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Sammanfattning 
 

 

 

Revisorn har som uppgift att oberoende granska företags årsredovisningar och förvaltning 

med målet att kunna uttala sig om företagets ekonomiska ställning i en revisionsberättelse. 

Allt för att intressenterna ska få en så rättvisande bild som möjligt av räkenskaperna och 

kunna bedöma företagets ställning, resultat och utvecklingspotential.  

Intressenterna ser revisionen som en slags försäkran och sätter stor tillit till revisionens roll 

på de finansiella marknaderna. Misslyckande av revisionen kan därför ge stora 

konsekvenser för de finansiella marknaderna vilket också var fallet med de stora 

företagsskandalerna som inträffade på mitten av 00-talet där tusentals intressenter 

drabbades hårt. Med bakgrund till detta införde EU år 2014 byrårotation för alla börsnoterade 

aktiebolag, som tillsammans med de redan befintliga kontrollerande organen var tänkt att 

öka oberoendet hos revisorerna samt återupprätta förtroendet för de finansiella marknaderna 

och de drabbade intressenterna. Kravet att vara oberoende är det samma i samtliga 

revisionsuppdrag med revisionsplikt oavsett om bolaget är börsnoterat eller ej. I dagens läge 

finns fortfarande inget krav på person- eller byrårotation för icke börsnoterade bolag som 

innehar revisionsplikt varför syftet med vår uppsats är att, ur ett revisorsperspektiv, öka 

förståelsen för om byrårotationskrav bör införas för att säkra oberoendet för icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. 

 

Teorier inom området såsom revisorns oberoende, analysmodellen och tidigare forskning 

kring uppdragslängd och rotation har använts för att analysera vår empiri. Studien bygger på 

en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer där revisorer från 

revisionsbyråer har intervjuats. Empirin består av revisorernas syn på långa 

revisionsuppdrag samt införandet av rotationskrav. Analysen visar bland annat för- och 

nackdelar med längre revisionsuppdrag och rotation. Nackdelarna kan beskrivas som de 

risker revisionsuppdragens längd medför och som kan komma att bryta oberoendet mellan 

revisor och klient. Fördelarna i längre revisionsuppdrag är istället den goda kunskap som 

ligger till grund för revisionen och kommunikationen som uppstår mellan revisor och klient. 

Även införandet av rotationskrav har potentiella positiva effekter såsom nya perspektiv och 

infallsvinklar i revisionen. De negativa effekterna vid införandet av rotationskrav är förlorad 

kunskap och ökade kostnader för revisionsbyrån och klienterna. Sammantaget finner studien 

att de negativa effekterna vid införande av byrårotation blir för stora i förhållande till de 

positiva effekterna för både revisor och klient, samt att oberoendet säkerställs genom 

revisorernas professionalism och de kontrollerande organ som redan finns. Studiens slutsats 

är därför, ur ett revisorperspektiv, att rotationskrav inte bör införas för samtliga aktiebolag 

med revisionsplikt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

 
The requirement to be independent is the same in all audit assignments with an audit 

obligation, regardless of whether the company is listed or not. At present, there is still no 

requirement for personal or firm rotation for non-listed companies that hold auditing 

obligations in Sweden. Which is why the purpose of our thesis is, from an auditor's 

perspective, to investigate whether audit firm rotation should be introduced to secure auditor 

independence for non-listed companies with audit obligation. Theories in the field such as the 

auditor's independence, the analysis model and previous research on length and rotation 

have been used to analyze our empirical data. The study is based on a qualitative study in 

the form of semi-structured interviews where auditors from auditing firms have been 

interviewed. The empirical work consists of the auditors' view of long audit assignments and 

the introduction of rotation requirements. The analysis shows, among other things, pros and 

cons of longer audit assignments and rotation. The disadvantages can be described as the 

risks that the length of the audit assignments entail which may break the independence 

between the auditor and the client. The benefits of longer audit assignments are instead the 

