skriver han att för att förtroende för en annan person ska infinna sig 
måste en känsla av trygghet finnas och att parterna agerar på ett sätt som förväntas av 
varandra. Detta kan relateras till vår studie då revisorsyrket är en specialiserad 
yrkesgrupp och den specifika kunskap som revisorerna besitter är nödvändig inom 
näringslivet. Kunderna anställer revisorerna utefter deras speciella kunskap och 
förväntar sig att revisorerna ska agera på ett visst sätt. Detta innebär bland annat att 
revisorn ska vara oberoende vilket kunderna aldrig med säkerhet kan veta att revisorn 
är. Från kundens sida innebär detta ett risktagande, men genom att bygga upp ett 
förtroende mellan varandra kan denna risk reduceras. Inom tjänstesektorn, där 
revisionsbranschen ingår, är förtroende från köparen extra viktig då tjänsten inte kan 
utvärderas av köparen innan det att den har utförts. För att upprätthålla en god relation 
måste således ett förtroende mellan parterna finnas. (Coulter & Coulter, 2002, s. 35) 
Försäljning av revisorstjänster grundar sig därför i det förtroende som kunden har för 
säljaren, vilket i vår studie innebär det förtroende som kunden har för revisorn.  
 
Förtroende mellan två parter utvecklas genom interaktioner, det vill säga allt eftersom 
tiden passerar (Mayer et al, 1995, s. 727). Om förtroende byggs upp med tiden kan en 
intern rotation påverka graden av förtroende då kunder och revisorer ständigt måste 
börja om från början och bygga upp nya relationer. För att en relation ska fungera måste 
ett förtroende finnas och därför är det viktigt att veta hur lång tid det tar att bygga upp 
ett förtroende inom en relation. Om rotationen skadar förtroendet kan detta även skada 
samarbetet till kunden vilket i sin tur kan ge en sämre kvalitet på arbetet. Däremot kan 
långa relationer bygga upp ett för starkt förtroende som kan skada revisorns oberoende 
och en rotation skulle således innebära att för starka förtroendeband bryts.  
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Rennie et al (2010, s. 279ff) menar att eftersom ledningen i ett kundföretag har mer 
kunskap om företaget än vad en revisor har måste denne ha något slags förtroende för 
ledningen. Detta beror på att en revisor behöver information av ledningen för att kunna 
genomföra revisionen och måste kunna lita på att informationen stämmer. Revisorn 
måste alltså ha ett förtroende för kundföretagets ledning men samtidigt inte låta detta 
förtroende bli för starkt så att det påverkar revisorns professionella skepticism. Ett starkt 
förtroende för företagsledningen kan leda till att revisorns bedömning av företaget 
förändras. Nivån av förtroende som en revisor har för företagsledningen beror på 
tidigare erfarenheter mellan dessa två parter. Dessa erfarenheter inkluderar 
meningsskiljaktigheter som har uppstått under en pågående revision. Studier visar att 
kommunikation och öppenhet om bekymmer från en företagsledning, vid oenigheter 
med revisorn, ökar revisorns förtroende för ledningen. Dock innebär för mycket 
meningsskiljaktigheter mellan revisorn och ledningen att revisorns förtroende för 
ledningen minskar, samtidigt som längden på relationen mellan kundföretagets ledning 
och revisorn har en positiv inverkan på revisorns förtroende för ledningen. 

3.5 Agentteorin 
Agentteorin är en grundläggande teori inom företagsekonomin och beskriver 
avtalsförhållandet mellan två parter, en principal och en agent. Agentteorin går även 
under benämningen principal-agent teorin och används i modern tid som en 
förklaringsmodell till företag som har en ägarstruktur som är separerad från dess 
ledning (Viitanen, 2000, s. 18), det vill säga i noterade bolag. Med hänsyn till studiens 
problem och syften är denna teori av vikt då agentrelationer inom dessa företag 
karaktäriseras av förhållandet mellan ägaren (principalen) och företagsledningen  
(agenten) och är en avgörande faktor till varför efterfrågan på revision uppstår (ICAEW, 
2005, s. 6; Chow, 1982, s. 273). En förutsättning för att revisionen ska ha någo t värde är 
att revisorn har en oberoende ställning till kunden. Denna teori visar situationer där 
detta oberoende kan ifrågasättas och är därför av vikt för studien då den ger en ökad 
förståelse för agentproblematiken samt en insikt i huruvida införandet av intern rotation 
är nödvändig för att stärka revisorns oberoende.   
 
Agentrelationer uppstår då en principal anställer en agent för att utföra service på 
uppdrag av principalens vägnar vilket innebär att en överlåtelse av beslutanderätten för 
företaget överförs från ägaren till ledningen. Principalen måste således sätta tillit till att 
agenten agerar på ett sådant sätt som maximerar principalens bästa intresse. Om 
agenten istället väljer att agera på ett sätt som avviker från principalens intresse uppstår 
konflikter mellan parterna och principalen måste således införa regler och incitament för 
att minska på dessa avvikelser. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Intressekonflikterna 
begränsas genom att parterna ingår kontrakt som åsyftar att sammanföra agentens  
intressen med principalens. Dessa kontrakt kan exempelvis vara resultatbaserade och 
innebära att cheferna får bonus baserat på de resultat som uppnås. Detta skapar ett 
incitament för ledningen att agera på ett sätt som överensstämmer med ägarnas 
intressen. (Chow, 1982, s. 274) Kontrakten som används för att utvärdera 
företagsledningens arbetsinsats kan i sin tur leda till ytterligare agentproblematik då det 
skapar incitament för företagsledningen att manipulera den finansiella ställningen och 
på så sätt uppnå önskad bonusnivå. (ICAEW, 2005, s. 6; Chow, 1982, s. 274). De 
kostnader som uppkommer i samband med ansträngda relationer mellan principalen och 
agenten kallas agentkostnader. Arbetet med att ständigt försöka reducera 
agentkostnaderna spelar en viktig roll när det kommer till att forma ett företags 
finansiella upplägg. (Gunther & Moore, 2002, s. 4)  
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Revisionen har kommit att spela en stor roll inom agentteorin. Revisionen fungerar som 
en extern oberoende övervakningsenhet som kontrollerar att agenten fullgjort sitt arbete 
på ett korrekt sätt och därmed verifierar om räkenskaperna är felfria. Denna kontroll 
reducerar agentens incitament att manipulera räkenskaperna samtidigt som den ökar 
tilliten och förtroendet mellan ägarna och ledningen och reducerar de kostnader som 
agentproblematiken medför. (Viitanen, 2000, s. 24f) Watts och Zimmerman (1983, s. 
615) påstår att det borde vara i företagsledningens bästa intresse att revisorn är 
oberoende eftersom cheferna annars måste bära agentkostnaden som uppstår då 
ledningen inte agerat på ägarnas uppdrag.  

I denna situation karaktäriseras revisorn som en ekonomisk agent och eftersom 
agentteorin innebär att principaler generellt sett inte kan lita på den informationen som 
härrör från agenten medför detta en oro om huruvida det går att lita på revisorn som 
ekonomisk agent (ICAEW, 2005, s. 10). Antle (1982, s. 503f) menar att revisorn, i 
likhet med ägaren och ledningen kan ses som en vinst- och nyttomaximerande aktör och 
kan därmed likställas med en ekonomisk agent vars intressen kan stå i strid med 
principalen. Med anledning av den informationsasymmetri som existerar mellan 
parterna kan revisorn således ha incitament att agera på ett sådant sätt som bekostar 
övriga parter. Revisorns roll som en ekonomisk agent medför därför en utveckling av 
agentteorin till en modell med två agenter där både företagsledningen och revisorn ses 
som agenter. Principalen måste därmed även ta hänsyn till revisorns incitament. 
Revisionen kommer följaktligen endast reducera kostnaderna för principalen om det 
med säkerhet går att säga att revisorn är fullständigt oberoende (Watts & Zimmerman, 
1983, s. 615).  

Viitanen (2000, s. 28) menar att så länge de avtalsenliga intressena mellan revisorn och 
ägarna inte är identiska finns det ingen garanti för att revisorn kommer att agera på ett 
sådant sätt som säkerställer ägarnas intressen. Detta leder till problematik då ägarna 
ständigt måste bekymra sig över om revisorns incitament överensstämmer med deras 
egna. Ägarna måste exempelvis ta hänsyn till risken att revisorn riskerar sitt oberoende 
och sammansluter med vad som motsvarar företagsledningen intressen. (Antle, 1982, s. 
513f, 520) Watts och Zimmerman (1983, s. 614-619) framställer argument som 
kritiserar synen om en sammanslutning mellan revisorn och företagsledningen. De 
påstår att genom att äventyra sin oberoendeställning och inte utföra arbetet på ett 
korrekt sätt kan revisorns rykte ta skada och därför borde revisorn ha starka incitament 
för att inte skada oberoendet. Revisionen utförs sällan av en enda revisor, utan arbetet 
utförs av en grupp revisorer vilket ytterligare förstärker oberoendeställningen gentemot 
företagsledningen då det är svårare för företagsledningen att muta en grupp revisorer än 
en individuell person.  

Shapiro (2005, s. 280) menar att agentproblematiken uppstår när revisorer sätts in som 
en enhet att övervaka agentrelationer och i samband med deras inblandning uppstår en 
ny agentrelation mellan revisorn och principalen. Shapiro ifrågasätter därför:   ”In an 
escalating cycle of agents overseeing agents, we must ask: Who monitors the monitors”.  
Genomförande av en revision kräver ett nära samarbete mellan revisorn och 
företagsledningen vilket har lett till att ägare ständigt ifrågasätter revisorns oberoende 
och kräver ytterligare införanden av regler för att skydda ägarna från att missgynnas av 
relationen mellan revisorn och ledningen (ICAEW, 2005, s. 10). Gunther och Moore 
(2002, s. 1) menar dock att efterdyningar av skandaler och händelser i form av 
marknadskrafter på revisionsmarknaden har genom åren format revisorns roll till att 
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bättre matcha behoven hos ägarna och därmed skydda allmänheten och ifrågasätter 
därför behoven av ytterligare lagregleringar.  Hoyle (1978, s. 70) menar å andra sidan 
att långa relationer mellan kunder och revisorer har visat sig bidra till att revisionen 
riktat sig mer fördelaktigt mot företagsledningen än mot ägarna vilket i sin tur har 
bidragit till diskussionen om obligatorisk revisorsrotation.  

Agentteorin kritiseras för att anta att alla agenter ständigt agerar efter deras egna 
intressen och inte tar hänsyn till andra aspekter. Graden av egennyttigt intresse kan i 
verkligheten variera från person till person då vissa begränsar sin egennytta genom att 
agera utefter samvete eller en etisk uppförandekod. Utan en noga övervakning och 
kontroll av revisorernas arbete förlorar revisorernas uppförandekod sin verkan. 
Eftersom ägarna inte har möjlighet att observera revisorernas privata information och 
deras grad av ansträngning är kommunikationen mellan ägarna och professionen viktig. 
Revisorerna måste försäkra ägarna om att arbetet utförs på ett korrekt sätt utan att en 
beroendeställning gentemot ledningen uppstår. Kontraktet mellan parterna ska garantera 
att revisorn inte vidtar åtgärder som kan skada ägarna och garantera ägarna en viss 
ersättning om en sådan situation skulle uppstå. (Viitanen, 2000, s. 29f, 37, 49)   

3.6 Revisionskvalitet 
Som vi tidigare har konstaterat är revisionskvaliteten bunden till revisorns oberoende 
(Svanström, 2008, s.71). För att ett företags finansiella rapportering ska anses vara 
trovärdig krävs det att revisonen utförs med en hög grad av kvalitet. En hög grad av 
kvalitet uppnås när kundföretagets intressenter kan förlita sig på att revisorns åsikter om 
de finansiella rapporterna stämmer. (IAASB, 2011, s. 9) För att få en uppfattning om 
hur revisorerna upplever att införandet av intern rotation har förändrat eller påverkat 
deras arbetssituation är det följaktligen intressant för oss att skapa en förståelse för de 
faktorer som påverkar kvalitet och försöka förstå om och huruvida dessa faktorer kan 
påverkas av den interna rotationen.  
 
Avvikelser i uppfattningen om revisorns egentliga roll skapar tillsammans en grund för 
uppkomsten av försämrad revisorskvalitet (Duff, 2004, s. 55; Zhang, 2007, s. 631). 
Dessa avvikelser beror på att professionen och allmänheten håller olika uppfattningar 
om revisorns skyldigheter och vad denne faktiskt uträttar. Det är således ett gap mellan 
vad samhället och yrkets intressenter förväntar sig och vad de faktiskt får. (Koh & Woo, 
1998, s. 147) En ständigt återkommande missuppfattning från samhällets sida är tron 
om att revisorn förväntas se till att regler följs, medan dennes huvudsakliga 
arbetsuppgift är att granska huruvida de faktiskt följs. (Cassel, 1996, s. 189) För att 
minska förväntansgapet måste revisorerna på ett bättre och mer effektivt sätt 
kommunicera  den  ”rätta”  revisorsrollen  till  samtliga  intressenter.    (Zhang,  2007,  s.  631-
634) Kravet om intern rotation är till för att stärka revisorns oberoende och därigenom 
säkerställa att revisionen utförs på ett korrekt sätt vilket bidrar till en hög grad av 
revisionskvalitet. Kärnan i förväntangapet ligger dock i kommunikationsbristen och en 
förbättrad kommunikation mellan yrket och allmänheten kan tänkas vara tillräcklig för 
att minska detta gap och därmed öka kvaliteten.  

3.6.1 Begreppet revisionskvalitet 
Enligt Svanström (2008, s. 71) är revisorns oberoende och revisionskvaliteten kopplat 
till varandra, men någon närmare definition av revisionskvalitet är svår att finna. 
Wooten (2003, s. 48) menar att eftersom de flesta revisionsmisslyckanden endast blir 
offentliga i samband med konkurser av företag finns det ett stort mörkertal av 
revisonsmisslyckanden som aldrig blir tillgängliga för allmänheten. Detta medför 
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svårigheter i att genomföra exakta mätningar av revisionskvalitet och istället måste dess 
påverkansfaktorer undersökas. På grund av denna svårighet är en exakt definition av 
revisionskvalitet svåråtkomlig. Wooten får stöd av International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) som även de påstår att revisionskvaliteten är 
komplex och påverkas av flertalet faktorer, varför ingen framtagen definition av 
revisionskvalitet uppnått ett allmänt erkännande (IAASB, 2011, s. 3).  

3.6.2 Kvalitetsmodell 
Forskningen under den senaste tiden har varit allt mer fokuserad på att ta fram 
kvalitetsmodeller som studerar vilka faktorer som påverkar revisionskvaliteten 
(Wooten, 2003, s. 48). Flertalet studier har behandlat ämnet revisionskvalitet med 
intentionen att underlätta revisionsbyråernas arbete i att ständigt förbättra den. Ett 
exempel är Carcellos studie från 1992 där han identifierar 12 faktorer som 
intressenterna anser vara avgörande för revisionskvaliteten. (Carcello et al, 1992, s.7f) 
Till skillnad från Carcello har Deis och Giroux (1992, s. 464f) kommit fram till att 
revisorns rädsla för att förlora sitt anseende och maktkonflikten mellan kund och revisor 
är två faktorer som påverkar revisionskvaliteten. Även det oberoende organet IAASB 
har arbetat fram ett ramverk för revisionskvalitet. Ramverket består av faktorer så som 
inputs, outputs, interaktioner och kontextuella förhållanden som tillsammans påverkar 
revisonskvaliteten och genom att kommunicera dessa faktorer tror IAASB att 
revisionsbyråerna kan uppmuntras till att alltjämt arbeta för att uppnå högre nivåer av 
revisionskvalitet. (IAASB, 2013, s. 4, 8) Det finns således ett flertal olika modeller med 
påverkansfaktorer som kan kopplas till revisionskvaliteten.  
 
Utgångspunkten för denna teoridel kommer att grundas på IAASBs ramverk. Eftersom 
vår studie utgår från revisorns synvinkel på den interna rotationen är det rimligt att 
grunda denna teori på IAASBs ramverk då ramverket är något som revisorn ska följa i 
sitt dagliga arbete. Det faktum att forskningen inom revisionskvalitet är relativt bred och 
att det är svårt att hitta en enda modell eller teori att förhålla sig till är även det en 
anledning till att utgångspunkten ligger på IAASBs ramverk. Det finns dock delar i 
IAASBs ramverk som inte kan anses relevanta i syfte till studiens problem och syften. 
De delar som inte kommer att beröras är outputs och kontextuella förhållanden. Med 
outputs menas själva revisionsberättelsen och kontextuella förhållanden syftar till den 
miljö och kultur som finns runt revisionsbyråerna (IAASB, 2013, s. 43, 53). Då 
revisionsberättelser idag är relativt standardiserade och då denna studie främst syftar till 
hur den interna rotationen påverkar revisorerna i deras arbete, det vill säga arbetet fram 
till rapporten, har vi valt att inte beröra outputs som en del av teorin. De kontextuella 
förhållandena, miljö och kultur, har vi valt bort då vår studie kommer att genomföras i 
Sverige där kultur och miljöpåverkan är relativt homogen. Kontextuella förhållanden 
hade varit mer intressanta att inkludera om vi valt att jämföra den interna rotationens 
påverkan på revisionskvalitet i olika länder.  
 
Det finns också en annan faktor som kan anses relevant för revisionskvaliteten i 
förhållande till vår studie. En sådan faktor är revisionsbyråns rädsla att förlora sitt rykte, 
vilket inte ingår i IAASBs ramverk. I fallet med revisionsbyrån Arthur Andersen 
innebar en brist på oberoende ett skadat rykte vilket gav enorma konsekvenser. Då den 
interna rotationen har som funktion att förbättra oberoendet är det relevant att inkludera 
ryktespåverkan i kvalitetsteorin. Detta för att få en uppfattning om huruvida ryktet har 
en avgörande betydelse för oberoendet och därmed kvaliteten på revisionen. I figur 1 
nedan visas en modell över revisionskvaliteten som är utformad med hänsyn till 
relevansen för denna studie.  
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Figur 1. Vald ram för revisionskvalitet 

Inputs 
Införandet av intern rotation kan påverka många faktorer inom revisionsyrket, varav 
oberoendet är den centrala delen som lagen ämnar förstärka. Revisorernas oberoende är 
direkt kopplat till deras förhållningssätt till kunder och revisionsprocessen vilket 
betyder att det för oss är intressant att förstå inputfaktorerna inom IAASBs ramverk.     
Inputfaktorerna i ramverket är karaktäriserade av revisorns förhållningssätt till 
revisionen och omfattar deras värderingar, attityder, kunskaper, erfarenheter och 
förmåga att genomföra en noggrann revisionsprocess (IAASB, 2013, s. 22). 
 
Långa perioder med samma kund kan leda till bättre revisionskvalitet eftersom 
erfarenhet genererar möjligheter till bättre och mer insiktsfulla bedömningar som i sin 
tur effektiviserar arbetet. Det kan å andra sidan leda till en försämrad kvalitet eftersom 
långa relationer negativt kan påverka oberoende t   genom   att   ”familjära”  band   uppstår.  
(IAASB, 2013, s. 23f) Lagen om intern rotation kan således påverka kvaliteten i två 
olika riktningar. Insiktsfulla bedömningar kan försvåras i och med en rotation då 
revisorn inte besitter samma kunskap om sin kund. Å andra sidan kan den förbättras 
genom att förhindra att familjära band uppstår. Det är därför intressant att få en 
uppfattning om hur revisorerna anser att yrket har påverkats. Svanström (2011, s. 435) 
menar även att långa perioder med samma kund kan påverka revisionskvaliteten 
negativt då det finns risk att revisionen utförs på ett rutinmässigt sätt från år till år och 
risken att missa viktiga händelser blir då större.    
 
Skepticismen hos revisorn påverkar revisionskvaliteten. Ett skeptiskt förhållningssätt 
syftar till att revisorn har en ifrågasättande attityd till kunden och dess verksamhet. Att 
våga utmana företagsledningens påståenden har en avskräckande verkan mot företagens 
incitament att begå brott samtidigt som en ifrågasättande attityd stärker trovärdigheten i 
revisionsberättelsen. (IAASB, 2013, s. 24f) Allt för starka band till kundföretaget kan 
innebära att skepticismen försämras (Rennie et al., 2010, s. 279ff). Starka band uppstår 
generellt sett i samband med långa relationer och den interna rotationen bryter 
möjligheten till att bilda dessa band och således borde revisorernas skepticism 
upprätthållas och därmed också kvaliteten.    
 
Kompetens och branschkunskap är också två faktorer som påverkar revisionskvaliteten. 
Ansvarig revisionsbyrå ska se till att personalen har de kompetenser som krävs för att 
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upprätthålla en god revisionskvalitet. Det handlar således om att anställa personerna 
med de bästa sakkunskaperna. Wooten (2003, s. 49) menar att genom att anställa 
personal med de bästa kompetenserna kommer byrån uppnå en högre grad av kunskap 
om kundernas branscher. Svanström (2008, s. 72) skriver även att kompetensnivån i de 
större byråerna tenderar att vara högre jämfört med mindre byråerna. Detta då de stora 
byråerna har med resurser och större möjlighet att erbjuda träning och utbildning till 
sina anställda. De har också i större utsträckning specialister på olika områden. Vidare 
påstår IAASB (2013, s. 23) att specialisering inom vissa branschområden bidrar till en 
ökad kvalitet genom att revisorn på ett bättre  sätt kan utvärdera företagsrisken och 
analysera var det finns en högre risk att finna felaktigheter. Samtidigt anser IAASB att 
allt för specifika kunskaper inom en bransch kan skada kvaliteten eftersom det hindrar 
revisorn från att relatera situationer till ett större sammanhang. Även i detta fall finner vi 
två motsatta konsekvenser av införandet av intern rotation. Kvaliteten kan förbättras 
genom att revisorn breddar sin kunskap samtidigt som kvaliteten kan bli lidande 
eftersom ett mer frekvent byte av kunder kan leda till en försämrad branschkunskap.  
 
Tidspress är vanligen förekommande inom revisionsyrket. Revisionsuppdrag utförs 
sällan åt en kund i taget utan revisorer har oftast flera åtaganden samtidigt som de 
ansvarar för. Revisionsuppdrag har vanligen en tidsram som måste följas vilket kan 
innebära en utmaning när det kommer till att färdigställa ett uppdrag i rätt tid. 
Planeringen av revisionsprocessen är därför av yttersta vikt för att upprätthålla en god 
kvalitet. Tidspress kan leda till att revisorerna drar ner på insamlingen av bevis som 
stödjer den slutliga revisionsberättelsen vilket i sin tur kan innebära en försämrad 
revisionskvalitet. (IAASB, 2013, s. 31f) Som vi tidigare nämnt kan långa relationer leda 
till mer insiktsfulla bedömningar och en effektivare arbetsprocess (IAASB, 2013, s. 
23f). Den interna rotationen innebär att långa kundrelationer bryts och den djupgående 
kunskapen om en kund minskar då revisorerna oftare måste alternera mellan kunder. 
Detta kan innebära att effektiviteten i processen minskar och tidspressen ökar, vilket i 
sin tur kan påverka kvaliteten negativt.  

Interaktioner   
För att minska förväntansgapet, det vill säga skillnader i uppfattningar om revisorns 
roll, måste revisorerna få ett bättre och mer effektivt sätt kommunicera   den   ”rätta”  
revisorsrollen till samtliga intressenter (Zhang, 2007, s. 631-634). Med hänsyn till 
studiens problem och syfte är det av intresse att få en insikt i om revisorerna upplever 
att införandet av intern rotation kan påverka effektiviteten i kommunikationen mellan 
revisorn och övriga inblandade parter. En rotation medför att revisorer mer frekvent 
måste samverka med nya kunder vilket kan tänkas påverka kommunikationsförmågan 
mellan parterna.  
 
Väl fungerande interaktioner, såväl formella som informella, måste ske mellan revisorn 
och kundens företagsledning, användare av revisionsberättelsen, tillsynsmyndigheter 
och styrelsen. Genom en väl fungerande och effektiv kommunikation mellan revisorn 
och dessa parter kan de påverka varandras beteenden och åsikter vilket i sin tur bidrar 
till en förbättrad revisionskvalitet. (IAASB, 2013, s. 48) Då den interna rotationen 
främst påverkar revisorn och dennes kund har vi valt att fokusera på de interaktioner 
som sker mellan dessa parter. Kommunikationen med företagsledningen och styrelsen 
är således det som med hänsyn till vår studie är mest relevant.   
 
Företagsledningen är ansvarig för upprättandet av de finansiella rapporterna. För att 
kunna genomföra en intern kontroll av dessa och för att säkerställa dess tillförlitlighet 
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krävs det att revisorn får fullständig och snabb tillgång till den relevanta informationen. 
Om detta inte sker uppstår svårigheter i att samla in tillräckligt med revisionsbevis som 
stödjer revisionsuttalandet. En avsaknad av öppen dia log mellan revisorn och 
företagsledningen hindrar effektiviteten i revisionen och kan således påverkas 
revisionskvaliteten negativt.  
 
Kommunikationen mellan revisorn och styrelsen, det vill säga de som ansvarar för 
företagets strategiska inriktning är också en viktig interaktion. Styrelsens arbete 
inkluderar bland annat att övervaka företagets finansiella rapportering. 
Kommunikationen mellan parterna sker främst i två steg, före revisionen påbörjas för att 
diskutera planeringsfrågor och i slutet av revisionen för att föra en diskussion om 
viktiga resultat. Kontakten mellan parterna utgörs av en effektiv tvåvägskommunikation 
där båda parterna får ökad insyn i de finansiella rapporternas risker och kvalitet och 
även svagheterna med den interna kontrollen. Kommunikationen effektiviseras om den 
vid minst ett tillfälle sker utan närvaro av företagsledningen. (IAASB, 2013, s. 49) 

Upprätthållande av rykte 
Till skillnad från flertalet professionella organisationer inom revisionsyrket, så som 
IAASB, påstår DeAngelo (1981, s. 184f) att revisionsbyråns storlek har betydelse för 
revisionskvaliteten. Hon menar att större byråer ger en högre revisionskvalitet då dessa 
har ett större rykte att förlora jämfört med mindre byråer. Francis (2004, s. 352) menar 
vidare att revisorer, genom att kompromissa sitt oberoende, kan skada byråns rykte och 
riskera att förlora hela kretsen av kunder. Då större byråer har fler kunder är de inte lika 
beroende av en enskild kund jämfört med mindre revisionsbyråer som har mer att vinna 
på att agera utifrån en kunds önskemål. Hög grad av kvalitet på utförda revisioner, det 
vill säga att revisorn bevarar sitt oberoende, bidrar således till upprätthållande av 
revisorns såväl som revisionsbyråns rykte.  
 
Denna teori indikerar att stora revisionsbyråer inte skulle äventyra sitt oberoende på 
grund av risken att förlora sitt rykte. Många stora företag är noterade bolag och dessa 
söker sig också oftast till större revisionsbyråer, vilka i denna teori står för en högre 
revisionskvalitet. En hög kvalitet innebär generellt sett en hög grad av oberoende. 
Eftersom den interna rotationen riktar sig mot revidering av noterade bolag innebär det 
att det finns risk att denna lag inte bidrar till någon faktiskt förbättring av revisorns 
oberoende. Detta då revisorerna redan har tillräckliga incitament för att inte äventyra sitt 
oberoende och förstöra sitt rykte. Å andra sidan kan det ifrågasättas om varje enskild 
revisor har incitament att agera för byråns bästa och inte efter sitt eget intresse. Det 
krävs bara oetisk handling av en person för att byråns rykte ska förstöras.  

3.7 Tidigare forskning 
För att kunna relatera vårt empiriska resultat och för att kunna stärka våra slutsatser av 
den genomförda studien ser vi det som nödvändigt att presentera tidigare forskning  
inom studiens ämnesinriktning. Då vår studie är fokuserad på intern rotation, revisorns 
oberoende, revisionskvalitet och även extern rotation kommer vi att presentera tidigare 
forskning inom dessa områden.  
 
Flertalet tidigare forskningar som är gjorda fokuserar på revisionsuppdragets längds 
påverkan på revisorns oberoende. Det finns dock en studie som istället fokuserar på 
olika rotationers påverkan och behandlar ämnet om hur intern och extern rotation i 
förhållande till revisorns oberoende kan relateras till revisionskvaliteten. Bakgrunden 
till studien handlar om synen på att extern byrårotation har större potential att reducera 
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vänskapshotet mellan revisorn och kunden än vad intern rotation gör. Det vill säga att 
extern byrårotation stärker revisorns oberoende bättre. Däremot kan extern byrårotation 
leda till att mycket av den kundspecifika kunskapen tappas, vilket leder till sämre 
kompetens bland revisorerna jämfört med vid en intern rotation. Studien är utförd i Kina 
och visar att ett införande av intern eller extern rotation ökar revisonskvaliteten i 
områden som karaktäriseras av att ha svaga rättsliga institutioner. Forskarna hittar inga 
bevis för att en extern rotation skulle innebära en större påverkan på revisorns 
oberoende och revisionskvaliteten än någon annan form av rotation. (Firth et el. 2012, s. 
111ff, 134)  
 
Geiger och Raghunandan (2002, s. 67, 75) har i sin studie utgått från längden på 
relationen mellan en revisor och en kund och dess påverkan på revisionskvalitet för att 
avgöra nödvändigheten för intern rotation. Tillsynsmyndigheters förslag på rotation 
grundar sig i deras åsikter om att långa relationer mellan revisor och kund kan medföra 
en kompromiss av revisorns oberoende vilket kan generera sämre revisionskvalitet. Å 
andra sidan finns ekonomiska modeller som visar att revisorn tenderar att vara mindre 
objektiv under de första åren av ett revisionsuppdrag. Geiger och Raghunandan har 
därför studerat behovet av rotation och kommit fram till att långa relationer mellan en 
revisor och en kund inte behöver brytas då de funnit att revisionsmisslyckanden är 
vanligast förekommande under den första tiden av ett revisionsuppdrag. En förklaring 
till detta kan vara revisorns inlärningskurva, det vill säga att revisorn får mer kunskap 
om sin kund med tiden vilket förbättrar den skeptiska förmågan och således revisionens 
kvalitet. 
 
Extern byrårotation är ett förslag som är till för att ytterligare stärka revisorns 
oberoende, objektivitet och professionella omdöme. En studie gjord av Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB) visar att 95 % av totalt 659 respondenter inom 
revisionsbranschen är emot ett införande av extern byrårotation. Respondenterna menar 
att andra former för att stärka revisorns oberoende är att föredra. De svarandes 
kommentarer fokuseras på fyra olika anledningar till varför en byrårotation inte är att 
föredra. Minskad kundkännedom, genom förlorad branschkunskap, beskrivs som något 
som kan påverka revisionskvaliteten negativt. Den existerande regleringen beskrivs 
även som tillräcklig för att försäkra att en tillfredsställande hög nivå av revisionskvalitet 
upprätthålls. Ett införande av byrårotation skulle även minska konkurrensen på 
marknaden eftersom det endast finns ett visst antal byråer som kan hantera de kunder 
som berörs av byrårotation. Konkurrensen om kunderna minskar eftersom kunderna 
troligen förr eller senare automatiskt kommer att byta inom dessa byråer. Slutligen 
nämns även ökade revisionskostnader som en anledning till varför byrårotation inte är 
att föredra. (Daugherty et al, 2013, s. 29-32) 
 
Amerikanska General Accounting Office (GAO) utförde en studie om de förväntade 
effekterna av en övergång från intern revisorsrotation till extern byrårotation. 
Undersökningens slutsatser är att en intern revisorsrotation stärker det faktiskt 
oberoendet hos en revisor, men att en extern byrårotation kan vara nödvändig för att 
stärka det synbara oberoendet. (GAO, 2003, s. 11f) Då faktiskt oberoende är svårt att 
observera blir allmänhetens syn på revisorns oberoende extra viktigt, det vill säga det 
synbara oberoendet. Kaplan och Mauldin har genomfört en studie som bygger på GAOs 
resultat. Denna studies resultat bygger på investerares synvinkel och visar att varken det 
faktiska eller synbara oberoendet förbättras i och med en övergång från intern till extern 
rotation. (Kaplan & Mauldin, 2008, s. 189f)  
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Arruñada (2004, s. 636, 640) menar att ökad reglering inom revisionsbranschen är 
onödig och att de lagar och regler som redan finns är tillräckliga för att upprätthålla 
revisorns oberoende. Istället för att ständigt införa nya lagar och regler borde lagstiftare 
låta marknaden självanpassa sig till rådande omständigheter. Detta för att förhindra en 
allt för överreglerad bransch. Han menar vidare att en rotation kan få motsatt effekt och 
skada revisorns oberoende då det fortfarande finns risk för maskopi mellan revisorer 
och byråer. Även revisionskvaliteten kan ta skada då kunskapen om kunden tappas.   

3.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Sammanfattande tolkningsram 
Den teoretiska referensramen som vi presenterat ovan är grunden för att vi ska kunna gå 
vidare i den empiriska studien och besvara vårt problem och våra syften. Referensramen 
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som helhet är ett nödvändigt stöd för att vi ska kunna få en förståelse för ämnet och 
möjliggöra en bra analys. Utifrån denna referensram har vi i figuren ovan, den 
sammanfattande tolkningsramen, lyft fram de viktigaste begreppen som förekommer i 
teorikapitlet och visar även vår tolkning av hur de olika teoretiska delarna hänger 
samman. Genom att plocka ut de viktigaste begreppen ur den teoretiska referensramen 
får vi en bättre fokuserad teoretisk föreställning som ska leda oss framåt i insamlingen 
av vårt empiriska material vilket även ger läsaren en ökad förståelse för vad som ligger 
till grund för den återstående delen av arbetet.  
 
Regleringen inom branschen och den interna rotationen är till för att stärka revisorns 
oberoende, varför regleringen och oberoendet är kärnan i vår tolkningsram. Den interna 
rotationen ämnar öka revisorns oberoende och därmed angripa påverkansfaktorer till 
oberoendet så som kundrelationer och långa relationer. Genom att få en förståelse för 
oberoendet och dess påverkansfaktorer kan vi, efter vår empiriska insamling, lättare dra  
slutsatser om vilken betydelse revisorer anser att den interna rotationen har för att stärka 
oberoendet och hur det kan påverka revisionskvaliteten. Genom att bara granska 
oberoendet är det svårt att få en fullständig uppfattning om vilka konsekvenser den 
interna rotationen medför. Därför har vi inte bara belyst faktorer som påverkar 
oberoendet utan även kvalitet som påverkas av oberoendet och regleringen. 
 
De centrala begreppen inom oberoende är definitionen av det faktiska och synbara 
oberoendet. För att intern rotation ska få en maximal effekt måste den påverka båda 
delarna av oberoendet. Det är dock svårt att kontrollera en persons tankar och därmed 
uppstår svårigheter i att reglera det faktiska oberoendet. Inom oberoendet är det även 
relevant att få en förståelse för vilka hot en revisor kan utsättas för. Genom att få en bild 
av förekomsten av dessa hot bidrar det till att vi kan få en förståelse för nödvändigheten 
av intern rotation och dess konsekvenser.   
 
Inom kundrelationer är det viktigt att få en förståelse för vilken grupp revisorn 
identifierar sig till eftersom detta kan påverka hur revisorn agerar. De identifikationer 
som kan förekomma är identifiering med kund, arbetsgivare eller professionen, där 
identifiering med kunden innebär störst hot mot revisorns oberoende. Det är därför 
viktigt att inkludera de faktorer som påverkar revisorns benägenhet att identifiera sig 
med en kund. Dessa faktorer är; långa relationer med kunder, nyckelkunder och 
kundimage. För att en relation ska fungera måste ett förtroende mellan parterna finnas.  
Ett allt för starkt förtroende kan dock skada revisorns oberoende.  
 
För att få en förståelse för hur strävan efter oberoendet genom införande av intern 
rotation påverkar revisionskvalitet är faktorer som påverkar revisionskvalitet relevant att 
studera. De faktorer som är relevanta för revisorns förhållningssätt till revisionen är; 
branschkunskap, tidspress, kommunikation och byråns rykte. Det är även intressant att 
få en uppfattning om huruvida den interna rotationen påverkar revisorns möjlighet till 
kommunikation med speciellt företagsledning och styrelse. Då dåligt rykte inom 
revisionsbranschen kan få förödande konsekvenser har vi även valt att inkludera 
revisorns benägenhet att upprätthålla ryktet som en del i kvalitetsmodellen.  
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4 Studiens praktiska genomförande 
Här redogör vi för studiens genomförande. Inledningsvis argumenterar vi för vårt val 
av respondenter och varför vi valt att studera två olika grupper av revisorer. Vi 
presenterar även utformningen av vår intervjuguide och hur intervjuerna genomfördes. 
Slutligen diskuterar vi accessen, källkritiken och presenterar även hur vi gick tillväga 
för att bearbeta materialet samt hur det presenteras i nästkommande kapitel.  

4.1 Val av undersökningsdesign 
Den kvalitativa forskningens syfte är att från undersökningspersonernas perspektiv  
kunna uttrycka ett problem. Problemet kan belysas genom att få en uppfattning om 
respondenternas egna erfarenheter och den värld som de lever i. Intervjusamtal är därför 
en naturlig undersökningsdesign inom den kvalitativa forskningen eftersom integrering 
med andra människor bidrar till en ökad förståelse för erfarenheter, känslor och attityder 
som människor innehar. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15,17) Med hänsyn till vår 
studie är intervjuer ett naturligt tillvägagångssätt för att besvara vårt problem. Detta 
eftersom intervjumetodiken innebär att människans attityd och egna erfarenheter får en 
mening i ett sammanhang. Genom att få en förståelse för revisorernas egna erfarenheter 
och attityder kan vi därmed skapa oss en förståelse för den interna rotationen.  
 
Forskningen brukar benämna två olika typer av intervjuer, den kvalitativa och den 
kvantitativa intervjun. En kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och identifiera 
företeelser och därmed skapa en förståelse för ett problem. Den kvantitativa intervjun är 
mer standardiserad och utgår från en på förhand definierad företeelse där syftet är att 
undersöka fenomenets förhållande till en population. (Svensson & Starrin, 1996, s. 53ff) 
Då vårt syfte inte är att studera omfattningen av något förutbestämt utan snarare att 
upptäcka revisorers attityder och erfarenheter kring områden som kan påverkas av den 
interna rotationen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer.  
 
Kvalitativa intervjuer kan i sin tur delas in i ostrukturerade intervjuer, som tenderar att 
likna ett vanligt samtal, och semistrukturerade intervjuer, där forskaren ställer ett antal 
förvalda frågor utformade efter specifika teman. (Bryman, 2011, s. 415). Vi valde att i 
studien använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer, 
till skillnad från ostrukturerade intervjuer, används en frågemall, även kallad 
intervjuguide (Bryman, 2011, s. 415). Detta gav oss möjlighet att följa upp 
respondenternas svar med relevanta följdfrågor vilket bidrog till mer detaljerade svar. 
Till skillnad från ostrukturerade intervjuer, där respondenten får resonera helt fritt, 
kunde vi genom att använda semistrukturerade intervjuer möjliggöra för respondenten 
att öppet utveckla sina svar utifrån sina egna förutsättningar. Detta tillvägagångssätt 
öppnar upp för uppkomsten av ny information, vilket är målet med en kvalitativ studie.   

4.2 Val av respondenter 
Utifrån vårt syfte med studien har vi valt att göra ett strategiskt urval. Det strategiska 
urvalet innebär att forskaren själv väljer att intervjua de personer som denne anser sitta 
inne på mest kunskap inom det studerade området (Halvorsen, 1992, s. 102). Vår första 
tanke var att genomföra intervjuer endast med revisorer som är eller har erfarenhet av 
att vara påskrivande revisor i noterade bolag. Detta eftersom rotationskravet endast 
omfattar påskrivande revisorer och nyckelpersoner i revisionsteamet för noterade bolag 
(Prop. 2008/09:135, s. 160f).  Då större delen av de noterade bolagen i Sverige väljer 
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någon av de fyra största byråerna att revidera deras räkenskaper (Europeiska 
Kommissionen, 2011, s. 3) så har vi även vi även haft som avsikt att respondenterna ska 
jobba på någon av dessa, det vill säga, E&Y, PwC, KPMG och Deloitte. 
 
Trots omfattande försök att ta kontakt med revisorer runt om i landet som uppfyller 
dessa kriterier har det har dock varit svårt att få tag på tillräckligt många som uppfyller 
dessa och som dessutom har varit villiga att ställa upp på en intervju. Därför fick vi 
justera våra krav för att kunna få ett tillräckligt stort empiriskt material. Vi kom fram till 
att det inte har någon större betydelse för studien om revisorerna arbetar på någon av de 
fyra stora revisionsbyråerna eller inte. Lagen om intern rotation beror inte på 
arbetsplatsen utan på vilka kunder revisorn har. I våra urval har vi därför försökt hålla 
oss till de stora och medelstora revisionsbyråerna i landet. Utifrån vårt 
revisorsperspektiv är det dessutom intressant att undersöka om det förekommer 
skillnader i uppfattningen om rotationens betydelse mellan revisorer som har erfarenhet 
av noterade bolag och de som inte har erfarenhet av noterade bolag. Rotationen 
påverkar hela professionen varför det är intresseväckande att studera ämnet från två 
olika infallsvinklar. De revisorer som vi har valt har alla avlagt antingen revisorsexamen 
för godkännande eller högre revisorsexamen för auktorisation. Vi ser inga problem med 
att revisorerna har olika titlar då det viktiga är att de har erfarenhet av att vara 
påskrivande revisor för att på så sätt kunna relatera till de frågor som vi vill ha svar på. 
En påskrivande revisor har rutinen att hinna sätta sig in i policys och har erfarenhet av 
att hantera olika bedömningssituationer, vilket var något vi eftertraktade hos våra 
respondenter. Dessutom argumenterar Halvorsen (1992, s. 102) för att det i kvalitativa 
forskningar är typiskt att sträva efter att få information från enheter som skiljer sig från 
varandra. Vi anser därför att det är rimligt att inkludera två olika grupper där 
respondenterna inte har exakt samma erfarenheter.  
 
Då vi valde att göra urvalet av respondenter från två olika grupper kände vi att det var 
viktigt att antalet respondenter i varje grupp var lika stora. Detta för att tyngden på  
materialet skulle vara relativt jämnt mellan grupperna. Vi valde därför att genomföra 
totalt tio intervjuer, varav fem med revisorer som har erfarenhet av noterade bolag och 
fem med revisorer som inte har denna erfarenhet.  Trost (2010, s. 143) hävdar att valet 
av antalet respondenter beror på olika omständigheter, men att en tumregel är cirka fyra 
per grupp, eller totalt åtta. Vidare säger han att det är bättre att begränsa sig till ett 
mindre antal intervjuer för att på bästa sätt kunna hantera materialet. En anledning till 
att vi valde fem respondenter från varje grupp var för att vi inte ville riskera att ha ett 
för tunt underlag. Bryman (2011, s. 395) hävdar dock att urvalet ska fortgå till dess att 
forskaren uppnått en teoretisk mättnad. Då revisorer är en relativt homogen grupp av 
individer är totalt tio respondenter därför tillräckligt för vår studie. I efterhand kan vi 
konstatera att så också var fallet, då vi upplevde att många gav liknande svar och att det 
inte framkom något  ”nytt”  i  de  avslutande   intervjuerna.  
 
Då vi har en del kontakter inom branschen valde vi att utifrån dessa försöka få kontakt 
med andra revisorer som uppfyllde våra krav. Detta kallas för snöbollseffekten och 
innebär att urvalet inte är representativt och inte kan generaliseras till hela populationen 
(Bryman, 2011, s. 434, 196). Vi är därför medvetna om att våra resultat endast är 
representativa för den kontext som vår studie representerar. Detta ser vi dock inte som 
ett problem då vår avsikt aldrig har varit att generalisera till hela populationen.  
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4.3 Utformning av intervjuguide 
I semistrukturerade intervjuer ställs ett antal frågor upp i ett frågeschema där 
intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att få fram viktiga svar inom 
relevanta områden (Bryman, 2011, s. 206). Intervjuer kräver att en intervjuguide 
utformas. Till skillnad från det strukturerade intervjuformuläret, används intervjuguiden 
i en semistruktureras intervju som ett hjälpmedel där frågor och teman som ska tas upp 
under intervjun är inkluderade. Avsikten med detta är att inte leda respondenten i allt för 
bestämda riktningar utan istället möjliggöra att denne fritt kan tala inom ett visst område  
eller tema. För att respondenten fritt ska kunna svara är det viktigt att frågorna är 
formulerade så öppet som möjligt. (Svensson & Starrin, 1996, s. 62f) För att 
respondenten inte ska sväva ut i sina svar har vi valt att inrikta frågorna i olika teman 
som hämtades från den sammanfattande tolkningsramen i teorikapitel. De huvudteman 
som vi använt oss av i vår intervjuguide är; oberoende, reglering, kundrelationer, långa 
relationer och revisionskvalitet. För vår intervjuguide, se Appendix 1. En svårighet med 
öppna frågor är att förstå vad som sägs under en intervju, då det förutom det uttalade 
även handlar om att förstå vad som sägs mellan raderna (Kjær Jensen, 1995, s. 65)  
Under varje öppen huvudfråga inkluderade vi några färdiga följdfrågor som avsåg att 
fördjupa respondentens tankar kring temat och därmed möjliggöra djupare diskussioner.  
Dessa användes för att underlätta tolkningen av svaren och även som ett hjälpmedel för 
att vi inte skulle missa någon relevant information.  
 
Vår disposition i intervjuguiden inleddes med uppvärmningsfrågor där vi ställde frågor 
om respondentens bakgrund vilket enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 112) är en bra 
uppvärmning. Hon rekommenderar även att inleda med allmänna frågor som sedan följs 
upp av följdfrågor och därmed skapa en så kallad tratt-teknik. Vi valde att inom varje 
tema tillämpa denna teknik. Vid utformandet av frågorna tog vi, i största möjliga mån, 
hänsyn till de regler som rekommenderas vid utformningen. Reglerna syftar bland annat 
till att undvika att ställa ja- och nej- frågor, ledande frågor, flera frågor samtidigt och allt  
för krångliga frågor. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 101) Genom att undvika 
dessa fällor har vi försökt undvika risken att respondenten blir styrd eller intar en passiv 
roll. Vi har dessutom valt att använda ett så enkelt språk som möjligt för att vara extra 
tydliga och därigenom undvika missförstånd. Enligt Svensson och Starrin (1996, s. 62) 
bör ett första utkast upprättas och testas för att utveckla en så bra intervjuguide som 
möjligt. Under utvecklingen av intervjuguiden har vi varit i kontakt med vår handledare 
som granskat den och gett oss feedback. Utefter den respons vi fått har vi anpassat 
frågorna för att på bästa sätt utforma mer relevanta och öppna frågor. Ytterligare test har 
inte genomförts, vilket hade kunnat vara önskvärt, men med tanke på tiden och 
svårigheten att få tag på respondenter valde vi att nöja oss med handledarens åsikter.  

4.4 Genomförande av intervjuer 
För att en respondent ska känna sig trygg bör intervjun vara en tvåvägskommunikation 
där respondenten är medveten om vart i intervjun denne befinner sig och hur den har 
tänkt fortskrida. (Kjær Jensen, 1995, s. 67) Innan intervjuerna genomfördes informerade 
vi därför alla respondenter om det allmänna syftet med vår uppsats, nivå på uppsatsen 
och hur materialet kommer användas. Enligt Trost (2010, s. 61, 64) är det även viktigt 
att upplysa om respondenternas anonymitet i studien för att respondenten ska känna sig 
bekväm i sina uttalanden. Vi informerade därför också att varken respondenternas 
namn, byrå eller arbetsort kommer att presenteras i studien. Utöver detta frågade vi även 
om respondentens tillåtelse att spela in intervjun med hjälp av en diktafon, vilket 
samtliga respondenter gav samtycke till. Slutligen förtydligade vi att respondenten inte 
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måste svara på en fråga som denne inte känner sig bekväm i och att be oss förtydliga en 
fråga vid eventuella tveksamheter. Vi erbjöd även samtliga respondenter att få ta del av 
vår uppsats när den är färdigställd.    
 
Kommunikationen mellan respondenten och intervjuaren är det centrala i 
interaktionsprocessen, men det finns även andra faktorer som kan inverka på sättet att 
förmedla budskap. Dessa kan vara faktorer som kroppshållning, gester, tonläge och 
ansiktsuttryck. (Andersson, 2001, s. 169) Vi har därför i så stor utsträckning som 
möjligt försökt tänka på dessa faktorer och agera på ett neutralt sätt för att inte påverka 
respondenterna. Trost (2010, s. 77) säger också att val av klädsel kan påverka 
respondenten. Klädseln ska vara neural, det vill säga inte för elegant och inte för enkel. 
Då revisionsbranschen kan karaktäriseras av att ha en formell klädkod valde vi därför en 
klädsel som är neutral men samtidigt representativ för branschen.  
 
Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande. Ur intervjuarens synvinkel är den en 
fördel att vara två personer under en intervju eftersom orutinerade intervjuare då kan 
agera som stöd för varandra. Risken med att vara två intervjuare är dock att 
respondenten kan känna sig otrygg i situationen då det förekommer en slags 
maktobalans. (Trost, 2010, s. 67) För att minska på denna risk hade en av oss 
huvudkontakten med respondenten medan den andra hade en mer passiv roll och kunde 
emellanåt följa upp ett svar med en speciell följdfråga. Dessa följdfrågor, så kallade 
”probes”, har som syfte att försöka få ett mer fördjupat svar på en fråga (Kjær Jensen, 
1995, s. 78). Något vi försökte att tänka på under intervjuerna var att vi inte skulle vara 
rädda för tystnaden, det vill säga, utnyttja pauser som uppstod för att respondenten 
skulle få möjlighet att tänka efter och utveckla sitt svar. Dessa pauser är enligt  
Andersson (2001, s. 138) en form av probes. En annan typ av probes som Andersson 
påtalar är att sälla följdfrågor så att respondenten på det sättet utvecklar sitt svar. Vi 
ställde därför följdfrågor  som  ”hur” och ”varför”.     
 