good knowledge that forms the basis for the audit and the communication that arises 

between the auditor and the client. The introduction of rotation requirements also has 

potential positive effects such as new perspectives and approaches in the audit. The 

negative effects of the introduction of rotation requirements are lost knowledge and 

increased costs for the audit firm and the clients. Overall, the study finds that the negative 

effects on introduction of audit firm rotation are too large in relation to the positive effects for 

both the auditor and the client, and that independence is ensured through the auditors' 

professionalism and the controlling agencies that already exist. The study's conclusion is, 

therefore, from an auditing perspective, that rotation requirements should not be introduced 

for all companies with audit obligation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Redovisningens syfte är att förmedla information som ska kunna användas av intressenter 

för beslutsfattande och ekonomiska ställningstaganden.1 Denna information offentliggörs i 

företagens delårsrapporter och årsbokslut, även kallad årsredovisning. Redovisningen skall i 

all väsentlighet ge en så korrekt bild som möjligt av verkligheten, för att intressenterna ska 

kunna bedöma företagets ställning, resultat och utvecklingspotential.2 För att detta ska bli 

möjligt behöver årsredovisningarna granskas och kontrolleras av en tredje oberoende part; 

revisorn. Revisorns syfte i sitt arbete är att oberoende granska årsredovisningen och 

förvaltningen av företaget i fråga. Detta för att minska informationsasymmetrin mellan 

företaget och dess intressenter, vilket medför att revisorn agerar som en slags försäkran.3 Att 

den reviderade årsredovisningen ger, i all väsentlighet, en rättvisande bild av företaget är 

något som intressenterna idag tar som en självklarhet, då de sätter stor tillit till revisionens 

roll för de finansiella marknaderna. Misslyckande av revisionen kan därför ge upphov till 

stora skandaler.4  

 

Detta är fallet med en av världens mest omtalade skandaler; Enronskandalen.  

Enron var ett stort amerikanskt energibolag baserat i Houston, Texas. Från att vara ett 

företag förknippat med innovation och framgång gick företaget till total ruin väldigt snabbt. 

Det kom som en chock för hela världen när Enron Corporation lämnade in sin 

konkursbegäran i december 2001. Konsekvenserna blev stora för tusentals människor som 

förlorade sina jobb, men även aktiespararna blev hårt drabbade av denna oväntade 

vändning. Pensioner och sparpengar minskades snabbt och tillslut fanns inget kvar. 

Varför denna oväntade vändning inträffade samt varför den har fått så stor uppmärksamhet 

beror dels på upptäckten av olaglig kreativ bokföring, insiderhandel och korruption. Det som 

satte stopp för Enron var just upptäckten av bokföringsbrott. I stora drag så visade Enrons 

koncernredovisning fel, då bolaget flyttade kostnader och lån till dotterbolag som 

exkluderades i koncernredovisningen och flyttade intäkter till andra dotterbolag som 

inkluderades i koncernredovisningen.5 

 

Enrons koncernredovisning hade givetvis reviderats och för intressenter bör det vara en form 

av försäkran att den, i det stora hela stämmer. Misslyckandet av revisionen, eller rättare sagt 

accepterande av väsentliga fel i koncernredovisningen är något revisionsbyrån Arthur 

Andersen blev anklagade för. Arthur Andersen var revisorer på uppdraget och revisionsbyrån 

tillhörde då “Big five-byråerna” tillsammans med PWC, Deloitte, EY och KPMG. 