I de fall som det varit möjligt har vi personligen träffat respondenterna. För två av 
intervjuerna var detta dock inte möjligt på grund av det geografiska avståndet och dessa 
intervjuer genomfördes därför över telefon. Telefonintervjuer kan ses som mindre 
lämpliga då de tenderar att inte generera lika djupgående svar (Trost, 2010, s. 43). Dock 
upplevde vi inte att telefonintervjuerna begränsade respondenterna i deras svar och 
anser därför inte att det är något som försämrar vår empiriska insamling. Intervjuerna 
genomfördes mellan den 19:e och 29:e april. Trost (2010, s. 65f) menar att intervjuer 
ska ske på en plats där respondenten känner sig bekväm och där det inte förekommer 
störande moment och det är därför viktigt att resonera kring hur miljön kan påverka  
intervjun. För att respondenten skulle känna sig trygg valde vi att genomföra samtliga 
intervjuer, i de fall då vi träffade respondenten personligen, på dennes arbetsplats. 
Oftast höll vi till i konferensrum, men det förekom även att vi höll till på respo ndentens 
arbetsrum. För att undvika störande moment när intervjun genomfördes på 
arbetsrummet kopplade respondenterna bort sina arbetstelefoner innan intervjun ägde 
rum.  
 
Intervjuerna varierade i längd mellan 37-73 minuter beroende på hur insatt 
respondenten har varit. Vi kan generellt säga att revisorerna med erfarenhet av noterade 
bolag hade längre utläggningar. Det var bara en intervju som överskred vår estimerade 
tidsgräns på 60 minuter. Under denna intervju påtalade vi när att en timme hade passerat 
och fråga om respondenten ville avbryta intervjun eller om vi kunde ställa de resterande 
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frågorna, vilket inte var något problem. Intervjuer innehåller en stor mängd information 
som kan vara svårt att reflektera över på en och samma gång (Svensson & Starrin, 1996, 
s. 66f). Därför försökte vi sprida intervjuerna så att vi inte hade fler än två intervjuer på 
samma dag. Detta för att så snabbt som möjligt kunna analysera varje intervju i detalj 
utan att få tidsbrist. En dag var vi dock tvungen att ha tre intervjuer under samma dag då 
för att undvika allt för mycket pendlande mellan orter. Vi ansåg att detta var än bättre 
lösning än att genomföra en telefonintervju med en av respondenterna under en annan 
dag. Efter första dagen av intervjuer blev uppmärksammade på att revisorer idag 
använder ordet kund istället för det tidigare uttrycket   ”klient”.   Vi justerade därefter 
frågorna så att de innehöll ordet kund istället för klient. Detta påverkade inte 
intervjuerna eftersom denna justering inte var av något större slag utan endast en 
detaljförändring.  
 
Då vi har intervjuat respondenter med och utan erfarenhet av noterade bolag har vi valt 
att presentera intervjupersonerna i två grupper. Nedan följer en sammanställning över 
de olika grupperna och detaljer kring intervjutillfällena. Ordningen på respondenterna 
har ingen inbördes betydelse vilket förstärker deras anonymitet.  
  
Tabell 1: Sammanställning över intervjutillfällen 
 

Grupp 1: Med erfarenhet av noterade bolag 
 
Respondent Typ av intervju Intervjusituation Intervjulängd 
Rev.m 1 Personlig intervju Konferensrum 48 minuter 
Rev.m 2 Telefonintervju Ostört över telefon 51 minuter 
Rev.m 3 Personlig intervju Konferensrum 73 minuter 
Rev.m 4 Personlig intervju Konferensrum 50 minuter 
Rev.m 5 Telefonintervju Ostört över telefon 55 minuter 
 

Grupp 2: Utan erfarenhet av noterade bolag 
 
Respondent Typ av intervju Intervjusituation Intervjulängd 
Rev.u 6 Personlig intervju Konferensrum 37 minuter 
Rev.u 7 Personlig intervju Arbetsrum 42 minuter 
Rev.u 8 Personlig intervju Konferensrum 40 minuter 
Rev.u 9 Personlig intervju Arbetsrum 50 minuter 
Rev.u 10 Personlig intervju Konferensrum 46 minuter 

4.5 Access 
Access till information är den del av forskningsprocessen som kan anses vara svårast 
inom kvalitativ forskning. Detta då respondenter som ingår i studien kan vara känsliga, 
ha personliga inställningar som kan vara svåra att komma åt och inneha konfidentiellt  
material. För att som forskare få så hög access som möjligt till respondenterna och deras 
information är det viktigt att studien utförs med hög integritet, ärlighet och med hänsyn 
till respondenternas bästa. (Daymon & Holloway, 2011, s. 60) För att möjliggöra detta i 
vår studie har vi som tidigare nämnt tryckt på respondentens anonymitet i 
undersökningen samt informerat om materialets användningsområde och studiens syfte. 
Genom att ha en öppen och ärlig kommunikation med respondenterna har vi gett ett så 
bra intryck som möjligt och därmed försökt vinna deras förtroende. Vi upplevde att 
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accessen till de som har erfarenhet av noterade bolag var högre än hos de respondenter 
som inte har denna erfarenhet. Anledningen till detta anser vi inte behöver vara att vi 
ingav ett lägre förtroende hos dessa. Det beror snarare på att respondenterna med 
erfarenhet oftast sitter på högre positioner och har mer erfarenhet och därmed kan yttra 
sig på ett annat sätt.  

4.6 Källkritik 
Enligt Thurén (2005, s. 9, 200) är det viktigt att kritiskt granska, förutom skriftliga 
dokument, även muntliga källor som exempelvis offentliga tal och intervjusvar. Det är 
därför viktigt att diskutera aspekten av källkritiken mot våra respondenter i studien. Vid 
genomförande av våra intervjuer lämnade vi i förväg endast information om vilka 
temaområden som skulle behandlas under intervjuerna. Två av respondenterna ville 
dock ha möjligheten att få tillgång till frågorna i förväg. Thurén (2005, s. 200) hävdar 
att det i dessa situationer finns risk att respondenter pratar ihop sig vilket kan påverka de 
svar som sedan framkommer under intervjuerna. Thurén menar vidare att rädsla och 
tvång även kan påverka intervjupersonens svar. Vi ser ingen risk att respondenterna 
pratar ihop sig då de inte vet vilka andra som medverkar i studien. Däremot finns risken 
att revisorn samtalar med kollegor vilket delvis kan färga deras svar. Dock anser vi att 
möjligheten att kunna ta del av frågorna i förväg har motverkat eventuell rädsla hos 
respondenten och därmed bidrar till en bekvämare intervjusituation för respondenten. 
En annan aspekt som enligt Thurén kan påverka intervjupersonens svar är ledande 
frågor. Dessa har vi dock försökt undvika genom att låta vår handledare kontrollera våra 
frågor innan dess att intervjuerna utfördes.  

4.7 Databearbetning och redovisning av empiriskt material   
Som tidigare nämnts användes en diktafon som hjälpmedel för att spela in intervjuerna.  
Att spela in intervjun gjorde att vi kunde återgå till intervjun i efterhand för att bland 
annat kunna tolka respondentens tonfall och ordval. Detta gjorde också att vi lättare 
kunde fokusera på intervjun då vi inte behövde göra anteckningar under intervjuns 
gång. En nackdel med att endast använda en ljudupptagare är att det är tidskrävande att 
gå igenom inspelningarna och att intervjuaren kan gå miste om gester och 
ansiktsuttryck. Ytterligare en nackdel är att respondenten kan hämmas och därför inte 
ge lika utförliga svar. (Trost, 2010, s. 74f) Vi upplevde att fördelarna övervägde 
nackdelarna i detta fall, dels då vi inte upplevde att tidsåtgången skulle vara ett hinder 
och dels för att det kan uppfattas störande att intervjuaren ständigt måste skriva ner det 
som sägs. Så snabbt som möjligt efter varje intervju transkriberade vi ljudupptagningen 
i sin helhet vilket enligt Andersson (2001, s. 181) är viktigt för att sedan kunna 
sammanställa och analysera materialet. Att transkriberingarna genomfördes i nära 
anslutning till varje intervju var viktigt då det personliga intrycket av intervjun och 
minnet   av   denna   är   viktigt   för   att   tolka   materialet   och   ”läsa   mellan   raderna” (Trost, 
2010, s. 75).  
 
I vår analys av vårt empiriska material har vi valt att utgå från en tolkande huvudmetod. 
Denna metod innebär att forskaren kontextualiserar och genomför spekulativa analyser 
av en mängd text. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 33) Vi valde att presentera empirin, våra 
intervjuer, genom att låta respondenternas röster komma fram (Nylén, 2005, s. 75f). 
Genom att använda många citat har vi på ett detaljerat sätt låtit empirin tala genom de 
olika temana i studien. Citat beskrivs av Nylén som ett bra tillvägagångssätt för att 
presentera det empiriska materialet när det är de studerade aktörerna som ska utmärkas i 
den empiriska framställningen. Denna framställning av vårt empiriska material innebär 
att vår roll som forskare tonas ner och att vissa generaliseringar av materialet görs. 
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Detta är för att förbereda för en analys där forskarens roll och tolkningar tydligare 
framgår. (Nylén, 2005, s. 70, 76f). Den empiriska redovisningen innehåller därför ett 
första steg i vår analys där vi jämför svaren från de olika respondenterna inom samma 
grupp med varandra för att där ta fram vissa generaliseringar i svaren.  
 
Som vi tidigare förklarat baserade vi vår intervjuguide utifrån olika begrepp och teman 
som var hämtade från vår teoretiska referensram. Halvorsen (1992, s. 131) menar att de 
data som framkommer i en kvalitativ studie generellt är mycket ostrukturerade. För att 
vi skulle få en överblick av det ostrukturerade empiriska materialet strök vi därför över 
svaren med olika färger för att på så sätt få fram de olika teman som framkom i svaren. 
Vid sammanställningen av dessa svar upptäckte vi ytterligare teman och valde därför att 
inkludera dessa för att på bästa sätt låta empirin få en talande roll i vår studie. För att 
underlätta förståelsen av materialet för läsaren valde vi att göra en tematisk presentation 
där vi valt att dela in det empiriska materialet i följande teman: oberoende, 
identifikation och relationer, förtroende, erfarenhet och kunskap, revisionskvalitet, och 
reglering. Att inte strikt följa de teman som framkom från teorin ser vi inte som ett 
problem utan snarare som en möjlighet för att öppna upp för nya tankebanor och 
därmed fördjupa den kommande analysen av det empiriska materialet. Risken med att 
analysera materialet i bestämda teman är att vi kan ha missat viktiga kopplingar som 
inte är tydligt hänförda till ett specifikt tema. Vi ser dock inte att detta utgör något större 
problem i vår analys då vi har behandlat materialet så noggrant som möjligt och därmed 
kunnat framställa materialet på ett rättvist sätt. Ett alternativt presentationsupplägg tror 
vi hade varit till större nackdel för studien eftersom läsaren skulle ha svårare att följa 
den röda tråden i arbetet.  
 
Ett första steg i analysen var att jämföra gruppernas svar med varandra för att sedan 
analysera vad eventuella skillnader och likheter kan bero på. Vidare knöt vi an svaren 
med vår teoretiska referensram. I de fall där nya upptäckter gjorts gick vi tillbaka till 
litteraturen för att se om vi kunde finna stöd för denna upptäckt. Då iakttagelsen i vissa 
fall inte kunde styrkas kunde vi konstatera att en ny upptäckt gjorts och att det således 
bör forskas mer inom området i framtiden. Då vårt syfte med studien är att jämföra de 
två grupperna med varandra föll det sig också naturligt att vi valde att presentera 
materialet gruppvist. Nackdelen med att presentera gruppvist är att det många gånger 
har krävts att en del generaliseringar av materialet gjorts, vilket har bidragit till att vissa 
detaljer kan ha uteblivit. I vår analys har vi dock varit noggranna med att, i de fall det 
varit av större betydelse för vår studie, även inkluderat avvikande svar. Vi ser inte att 
det hade varit bättre att presentera analysen på något annat sätt då vi som sagt vill 
jämföra de två olika grupperna med varandra.  
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5 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi respondenternas svar på våra intervjufrågor. Kapitlet ska 
ge läsaren en förståelse för revisorernas egna tankar och värderingar kring områden 
som oberoende, identifikation och relationer, förtroende, erfarenhet och kunskap, 
revisionskvalitet och slutligen reglering.   

5.1 Revisorer med erfarenhet av noterade bolag 
De respondenter som ingår i vår studie och som har erfarenhet av att vara påskrivande 
revisor i noterade bolag har samtliga avgett prov för högre revisorsexamen och är 
därmed auktoriserade revisorer. Respondenterna har varit auktoriserade revisorer i 
mellan 8-31 år. Vissa respondenter är delägare på den byrå de arbetar på och samtliga är 
eller har erfarenhet av att vara kontorschef. Två av respondenterna arbetar mestadels 
med större noterade bolag, medan de övriga har mindre och medelstora företag som 
huvudsakliga kunder och några enstaka större uppdrag åt noterade företag. Revisorerna 
ger intrycket av att ha goda erfarenheter av långa relationer med sina kunder där de 
flesta har uppdrag följt med under hela karriären. En revisor förklarar att de har flertalet 
företag som varit kund till byrån i mer än 30 år, medan en annan menar att det är 
ovanligt att en revisor har ett uppdrag i längre än 12 år.  

5.1.1 Oberoende  
På frågan om vad som kännetecknar en oberoende revisor kommer ord som opartiskhet, 
självständighet och integritet upp. Revm4  menar  att  det   handlar  om  att  ”man har en hög 
integritet,   att  man  kan   sitt  jobb  och   vågar   står  för   sin  kunskap” Alla revisorer är helt 
överens om att oberoendet är ytterst viktigt i rollen som revisor. Revm2  förklarar  att  ”det  
är  en  grundbult  i  det  vi  gör”  och får medhåll av Revm3 som menar att det är det absolut 
grundläggande i rollen som revisor. Revm1 utvecklar synen på vad som kännetecknar en 
oberoende revisor och menar att: 
 

”Det  viktiga  är  att  man  inte  låter  sig  styras  av  det  företag  som  man  rev iderar  utan  att  man  har en 
självständig uppfattning, att  man  vågar  stå  för  den  och  att  man  har  integriteten  att  är  det  fel  så  är  det  fel”  

 
När vi frågar om möjligheten att vara helt oberoende i ett förhållande till en kund är 
svaren något splittrade. Här kommer ord som yrkesheder och kompetens upp. Revm3, 
Revm4 och Revm1 är alla överens om att det finns alla möjligheter att förhålla sig helt 
oberoende i en relation till en kund, även fast det kan vara ofrånkomligt att revisorn 
utvecklar någon slags relation till kunden. Revm5 menar att möjligheterna till det är 
goda, men att faktorer som anställningsvillkor och kundens storlek i förhållande till 
byråns storlek, det vill säga den ekonomiska faktorn, är riskfaktorer som kan påverka. 
Revm2 har   en   lite   annan   syn  och   menar   att   ”helt oberoende tror jag aldrig någon kan 
bli”.   Denne förtydligar detta med att förklara att revisorn utifrån sin yrkesheder  
naturligtvis eftersträvar att vara helt opartisk, men av tredje part uppfattas som helt 
oberoende är svårt.  
 
När vi kommer in på definitionen av faktiskt och synbart oberoende är den generella 
åsikten inom gruppen att båda begreppen är viktiga, men att det faktiska oberoendet är 
viktigare än det synbara. Revm1   förklarar   att   ”någonstans ska man ju se sig själv i 
spegeln  och   stå  ut  med  att  man  har  gjort   ett   hedersamt  arbete”.   Revm3 är av motsatt 
åsikt   och   menar   att   ”helt klart är det vad den utomstående bedömaren tycker eller 
upplever det   som”. Revisorn menar att som samhällsfunktion är revisorer viktiga för 
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många intressenter och arbetet borgar för en sund affärsverksamhet. Om den 
utomstående inte betraktar revisorn som oberoende spelar det ingen roll hur oberoende 
revisorn faktiskt tycker att han eller hon är eftersom tredje man kommer att ha svårt att 
lita på revisionsberättelsen.  
 
Två av respondenterna uttrycker att incidenter i branschen och medias roll har påverkar 
allmänhetens syn på revisorns oberoende. Revm1 säger dock att trots att synen på 
revisorer har blivit naggad i kanten så upplever denne att yrket fortfarande har en 
ganska bra och prestigefull position. Däremot är Revm5 av den åsikten att incidenter och 
media har bidragit till att synen inte är så jättebra. Samtliga respondenter upplever att 
det finns en problematik i att allmänheten inte riktigt uppfattar revisorns egentliga roll 
på ett korrekt sätt. Revm2 påstår: 
 
”Man  tror  att  revisorn  ska  godkänna. Eller rev isorn ska kanske till och med komma med informat ion om 

den ekonomiska redovisningen. Men det är företagsledningens och styrelsens uppgift att lämna den 
ekonomiska informationen och revisorn ska egentligen bara lämna en rapport över kvalitetssäkringen av 

den” 
 

Revm1 menar att eftersom det är en förtroendebransch kan konsekvensen av att det 
synbara oberoendet skiljer sig från det faktiska bli en förtroendekris. Övriga resonerar i 
liknande banor och Revm2 tar diskussionen ett steg längre och menar att konsekvensen i 
noterade bolag kan bli att utomstående och ägarna tror att revisorn blir för allierad med 
företagsledningen och inte tillräckligt observanta på frågeställningar eller tillräckligt  
skärpt och att revisorns oberoende därför måste stärkas genom att exempelvis införa 
byrårotation.  
 
När vi diskuterar de hot som kan förekomma mot revisorns oberoende kommer alla in 
på hoten som finns i analysmodellen. De flesta nämner vänskapshotet som ett vanligt  
förekommande hot, det vill säga att revisorn utvecklar en vänskapsrelation till kunden. 
Ett annat vanligt hot, främst gällande mindre företag, som tas upp är 
självgranskningshotet. ”Det   är   klart   att   det   finns   en   risk,   naturligtvis,   att   man   som  
revisor ser lite lättare på det hela om det är någon inom den egna byrån som har 
upprättat   bokslutet”.  Revm5 och Revm2 menar dock att självgranskningshotet även är 
vanligt förekommande i större bolag eftersom rätt mycket rådgivning även sker till 
dessa kunder. Revm2 styrker denna teori med ett exempel gällande rådgivning om 
företagsköp: ”Revisorn tar fram ett beslutsunderlag för styrelsen och då är revisorn 
inte längre oberoende. Det finns ett hot mot oberoendet därför att det är revisorn själv 
som  har  tagit  fram  beslutsunderlaget”.  Revm2 och Revm3 beskriver även två andra hot 
som kan förekomma i större bolag. En konflikt med företagsledningen om vad som är 
rätt i en viss fråga kan leda till att företagsledningen och styrelsen hotar med att om 
revisorn inte viker sig kan denne förlora uppdraget. Även ekonomiskt beroende kan 
utgöra ett hot då ”  en   stor   kund  är   ju   alltid   en   risk   just   i   det   att den är stor. Det är 
förmodligen  både  prestige  och  ekonomi  som  påverkar  ett  sådant  uppdrag”.   
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Sammanfattning oberoende 
- Oberoendet är mycket viktigt i rollen som revisor och kännetecknas av; 

integritet, kunskap, självständig uppfattning och opartiskhet.  
- Yrkesheder och kompetens utgör möjligheten att vara helt oberoende till en 

kund. 
- Faktiskt oberoende är viktigare än synbart oberoende.  
- Revisorsrollen naggad i kanten. Allmänheten uppfattar inte revisorns roll på 

rätt sätt.  
- Vänskapshot och självgranskningshot är vanliga.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Identifikation och relationer  
Alla respondenter är eniga om att en relation till en kund måste vara bra för att revisorn 
ska kunna utföra en bra revision. Resonemang som ”i en dålig relation, då blir 
revisionen inte  bra  helt  enkelt” och ”det  blir  bättre  kvalitet  på  revisionen  om  revisorn  
har   en   bra   relation”   förekommer. När respondenterna ska beskriva exakt vad som 
kännetecknar en bra relation skiljer sig svaren åt något. Ord som öppenhet, förtroende 
och tillit framkommer i diskussionerna. Revm2 påstår att ”en   relation   ska   bygga   på  
ömsesidigt förtroende, öppen och rak kommunikation och att revisorn förstår de olika 
motiven som kunden, ägarna och   företagsledningen  har”.  Revm3 menar å andra sidan 
att ”kunden  måste   kunna   lita   på  mig  och   jag  måste   lita   på  min  kund”.   Denne menar 
vidare att om parterna inte kan lita på varandra blir det nästan ogörligt att revidera. 
Revm4 hävdar att en bra relation krävs för att revisorn ska bli informerad, få veta vad 
som händer och bättre kunna ge sina synpunkter, vilket kan underlätta samarbetet. 
Vidare menar respondenten att detta kan tala emot oberoendet, vilket kan innebära en 
viss risk. Andra risker som diskuteras hänförs främst till risk från den enskilde revisorns 
sida, att ”revisorn   undviker   att   rapportera   i   revisionsberättelsen” eller att revisorn 
bryter mot sin yrkesheder genom att lösa ett problem på ett sätt som inte är riktigt 
korrekt. Revm1 skiljer sig från de andra genom att istället talar om den generella risken 
med relationer. Respondenten menar att risken är att varumärket skadas, att byrån blir 
stämd eller inte får betalt.  
 
När det kommer till betydelsen att ha stora eller välkända kunder får vi snarlika svar 
från respondenterna. Alla är eniga om att stora eller välkända kunder har en betydelse. 
Flera diskuterar både om den ekonomiska betydelsen för byrån och prestigen för den 
enskilde revisorn. Revm5 menar att: 
 

”Dels är det en ekonomisk fråga för byrån och sen är det väl en prestigegrej. Det är klart att alla 
revisionsbyråer vill vara rev isorer i Ericsson, Facebook eller Apple. Trots allt driver ju revisionsbyråerna 

en affärsverksamhet, det är ju ingen  välgörenhet  de  håller  på  med.”  
 
Revm1 menar vidare att stora eller välkända kunder har en betydelse ”därför  att  det  bär  
vårt  varumärke  inför  andra  potentiella  kunder”.  Samtliga respondenter är även eniga i 
diskussionen kring risken med att ha välkända och stora kunder. Revm1 menar att ”vi  
kommer aldrig och har aldrig en kund som är så stor att vi står och faller med den på 
något  sätt  så  det  skulle  störa  vårt  oberoende  av  det  skälet”.  Denne får medhåll övriga 
respondenter som även de menar att det inte skulle innebära någon risk eftersom det 
endast är få revisorer som skulle skriva en ren revisionsberättelse bara för att det är en 
viktig kund. Revm3 anser att ”risken  med  det   är   alldeles   för   stor”.   Revm3 tar denna 
diskussion ett steg längre och menar att detta även borde ses ur kundernas perspektiv. 
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Sammanfattning identifikation och relationer 
- Öppenhet, förtroende och kommunikation är bra för en lämplig relation till 

en kund.  
- Vid en för tajt kundrelation är risken att revisorn bryter mot sin yrkesheder. 

Andra risker i en kundrelation är risken att bli stämd och inte få betalt.  
- Den ekonomiska betydelsen och den individuella betydelsen spelar en roll 

när det kommer till stora eller välkända kunder.  
- En byrå kan bidra med kompetens, samhörighet och erfarenhet och har 

därför stor betydelse.  
- Blandade åsikter om uppförandekoderna, viss förebyggande effekt, 

självklarheter, landar hos den enskilda individen.  
- Generella åsikten är att långa relationer är bra, men att det finns risk för rutin 

i arbetet.  

För kunderna innebär det en viss betydelse att ha en specifik revisionsbyrås logga på sin 
revisionsberättelse. Sen behöver det inte bara vara byrånamnet som är det viktiga utan 
det kan även vara själva relationen till revisorn och att revisorns namn kan ha en större 
betydelse än byrånamnet.  
 
Samtliga revisorer är överens om att det har en stor betydelse att tillhöra en byrå, inte 
minst kompetensmässigt. Den generella åsikten inom gruppen är att det har ett stort 
värde att arbeta i en stor organisation. Att det inom byrån finns erfarna kollegor, samt 
mycket kompetens och specialister att tillgå skapar en trygghet och det är lättare att 
hantera svåra frågeställningar som uppkommer. Utöver kompetens påtalas även 
betydelsen av att känna samhörighet med andra som betydelsefullt. Revm4 menar att 
”byrån  har  ju  fostrat  mig på något sätt, så den kultur som har funnits här inom byrån 
har   ju   fått   mig   till   livs   och   lever   efter”. Revm5 skiljer sig något från de andra i 
diskussionen, denne menar istället att den största betydelsen av att tillhöra en byrå har 
varit möjligheten att få arbeta med revision av större, noterade företag.  
 
På frågan om vilken betydelse uppförandekoderna och etiska reglerna har är svaren 
något vaga. Vissa respondenter påstår att de inte har någon egentlig uppfattning om det 
hela. Revm2 menar att ”det   har   väl   en   viss   förebyggande   effekt,   framförallt   en  
vägledande  funktion  skulle  jag  säga,  hur  revisorn  ska  agera  i  olika  situationer”.  Revm1 
påstår att det mesta är självklarheter och får medhåll av Revm5 som hävdar att det hela 
landar väldigt mycket hos den enskilda individen. Denne menar dock att ”även  om  vi  
har mängder med interna regler och policys, en uppsjö utav dem rent ut sagt, så finns 
det ju alltid enstaka medarbetare någonstans som skiter   i   det”.   Detta tyder på att 
uppförandekoderna kanske inte är tillräckliga för att upprätthålla ett etiskt handlande 
hos samtliga revisorer.  
 
De flesta revisorerna är ense om att långa relationer med kunder är av godo. Revm2 
menar att långa relationer är bra eftersom ”det   skapar  bättre   förutsättningar  att  få   en  
öppen  och  rak  kommunikation  med  kunden  vilket  höjer  revisionens  kvalitet”.  Revm4 och 
Revm1 menar att det är positivt eftersom revisorn kan verksamheten, bolagets risker 
samt deras styrkor och svagheter. Revm5 är mer kluven i sitt ställningstagande till långa 
relationer. Fördelen är att det är praktiskt och att revisionen kan utföras mer effektivt så 
länge företaget inte förändras och menar att om en revisor lär sig företaget gör denne 
sannolikt en bra revision. Samtidigt säger denne att nackdelen är att risken att bli 
hemmablind ökar om revisorn granskar företaget på samma sätt hela tiden:”…  vi  kan  bli  
hemmablind och att vi inte upptäcker saker som kanske borde kunna förbättras eller 
göras på ett annat sätt och vi  kan  inte  lämna  de  tipsen  till  företaget”.  
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5.1.3 Förtroende 
Respondenternas svar på vad förtroende innebär kan beskrivas med ett ord, tillit. Revm1 
beskriver det som ”att  man  vågar  lita på att det som är sagt är sant. Att det finns ärliga 
avsikter,   hederlighet   på   något   sätt”.   Även Revm2 menar på ett likande sätt att ”det 
innebär att man visar i ord och handling att det man säger stämmer, att man håller vad 
man lovar och att man vet vad man pratar om. Utöver tillit påtalas även respekt, att 
kunden vet vart gränsen går. Revm3 förklarar att: 
 

”…  det  är  ju  inte  bra  om  det  kommer  en  kund  till  mig  och  säger,  ’du  vet,  vissa  saker  tar  jag  inte  upp  i  
bokföringen’.  Vad  ska  jag  göra  då?  Det  är  ungefär  som  en  advokat,  den  anklagade  erkänner  sitt  brott,  men 

man  har  tystnadsplikt.”  
 
Revm5 menar att ett för svagt förtroende i relationen mellan en revisor och en kund 
begränsar möjligheten för revisorn att utföra sitt jobb eftersom företaget inte lämnar ut 
den information som revisorerna behöver och vill ha.  Revm2 är inne på samma spår och 
menar att det skulle försämra revisionens kvalitet eftersom revisorn inte får den 
relevanta informationen som denne behöver. Revm1 håller med, men menar att detta 
sker då kunden har svagt förtroende för revisorn. I en omvänd situation innebär det att 
revisorn måste revidera mer för att säkerställa att kunden inte har gjort några dumheter. 
Fyra av fem respondenter är eniga i att förtroendet mellan en revisor och en kund aldrig 
kan blir för starkt. Revm1 menar att: 
 

”Jag  måste  ha en självständig uppfattning att det är på ett visst sätt och att det är korrekt och därför så 
tycker jag att man aldrig kan få ett för starkt förtroende. Har du den grundsynen så kan förtroendet aldrig 

bli  för  starkt”. 
 
Revm2 är inne på samma spår, men menar att kunden kan få ett för starkt förtroende för 
revisorn och att revisorn måste undvika detta genom att, utifrån sin yrkesheder, säga 
ifrån när det börjar bli för mycket, ”man  måste  visa  vart  gränsen  går”.    
 
På frågan om tidens betydelse för förtroendeuppbyggande utbrister Revm5 i sitt svar: 
”Ja,  det  är  klart,  förtroende  byggs  ju  inte  upp  på  en  dag”.  Alla revisorer är eniga om att 
tiden har en stor betydelse när det kommer till att bygga upp ett förtroende. Revm1 
menar även att det kan handla om personkemi, ”ibland  går  det   inte   ihop,  man  möts  
aldrig. Det behöver inte vara fel på någon, man får inte förtroende för människan i alla 
fall”.    Åsikterna går däremot isär när det gäller hur länge det tar att bygga upp ett 
förtroende. Revm3 menar att förtroendet inte är starkare för en kund som en revisor har 
haft i 10 år jämfört med en som denne haft i tre år. Revm5 hävdar att det tar minst två år 
innan ett stort förtroende till en kund kan börja bygga upp. Revm2 skiljer sig i denna 
aspekt, ”min   erfarenhet   är  att det tar inte 5 år, utan det tar snarare några veckor att 
bygga  upp  det  till  en  tillräckligt  hög  nivå”.  Det är således möjligt att hinna bygga upp 
ett förtroende innan en rotation måste ske.  
 
Samtliga respondenter är överens om att förtroendet för en kund kan påverkas vid 
eventuella meningsskiljaktigheter, men att det beror på vilken situation det rör sig om. 
Revm2 menar att det kan röra sig om en bedömningsfråga som i slutändan alltid blir 
sakligt behandlat vilket då inte behöver påverka förtroendet. Det som är värre är när det 
visar sig att en kund, som revisorn har en bra relation till, slirar på sanningen. Revm1 
menar att ”open  and  honest   communication  är  det  viktiga,   och  det   är  klart   att   du  vill  
inte ha en kund som sitter och lurpassar och tänker någonting som du aldrig får veta”.  
Denne tar diskussionen ett steg längre och hävdar att förtroendet inte behöver blir 
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Sammanfattning förtroende 
- Förtroende beskrivs som tillit och respekt.  
- Ett för svagt förtroende kan innebära en begränsning i utförandet av 

revisionen och att revisionskvaliteten sänks.  
- Förtroendet mellan en kund och en revisor kan aldrig bli för starkt.  
- Tiden har betydelse för uppbyggnaden av förtroende, men personkemin har 

också en betydande roll.  
- Förtroendet kan i vissa fall stärkas av meningsskiljaktigheter och hur 

förtroendet påverkas beror på situationen.    

sämre, utan det kan även stärkas i vissa situationer. ”Du  har  varit  väldigt  oenig, men du 
kan ändå komma fram till en lösning som fungerar.  Då kan ju förtroendet vara stärkt 
efter  det”. 
  
 

 

 

 

 

 
 

5.1.4 Erfarenhet och kunskap 
När det kommer till kunskap och kompetens beskriver Revm4: 
 
”Det  betyder  ju  egentligen  allt  på  nått  sätt.  Det  bygger  på  att  de  som  jobbar  med  ett  uppdrag  ska  förstå  
kunden, vilken miljö kunden verkar i, den interna processen, vilka personer som är inblandade och allt 

möjligt. Det är jätteviktigt.”  
 

Alla revisorer är eniga om att kunskap är viktigt för att kunna utföra en bra revision och 
att det kan ta en tid innan revisorn byggt på sig en tillräckligt ordentlig nivå av kunskap. 
Revm2 menar att i små och medelstora företag kan kunskapen byggas upp ganska 
snabbt, medan större bolag ofta har fler affärsområden och många dotterbolag eller 
internationell verksamhet vilket denne beskriver som en ”jätteapparat  att  sätta  sig  in  i”  
och att det kan ta något år innan revisorn satt sig in i hela den verksamheten. Revm1 
beskriver att kunskapen bygger på att så snabbt som möjligt komma upp på 
inlärningskurvan om företaget revisorn reviderar. Denne förklarar att branschen och 
revisorns erfarenhet avgör vilken tid det tar för revisorn att komma upp på 
inlärningskurvan. Ju svårare bransch desto större svårighetsgrad, vilket innebär en 
längre inlärningskurva. Revm1 fortsätter att beskriva kunskapen och erfarenheten som 
väldigt viktigt för att ”…  förstå  affären,  affärsriskerna  och  riskerna  för  fel.  Det  som  ska  
vara utgångspunkten för revisionen och ju större förståelse jag har för det, ju bättre 
blir revisionen och desto snabbare kommer jag att göra   en  bra   revision”.   Denne får 
medhåll av Revm2 som menar att branschkunskap är viktig för att revisorn ska kunna 
utföra en bra revision: ”  …  att  förstå  kundens  affär  och  risker  är  A  och  O.”  Samtidigt 
menar respondenterna att branschkunskap är mer viktigt i vissa företag än i andra. 
Revm3 hävdar att ”Ju  mer  man   kan   så  blir   ju   kvaliteten   säkert   bättre,  men  det   är   få  
branscher  som  jag  ser  som  skulle  vara  så  där  jättesvåra  att  jag  måste  tacka  nej”. 
 
Revm5 och Revm2 menar att det inte är ovanligt att revisorn vid byte av kund hittar 
saker som denne kan föreslå förbättringar på. Revm2 menar att detta kan ses från två 
perspektiv, ”  det  är  ju  väldigt  bra  om  man  kan  göra  det  för  då  ser  ju  kunden  att  man  
har något att tillföra som den förre revisorn inte har, så då hamnar man ännu bättre på 
det  här  med  förtroendet”.  Samtidigt menar denne att det kan få motsatt effekt om den 
nya revisorn hittar konstigheter som bara kostar en massa pengar att rätta till, vilket kan 
ge en dålig start med kunden. Revm5 menar att det kan uppstå problem vid byte internt, 
exempelvis vid generationsskiften, om det visar sig att det funnits felaktigheter som den 
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Sammanfattning erfarenhet och kunskap 
- Det tar tid att bygga upp kunskap om kunden och inlärningskurvan beror till 

viss del på branschen.  
- Kunskapen är viktig för att utföra en bra revision och branschkunskap är en 

stor fördel. 
- Vid byte av kund inom byrån finns möjlighet till kunskapsöverföring.  
- Kunskapen om kunden tappas vid byte av kund utom byrån.  
- Fördelen  med  byte  av  kund  är  att  ”nya  ögon”  kommer  in  och  granskar  

företaget.  

gamle revisorn inte uppmärksammat och menar därför att det underlättar om det var en 
annan byrå som hade uppdraget innan.  
 
Vid byte av kund inom byrån menar vissa revisorer att detta kan påverka 
kunskapsuppbyggnaden positivt. Revm1 menar att eftersom hela teamet inte byts ut 
finns en kontinuitet kvar vilket underlättar kunskapsöverföringen och revisorn åker 
snabbare upp på inlärningskurvan. Revm2 menar dock att vid byte av kund internt kan 
den avgående revisorn ha informationsövertag. Det är därför viktigt att den nye revisorn 
inte förlitar sig för mycket på vad den avgående revisorn tycker, utan måste snabbt  
komma in på banan och med “nya  ögon”  bilda sig en egen uppfattning om kunden. En 
generell åsikt bland respondenterna är att byte av kund påverkar genom att kompetensen 
och kunskapen om kunden tappas. Fördelen är dock att den nye revisorn kommer in i 
uppdraget med nya ögon vilket minskar risken för att revisionen utförs slentrianmässigt.  
 

5.1.5 Revisionskvalitet 
När det kommer till vad som kan anses påverka revisionskvalitet är alla revisorer ense 
om att den i grunden påverkas väldigt mycket av den enskilde revisorn och dennes 
kompetens. Revm3 menar att ”kvalitet kommer ändå någonstans ifrån den enskilde 
revisorn”.   Respondenten menar att problemet vanligtvis dock inte ligger i själva 
revisionen utan påstår:  
 
”När  man  ko llar  kvalitetskontroller  är  det  kanske  inte  revisionen  i  sig  som är problemet, utan hur man har 

dokumenterat det man har gjort , eller att man kanske i efterhand inte kan se att man har gjort det man 
faktiskt  har  gjort.”  

 
Alla revisorer är även eniga om att det inom branschen finns tendenser till tidspress och 
att detta kan påverka revisionskvaliteten. Revm4 säger: ”I  det  bästa  av  världar  skulle  vi  
ha hur mycket tid som helst på oss. Ju fler stickprov, ju mer tid vi hade, ju djupare 
skulle   vi   kunna  gräva”.  Flera respondenter menar även att tidspressen inom yrket är 
grundat på arvodespress, att det inte får kosta för mycket, och att detta avgör hur många 
timmar en revisor lägger ner på ett uppdrag. Revm5 menar att ”det  beror  ju  egentligen  
på att vi inte har förhandlat oss till ett högre arvode så vi har tid att  lägga ner mer tid 
än x antal timmar”.  Respondenten menar vidare att revisionen idag, jämfört med för 30 
år sedan har effektiviserats och att revisionen har blivit bättre med åren, ”Idag  är   vi  
mycket,  mycket  smartare”.  De konsekvenser som kan förekomma av tidspress beskrivs 
främst som bristen i dokumentation, att det blir för lite granskning och att revisorn 
möjligtvis slarvar och då missar något.   
 
Kommunikation är en annan viktig faktor för revisionskvaliteten. Enligt Revm4 är 
kommunikationen med ledningen och styrelsen ytterst viktigt eftersom ”…  det är där 
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Sammanfattning revisionskvalitet 
-  Revisionskvaliteten beror till stor del på den enskilda revisorn.  
- Alla är överens om att tidspress inom yrket förekommer och att det påverkar 

revisionskvaliteten genom slarvfel i granskningen och brist på 
dokumentation. 

- Arvodet är en bidragande faktor till tidspressen.  
- Kommunikationen är mycket viktig för revisionskvaliteten, speciellt för 

större bolag. 
- Byte av kund kan tvinga fram mer kommunikation.  
- Byråns storlek har betydelse för revisionskvaliteten då det finns mer 

erfarenhet och specialistkompetens.  
- Inga större åsikter om byråns ryktes påverkan på revisionskvaliteten.  

man  får  sin  input  och  det  är  där  man  får  bakgrunden  till  siffrorna”.  Denne får stöd av 
Revm2 som menar det är viktigt med en bra kommunikation för att få den information 
som behövs och att kunden är medveten om vilka krav som ställs samtidigt som det är 
viktigt för att veta vilka förväntningar kunden har på utförandet av revisionen. Revm3 
menar att kommunikationen är ännu viktigare i större bolag eftersom det kan vara 
svårare att förstå hur saker hänger samman. Samtidigt skapar kommunikationen en 
förutsättning för att förstå riskhanteringen i större bolag. Två av respondenterna anser 
att mer frekventa byten av kunder inom branschen förmodligen skulle öka 
kommunikationen. Revm2 menar att ”det   skulle   i   sig   tvinga   fram mer kommunikation 
mellan kunden och nya revisorn, kunden och gamla revisorn och mellan nya och gamla 
revisorn  också.  Det  skulle  bli  mer  kommunikation”. Revm3 resonerar på ett likande sätt 
och menar att kommunikationen skulle bli bättre. Övriga respondenter tror i sig inte att 
mer frekventa byten nämnvärt skulle påverka kommunikationen, utan menar att de t 
handlar om att bygga relationer och lära känna varandra. Ur denna synvinkel kan en 
intern rotation tänkas ha en positiv påverkan på revisionskvaliteten.  
 
På frågan om byråns storlek är avgörande för revisionskvalitet får vi den generella 
uppfattningen från respondenterna att byråns storlek har betydelse, inte minst när det 
handlar om kompetens. Erfarenhet, specialistkompetens, möjlighet att utbilda 
medarbetare och förse dem med rätt verktyg är avgörande faktorer för 
revisionskvaliteten och finns i större utsträckning att tillgå i större byråer än i mindre. 
Revm4 menar att ”det   finns   en   anledning   till   varför   det   bara   finns   4   stora   byråer   i  
världen”   och menar att de stora företagen ställer krav som bara vissa byråer kan 
tillmötesgå. När det kommer till byråns rykte och dess påverkan på revisionskvalitet är 
svaren något splittrade och vaga. Revm4 menar att ”ryktet   är   helt   ointressant”  medan 
andra respondenter menar att ”…   en byrå som har dåligt rykte har väl det av en 
anledning  och  då  kanske  det  säger  något  om  kvaliteten”.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.6 Reglering 
När vi kommer in på de regleringar som finns för revisorns oberoende idag börjar de 
flesta tala om analysmodellen. Alla revisorer anser att analysmodellen i grunden är bra. 
Revm2 tror på självreglering och att det ska vara revisorns eget omdöme och yrkesheder 
som ska vara det viktiga i bedömningen och anser därför att analysmodellen är ett bra 
verktyg. Övriga respondenter är lite mer skeptiskt inställda till modellen och menar att 
den bygger ganska mycket på bedömningar och att den inte är helt solklar. Revm3 
förklarar: ”Rätt   använd   är   den   ju   bra.   Sen   tror   jag   att   den   används   alldeles   för  
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slentrianmässigt, att man bockar  av  och  går  vidare,  man  funderar  inte.”  Revm5 håller 
med om att den är slentrianmässig. Denne utvecklar svaret och menar att: 
 
”Tanken  är  god  och  om  man  verkligen  sätter sig ner och funderar i de här banorna och försöker identifiera 
vilka hot som kan finnas i ett särskilt fall, och försöker beskriva de där hoten och hur man hanterar hoten, 

då är den väl rätt okej. Jag tror ju då kanske inte att det är så himla vanligt att man gör det riktigt 
ordentligt.” 

 
Revisorerna ser dock inga problem i att modellen är självgranskande. Frågan är vem 
som annars skulle kontrollera då revisorerna upplever att det skulle vara svårt för en 
utomstående person att bedöma hoten.  
 
När vi frågar vad som ytterligare krävs för att stärka oberoendet kommer tre av 
revisorerna in på ämnet om statlig revision. Ett alternativ skulle vara att revisorerna 
skulle vara utsända från staten, att revisorn tillhör skatteverket. Varken Revm4, Revm3 
eller Revm1 anser att detta skulle vara en bra lösning. Revm4 förklarar att med en statlig 
revision skulle det inte bli någon relation till kunden. Kunden skulle bara uppleva att 
”här   kommer   siffermaffian”   och revisorerna skulle inte inge något förtroende vilket 
skulle leda till en dålig revision. De två andra respondenterna håller med och menar at t 
revisorn får rollen som inspektör vilket sannolikt bidrar till att revisorn förlorar den 
nödvändiga kontakten med kunden.  
 
Alla revisorer är överens om att de regler som finns för revisorn oberoende idag är 
ganska väl avvägda. Dock anser Revm3 att bokföringsjävet är alldeles för hårt. Denne 
menar att: 
 
”Man  kan  tycka  att  årsredovisningen  är  en  teknisk  sammansättning  av  siffror.  Det  finns  en  lag  som  säger  i  
precis  vilken  ordning  det  ska  komma…  när  jag  började  i  branschen  höll  flera  rev isorer  på  med  bokslu ten 

och  jag  tror  inte  att  vi  hade  fler  felaktiga  rev isionsberättelser  då.”  
 
De kommer samtliga in på diskussionen om revisorsrotation och byrårotation och alla 
anser att det kanske kan behövas något för att stärka oberoendet när det kommer till 
revision av stora noterade bolag. Revm4 säger ”jag  förstår  lagstiftarna  hur  man  tänker.  
Jag menar, nya kvastar sopar bäst. Det görs ju oftast på samma sätt som det gjordes 
föregående   år   helt   enkelt”   och menar vidare att det kan vara nyttigt med nya ögon. 
Revm1 menar att det efter 7-10 år känns rimligt att revisorn ska lämna över till någon 
annan som ser på uppdraget med friska ögon, men att revisorsrotation borde vara 
tillräckligt. Övriga respondenter är mer avigt inställd till revisorsrotation och menar att 
det inte tillför något. De upplever att det finns en problematik med att endast 
påskrivande personer och nyckelpersoner i teamet omfattas av regeln. Revm5 menar att: 
 
”många  av  medarbetarna  i  teamet  kommer  att  vara  kvar  även  om  man  roterat  revisor  så  att  säga,  vilket 

gör att revisionen i mångt och mycket kommer att utföras på samma sätt, i alla fall om man går i samma 
invanda hjulspår, och har man sen tidigare tyckt att något är bra, så gör man förmodligen det i 

fortsättningen också. 
 

Denne får medhåll både Revm4 och Revm3 som menar att det inte får någon egentlig 
effekt. Revm5 anser att rotation trots allt är vettigt, men denne anser att rotation ska ske 
på byrånivå. Revm3 och Revm4 är även de inne på den linjen. Revm3 menar som flera 
andra av respondenterna att det är trist för revisionsbyråerna att tappa uppdrag, men då 
detta skulle gälla större företag finns det bara ett antal byråer som kan hantera sådana 
kunder. Detta skulle betyda att ”roterar   man   så   kommer   något   annat   in   från   andra  
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Sammanfattning reglering 
- Dagens reglering är i grunden bra.  
- Analysmodellen är bra om den används på rätt sätt. Byggs på bedömningar 

varför den lätt kan bli slentrianmässig.  
- Nuvarande regler är väl avvägda. Ett alternativ skulle vara statlig revision, 

vilket inte rekommenderas.  
- För revisorns oberoende anser majoriteten att byrårotation är bättre än 

revisorsrotation då hela teamet byts ut vid en sådan rotation.  

hållet”  och menar vidare att byrårotation snarare skulle skapa en större koncentration 
till de större revisionsbyråerna. Revm4 ser även på det här med byrårotation ur ett annat 
perspektiv. ”Om  du   tittar   på   svenska  börsbolag   så   tror   jag  att   de   faktiskt   byter  med  
jämna mellanrum. Så på nått   sätt   regleras   det   ju   också   lite   sig   självt”.   Denne får 
medhåll av Revm3   som   också   diskuterar   företetagens   ”naturliga”   rotationen. Revm2 
anser att aktieägarna själv ska ha rätt att välja när denne ska byta revisor. Samtidigt 
anser denne att det kan vara ofrånkomligt att införa byrårotation för att tredje part ska 
behålla ett högt förtroende för revisorn. Denne tillägger dock att det ska finnas en 
medvetenhet om att detta innebär en risk för sämre revisionskvalitet i vissa situationer:  
 
”Revisionens kvalitet skulle kunna försämras av mer frekventa byten i mindre och medelstora företag 

eftersom rev isionen blir en mer standardiserad tjänst som man upphandlar med jämna mellanrum. Då b lir 
du en utbytbar leverantör istället för en förtroendefull partner. Inte lika stor risk i större bolag, men 
tendenserna finns att revisionen tenderar att bli en commodity som inköpsavdelningen upphandlar.”  

 
Revm5 går djupare in i diskussionen om byrårotation och funderar över hur många år 
som borde gälla och anser att det är en svår fråga att ta ställning till. Denne förklarar att 
det inte borde vara mindre än fyra år eftersom det då skulle vara ogörligt. Revisorn 
förklarar vidare att det är viktigt att tiden inte är för kort eftersom att revisorerna måste 
få en rimlig chans att sätta sig in i verksamheten vilket kan ta ett antal år. ”Jag   skulle  
säga någonstans mellan fyra och sju år kanske är en rimlig rotationstid, fyra till sex till 
och  med”.   

5.2 Revisorer utan erfarenhet av noterade bolag 
De revisorer som ingår i vår studie och som inte har erfarenhet av att arbeta med 
noterade bolag har varit godkända eller auktoriserade revisorer i mellan 6-25 år. Några 
är delägare i byrån den jobbar åt medan andra nyligen har bytt revisionsbyrå. Det är 
ägarledda, mindre till medelstora lokala bolag som är de främsta kunderna hos dessa 
revisorer. Revisorerna ger ett intryck av att det är ovanligt att en kund byter revisor om 
det inte finns någon speciell anledning för det. En revisor använder uttrycket ”göra  slut   
med   sin   revisor”. En annan av revisorerna låter oss förstå relationen med kunderna 
genom att säga ”  Det  är  svårare  att  byta  revisor  eller  ekonomikonsult  än  fru.  Så  när  du  
jobbar  med  ägarledda  bolag  så  blir  du  väldigt  tajt,  enormt  tajt.”. Vissa av revisorerna 
har haft kunder som har hängt med dem under hela dennes tid som revisor medan andra 
inte har haft någon längre kundrelation som varat i mer än sju år. Alla revisorer hävdar 
också att det är mycket vanligt att kunderna stannar kvar hos samma revisor om det inte 
är så att kunden av någon anledning är missnöjd. Det finns dock även de kunder som 
väljer revisor efter pris.  
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5.2.1 Oberoende  
Även om de flesta av revisorerna tycker att det är svårt att svara på vad som 
kännetecknar en oberoende revisor är alla helt eniga om att oberoendet är jätteviktigt för 
revisorns yrkesroll i stävandet efter att behålla sin integritet och agera självständigt. 
Däremot menar vissa att det beror på vilket perspektiv oberoendet ska ses ifrån. Revu9 
menar   att   ”I min yrkesroll som revisor, det vill säga påskrivande revisor, så är det 
jättebetydelsefullt. Sedan för min inkomst eller byråns inkomst har det väldigt liten 
betydelse.” Även vid frågan om vad som kännetecknar en oberoende revisor kommer 
ord som integritet, objektivitet och självständighet upp. Revu8 beskriver att en 
oberoende revisor måste kunna känna att denne kan ta beslut som inte är så roliga för 
kunden men som denne ändå måste ta på grund av sin profession. Revisorn förtydligar 
detta genom att säga att ”Man är tvungen att, utifrån den yrkesroll som man har valt, 
stå fast vid det som ska vara rätt och riktigt och inte låta sig ledas av att det kan bli 
konsekvenser för motparten.”. 
 
 
Vid frågan om vilka möjligheter det finns att vara helt oberoende i en relation till en 
kund är svaren splittrade. Även i detta fall kommer revisorns roll som en professionell 
part in i diskussionen. Revu6 beskriver att det i relationen med en kund gäller att kunna 
vara professionell och att kunna skilja på när revisorn är i sin profession och när denne 
är i sin privata roll. Konfunderingar som ”vad  är  helt  oberoende”  förekommer också, 
men de flesta beskriver det som Revu7, att ”…  vi  är  ju  människor  så  man  har  ju  alltid  
någon   form   av   relation   så   fort   man   har   pratat   med   en   person.”.   Vidare menar 
revisorerna att för att kunna vara helt oberoende så kan de inte lära känna kunden, 
samtidigt som de måste ha någon slags relation med kunden för att kunna utföra en bra 
revision. Det ges många exempel på relationer som inte är bra för revisorns oberoende 
och i vilka revisorerna skulle undvika att ta på sig ett uppdrag. De vanligaste 
relationerna som togs upp var relationer till nära släktingar eller vänner. Revu9 
förtydligar varför det inte är populärt att vara revisor åt vänner med att säga:  
 
”Det  är  klart,  jag  har  ju  vänner  som frågar om jag kan vara revisor år dem, men det är jag inte. Inte utifrån 

aspekten att jag känner att jag inte skulle kunna vara oberoende, problemet är nog mera att det kan vara 
obekvämt  för  dem.”  

 
Spontant svarade de flesta av revisorerna att det faktiska oberoendet är det som är det 
viktiga hos en revisor. Efter att ha funderat och diskuterat lite kom de dock fram till att 
även det synbara oberoendet är väldigt viktigt för yrkesrollen. Revu10 menar å ena sidan 
att ”det   ser   inte   bra  ut   om  du  granskar  din   syster trots att ni inte har någon relation 
eller   känner   varandra”. Å andra sidan menar vissa av revisorerna att en revisor kan 
spela oberoende och ändå mentalt inte vara det. Vissa av revisorerna ser också 
kopplingar mellan det faktiska och synbara oberoendet och menar att om omgivningen 
inte uppfattar relationen till en kund som oberoende så finns det ofta en orsak till det. 
Revu6 menar att en revisor, vars faktiska oberoende skiljer sig från det synbara, ”lurar  
ju egentligen allmänheten eftersom det är ett   förtroendeuppdrag”. De övriga 
revisorerna svarar på liknande sätt och menar att det skadar tilltron till rättssamhället 
och att det blir en förtroendekris vid skillnad mellan det faktiska och synbara 
oberoendet. När det kommer till hur de uppfattar allmänhetens syn på revisorn 
oberoende är det vissa som inte har någon uppfattning om det och andra som anser att 
den är bra. De menar också att det är skillnad för större, noterade bolag och i större 
städer när det kommer till det synbara oberoendet då det där det finns mer press från 
omgivningen och media. Revu8 tillägger också att  ”även  om  allmänheten  och  kunderna  
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Sammanfattning oberoende 
- Oberoendet är mycket viktigt i yrkesrollen och beskrivs som; integritet, 

objektivitet, självständighet och professionalism.   
- Revisorn måste ha någon slags relation till kunden, men att denne måste 

kunna skilja på den privata och den professionella rollen.  
- Det faktiska oberoendet är viktigare än det synbara. 
- Ingen större uppfattning om hur allmänhetens förtroende för revisorn, men 

vissa anser att allmänheten inte uppfattar revisorns roll på rätt sätt.  
- Vänskapshot och självgranskningshot benämns som vanliga.  

inte  riktigt  förstår  det  där  så  är  det  så  otroligt  uppstyrt  inom  alla  byråer” och menar att 
de egentligen inte borde känna någon oro över revisorns oberoende. 
 
Alla revisorer ger vänskapshotet som exempel på hot som kan uppkomma mot 
oberoendet, det vill säga att revisorn och kunden har eller utvecklar en vänskap mellan 
varandra. Speciellt i mindre städer där ”alla  känner  alla” eller där de flesta har någon 
slags koppling till varandra. Några anser att detta hot är det som är störst mot dem i 
deras roll som revisor, just för att det krävs en viss kontakt mellan revisorn och kunden. 
Däremot är det inte alla som anser vänskapshotet vara något stort hot. Revu8 säger att 
”…det   finns   ju   val   att   göra,  man  kan   säga  att  jag   vill   inte   vara   kvar  utan   vi   har   en  
vänskapsrelation  istället”. Även Revu6 menar att så länge revisorn kan anta sina olika 
roller som vän eller revisor och det går att vara oberoende så är det inga problem och 
säger att ”Så   länge   jag  kan  vara  det   så  då  tror   jag  att  jag  kan  vara  kvar   som   revisor  
och  skulle  jag  inte  kunna  det,  ja,  då  måste  jag  hoppa  av”. Revisorerna påpekar även att 
det dock kan finnas de revisorer som inte anammar detta tankesätt. 
 
Andra hot som togs upp var ekonomiska hot som bland annat kan uppkomma när en 
revisor blir beroende av en kund då denne utgör en väsentlig del av arbetsinsatsen. Även 
det faktum att priset alltid påverkar och att risken finns att kunden byter revisor är en 
stor risk mot oberoendet. Revisorerna påpekar dock snabbt att det självklart inte borde 
finnas något sådant hot. Självgranskningshotet är, utöver vänskapshotet, ett hot som 
många anser vara ett av de vanligaste. Däremot menar Revu8 att revisorer är så hårt 
hållna och att alla byråer, stora som små, är så pass uppstyrda att självgranskningshotet 
inte är något problem. Revisorn menar snarare att det kan bli till fördel att en kollega 
hjälper samma kund då revisorn vet dennes kompetens och kunskap och därför kan 
fokusera på granskningen. Revu6 menar dock tvärtom, att risken finns att en revisor inte 
vill stöta sig internt om denne ska granska något som en kollega har gjort och det 
förekommer felaktigheter i det materialet. 
 
Några av revisorerna menar också att oberoendet inte är lika viktigt för kunderna som 
för revisorerna i deras yrkesroll. Detta då kunderna inte ser någon skillnad på rollen som 
revisor och rollen som redovisningskonsult. De menar att kunderna kan komma och 
fråga efter en revisor när det i själva verket är en rådgivare de behöver. Revu10 säger att 
”har  man   köpt   en   tjänst   av  oss   och   vi   då  gör  bokföring  och   revision,   de  har   liksom  
ingen  större  urskiljning  på  vad  som  är  vad  och  vem  som  gör  vad”. 
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5.2.2 Identifikation och relationer 
En relation till en kund ska enligt Revu7, Revu8 och Revu9 vara öppen. Med det menar 
de att det ska finnas en dialog mellan revisorn och kunden och att det inte ska vara 
något problem att kontakta varandra vid eventuella funderingar. Revu9 säger också att 
en kund inte ska mörka något i relationen. Det faktum att det tar ett tag att lära sig 
verksamheten och att det därför är viktigt att kunna vara tillgängliga för varandra och ha 
någon  slags  ”närhet”  är  också  en  bidragande  orsak  till  att  ha  en  bra  kommunikation. Det 
är också viktigt att komma nära kunden då revisorerna menar att ju mer de får veta och 
ju närmare de kommer kunden, desto lättare är det att göra revisionen. Revu6 säger 
också att revisorer i ägarledda bolag vill veta hela privatekonomin, vad de har för planer 
privat och vad de har för planer i bolaget. Detta för att veta hur kunden kan 
sammankoppla dessa planer och för att få fram denna information krävs det en god 
relation mellan revisorn och kunden. Revisorerna upplever att riskerna i en relation till 
en kund är att revisorn vill kunden för väl. Revu10 säger ”man  vill  ju  hjälpa  kunden  så  
mycket man bara kan och då kan man ju trampa över de här oberoendereglerna om 
man  har  otur,  men  på  de  mindre  bolagen  är  de  inte  lika  hårda  som  på  de  större.”. 
 
Många av revisorerna menar att det innebär större risker att ha stora eller välkända 
företag som kunder. Detta då det är många som har ögonen på dessa bolag och att en 
revisor då kan riskera att få dålig publicitet och rykte om det skulle inträffa något. 
Samtidigt som större eller välkända kunder innebär en högre risk menar Revu9 att det 
också är ”en   fjäder   i   hatten” att vara den som reviderar ett känt företag. Även Revu6 
framhäver att det är viktigt att ha välkända företag som kunder för att på så sätt locka till 
sig andra kunder. Däremot påpekar revisorn också att det inte får påverka rollen som 
revisor, men att det nog finns flera revisorer som böjer sig för det stora företaget för att 
får ha kvar det som uppdrag och inte stöta sig med ledningen. Revu7 menar att vid 
uppdrag med större kunder ställs det högre krav från bägge parter, både från 
arbetsgivare och från kunden, att det ska fungera och att dessa uppdrag därför kan blir 
en större prioritet än för mindre uppdrag.  
 
Revisorerna gav ett vagt svar på hur viktig de anser att en specifik kund kan vara för en 
byrå. De menar dock att vissa kunder är viktigare än andra kunder då det ändå finns en 
ekonomisk del i det hela. I vissa fall kan en byrå förlora många timmar om en viss kund 
väljer att byta byrå. Revu8 tycker att ”Det är som egentligen, även om det är mer 
reglerat hos oss, något som alla företag  inte  ska  vara  beroende  av”. En annan menar att 
denne aldrig har upplevt att en specifik kund skulle vara extra viktig.  
 
I rollen som revisor ser de flesta att deras viktigaste uppgift är att göra ett bra jobb med 
att hjälpa kunden att följa de lagar och regler som finns. De tycker att det viktigaste är 
att lämna ifrån sig en påskriven årsredovisning som är korrekt och riktig. Samtidigt 
beskriver Revu7 sig själv som en länk i kedjan för det kontor som denne jobbar på. På 
ett liknande sätt menar Revu9 att en revisor kan sätta sig och jobba var som helst då den 
allra största delen av arbetet går ut på kundkontakter men att byrån ändå är så pass 
betydande att utan den så skulle revisorn inte göra ett lika bra jobb. Alla respondenter är 
där eniga om att det är en fördel att tillhöra en byrå, eller att det i alla fall måste vara 
minst två som jobbar tillsammans, då kontakten med kollegor innebär ett dagligt utbyte. 
Då reglerna i branschen ändras rätt snabbt är det också lättare för de större byråerna att 
hålla personalen uppdaterade på det nya. Revu10 menar att det kommer att bli svårare 
och svårare att vara ensam revisor. Revu8 påpekar att kvalitetskraven i ISQC1 är 
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Sammanfattning identifikation och relationer 
- I en relation till en kund bör det finnas öppenhet, tillgänglighet och 

kommunikation.  
- Risken med en för tajt relation är att revisorn vill kunden för väl.  
- Stora eller välkända kunder har en viss betydelse för att locka andra kunder, 

men innebär större risker på grund av den mediala uppmärksamheten.  
- Många anser att det är en fördel att tillhöra en byrå då det idag kan vara svårt 

att vara ensam revisor eftersom det finns mer kunskap att tillgå inom en byrå 
med större personalstyrka.  

- Uppförandekoderna inom branschen är bra at luta sig mot och för att 
upprätthålla skattemoral och rättsordning. Det handlar dock i stort om sunt 
förnuft. 

- Långa relationer med kunder är generellt positivt, men det finns risk för jäv 
och att familjära band bildas. Tveksamt i större bolag.  

omöjliga att klara av utan stöd från varandra och tillägger att ”det  är  frågan  om  de  små  
byråerna  klarar  av  den  här  utvecklingen  som  finns  nu  genom  de  här  kvalitetskraven”. 
 
Revu8 och Revu10 menar att uppförandekoderna som finns inom yrket är ganska 
naturliga koder och mest handlar om sunt förnuft och tycker inte att det är nödvändigt 
att ha dem nedskrivna. Samtidigt anser Revu7 att de har en betydelse för att upprätthålla 
någon slags skattemoral och rättsordning i samhället. Revisorn tillägger att ”gör   vi  
överträdelser där och det uppmärksammas så får vi ju per automatik anmärkningar på 
det”. Revu9 tycker också att de lagar och etiska regler som finns är bra att luta sig mot i 
situationer där en revisor blir ifrågasatt, speciellt också i de situationer där revisorn kan 
förstå sin missnöjda kund. 
 
Alla revisorerna tycker generellt att långa relationer med kunder är något som är 
positivt. Samtidigt tycker de att det även är roligt med nya relationer och inspirerande 
att få jobba med nya människor. Däremot anser Revu10 att långa relationer med kunder 
inte är att rekommendera i större företag. Revu8 menar att ”  ju  mer  man  lär  känna  och  
får  vara  med  om  ett  bolags  utvecklig,  ju  bättre  tycker  jag  att  man  kan  samspela”. Revu9 
tillägger dock att det naturligtvis finns risk för jäv om relationen blir för tajt.  

5.2.3 Förtroende 
I de svar som ges genom hela intervjun återkommer många av revisorerna till begreppet 
förtroende. Förtroendet menar de ska finnas från båda håll, både från revisorn och från 
kunden. Många av revisorerna menar att förtroende innebär att kunden kommer tillbaka 
och känner att den kan lita på revisorn att bedöma och tycka till om saker. Även i frågan 
om vad förtroende innebär återkommer Revu7 och Revu9 till öppenhet och att kunden 
ska våga säga vad den vill till revisorn. Tillit är också något som Revu7 anser vara 
synonymt med förtroende medan Revu6 pratar om ärlighet och avsikt. Revu8 menar att 
ett för svagt förtroende mellan en revisor och kund är förödande om de i relationen 
känner att de inte kan säga vad som helst eller fråga vad som helst. De övriga 
revisorerna menar att vid ett för svagt förtroende från endera parten så har en revisor 
inte kvar uppdraget speciellt länge. Antingen byter kunden, frivilligt eller på 
uppmaning, till en ny revisor eller så avsäger sig revisorn själv uppdraget. Revu6 menar 
att vid för svagt förtroende accepterar denne inte ett uppdrag. Vid ett för starkt 
förtroende säger Revu7:  
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Sammanfattning förtroende 
- Förtroende innebär att en kund kommer tillbaka och litar på revisorn samt att 

kunden ska vara öppen och våga säga allt till revisorn.  
- Ett för svagt förtroende är förödande för revisionen och innebär att 

uppdragen blir kortvariga.  
- Vid ett för starkt förtroende finns risken att revisorn gör för mycket och att 

denne måste behålla sin skepticism.  
- Tiden har stor betydelse för uppbyggande av förtroende men förtroendet 

beror även på personkemin.  
- Dialogen mellan revisor och kund är viktig varför meningsskiljaktigheter 

inte är så farligt. Däremot kan för mycket meningsskiljaktigheter försämra 
förtroendet, men i vissa fall kan det även stärkas.  

”Det  är  klart  att  vi  ska  ju  alltid  ha  någon  form  av  skepticism  i  vår  bedömning  så  man  kanske  kan  lita på en 
kund till 99 %, men inte i 100 % så att säga. Vi ska ju också ta ställning till risken för oegentligheter och 
fel  och  så  vidare  så  man  kan  ju  inte  blint  säga  att  den  mest  ärliga  personen  i  hela  världen  aldrig  gör  fel.”  

 
De övriga revisorerna menar att det finns risk för att de gör för mycket i sin roll som 
revisor. Detta dels genom att kliva över gränsen för vad revisorn borde och inte borde 
göra och dels genom att kunden låter revisorn avgöra i för många frågor. Revu9 menar 
att ”…  skillnaden mellan  rådgivning  och  förtroende  är  väldigt  hårfin.”. 
 
Gemensamt för alla revisorer är att de anser att förtroende byggs upp med tiden. Revu9 
säger ”Det är självklart att ju längre jag har haft en kund ju mer förtroende får vi för 
varandra”.   Däremot   menar   Revu8 att det är olika beroende på hur kemin mellan 
revisorn och kunden är. Revisorn menar att det i vissa kundrelationer alltid kan kännas 
lite ”kantigt”  medan i andra relationer matchar revisorn och kunden varandra jättebra. 
Revu7 säger att förtroende byggs upp genom att kunden känner sig sedd, att revisorn gör 
saker i tid och att kunden får den uppmärksamhet som uppdraget kräver. Revisorn 
tillägger även att ett förtroende byggs upp successivt och kan raseras fort.  
 
Vid meningsskiljaktigheter med en kund menar Revu7 att det alltid är bra med en riktig 
dialog med kunden och att det kan vara ett gott tecken att ha diskussioner kring vissa 
frågor. Däremot menar revisorn att om de inte hamnar på samma våglängd och att de 
ständigt har en avvikande syn från motparten så skadas förtroendet i längden. Även 
Revu8 tycker att revisor och kund kan tycka olika men att förtroendet påverkas om 
revisorn märker att kunder far med osanning. Speciellt i början av en kundrelation anser 
revisorn att denne måste vara mer på sin vakt då förtroendet inte ännu hunnits bygga 
upp och att revisorn inte riktigt känner kunden. De övriga respondenterna håller med 
om att det kan finnas lite meningsskiljaktigheter så länge parterna respekterar varandra 
och för ett resonemang. Revu9 menar till och med att förtroendet i vissa fall då också 
kan stärkas. 
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Sammanfattning erfarenhet och kunskap 
- Kunskap om kunden underlättar revisonen och byggs upp med tiden.  
- Det kan beskrivas med en inlärningskurva som stiger i början som sedan 

plana ut och till slut dalar.   
- Branschkunskapen anses vara viktigare för större kunder.  
- Vid byte av kund inom byrån finns möjligheter till kunskapsöverföring.  

5.2.4 Erfarenhet och kunskap 
När det kommer till kunskapen inom ett företag säger Revu7: 
 

”Första  året  man  reviderar  ett  nytt  uppdrag  så  har  man  ju  ett  litet  handikapp  jämfört  med  den  som  har  
gjort det tidigare år eller under ett flertal år. Så det är väl någon slags kurva över det där att det blir bättre 

och så sedan går det för lång tid då kanske det blir en slentrian i det hela och så sjunker kvaliteten på 
något  vis.” 

 
Denna kunskapsuppbyggning är något som alla revisorer är eniga om och menar att de 
med tiden lär känna kunden och samlar kunskap om företaget. De lär sig både vad som 
fungerar och vad som inte fungerar, vad som finns i balansräkningen och 
resultaträkningen och vilka rutiner kunden har. Detta menar de är något som underlättar 
i deras jobb som revisor och gör att tiden lättare kan effektiviseras. Med tiden menar de 
dock att revisorn inte ser alla möjligheter som finns och vad revisorn skulle ha kunnat 
göra ytterligare och att revisorn därför tappar uppmärksamheten med tiden. Revu8 
uttrycker det som att ”man  ser  inte  skogen  för  alla  träden”. 
 
Alla respondenter är eniga om att även branschkunskapen är något som är till fördel i 
deras yrkesutövande. Revu10 menar att det bland annat är till stor fördel att prata 
”kundens språk” men att branschkunskap däremot är viktigare för de som har stora 
företag som kunder än för de som har mindre företag. Om en revisor har stora företag 
som kunder riktar denne mer in sig på en viss bransch medan de revisorer som har hand 
om mindre företag oftast får vitt skilda branscher att hantera, vilket gör det svårt att 
hinna bli specialist på alla områden. Revu8 och Revu9 hävdar båda att de inte skulle 
vilja ta på sig uppdrag som är för stora eller i en viss bransch då de inte har tillräckligt  
med kunskap för det. 
 
Vid byte av kund är problemet för en del av revisorerna att de inte riktigt känner kunden 
och de vet inte på förhand om det blir en bra eller dålig relation eller om det är en bra 
eller dålig kund. Vid tillfällen som kollegor har bytt byrå har de ibland försökt locka till 
sig kunderna och de har då haft fördelen att redan känna kunden på grund av deras 
förhållande tillbaka i tiden, vilket enligt Revu10 gör det lättare att få med sig kunderna 
vid byte av byrå. Vid byte av kund inom byrån menar revisorerna att det är en stor 
fördel kunskapsmässigt, även om en helt ny kund utifrån innebär nya möjligheter 
affärsmässigt. Vid exempelvis generationsskiften, som många av revisorerna har varit 
med om, kan den gamla revisorn överföra sin kunskap till den nya revisorn, vilket 
sparar tid och underlättar i arbetet. Revu8 säger:  
 
”Enligt god sed ska man ju alltid kontakta den tidigare revisorn, men det sker oftast genom mail. Man 

skickar ett mail och får några korta rader eller kanske ringer. Så det är klart, har man revisorn bredvid sig 
eller  som  är  på  väg  att  trappa  av  och  sluta,  det  ger  ju  mycket,  mycket  mer,  absolut.”  
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5.2.5 Revisionskvalitet 
Vid frågan om vad som kan påverka revisionskvaliteten utbrister Revu9 ”Tid,   tid   och  
sedan  är  det  tid”. Revu7 och Revu8 är också snabba på att påpeka att tiden är avgörande 
för vilken kvalitet revisionen har. Alla revisorer anser att det förekommer tidspress i 
yrket, om inte hela tiden så i alla fall säsongsvis. Revu10 säger att ”Tidspress  har  man  
väl   alltid   mer   eller   mindre” och berättar att vid situationer där det förekommer mer 
tidspress finns risken att revisorn gör slarvfel. Däremot påpekar revisorn att trots 
tidspressen ska revisorerna alltid gå igenom sitt granskningsprogram, annars har de inte 
gjort det arbete som de ska. Revu6 håller med och menar att tidsbristen inte påverkar de 
där belopp som de vill fånga upp utan att det snarare är så att andra poster inte granskas 
lika noggrant. De övriga revisorerna anser också att risken vid tidspress är att revisorn 
genar för mycket, slarvar mer och att revisionen inte är så genomarbetad som den ska 
vara. Revu8 menar också att det, som påskrivande revisor, är jobbigt att inte vara helt 
säker på om materialet är granskat efter konstens alla regler. Revu10 menar också att 
personen i sig påverkar kvaliteten på revisionen då alla revisorer är olika och har olika 
mått av noggrannhet. 

Respondenterna har under intervjuns gång nämnt hur viktigt det är med kommunikation 
i sin relation med kunden. Även i fråga om revisionskvalitet anser alla revisorer att 
kommunikationen med ägaren är mycket viktig. Revu7 uttrycker sig såhär: 

”Det  är  v ikt igt  att  man  har  en  dialog,  för  att  det  är  ju  ett  sätt  att  lära  sig  företaget.  För  det  är  ju  de  som  är  
ytters ansvariga. Det är de som har svar på de dagliga frågorna som dyker upp, så det är de som sitter inne 

med  den  bästa  informationen.” 
 
 

De övriga revisorerna menar att det inte går att utföra någon revision utan 
kommunikation med kunden och att revisorn även i de minsta frågor måste prata med 
den som leder bolaget. Det är också viktigt att få löpande information om vad som 
händer i kundens verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Samtidigt 
menar Revu6 att bra kommunikation också hjälper till att få in mer uppdrag till byrån då 
kunden spontant kan fråga om hjälp med något.  

De flesta av revisorerna anser inte att kommunikationen skulle ändras på något sätt om 
kunderna skulle byta revisor oftare. Några menar att det självklart är lättare att ringa och 
få svar på frågor av en kund som revisorn har haft en lång och bra relation med, men 
påpekar att detta inte ska påverkas av att det är en ny kundrelation. Revu9 hävdar att 
kommunikationen inte blir bättre vid byten men att det samtidigt kan vara bra för 
kunden då revisorn menar att ”…  man blir  ju  lite  fet  och  lat  efter  ett  tag”. 

När det kommer till frågan om storleken på byrån spelar någon roll för revisionskvalitet 
säger Revu8 ”Jag   tycker   egentligen   inte   att   storleken   har   någon   större   betydelse”. 
Revisorn menar att det är människorna som brinner för yrket som är det viktiga. Revu10 
påpekar att det på de större byråerna finns vissa kvalitetskrav som en revisor måste hålla 
men att det på de mindre byråerna beror på individen själv och att det i dessa bolag blir 
svårare och svårare att hålla uppe den kvalitet som krävs. Även Revu7 anser att 
revisionskvaliteten är mycket individuell utifrån det revisionsteam som jobbar och 
vilken typ utav uppdrag det gäller. Är det stora internationella uppdrag så kan det, 
menar revisorn, finnas ett visst antal aktörer som har erfarenhet och kunskap av att 
hantera det, men att det för mindre och medelstora företag inte spelar så stor roll. 
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Sammanfattning revisionskvalitet 
- Tid är det som huvudsakligen påverkar revisionskvalitet.  
- Samtliga är överens om att tidspress förekommer i branschen och kan leda 

till slarvfel och en icke genomarbetad revision.   
- Kommunikationen är viktig för revisionen och förekommer den ingen 

kommunikation blir det inte heller någon revision.  
- Revisorerna ser inte att kommunikationen ska påverkas negativt vid byte av 

kund.  
- Byråns storlek har inte så stor betydelse för revisionskvaliteten, utan det 

beror till större del på teamet och vilket slags uppdrag det är.  
- Byråns rykte spelar bara roll för kundernas val av revisionsbyrå.  

Många av revisorerna anser att en revisionsbyrås rykte spelar roll för kundernas val. 
Detta beror också på hur stort företaget som söker sig till revisionsbyrån är. De menar 
att större företag väljer en större revisionsbyrå medan de mer lokala, mindre företagarna 
likaväl kan gå till en enmansbyrå där priset ofta är lägre. Vissa menar även att 
revisionsbyråns rykte beror på storleken på byrån och att de större byråerna därför har 
ett försprång i att de flesta redan tycks veta vad byrån står för. Revu7 säger: 

”Det  är  klart  att  det  är  viktigt, för jag menar företagarna pratar ju med varandra och de delar erfarenheter 
och är det någon byrå som ständigt återkommer med brister i någon form, eller att de upplever att de inte 
får  den  hjälp  och  i  den  tid  de  förväntar  sig  så  är  det  ju  illavarslande  för  det  kontoret  eller  för  den  byrån.”  

 

5.2.6 Reglering 
Många av revisorerna började prata om analysmodellen vid tal om de regleringar som 
finns för att stärka oberoendet. Det är ingen som tycker att analysmodellen är onödig 
om än ”ett   nödvändigt   ont”. En del hävdar att mottagandet av analysmodellen var 
väldigt svalt när den kom men att den nu är så etablerad i branschen. Många anser idag 
att modellen är bra om den används på rätt sätt. Revu9 säger ”… om jag lägger ner 
tiden, en timme på den där och verkligen funderar igenom så är den jättebra. Då kan 
jag  på  ett  sätt  motivera,  det  är  ju  svårt  att  motivera  bort  sig.”.  Även Revu10 menar att 
så länge en revisor har gjort analysmodellen och den är rätt och riktig så klarar revisorn 
sig i oberoendekontrollen.  Revisorn  utvecklar   ”Men då är det ju återigen det här med 
synliga oberoendet. Ja, folk kanske tycker att det ser konstigt ut fast jag kanske klarar 
mig  där.  Allt   är   ju   bedömningsfrågor.” Att modellen är självgranskande tycker ingen 
utgör något problem då de inte ser vem som annars skulle kunna bedöma oberoendet 
bättre än dem själva. Dessutom, menar vissa, finns det stödfunktioner då revisorn kan 
ringa kollegor eller andra som kan ge en ”second  opinion”. 

Utöver analysmodellen anser Revu8 att reglerna för revisorns oberoende generellt är 
mycket stränga. Revisorn menar att regleringen många gånger går ut på allt för mycket 
dokumentation för att skydda sig själv som revisor och att det då inte blir speciellt  
kundvänligt. Även missnöje över bokföringsjävet, speciellt för de mindre företagen, 
kommer upp i diskussionen. Revu6 menar ”Jag   får   göra   ett   förslag  på  hur  du   skulle  
kunna bokföra men jag får inte göra det själv och det blir ju som att ta det lite till sin 
spets.”. Det är inte många av revisorerna som skulle kunna tänka sig vad som 
ytterligare skulle behöva göras för att stärka oberoendet.  
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Sammanfattning reglering 
- Vid diskussion om dagens reglering påtalas analysmodellen som anses bra 

om den används på rätt sätt. Detta innebär att revisorer ska ta sig tid att göra 
den ordentligt.   

- Självgranskningen med analysmodellen ses inte som något problem då det 
inte finns någon annan som kan göra bedömningarna.  

- Ytterligare reglering anser de inte behövs då vissa anser att det redan finns 
för mycket regling idag.  

- Revisorerna saknar kunskap om revisionsrotation och byrårotation, men har 
ändå den generella åsikten att byrårotation skulle ge mer effekt än vad 
revisorsrotation gör.  

Revisorerna är splittrade i frågan om vad de anser om revisorsrotation och byrårotation 
och ger tvetydiga svar. Många påstår att de inte har tillräckligt med kunskap eller 
erfarenhet av regleringen för att kunna diskutera ämnet djupare. Revu7 tycker att 
rotation skulle kunna stärka oberoendet och menar att ”… en lång relation kan ju på 
något   vis   inkräkta   på   oberoendet.”  Vissa menar att byrårotation är det som bör ge 
någon effekt då största delen av revisionsteamet är kvar vid en revisorsrotation.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyserar vi vilka likheter och skillnader som framkommer mellan våra 
två olika grupper av revisorer. Vidare kommer analysen även behandla kopplingen 
mellan det insamlade empiriska materialet och vår teoretiska referensram. Med vår 
hermeneutiska kunskapssyn utgår vi från revisorernas åsikter för att sedan göra egna 
reflektioner och tolka helheten.  
 

6.1 Oberoende 
 
Tabell 2: Gruppjämföresle oberoende  
 Grupp 1: 

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Betydelsen i yrkesrollen - Mycket vikt igt - Mycket vikt igt 
Kännetecken oberoende 
revisor 

- Integritet, kunskap, självständig 
uppfattning, opartiskhet 

- Integritet, objekt ivitet, själv-
ständighet & professionalism 

Möjlighet att vara hel t 
oberoende 

- Majoriteten anser att det finns goda 
möjligheter utifrån bl.a. yrkesheder 

- Anställningsvillkor & kundens 
storlek är riskfaktorer 

- Måste ha någon slags relation 
till kunden 

- Kunna skilja på arbetsroll och 
privat roll 

Faktiskt & synbart 
oberoende 

- Faktiska oberoendet viktigare  
- En avvikande åsikt till det synbara 

oberoendet 

- Faktiska oberoendet viktigare  

Allmänhetens uppfattning - Splittrade åsikter 
- Revisorsrollen naggad i kanten 
- Uppfattar inte rev isorns roll på rätt 

sätt. 

- Ingen större uppfattning 
- Uppfattar inte rev isorns roll på 

rätt sätt. 

Hot - Vänskapshot 
- Självgranskningshot 

- Vänskapshot 
- Självgranskningshot 

 
Samtliga respondenter oavsett erfarenhet anser att revisorns oberoende är av yttersta 
vikt i deras yrkesroll. Respondenternas åsikter stämmer bra överens med Diamant 
(2004, s. 77) som menar att oberoendet är en av hörnstenarna inom revisionen. En 
respondent i grupp 2 uttrycker å andra sidan att när det kommer till revisorns eller 
byråns inkomst har oberoendet en mindre betydelse. Detta to lkar vi som att 
respondenten påtalar en del av problematiken med oberoendet som ligger till grund för 
lagstiftarnas diskussioner om införande av mer regler. Denna ekonomiska del kopplar vi 
till FARs (2002, s. 418) beskrivning av egenintressehotet mot oberoendet om risken att 
en revisor låter sig influeras av påtryckningar för att uppnå en ekonomisk vinning.  
 
Även om alla respondenter använder olika ord för att beskriva vad som kännetecknar en 
oberoende revisor kan vi konstatera att de är eniga i sina beskrivningar då många ord 
kan beskrivas som synonymer till varandra. Vi har fått en förståelse för att 
respondenterna i detta fall resonerar kring revisorn mentala attityder, det vill säga teorin 
om det faktiska oberoendet (Lindberg & Beck, 2004, s. 36) där begreppen opartisk, 
integritet och professionell skepsis används (Dopuch et al., 2003, s. 84; Svanström, 
2008, s. 73). 
 
När det kommer till möjligheten att vara helt oberoende i en relation till en kund 
beskriver våra genomgående resultat att en viss relation till kunden alltid måste finnas. 
Detta är ett hot mot oberoendet (IAASB, 2013, s. 23) men stöds samtidigt av Bamber & 
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Iyer (2007, s. 2, 18) som också menar att en viss familjaritet måste finnas mellan 
revisorn och kunden för att revisionen ska bli så bra som möjligt. En respondent i grupp 
1 anser att det trots allt finns risker som måste beaktas. På sättet som dessa risker 
beskrivs tolkar vi det som egenintressehot (FAR, 2002, s. 418) och risken att en revisor 
lättare identifierar sig till nyckelkunder på grund av ett ekonomiskt beroende (Reynolds 
& Francis, 2000, s. 376). Vidare tolkar vi det som att respondenterna i båda grupperna 
menar att så längre revisorn förhåller sig till sin yrkesroll och håller på sin yrkesheder 
ser de inga större hinder mot att förhålla sig helt oberoende till en kund, vilket är en 
förutsättning för att revisionen ska ha något värde. Här är identifieringen till 
professionen tydlig vilket enligt Bamber och Iyer (2007, s. 18) främjar en högre grad av 
oberoende. Vi kan därmed konstatera att revisorerna, utifrån sina resonemang, känner 
en stark identifiering till sin profession vilket enligt Bamber och Iyer (2007, s. 3) 
innebär att risken mot oberoendet minskar.  
 
Vår tolkning av revisorernas svar inom båda grupperna ger oss den uppfattningen att de 
upplever det faktiska oberoendet som viktigare än det synbara oberoendet, även om de 
anser att det synbara oberoendet också är ytterst viktigt. Dock förstår vi det som att en 
revisor inom grupp 1 är av samma åsikt som Diamant (2004, s. 164) och menar att båda 
begreppen är lika viktiga för att det annars är svårt att ge trovärdighet till den granskade 
informationen. Vi tyder det som att revisorerna trycker mer på det faktiska oberoendet 
eftersom detta är den del av oberoendet som revisorn sjä lv kan kontrollera fullt ut. Vi 
kan se en viss skillnad i svaren mellan grupperna när det kommer till hur de uppfattar 
allmänhetens syn på revisorn som oberoende. Revisorerna inom grupp 2 hade ingen 
större uppfattning eller ansåg att revisorn har ett bra rykte, medan det inom grupp 1 
förekom ett större resonemang. Åsikterna som framkom var splittrade, men de var 
överens om att branschen har blivit naggad i kanten av olika händelser. Vi tror att 
skillnaden i svaren mellan grupperna beror på att revisorerna i grupp 1 i större 
utsträckning arbetar med större bolag vilka är mer utsatta för medias vaksamma ögon 
och kan därför relatera till ämnet på ett annat sätt.  
 
Vi ser likheter i svaren mellan grupperna när det kommer till hur kunden uppfattar 
revisorns roll. Samtliga uttrycker ett problem i att kunskapen om revisorn roll är låg 
vilket vi förknippar med Koh och Woos (1998, s. 147) teori om förväntansgapet. 
Oberoenderegleringens uppgift är enligt Diamant (2004, s. 165f), förutom att säkra 
oberoendet, även till för att förmedla det till intressenterna. Vi tolkar det som att 
revisorerna upplever att de reglerna som finns idag, inklusive den interna rotationen,  
inte kommunicerar revisorn roll på ett tillräckligt tydligt sätt. Detta stämmer bra med 
Zhang (2007, s. 631) som   menar   att   den   ”rätta”   revisorsrollen   måste   kommuniceras  
bättre och mer effektivt för att minska förväntansgapet.  
 
De hot mot revisorn oberoende som respondenterna i båda grupperna nämnde tolkar vi 
vara de hot mot oberoendet som de också anser vara  vanligast förekommande. Vi kan 
generellt se att det är två typer av hot som är ständigt återkommande i våra resultat. 
Dessa är vänskapshotet och självgranskningshotet och ska bedömas i analysmodellen 
(Revisorssamfundet SRS 2003, s. 5). Vänskapshotet uppkommer enligt FAR (2002, s. 
419) när relationen till en kund blir för nära. Vi förstår det som att vänskapshotet är ett 
av de vanligaste hoten eftersom relationen mellan en revisor och en kund är svår att 
kontrollera då det inte finns någon tydlig gräns för när en relation blir för nära. 
Självgranskningshotet kan enligt analysmodellen uppkomma då revisorn måste granska 
något som denne eller en annan i teamet tidigare varit inblandad i (Revisorssamfundet 
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SRS, 2003, s. 13). Anledningen till varför revisorerna också trycker på detta hot kan 
bero på att rådgivning är så pass vanligt inom branschen att det blir oundvikligt i många 
fall. Kunden söker sig förmodligen inte till en annan byrå för att få råd inom ett visst 
område. Teoretiskt kan vi konstatera att en intern rotation motverkar vänskapshotet. 
Däremot ser vi inte hur den skulle kan motverka självgranskningshotet då kunden 
fortfarande behöver rådgivning och revision från byrån. För att en eventuell 
byrårotation ska motverka detta hot krävs det att kunden har kvar rådgivningstjänsterna 
hos den tidigare byrån.  

6.2 Identifikation och relationer  
 
Tabell 3: Gruppjämförelse identifikation och relationer 
 Grupp 1:  

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Lämplig relation till kund - Öppenhet, förtroende & 
kommunikation 

- Öppenhet, tillgänglighet, 
kommunikation 

Risker i relationen - Bryter mot  sin yrkesheder 
- Risk att bli stämd, inte få betalt  

- Revisorn vill kunden för väl 
 

Stora eller välkända 
kunder 

- Ekonomisk betydelse & prestige  
- Betydelse för varumärket  
- Betydelsen av känd byrå/revisor 

- Större risker 
- Viss betydelse för att locka 

andra kunder  
Tillhörighet till byrå - Stor betydelse 

- Kompetens, erfarenhet & 
samhörighet 

- Arbeta med större bolag 

- Fördel 
- Kunskap 
- Svårt att vara ensam rev isor 

Uppförandekoder  - Viss förebyggande effekt  
- Självklarheter 
- Landar hos den enskilda individen  

- Sunt förnuft 
- Upprätthålla skattemoral och 

rättsordning 
- Bra att luta sig mot 

Långa relationer  - Är av godo 
- Kan verksamheten 
- Effektivitet/Hemmablind och rutin 

- Generellt positivt 
- Risk för jäv/familjära band 
- Inte bra för större bolag  

 
Våra resultat tyder på att samtliga respondenter har lika uppfattning om vad som är en 
bra relation till en kund. Det mesta faller slutligen tillbaka till kommunikationen. Som 
vi diskuterar längre fram i analysen handlar kommunikationen främst om att få 
bakgrunden till siffrorna och tillgång till den information som behövs för att utföra en 
bra revision. Likheten i svaren mellan grupperna tolkar vi som att oavsett vilka kunder 
en revisor arbetar med eller vilka erfarenheter denne har så utförs revisionen på ett 
likande sätt och kommunikationen är då förutsättningen till att detta arbete ska kunna 
utföras.  
 
De främsta riskerna i en relation till en kund som framkommer av våra resultat visar att 
revisorn kan underlåta att rapportera saker i revisionsberättelsen eller att denne vill 
kunden för väl. Detta tolkar vi som att revisorns skeptiska inställning minskar, vilket 
enligt Rennie (2010, s.279ff) innebär att revisorn har för starka band till kunden. 
Därmed tolkar vi det återigen som att vänskapshotet är en bakomliggande faktor. Från 
grupp 1 påtalas även risken att byrån varumärke skadas. Vi förstår det som att om en 
revisor är medveten om denna risk så tenderar revisionskvaliteten att bli bättre i enlighet 
med DeAngelos (1981, s. 184f) teori om att revisionsbyråer med högre anseende inte 
vill riskera att skada varumärket genom sämre revisionskvalitet.   
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Vi ser skillnader mellan grupperna i de generella åsikterna om vilken betydelse stora 
eller välkända företag har. Inom grupp 1 påstår revisorerna att det finns både en 
ekonomisk och prestigemässig vinning i att revidera ett stort eller välkänt företag. Detta 
kan kopplas till den sociala identitetsteorin som menar att identifikationen till kunden 
kan öka med nyckelkunder (Reynolds & Francis, 2000, s. 376) och kundimage (Bamber 
& Iyer, 2007, s. 6). Dock påstår samtliga i grupp 1 att nyckelkunder inte utgör något hot 
eftersom de anser att det inte finns något företag i Sverige som är så stort att en byrå står 
och faller med denna kund, varför det finns anledning att anse att identifikationen till 
kunden kan hållas på en rimlig nivå. För att denna åsikt ska verka rimlig tolkar vi det 
som att respondenterna menar att de stora kunderna söker sig till de stö rre byråerna 
samtidigt som de mindre byråerna har mest små företag som kunder. Samtidigt som 
respondenterna i grupp 2 inte hade så mycket att uttala sig om allmänhetens syn på 
revisorns oberoende, menar de flesta att det förekommer större risker med att re videra 
stora eller välkända företag då risken för medial uppmärksamhet är större. Det vill säga 
att det synbara oberoendet (Dopuch et al., 2003, s. 84) kan få sig törn om det skulle 
inträffa några felaktigheter.  
 
En av respondenterna i grupp 1 anser i, likhet med Alvesson (2000, s.107-110), att 
betydelsen av välkända företag även måste ses ur kundernas perspektiv. För vissa 
kunder innebär det en viss betydelse att bli reviderad av en viss byrå och ibland kan det 
vara revisorn i sig som är av betydelse för kunden. Alvesson menar att en, från kundens 
sida, starkare identitet till revisorn än till byrån innebär en stor risk att byrån förlorar 
kunden om revisorn väljer att byta arbetsplats. Utifrån ett rotationsperspektiv ser vi att 
detta kan innebära problem. Eftersom respondenterna menar att de arbetar i en 
förtroendebransch blir det svårt om kunderna har en starkare identifikation till en viss 
revisor än till byrån vid eventuella byten. Med detta menar vi att en ny relation måste 
byggas innan ett bra arbete kan utföras, då en bra relation utgör grunden till en bra 
revision. Vår uppfattning är att det kan ta längre tid för en kund att bygga en ny relation 
med en revisor om kunden har en stark identitet till den förra revisorn.  
 
Samtliga revisorer i båda grupperna är relativt eniga om att tillhöra en byrå har en stor 
betydelse för yrkesutövandet. Vi förstår det därför som att samtliga revisorer har en 
stark lojalitet till sin arbetsgivare vilket enligt Alvesson (2000, s. 1107-1110) innebär att 
revisorerna tenderar att i mindre utsträckning identifiera sig med sina kunder. Detta 
innebär i sin tur en större möjlighet att upprätthålla en högre grad av oberoende 
(Bamber och Iyer, 2007, s. 3). En av anledningarna till att de anser att byrån är viktig är 
på grund av att det finns mycket kunskap och kompetens att luta sig tillbaka mot, vilket 
också stöds av Wooten (2003, s. 49) som menar att detta är grunden för att revisionen 
ska kunna utföras på ett felfritt sätt och därmed med god kvalitet. Genom deras 
kommentarer tolkar vi det som att revisorerna mer eller mindre anser att en ensam 
revisor på en liten byrå kommer ha svårt att klara av de krav som ställs på yrket.  
 
De blandade åsikterna om att uppförandekoderna i yrkesrollen dels är onödiga och dels 
är bra att luta sig tillbaka mot tolkar vi som att revisorerna inte lägger något större fokus 
på   dessa,   utan   att   de   mer   ”bara   finns   där” och i grund och botten handlar om den 
enskilda individens agerade. Även om Bamber och Iyer (2007, s. 18) menar att detta 
innebär att revisorn i lägre utsträckning identifierar sig med professionen så tolkar vi 
det, utifrån helheten, som att så inte är fallet. Vi menar att revisorerna ofta återkommer 
till vikten om att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt, sin yrkesheder och professionalism 
i sina svar och därmed styrker sin hängivenhet till professionen.  I likhet med våra 
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resultat menar Viitanen (2000, s. 29f) också att uppförandekoderna landar hos den 
enskilda individen. Resultatet visar att vissa revisorer tenderar att agera efter 
agentteorin, att revisorn är en agent som agerar utifrån sitt eget intresse. Det egna 
intresset kan dock begränsas av samvete och etisk uppförandekod. Precis som en del av 
respondenterna själva uttrycker det är det bra att uppförandekoderna finns där. Vi tolkar 
det som att om uppförandekoderna inte skulle finnas skulle yrket kunna ta en större 
skada då det inte finns något som begränsar det egennyttiga intresset.  
 
Vi har fått ett enhetligt resultat som visar att revisorerna upplever att långa relationer 
med kunder, det vill säga sju år eller längre, upplevs som positivt. Detta kan bland annat 
ses ur kunskapsperspektivet att långa relationer höjer revisionens kvalitet, vilket också 
stöds av IAASB (2013, s.23) som menar att mer insiktsfulla bedömningar kan göras och 
att arbetet då kan effektiviseras. Detta kan tolkas som att en intern rotation inte är att 
positiv för revisionskvaliteten. Å andra sidan finns risken för att jäv uppstår om 
relationen med kunden blir för nära. Även detta stöds av IAASB (12013, s. 23f) som 
också påstår att långa relationer kan slå över åt andra hållet och få en negativ effekt på 
revisionen på grund av att oberoendet hotas av allt för familjära band. En annan sak som 
påtalas och som även nämns av Svanström (2011, s. 435) är att i långa relationer 
tenderar revisorn att missa viktiga händelser på grund av att revisionen utförs på samma 
sätt från år till år. Vår tolkning är att långa relationer med mellan kund och revisor i 
mindre bolag inte innebär något större problem. Vi ser dock att riskerna med långa 
relationer är för stora då det kommer till större, noterade bolag. Detta då det finns stor 
medial uppmärksamhet kring dessa bolag och att det vid eventuella felaktigheter skulle 
innebära stora konsekvenser för revisionsbranschen och samhället då revisionen inte 
längre har något värde. En annan anledning till varför vi inte ser att långa relationer är 
bra i större, noterade bolag är på grund av företagsstrukturen. Långa relationer kan göra 
att revisorn och företagsledningen blir allt för nära vilket i längden kan innebära att 
ägarnas säkerhet inte säkerställs (Hoyle, 1978, s. 70). 

6.3 Förtroende 
 
Tabell 4: Gruppjämförelse förtroende 
 Grupp 1: 

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Förtroende - Tillit  
- Respekt 

 

- Kund återkommer 
- Litar på revisorn 
- Öppenhet 

För s vagt förtroende  - Begränsning i utförandet av 
revisionen 

- Försämrar revisionskvalitet 

- Förödande 
- Kortvariga uppdrag 

För starkt förtroende  - Kan aldrig bli för starkt  
 

- Risk att göra för mycket  
- Behålla skepticism 

Tidens betydelse - Tiden har betydelse 
- Beror på personkemi 

- Tiden har betydelse 
- Beror på personkemi 

Meningsskiljaktigheter - Situationsberoende 
- Skadas vid osanning 
- Vissa fall stärkas 

- Dialog viktigt 
- Skadas vid osanning 
- Vissa fall stärkas 

 
Samtliga revisorer i båda grupperna nämner ordet tillit som synonym till förtroende. 
Skillnaden mellan grupperna är dock att de i grupp 2 talar om öppenhet och att kunden 
ska kunna säga vad denne vill till revisorn medan respondenterna i grupp 1 påtalar att 
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förtroende även handlar om respekt och att kunden måste veta vart gränsen går. Kunden 
bör därmed, enligt grupp 1, förstå att viss information inte medför en bättre revision. Vi 
ser att denna skillnad kan bero på att respondenterna i grupp 1 arbetar med noterade 
bolag och större företag i en större utsträckning än vad de i grupp 2 gör. Vid revision av 
mindre ägarledda företag är det nödvändigt att revisorn får, utöver företagets 
information, även information om ägarens privata ekonomi och förhållanden. Detta kan 
förklara varför denna grupp inte påtalar respekten som en del i förtroendet.  
 
Förtroende är ett ständigt återkommande ämne i respondenternas svar och vår tolkning 
är att revisorerna upplever att förtroende mellan en revisor och en kund är väldigt 
viktigt i en relation. Detta kan vi koppla till det faktum att revisionsbranschen är inom 
tjänstesektorn, vilket stämmer överens med Coulter och Coulters (2002, s. 35) teori om 
att det inom tjänstesektorn är extra viktigt med förtroende mellan parterna då tjänsten 
inte kan utvärderas av köparen innan det att den har utförts. Förtroendet hjälper således 
till att upprätthålla en god relation. Denna teori styrks även av att revisorerna, främst i 
grupp 2, anser att ett för svagt förtroende skulle vara förödande och att sådana uppdrag 
inte skulle vara särskilt länge. Vi förstår det som att rotation i detta avseende kan vara 
negativt då nytt förtroende ständigt måste byggas upp. Respondenterna påtalar dock att 
det inte tar allt för lång tid att bygga upp ett förtroende vilket till viss del kan reducera 
den negativa aspekten.   
 
När det kommer till ett för starkt förtroende mellan en revisor och en kund ser vi 
skillnader i svaren mellan grupperna. Inom grupp två är den generella uppfattningen att 
ett för starkt förtroende kan innebära att revisorn tenderar att göra för mycket i sin roll, 
bland annat på grund av att kunden låter revisorn avgöra i allt för många frågor. Detta 
stämmer bra överens med Brians (1998, s. 399) teori om risktagande i 
förtroenderelationer. Kunden sätter sin tillit till revisorn som är i position att kunna 
skada dennes intresse vilket utgör ett risktagande från kundens sida. Grupp 1 å andra 
sidan är av en annan uppfattning och menar att ett förtroende aldrig kan bli för starkt så 
länge revisorn håller på sin yrkesheder. Detta tolkar vi på ett likande sätt som Rennie et 
al (2010, s. 279ff) att revisorn måste ha ett slags förtroende för företagsledningen, men 
samtidigt inte låta detta förtroende påverka revisorns professionella skepticism.  
 
Samtliga respondenter är överens med Mayer et al (1995, s. 727) om att tiden med 
kunden är av betydelse när det kommer till att bygga upp ett förtroende. Något som 
påtalas av grupp 1 men som vi inte finner stöd av i tidigare forskning är att det finns en 
tidsbegränsning uppåt. Vissa revisorer hävdar att förtroendet inte behöver vara starkare 
för en kund som de haft i tio år jämfört med en som de haft i tre år. Att detta inte 
påträffas i forskningen kan bero på att tiden det tar att bygga upp ett förtroende kan 
variera beroende på vilken bransch det gäller varför forskningen kanske inte väljer att 
påtala någon generell regel. En annan faktor som revisorerna trycker på är vikten av 
personkemin i förtroendeuppbyggandet vilket stöds av sociala identitetsteorin där 
Alvesson (2000, s. 1106) menar att en individ tenderar att identifiera sig med en grupp 
som den upplever tilltalande.  Att båda grupperna har väldigt lika svar tror vi beror på 
att förtroendeuppbyggandet beror på mellanmänskliga erfarenheter och inte erfarenheter 
av olika typer av kunder och uppdrag.  
 
I likhet med varandra och med Rennie et al (2010, s. 279ff) anser revisorerna att en viss 
mängd av meningsskiljaktigheter kan förekomma innan förtroendet skadas, men att 
detta beror på hur mycket och i vilken situation de uppkommer. Rennie et al menar 
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också att meningsskiljaktigheter i vissa fall kan stärka förtroendet. I våra resultat påtalas 
även detta från båda grupperna. Ofta handlar det om bedömningsfrågor som i slutändan 
blir sakligt behandlat vilket inte behöver få en negativ påverkan på förtroendet.   

6.4 Erfarenhet och kunskap 
 
Tabell 5: Gruppjämförelse erfarenhet och kunskap 
 Grupp 1:  

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Kunskap om kunden - Viktigt för att utföra en bra revision 
- Tar tid att bygga 
- Inlärn ingskurvan beror på bransch 
- Branschkunskap  

- Underlättar 
- Lär känna kunden med tiden  
- Inlärn ingskurva, dalar med 

tiden. 
- Branschkunskap viktigare för 

större kunder 
Byte av kund  - Möjlighet till kunskapsöverföring 

- Kunskap om kund tappas 
- ”Nya  ögon” 

- Möjlighet till 
kunskapsöverföring 
 

 
Samtliga respondenter i båda grupperna är överens om att kunskap om kunden är viktig 
för att kunna utföra en bra revision och att tiden har en betydelse i 
kunskapsuppbyggningen. Utan kunskap är det svårt att förstå kundens affärer och risker 
som är nödvändiga för revisionens utförande.  Geiger och Raghunandan (2002, s. 75) 
har kommit fram till att risken för revisionsmisslyckanden är större i början av ett 
uppdrag. De hänvisar detta till revisorns inlärningskurva och menar att det tar tid att 
bygga upp kunskap om en kund. Detta stämmer bra överens med våra empiriska 
resultat, där respondenterna inom båda grupperna påtalar inlärningskurvan. I grupp 2 
menar dock respondenterna att revisorn tappar uppmärksamheten med tiden och ser inte 
alla möjligheter som finns, vilket betyder att inlärningskurvan efter en viss tid planar ut.  
Detta tolkar vi som att respondenterna framhåller det som Svanström (2011, s. 435) 
argumentera för i sin studie. Att ju längre tiden går desto större risk finns det att 
revisionen utförs mer rutinmässigt och att revisorn därmed missar viktiga händelser  
vilket innebär att den interna rotationen faktiskt har en betydelse i detta avseende.  
 
Av våra resultat kan vi tyda att det inom båda grupperna anses viktigt med 
branschkunskap. Grupp 2 hävdar dock att det är viktigare med branschkunskap för de 
revisorer som har uppdrag åt större företag, vilket inte påtalas av grupp 1. Vi tolkar det 
som att grupperna ändå är av samma åsikt, men att grupp 1 inte understryker detta då de 
i större utsträckning har större uppdrag och att de därför ser på branschkunskap i större 
företag som en självklar fördel. Som vi tolkar det menar respondenterna att 
branschkunskap uteslutande är något positivt för utförandet av revisionen. Detta stöds 
till viss del av IAASB (2013, s. 23) som å andra sidan också hävdar att allt för specifika 
kunskaper inom en bransch kan hindra revisorn från att relatera situationer till ett större 
sammanhang. Varför respondenterna inte har reflekterat över nackdelen med 
branschkunskap tror vi kan bero på att de inte har någon större erfarenhet av 
revisionsmisslyckanden. Att inte lyckas sätta situationer i ett större sammanhang 
behöver inte betyda att revisionen har utförts på ett felaktigt sätt. Dock är det fö rst när 
revisionsmisslyckanden kommer till ytan som revisorer blir medvetna om problemet 
och kan då bättre relatera till branschkunskapens nackdel.  
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Svanström (2012, s. 6) menar att informationsöverföring mellan en revisor och dennes 
kollegor är något positivt och bidrar till att kunskapen om kundföretaget ökar vilket kan 
bidra till en bättre revision. Revisorerna inom båda grupperna är av samma åsikt och 
anser att byte av kund inom byrån kunskapsmässigt kan vara till stor fördel. Detta 
eftersom kunskapen om kunden finns kvar inom byrån och kan på så sätt lättare 
överföras från en revisor till en annan. I grupp 1 talar en av respondenterna även om att 
kunskapsöverföringen innebär att revisorn snabbare kommer upp på inlärningskurvan. 
Å andra sidan påstår en annan respondent i grupp 1 att den nye revisorn inte ska förlita 
sig allt för mycket på den avgående revisorn, utan ska gå in i uppdraget med nya ögon 
och bilda sig en egen uppfattning om kunden. Vi tolkar detta som två motsatta åsikter 
då allt för mycket kunskapsöverföring innebär att revisorn inte kan gå in i uppdraget 
med helt nya ögon. Åsikten om att kunskapsöverföring kan ha en viss negativ inverkan 
har vi inte funnit stöd för i den litteratur som vi har presenterat och vi ser därför detta 
som en upptäckt i vår studie. Denna nya upptäckt visar att den interna revisorsrotationen 
har   sämre   inverkan   än   den   externa   byrårotationen   i   syfte   att   ge   granskningen   ”nya  
ögon”.  För   att   med   säkerhet   kunna   styrka  denna   upptäckt   till   fullo  behövs   ytterligare  
empirisk forskning inom området kunskapsöverföring.  
 
Inom grupp 1 så är den generella åsikten att byte av kund innebär att kunskapen om 
kunden går förlorad. Detta kopplar vi till studien som Firth et al (2012, s. 113) har 
genomfört. De menar att byte av kund innebär att den kundspecifika kunskapen tappas, 
speciellt vid byrårotation. Då forskningen visar att rotationen i vissa fall ökar 
revisionskvaliteten, trots den förlorade kunskapen, tolkar vi det som att rotationen måste 
avvägas från fall till fall. En avvägning mellan  nyttan  av   ”nya  ögon”  och  den   förlorade  
kunskapen är avgörande för hur mycket en rotation faktiskt hjälper, sett ur ett 
kunskapsperspektiv.  

6.5 Revisionskvalitet 
 
Tabell 6: Gruppjämförelse revisionskvalitet 
 Grupp 1:  

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Påverkar k valiteten - Enskilde rev isorn - Tid  
Tids press i yrket och dess 
påverkan 

- JA, tidspress förekommer! 
- Grundas på arvodespress 
- Brist på dokumentation 
- Slavar, för lite granskning 

- JA, tidspress förekommer! 
- Slarvfel 
- Ej genomarbetad revision 
  

Kommunikation - Viktigt  
- Speciellt viktigt för större bolag 

- Viktigt  
- Ingen kommunikation, ingen 

revision 
Kommunikation vid byte 
av kund 

- Ska inte påverka negativt 
- Tvingar fram mer kommunikation. 

- Ska inte påverka negativt 
 

Byråns storlek och 
revisionskvalitet 

- Har betydelse 
- Erfarenhet & specialistkompetens 

- Har inte så stor betydelse 
- Beror på team och uppdrag 

Ryktet - Tveksamma om ryktets påverkan - Spelar roll för kundernas val 
 
På frågan om vad som påverkar revisionskvalitet är svaren mellan grupperna splittrade. 
Grupp 1 är eniga om att det i grunden är den enskilde revisorn som utgör kvaliteten, 
medan de flesta i grupp 2 anser att tiden är mest avgörande. Vi tolkar det som att denna 
skillnad beror på att respondenterna inom de olika grupperna har olika erfarenheter. Att 
arbeta med större uppdrag borde innebära att revisorn lägger ner mer tid på det 
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uppdraget och därmed har färre kunder samtidigt. Att arbeta med större kunder innebär 
troligtvis att arbetsbördan är fördelad på fler antal teammedlemmar vilket också kan 
förklara varför svaren inom grupperna skiljer sig.  
 
Att grupp 1 anser att revisionskvaliteten beror på den enskilde revisorns kompetens går 
väl ihop med Wootens (2003, s. 49) åsikt om att hög kompetens hos de anställda inom 
byrån påverkar möjligheten att uppnå en bra revisionskvalitet. Tidspress å andra sidan 
kan knytas till IAASBs (2013, s. 31f) ramverk. IAASB menar att tidspress kan leda till 
att revisorn drar ner på insamling av bevis som stödjer den slutliga revisio nsberättelsen 
vilket leder till en försämrad revisionskvalitet. Revisorerna i grupp 2 menar dock inte att 
det vid tidsbrist är insamlingen av bevis som är problemet, utan snarare att revisorn 
tenderar att slarva och att revisionen inte blir tillräckligt genomarbetad. Alla revisorer 
anser att det förkommer tidspress inom branschen och inom grupp 1 förtydligar 
respondenterna att även fast det i grunden är den enskilde revisorn som utgör kvaliteten, 
är tidspressen en avgörande faktor till revisionskvaliteten. IAASB menar att en god 
planering av revisionen är avgörande för att minska risken för tidsbrist. Detta är dock 
något som vårt resultat inte stödjer. Vi tolkar det dock som att respondenterna anser att 
planering är viktigt, men grupp 1 anser att grunden till tidspress egentligen ligger i 
arvodesförhandlingen. Det vill säga, pengarna avgör hur mycket tid en revisor kan lägga 
ner på ett uppdrag. I enlighet med agentteorin menar Antle (1982, s. 513) att arvodet 
måste utgöra en skälig ersättning för det arbete som revisorn lägger ner och som 
motsvarar ägarnas förväntningar. Eftersom revisorerna anser att det föreligger en 
arvodespress och att detta kan påverka revisionskvaliteten, tolkar vi det som att det idag 
finns ett ekonomiskt problem. Ur ett rotationsperspektiv kan en rotation innebära ännu 
mer problem då det förekommer mer tidspress, utöver arvodespressen, på grund av att 
byte av kund ger en försämrad kundkunskap.  
 
Som nämnts ovan har vårt empiriska resultat visat att kunskap om kunden byggs upp 
med tiden och att denna kunskap är viktig för att effektivisera revisionen men att 
kunskapen också bidrar till att revisorn i längden kan missa saker. Vi tolkar det som att 
denna kunskap hjälper till att minska på tidspressen eftersom mer kunskap innebär att 
revisorn vet var de större riskerna i bolaget finns. Däremot kvarstår då risken att 
revisionen utförs mer rutinmässigt och risken för att missa saker ökar. För att få bukt på 
detta  skulle   en  rotation  hjälpa  genom  att  en  ny  revisor  kan  granska   företaget  med   ”nya  
ögon”.  Detta  innebär  i  sin  tur  att den kunskap om kunden som byggs upp med tiden går 
förlorad och tidspressen blir åter ett faktum. Kontentan av det hela är således att behovet 
av rotation återigen blir en avvägning mellan att det i revisionskvaliteten förekommer 
slarvfel på grund av tidsbrist eller risken att revisorn missar saker på grund av 
rutinmässigt utförande.  
 
Samtliga respondenter oavsett grupp nämner även kommunikationen som en avgörande 
faktor för revisionskvaliteten. Vi tolkar det som att de är av denna åsikt eftersom det är 
kunderna som sitter inne på kunskapen om företaget och det är därför viktigt att 
kommunicera bakgrunden till siffrorna för att revisionen ska bli så bra som möjligt. 
Inom grupp 2 hävdar en respondent att det är viktigare med kommunikation i uppdrag 
med större kunder på grund av att den mer komplexa verksamheten. Kommunikation är 
också något som både Zhang (2007, s. 631) och IAASB (2013, s. 48) anser vara viktigt, 
inte bara för revisionskvaliteten utan också för att minska på det förväntansgap som 
finns. Även respondenter inom båda grupperna hävdar att kommunikationen kan bli 
bättre om kunden byter revisor oftare då det skulle tvinga fram mer kommunikation 
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mellan alla inblandade parter. Detta anser vi är väldigt intressant eftersom det är just i 
större bolag som rotationen gäller och det framkommer att kommunikationen är extra 
viktigt just för dem. Vi tolkar detta som att en rotation, intern som extern, upplevs ha en 
positiv inverkan på kommunikationen och kan således bidra till att minska 
förväntansgapet.  
 
DeAngelo (1981, s. 184f) anser att revisionsbyråns storlek har betydelse för 
revisionskvaliteten vilket även respondenterna i grupp 1 anser. Hon anser däremot att 
detta beror på att större byråer inte är lika beroende av en enskild kund och dessutom 
har ett större rykte att förlora genom att hålla en lägre kvalitet på revisionen. Våra 
respondenter kopplar istället revisionskvalitet och byråns storlek till den kompetens och 
möjlighet till utbildning som finns i större byråer. Respondenters svar kan således 
återigen kopplas till att revisionskvalitet till grunden beror på den kunskap som revisorn 
innehar och stämmer bättre överens med Svanströms (2008, s. 72) diskussion om att 
större byråer generellt besitter högre kompetens. Både DeAngelo (1981, s. 184f) och 
Francis (2004, s. 352) hävdar att revisionsbyråns rykte är en avgörande faktor för 
revisionskvaliteten. I vårt empiriska resultat hävdar respondenterna det motsatta eller 
berör inte denna koppling på något sätt. Detta tyder på att det finns motsättningar inom 
forskningsområdet varför ytterligare forskning av kvalitativt slag kan vara nödvändig 
för att klargöra huruvida revisionsbyråns rykte faktiskt är en avgörande faktor för 
revisionskvaliteten.  

6.6 Reglering 
 
Tabell 7: Gruppjämförelse reglering 
 Grupp 1:  

Med erfarenhet av noterade bolag  
Grupp 2: 

Utan erfarenhet av noterade 
bolag  

Dagens reglering, 
analysmodellen 

- Är i g runden bra 
- Måste användas på rätt sätt 
- Självgranskning, inget problem 

- Bra om den används på rätt sätt 
- Självgranskning, inget problem 

Ytterligare reglering? - Nuvarande regler väl avvägda 
- Statlig revision, ett dåligt alternativ  

- För mycket reglering  
 

Revisorsrotation & 
byrårotation 

- Splittrade åsikter 
- Majoriteten anser att byrårotation 

ger större effekt  och kan komma att 
krävas. 

- Lite kunskap om ämnet  
- Generella åsikten är att 

byrårotation ger mer effekt  

 
Det är inte många av våra respondenter som kommer in på jäv när vi frågar om dagens 
regleringar. Detta kan bero på att reglerna om jäv är tydliga och det finns inga gråzoner 
där bedömningar måste göras och därmed inte innebär något större problem. Alla 
revisorer från båda grupperna är dock eniga om att analysmodellen i grunden är ett bra 
verktyg för att granska sitt oberoende. Ytterligare en sak de har gemensamt är att de 
anser att modellen innehåller mycket bedömningar och att det således krävs att revisorn 
gör den ordentligt för att den ska ha något värde. Av respondenternas svar tolkar vi det 
som att det finns ett problem med att revisorer inte tar sig tid att ana lysera sitt 
oberoende på ett utförligt sätt. Detta kan vi bland annat härleda till revisorernas 
utläggningar om tidspressen som förekommer i branschen och att analysmodellen på 
grund av det får den prioritet som den kräver. Vi ser även ett problem med det synbara 
oberoendet. Oberoenderegleringen ska enligt Diamant (2004, s. 165) förutom 
säkerställa oberoendet, även förmedla oberoendet till intressenterna. Resultatet visar att 
en revisor kan klara sig på analysmodellen även om det utåt sett kan verka konstigt. 
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Detta tolkar vi som att analysmodellen inte alla gånger lyckas förmedla revisorns 
oberoende, vilket talar emot Schuetze (1994 s. 74) som hävdar att det är det synbara 
oberoendet som lagarna främst riktar sig mot. Vi menar att även om intentionen är att 
förbättra det synbara oberoendet så verkar detta inte fungera fullt ut.  
 
Ingen av våra respondenter finner något som ytterligare borde regleras för oberoendet. 
Vissa ser det snarare som att branschen redan har alldeles för mycket regleringar. Det 
förekommer också åsikter från båda grupperna om att bokföringsjävet, det vill säga 
förbud mot redovisningstjänster (FARB, 2012, s. 1ff), är för strängt, speciellt för de 
mindre bolagen som omfattas av revisionsplikten. Vi tolkar de resultat som vi har fått på 
området som att revisorerna inte tycker att ytterligare regleringar inom yrket behövs, 
åtminstone inte för mindre och medelstora bolag. De får medhåll av Arruñada (2004, s. 
636) som menar att revisionsbranschen är allt för överreglerad. Majoriteten av 
revisorerna i grupp 1 kommer också in på ämnet om statlig revision vid frågan om 
ytterligare reglering för oberoendet. En statlig revision skulle betyda att samtliga 
revisorer är statligt anställda. Även om en statlig revision förmodligen skulle stärka 
oberoendet är alla revisorer av samma åsikt att det skulle innebära att relationen till 
kunden avsevärt skulle försämras och därmed skulle ingen bra revision kunna utföras. 
Detta tolkar vi som att det finns en problematik med att stärka oberoendet. Även om 
oberoendet kan stärkas ytterligare skulle det kunna innebära avkall på andra faktorer, så 
som relationer och förtroende.   
 
I grupp 2 ansåg några av respondenterna att de inte har tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet för att kunna ge utförliga svar om den interna revisorsrotationen och den 
externa byrårotationen. Däremot anser några av dem att långa relationer mellan kund 
och revisor, när det gäller större företag, inte är att rekommendera. Detta tolkar vi som 
att respondenterna indirekt ser positivt på någon form av rotation för noterade bolag. 
Respondenterna i grupp 1 uttrycker enhälligt att det kan behövas något för att stärka 
oberoendet när det kommer till revision av noterade bolag. Majoriteten i grupp 1 anser 
att byrårotation skulle ge en bättre effekt än vad revisorsrotation idag gör. Detta då 
revisionsteamet vid en revisorsrotation är bestående, vilket gör att det egentligen inte 
kommer   in   ”nya  ögon”   i  revisionen.  Något som de dessutom argumenterar om som kan 
tala emot byrårotation är att det redan förekommer en slags självreglerande byrårotation 
hos företagen. Detta resonemang stämmer bra överens med Arruñada (2004, s. 636, 
640) som tycker att lagstiftare borde låta marknaden självreglera sig för att undvika en 
allt för överreglerad bransch 
. 
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7 Slutsats och rekommendationer 
I en modell redogör vi inledningsvis för de begrepp som har framkommit av vår 
empiriska insamling och vilka är avgörande för våra slutsatser om den interna 
rotationens betydelse för revisorns oberoende. Efter den illustrerande modellen 
presenterar vi våra slutsatser och besvarar vår frågeställning och våra syften. Vidare 
presenterar vi rekommendationer, studiens bidrag och förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsats 
För att återkoppla till problemdiskussionen vill vi påminna om studiens 
problemformulering och syften. För att få en logisk ordning i våra slutsatser har vi valt 
att först presentera skillnaderna och likheterna mellan de två olika grupperna av 
revisorer för att sedan presentera slutsatserna om revisionskvaliteten. Dessa var två av 
våra syften med studien. Vidare besvarar vi vår frågeställning om den interna rotationen 
för att därefter och slutligen, med allt detta som bakgrund, presentera de kopplingar som 
kan överföras till en diskussion om extern rotation. Vår frågeställning i studien lyder: 
Vilken betydelse har intern rotation för att stärka revisorns oberoende? 
 
Genom att ha analyserat vårt empiriska material har vi i slutsatserna kunnat besvara 
frågeställning och syften. I vår empiri och analys har vi funnit begrepp som är 
avgörande för de slutsatser som vi har kommit fram till. Begreppen presenteras i figuren 
nedan och är omarbetad version av vår sammanfattande tolkningsram från teorikapitlet. 
Begreppen är de som ingår i vår slutsatsdiskussion och figuren är till för att illustrera 
hur vi har tolkat att våra respondenter ser på rotationen och hur de olika faktorerna 
hänger samman.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Figur 3: Sammanfattande begrepp från empirin 

7.1.1 Gruppjämförelse 
Mellan de två grupperna av revisorer som har erfarenhet av noterade bolag och de som 
inte har denna erfarenhet har vi uppmärksammat nyansskillnader i svaren, men inte 
några banbrytande skillnader. Det intryck som vi fick under studiens gång var att 
skillnaderna i svaren främst grundar sig på det som faktiskt skiljer de två grupperna åt. 
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Som svar på vårt syfte innebär det att revisorernas sätt att tänka angående deras 
arbetssituation är relativt lika och det som huvudsakligen skiljer dem åt är kunskapen 
och erfarenheten. För vår studie innebär detta att vi kan dra slutsatser som gäller för 
samtliga revisorer som medverkat i studien. 

7.1.2 Påverkan på revisionskvalitet 
Enligt vår studie var ett syfte att skapa en förståelse för hur strävan efter revisorns 
oberoende, genom införandet av intern revisorsrotation, påverkar kvaliteten på revisorns 
arbete. Vi kan konstatera att kunskap, kommunikation och tid är viktig för att kunna 
utföra en bra revision med hög kvalitet. Av våra resultat kan vi se att dessa tre faktorer 
påverkas av långa relationer. Ur revisionskvalitetens synvinkel är risken med långa 
relationer med en kund att kunskapen gör att arbetet utförs på rutin och det finns risk att 
missa saker. Kortare relationer kan dock innebära att kunskapen om kunden tappas 
vilket betyder att mer granskning måste göras och det blir således mer tidspress för att 
hinna granska det som ska granskas, vilket i sin tur kan leda till slarvfel. Långa 
relationer behöver inte nödvändigtvis påverka kommunikationen positivt då det även i 
detta avseende kan finnas risk för att revisorn redan anser sig veta allt som denne 
behöver veta. 
 
En intern revisorsrotation borde dock ur kunskapsaspekten inte vara något problem då 
kunskapen om kunden fortfarande finns kvar i teamet och avgående revisor då lättare 
kan överföra sin kunskap till den nya revisorn. Ur ett tidsperspektiv behöver det inte 
heller ha någon negativ inverkan på kvaliteten eftersom det fortfarande finns en 
kontinuitet i arbetsgången inom det kvarvarande teamet. Dock finns det då fortfarande 
risk för att missa saker. Som vi förstår det har byte av kund en positiv inverkan på 
kommunikationen då nya relationer tvingar fram ny kommunikation. Vi kan därmed 
konstatera att den interna rotationen, i syfte att stärka revisorns oberoende, inte påverkar 
revisionskvaliteten nämnvärt.  

7.1.3 Intern revisorsrotation 
För att få en uppfattning om synen på revisorn oberoende ställde vi frågan om 
möjligheten att vara helt oberoende i relationen till en kund. Diskussionerna om detta 
fick oss att förstå hur komplext ämnet om revisorns oberoende faktiskt är. Under den 
empiriska insamlingen och analysen av resultaten kan vi konstatera att  oberoendet har 
en stark koppling till långa relationer med kunden och att långa relationer är en 
förutsättning för en bra revision samtidigt som det innebär en del risker. När det 
kommer till revisorns oberoende förstår vi att förtroendet är avgörande för att 
överhuvudtaget kunna genomföra en revision. Detta förtroende byggs upp med tiden 
och innebär således att längre relationer ger starkare förtroende, ett förtroe nde, som 
enligt våra respondenter, inte kan bli för starkt. Vi kan därmed slå fast att en intern 
revisorsrotation ur detta avseende försämrar revisorns möjligheter att utföra en bra 
revision då nytt förtroende mellan kunden och den påskrivande revisorn måste byggas 
upp.  
 
Den interna revisorsrotationens huvudsakliga syfte är att minska risken för att allt för 
vänskapliga relationer mellan en revisor och en kund uppstår. Som vi förstår av vårt 
empiriska material är detta vänskapshot också ett av de vanligaste förekommande hoten 
mot revisorn oberoende. Långa relationer är även en inblandad faktor i detta då 
revisorerna också anser att tiden är en viktig faktor i uppbyggandet av en relation till 
kunden. I förebyggande syfte kan därför den interna revisorsrotationen ses som 
nödvändig för att förhindra att vänskapshotet växer sig allt för starkt. Däremot ser vi 



SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
 

72 
 

inte att rotationen skulle påverka självgranskningshotet och egenintressehotet då en lång 
period med samma kund inte är en påverkande faktor till dessa två hot. Vi kan även 
konstatera att respondenterna i studien har en hög identifiering till sin profession trots 
att majoriteten av dem anser att stora eller välkända kunder har en ekonomisk och 
individuell betydelse. En reglering för deras del fyller därför inte något större syfte. Det 
framkom dock att oavsett hur många lagar och regler som finns så är det ändå upp till 
den enskilde individen att vara oberoende. Om alla revisorer skulle ha en stark 
identifikation till revisionen skulle den interna revisorsrotationen ses som betydelselös 
för att stärka oberoendet. Detta eftersom en stark identifikation till yrket innebär att 
revisorn i stor utsträckning följer de uppförandekoder som finns. Utifrån lagstiftarnas 
synvinkel kan vi dock förstå lagens uppkomst eftersom det endast krävs att en person 
agerar oetiskt för att det ska drabba hela professionen negativt.  
 
Utifrån vårt totala resultat kan vi konstatera att den interna revisorsrotationens påverkan 
för att stärka det faktiska oberoendet är relativt betydelselös. Rotationen innebär att 
endast den påskrivande revisorn och nyckelpersoner i revisionsteamet ska rotera, vilket 
betyder att större delen av revisionsteamet kvarstår i uppdraget. Den mentala 
inställningen hos teamet är således relativt bestående då många andra teammedlemmar 
fortfarande är kvar. Det innebär att relationen i stort sett blir densamma och att 
vänskapshotet   kvarstår.   Revisorerna   talar   om   oberoendet   ur   ett   ”faktiskt”   perspektiv,  
vilket kan förklara varför de inte anser att denna typ av rotation fyller någon funktion. 
Som vi konstaterat fyller därför inte den interna revisorsrotationen något större syfte i 
att stärka det faktiska oberoendet hos en revisor. Däremot kan vi se att lagen om intern 
revisorsrotation fyller ett större syfte i att stärka det synbara oberoendet då allmänheten 
ser att oberoendeproblemet är uppmärksammat och de kan därmed få ett ökat förtroende 
för branschen. 
 
För att svara på vår problemformulering kan vi konstatera att den interna 
revisorsrotationen inte har någon större inverkan på revisorns faktiska oberoende. Dock 
anser vi att den har en betydelse ur ett samhällsperspektiv då intern revisorsrotation kan 
stärka det synbara oberoendet. En förstärkning av det synbara oberoendet bidrar till en 
ökad förståelse för revisorns roll och en större tillit till revisionsberättelsen. I slutändan 
kan vi alltså konstatera att den interna revisorsrotationen har en betydelse för att stärka 
revisorns oberoende, dock endast det synbara oberoendet. 

7.1.4 Extern byrårotation  
Utifrån de slutsatser som vi har kommit fram till om den interna revisorsrotationen kan 
vi också dra vissa slutsatser om den externa byrårotationen. Vi ser inte att det synbara 
oberoendet förändras nämnvärt vid ett införande av extern byrårotation i jämförelse med 
den interna revisorsrotationen. Däremot ser vi att det kan vara en nödvändig åtgärd för 
att stärka det faktiska oberoendet när det kommer till uppdrag med större kunder. Detta 
då hela revisionsteamet byts ut och vänskapshotet minskar avsevärt då fullständigt nya 
relationer måste byggas upp. 
 
En extern byrårotation kan dock ha en större påverkan negativt på revisionskvaliteten än 
den interna revisorsrotationen. Kunskapen om kunden går helt förlorad vilket kan 
innebära mer tidspress och större risk för slarvfel. Å andra sidan kommer det in ett helt 
nytt team där alla går in med nya ögon och därmed ser saker som det tidigare teamet 
kan ha missat, vilket har en större positiv påverkan än den interna rotationen. De 
positiva respektive negativa effekterna på revisionskvaliteten blir detsamma med de 
olika rotationerna, men de blir större med en extern byrårotation i jämförelse med en 
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intern revisorsrotation. Byrårotationen kommer troligen att stärka oberoendet i stort och 
speciellt det faktiska oberoendet. Dock är det viktigt att, utöver oberoendeaspekten, 
även väga in konsekvenserna för revisionskvaliteten. Då revisionskvaliteten å ena sidan 
kan bli sämre men å andra sidan bättre kan vi endast konstatera att den externa 
byrårotationen är positivt för oberoendet, framförallt det faktiska oberoendet. 

7.1.5 Studiens relation till tidigare forskning 
I jämförelse med våra slutsatser kan vi se att GAO (2003, s. 11f) i sin undersökning 
kommit fram till den motsatta slutsatsen att intern revisorsrotation stärker det faktiska 
oberoendet medan en extern byrårotation kan stärka det synbara. Vi har därmed bidragit 
till forskningen med en ny synvinkel på oberoendeproblematiken. Skillnaderna i 
studierna beror till synes på att vi har genomfört en kvalitativ undersökning vilket har 
bidragit till mer djupgående svar som tolkats. I förhållande till den studie som 
Daugherty et al. (2013, s.29-32) beskriver är de flesta respondenterna inom 
revisionsbranschen emot ett införande av extern byrårotation. Vi kan även här 
konstatera att vår studie har en avvikande slutsats. Firth et al. (2012, s. 134) hittar inga 
bevis för att en extern rotation har en större påverkan på revisorn oberoende än en intern 
rotation. Vår studie stöder denna forskning när det kommer till det synbara oberoendet, 
men vi ser en skillnad i det faktiska oberoendet. Studien utförd av Firth et al. har dock 
inte delat upp oberoendet i faktiskt och synbart oberoende, varför vi också tror att det är 
en skillnad i våra studiers slutsatser. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra 
slutsatser skiljer sig från den tidigare forskningen som vi presenterat. Den främsta 
anledningen tror vi är att vi valt att utföra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ. 
Det är dock viktigt att poängtera att vår studie är en tolkning av de svar framkommit i 
intervjuerna och resultatet av studien går inte att överföra till en annan kontext i samma 
utsträckning som resultaten i den tidigare forskningen kan.   

7.2 Rekommendationer  
Då det är revisorer och revisorsorganisationer som i första hand berörs av införandet av 
intern rotation och andra regleringar för revisorns oberoende finner vi det lämpligt att i 
första hand ge rekommendationer till dem. Den förståelse som vi har fått under studiens 
gång är att den generella uppfattningen om olika former av rotation är negativ. Genom 
vår empiriska insamling kan vi däremot konstatera att den interna rotationen har en 
betydelse för revisorns synbara oberoende. Vi rekommenderar därför alla aktiva i 
revisionsbranschen att uppmärksamma detta då våra resultat kan bidra till en mer 
positiv syn på den interna rotationens betydelse för oberoendet och en bättre förståelse 
om varför lagstiftningen är nödvändig. Vår studie visar även en mer positiv syn på ett 
eventuellt införande av extern byrårotation. Vi rekommenderar därför 
branchorganisationen FAR att ta till sig åsikterna i denna studie eftersom det kan bidra 
till en ökad förståelse för varför en byrårotation skulle kunna vara nödvändig.  
 
Eftersom lagstiftare och normgivare sitter på makten att kontrollera revisorns oberoende 
med hjälp av införanden av regleringar och standarder finner vi det lämpligt att även ge 
rekommendationer till dessa. Vi rekommenderar att de borde se över ett eventuellt  
införande av byrårotation i Sverige då vi i studien konstaterat att det har en betydelse för 
att stärka revisorns faktiska oberoende. Vidare rekommenderar vi att regleringar bör 
grundas på en väl genomförd avvägning mellan oberoendefrågan och 
revisionskvaliteten. Som vi visat med denna studie är dessa två begrepp kopplade till 
varandra och en allt för stark strävan att förbättra det ena kan leda till stora 
konsekvenser för det andra. För att vara säker på att fördelarna med byrårotation 
överstiger nackdelarna är det viktigt att under en längre tid studera hur faktorer inom 
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revisionskvalitet och oberoende förhåller sig till varandra i praktiken. Om inte detta sker 
kommer det vara svårt att på förhand garantera att ett införande av byrårotation kommer 
att, i det stora hela, ha en positiv inverkan i branschen.   

7.3 Studiens bidrag 
Under inledningen av denna studie konstaterade vi att forskningen om intern rotation 
och dess betydelse för revisorns oberoende har mycket varierande resultat. Tyngden på 
den tidigare forskningen är även av det kvantitativa slaget varför vi ansåg att det finns 
ett behov av en djupare förståelse genom en kvalitativ forskning. Vi fann heller inte 
många studier som är utförda från revisorernas perspektiv och ville därför fylla 
forskningsgapet med ännu en infallsvinkel inom ämnet. Genom att utföra en studie med 
en kvalitativ karaktär ville vi komplettera den tidigare forskningen som främst varit 
kvantitativt inriktad. Studiens teoretiska bidrag till forskningen bidrar därmed till en 
djupare förståelse för den interna rotationens betydelse samtidigt som vi försökt samla 
ihop den tidigare forskningens splittrade resultat. Studien har framförallt bidragit med 
att nyansera bilden av en oberoende revisor och den problematik som ligger bakom 
oberoendet. Studien har även gett ett teoretiskt bidrag genom att lyfta fram skillnaden 
mellan det synbara och det faktiska oberoendet och hur dessa påverkas av rotation. 
Medan tidigare forskning hävdar att intern revisorsrotation påverkar det faktiska 
oberoendet visar våra slutsatser på det motsatta. Detta anser vi vara en stor del i vårt 
teoretiska bidrag då vi i vår studie hävdar att rotationens påverkan på det faktiska och 
synbara oberoendet kan ses genom ett annat synsätt. Detta innebär således en ny 
infallsvinkel till den tidigare, relativt begränsade forskningen. Slutligen ger studien som 
helhet en ökad förståelse för betydelsen av intern och, till viss del, extern rotation.  
 
Denna studie har även medfört praktiska bidrag för olika intressenter. Genom vår 
empiri, analys och slutsats kan studien ge revisorer en bättre förståelse för hur andra i 
kollegor upplever oberoendet, rotation och värdet av rotation. Lagstiftare kan genom att 
ta del av denna studie få en bättre insikt i hur revisorerna upplever 
oberoendeproblematiken, vilket kan användas som ett underlag för förslag till framtida 
regleringar. Övriga intressenter och allmänheten får genom denna studie en ökad 
förståelse för revisorns situation och om problematiken kring oberoenderegleringen, 
vilket kan leda till att det synbara oberoendet kan förbättras.  
 
Då revisonen är viktig för många intressenter och borgar för en sund affärsverksamhet, 
vilket hela samhället gynnas av, ser vi att denna studie medför en positiv samhällelig 
aspekt. Vid problematik kring oberoendet faller revisionens värde vilket samhället i 
stort skulle ta skada av då allmänheten inte längre kan lita på revisionsberättelsens 
trovärdighet. Det är därför viktigt att bidra med fakta om revisorns oberoendesituation 
till allmänheten för att de ska få en rättvis bild av revisorn som en oberoende part. 
Eftersom studien förmedlar revisorers tankar kring oberoendet bidrar den till att minska 
det förväntansgap som finns mellan branschen och allmänheten. Ett minskat 
förväntansgap kan i längden leda till att det synbara oberoendet stärks och denna studie 
kan därför bidra till att samhället får en bättre förståelse för revisorns roll och därmed 
minska risken för att revisionens värde faller.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har bidragit till forskningen kring intern såväl som extern rotation från ett 
revisorsperspektiv. Redan i studiens begynnelse och under arbetets gång har olika 
tankar och idéer inom området växt fram, vilket har lett oss till ett antal förslag om 
framtida forskning. 
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Vi ser det som intressant att få en förståelse för både intern och extern rotation ur de 
reviderade företagens synvinkel.  Agentteorin framhäver revisorn som en ekonomisk 
agent och att det blir allt mer viktigt att skydda ägarna av noterade bolag och deras 
intressen. Det skulle därför vara intressant att studera hur ägare i noterade bolag 
uppfattar betydelsen av rotationen. I studien har vi även konstaterat att det finns en 
problematik med att kunderna inte alltid uppfattar revisorns egentliga roll. Litteraturen 
säger att det är svårt att lagstifta det faktiska oberoendet och att lagarna därför riktar in 
sig på det synbara oberoendet. Vi finner därför att det i framtiden, när intern rotation 
och eventuellt extern rotation funnits under en längre tid, kan vara av vikt att forska i 
huruvida rotationen har bidragit till någon förändring av det synbara oberoendet hos 
företag och intressenter. Det vill säga om synen på rollen som revisor på något sätt har 
förändrats.  
 
Något som framkom under analysen var att kunskapsöverföring mellan en revisor och 
dennes kollegor i alla avseenden inte är positiv. Det krävs ny forskning inom området 
om kunskapsöverföring för att stärka den upptäckt som vi gjort. Vi har även funnit 
motsättningar i teori och empiri om huruvida revisionsbyråns rykte faktiskt är en 
avgörande faktor för revisionskvaliteten, varför ytterligare forskning av kvalitativt slag 
kan vara nödvändig för att klargöra denna fråga mer djupgående. Slutligen anser vi att 
det skulle utvidga forskningsområdet genom att forska om eventuella skillnader och 
likheter mellan revisorernas uppfattning om de olika rotationernas betydelse för 
oberoendet i olika länder. Eftersom revisionsbranschen är relativt globaliserad innebär 
det att det regelmässigt ser likartat ur över hela världen vilket gör att det möjligen skulle 
finnas mer likheter än skillnader. Däremot finns det stora kulturella skillnader runt om i 
världen som kan bidra till olika åsikter.  
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8 Utvärdering av studiens kvalitetskriterier 
I studiens sista kapitel presenterar vi en utvärdering av de kvalitetskriterier som en 
kvalitativ studie ska omfatta. Vi har valt att föra en diskussion kring studiens 
tillförlitlighet och äkthet.   

8.1 Tillförlitlighet 
För att kunna bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ studie ska forskaren ta hjälp av ett 
antal kriterier. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera. (Bryman, 2011, s. 354f) För att uppnå en hög grad av 
trovärdighet är det viktigt att föra en diskussion om hur datainsamlingen har gått till hur 
tolkningen av data har gjorts (Johansson Lindfors, 1993, s. 171). Genom att använda oss 
av semistrukturerade intervjuer och användning av intervjuguide har vi säkrat att 
samtliga respondenter har fått svara på samma frågor och därmed säkerställt att vi inte 
undgått någon viktig information. I de fall vi upplevt att svaren har varit något ytliga har 
vi ställt följdfrågor för att på så sätt få djupare svar. Under intervjuns gång har vi ställt  
frågor   i   likhet  med   ”Så  du  menar  att…?”.  Detta   för  att   försäkra  oss  om  att   vi   har  tolkat  
respondentens svar på korrekt sätt, vilket ger en ökad trovärdighet för vår tolkning. Alla 
intervjuer har spelats in och transkriberats. Då det personliga intrycket av intervjun och 
minnet   av   denna   är   viktigt   för   att   tolka   materialet   och   ”läsa   mellan   raderna”   (Trost,  
2010, s. 75) har vi läst igenom varandras transkriberingar för att säkra att vi tolkat 
svaren på likande sätt och för att minska risken att personliga värderingar har lagt till av 
misstag. Genom att ha varje intervju inspelad och transkriberad har vi under arbetets 
fortsatta gång haft möjlighet att återgå till materialet för att försäkra oss om att 
materialet är framställts på ett korrekt sätt.  
 
Då den kvalitativa studien till stor del handlar om att undersöka en social verklighet hos 
en relativt liten grupp av individer innebär detta att studien får ett djup snarare än en 
bredd. Betydelsen av detta är att det uppstår svårigheter i att applicera resultaten i andra 
kontexter än just den studerade verkligheten. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 229) Vi vill 
påpeka att vår intention med denna studie inte har varit att generalisera resultaten av 
studien. Dock anser vi att det finns en viss möjlighet till överförbarhet av våra resultat 
till en situation med likande kontext. Eftersom revisionsbranschen är så pass 
globaliserad och reglerna inom branschen är relativt lika i alla länder anser vi att det 
finns en möjlighet att applicera våra resultat på en liknande kontext i samma bransch 
men med andra respondenter eller i ett annat land.  
 
För att bedöma pålitligheten i arbetet ska forskaren relatera till huruvida denne gjort en 
fullständig redogörelse för processen i studien samt göra en uppskattning av resultatets 
anknytning till den teoretiska referensramen. Forskaren kan även använda sig av 
utomstående personer för att få konstruktiv feedback. (Bryman, 2011, s. 355) För att få 
en stark tillförlitlighet till studien har vi dokumenterat alla våra tillvägagångssätt och 
tankar som påverkat studiens riktning. Dessutom har vi låtit vår handledare och våra 
familjer ta del av vår text för att kunna ge kommentarer och förslag till ändringar. Detta 
har vi upplevt som betydelsefullt eftersom vi i vissa fall har ”snöa   in  oss” i ämnet och 
därmed kör fast i samma hjulspår. När det kommer till resultatets koppling till den 
teoretiska grunden kan vi konstatera att vissa svar har varit svåra att koppla tillbaka till 
den teoretiska referensramen. För att stärka den upptäckt vi gjort har vi i den mån det 
varit möjligt gått tillbaka till litteraturen för att finna teoretiskt stöd.  
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Tillförlitligheten ökar om forskaren i en hög grad har möjligheten att styrka och 
konfirmera att denne har agerat i god tro och därmed inte låtit personliga värderingar 
påverka resultatet (Bryman, 2011, s. 355). Vi har i största möjliga utsträckning försökt 
undvika att bli influerad av personliga värderingar men att avgöra i vilken utsträckning 
vi har lyckats med detta har vi själva svårt att avgöra. Vi har på ett utförligt sätt försökt 
förmedla all vår förförståelse, våra tankar och tillvägagångssätt till läsaren och lämnar 
det därmed till denne att avgöra till vilken grad vi lyckats undvika personlig påverkan 
på resultatet.  

8.2 Äkthet  
Det är vår uppgift, som forskare i en kvalitativ studie, att även redogöra för studiens 
äkthet. Det är bland annat viktigt att forskaren har framställt respondenternas svar på ett 
rättvist sätt och därmed ger en så rättvis bild som möjligt av de personer som ingått i 
studien. (Bryman, 2011, s. 356f)  
 
Vid framställning av det empiriska materialet har vi i stor utsträckning använt oss av 
citat. Vi anser att användning av citat är det bästa sättet för att framhäva den verkliga 
bilden av respondenten. För att ytterligare styrka den rättvisande bilden har vi försökt 
att se till att ingen av respondenterna framhävs mer än någon annan. Då vissa 
respondenter har haft mer att säga inom vissa områden än andra respondenter är 
fördelningen av citaten därmed inte helt jämn, men vi har i största möjliga mån försökt 
att hålla en bra balans. För att kunna framställa likheter och skillnader i svaren mellan 
respondenterna och grupperna har vi på ett strukturerat sätt färgkodat svaren för att 
sedan ställa upp de olika gruppernas svar i tabellform. Detta förstärker äktheten i 
studien då det underlättar att se tydliga skillnader och likheter.  
 
Efter det att studien är färdigställd kommer vi att skicka uppsatsen till de respondenter 
som medverkat och valt att ta del av resultatet. Detta kan ses som en pedagogisk 
autencitet då det kan bidra till att respondenterna kan få en bättre förståelse för andra 
personer i den studerade gruppen (Bryman, 2011, s. 357). 
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Appendix 1: Intervjuguide 
 
A. Bakgrund 

1. Berätta om din utbildnings- och arbetsbakgrund? 

a. Hur länge har du arbetet som revisor? 
b. Är du auktoriserad eller godkänd revisor? 
c. Vilka typer av bolag är dina huvudsakliga kunder? (storlek) 

 
2. Vilka erfarenheter har du av långa relationer med kunder? 

a. Hur vanligt förekommande är det att revidera samma kund under en 
längre tid?  

b. Hur länge varade ditt hittills längsta uppdrag?  
 

B. Oberoende   

3. Beskriv vad som kännetecknar en oberoende revisor. Motivera! 

a. Vilken betydelse anser du att oberoendet har i yrkesrollen? Motivera! 
b. Vilka möjligheter finns att vara helt oberoende i relationen till en kund? 
c. FAR har valt att dela upp definitionen av oberoende i faktiskt och 

synbart oberoende. Vad innebär begreppen för dig och vad är viktigast? 
Motivera! 

d. Hur upplever du allmänhetens syn på revisorns oberoende? 
e. Beskriv de konsekvenser som kan uppkomma om allmänhetens 

uppfattning om revisorns oberoende skiljer sig från hur det faktiskt ligger 
till. Motivera! 
 

4. Vilka hot mot revisorns oberoende kan förekomma? Exemplifiera!  
 

5. Vilka hot anser du är de som borde uppmärksammas mest, varför? Argumentera 
och exemplifiera! 
 

a. Beskriv en situation där du upplevt att hot har förekommit.  
i. Hur ser du på att en revisor har ett eget intresse i det företag som 

ska granskas? 
ii. Hur ser du på att en revisor granskar något som han/hon eller 

andra på byrån redan varit inblandad i? (exempelvis genom 
rådgivning)  

iii. Vilka konsekvenser för oberoendet anser du kan uppkomma av 
att en revisor företräder sin kund i konflikt? Argumentera! 
(ekonomisk eller rättslig, ex skatteprocess) 

iv. Beskriv en situation där du upplevt obehag eller påtryckningar 
riktat mot dig från en kund? 

 
 

 



 

 

C. Kundrelationer 
6. Hur bör relationen till en kund vara för att en revisor ska kunna utföra en bra 

revision. 
 

a. Vad kan det finnas för risker i relationen med en kund? 
b. Vilken betydelse har det att kunden är ett stort och välkänt företag? 

Motivera!  
 

7. Hur ser du på din roll som revisor och anställd på en revisionsbyrå, vad är din 
viktigaste roll? Motivera och argumentera! 
 

a. Vilken betydelse har uppförandekoderna som revisorn ska förhålla sig 
till?  

 
8. Förklara vad förtroende innebär för dig.  

a. Vad kan ett allt för svagt förtroende innebära för relationen mellan en 
revisor och kund? Motivera! 

b. Vad kan ett allt för starkt förtroende innebära för relationen mellan en 
revisor och kund? Motivera! 

c. Hur byggs förtroende upp för en kund och vilket betydelse har tiden? 
Motivera! 

d. Hur påverkas ditt förtroende för kunden vid eventuella 
meningsskiljaktigheter? Exemplifiera! 
 

D. Långa relationer 
9. Vilka problem och möjligheter uppstår när du får en ny kund? Motivera!  

 
10. Vilka problem och möjligheter uppstår vid byte av en kund, inom byrån och 

utom byrån? 
 

11. Vad är din generella uppfattning om långa relationer med kunder? 

a. Vilka huvudsakliga för och nackdelar kan det finnas med längre 
revisionsuppdrag? Exemplifiera! (Sju år eller mer)  

i. Hur byggs kunskap om en kund upp och vilken betydelse har 
tiden? 

 
 
 