Anklagelserna baseras till största del av att Arthur Andersen var allt för beroende av 

intäkterna som Enron gav byrån under många år och därav valde att acceptera stora 

väsentliga felen för att bibehålla Enron som klient.6 

 

 

                                                 
1 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
2 Skatteverket. Redovisningens syfte. 2018. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3200.html (Hämtad 
2018-11-22). 
3 Hoos, F., Saad, E., & Lesage, C. (2018). Why are auditors blamed when something goes wrong? Experimental evidence. 
International Journal of Auditing, 22(3), 422-434. 
4 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
5 Markham, J. W. A financial history of modern U.S. corp. scandals : from Enron to reform. New York. ME Sharp, Inc, 2006. 
6 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3200.html
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Ungefär samtidigt som Enronskandalen fördes en annan stor skandal till ljuset; WorldCom 

skandalen. Worldcom var USA:s näst största Internet- och telekomföretag med 85 000 

anställda i över 65 länder. Bokföringsmässigt hade Worldcom förskönat både sin 

resultaträkning och kassaflöde med närmare fyra miljarder dollar. Revisorer på uppdraget var 

även här Arthur Andersen, som godkände och skrev under på WorldComs räkenskaper. 

Revisionsbyrån blev återigen anklagade för att inte oberoende granskat företagets 

räkenskaper samt ignorerat noter från chefer på Worldcom med information om att företaget 

blåste upp sitt resultat. WorldCom lämnade 2002 in en begäran om konkurs, vilket slutligen 

utmynnade i USAs största konkurs genom tiderna.7 Konkursen av Worldcom rankas idag 

som den tredje största efter konkursen av Lehman Brothers (2008) tätt följd av General 

Motors (2008).8 WorldComskandalen tillsammans med Enronskandalen blev till slut 

undergången för Arthur Andersen som fick sitt tillstånd att praktisera revision indraget av den 

amerikanska staten 2002, vilket blev slutet för “Big five” som numera består av “Big four”.9 

 

Som en reaktion på de stora företagsskandalerna, började intressenterna tappa förtroendet 

för revisionens funktion. Som svar på den tilltagande misstron till systemet, införde den 

amerikanska staten regelverket Sarbanes-Oxley act (förkortas SOX) år 2002. SOX främsta 

uppgift var att återupprätta revisionens och revisorns skadade rykte genom att stärka 

revisionens kvalitet och oberoende.10 Samma år som SOX togs i kraft införde Sverige den 

nya revisorslagen. Den innehöll bland annat Analysmodellen, vars syfte för revisorerna är att 

pröva sitt oberoende mot nya klienter samt vid varje nytt räkenskapsår för befintliga 

klienter.11 År 2006 beslutade EU om ett nytt revisorsdirektiv även här med bakgrund till de 

tidigare skandalerna med bland annat Enron och Worldcom. Direktivet syftar till att vända 

intressenternas misstro till revisionens funktion. För att stärka oberoendet och opartiskheten 

hos revisorerna gentemot klienterna infördes bland annat revisorsrotation för börsnoterade- 

samt stora finansiella bolag.12 Revisorsrotation lagstadgades i Sverige år 2009.13 Regeln 

lyder att vid personvald revisor, får revisionsuppdraget pågå som längst i sju år. Bolaget 

måste därefter anlita en annan revisor och revisionsbyrå under minst fyra år, innan den 

första revisorn och revisionsbyrån återigen kan ta på sig uppdraget.14 

 

År 2014 införde EU en ny version av revisorsdirektiv där bland annat nya krav för rotation 

infördes. I det nya direktivet delades rotationen upp i två delar; revisorsrotation (även kallad 

personrotation) och byrårotation.15 Det nya revisorsdirektivet togs fram delvis på grund av 

den globala finanskrisen som inträffade år 2007/2008. Där ansågs det att revisionsbyråerna 

med långvariga uppdrag saknade nytänkande och skepsis. Det nya direktivet togs fram för 

att ytterligare förstärka revisorns opartiskhet och oberoende.16 År 2016 infördes direktivet i 

Sverige, där den mest noterbara förändringen var att börsnoterade- samt stora finansiella 

bolag blir tvungen att byta revisionsbyrå (byrårotation) efter 10 år. Det finns dock undantag 

där mandattiden kan uppgå till 20 eller 24 år.17  

 

                                                 
7 Markham, J. W. A financial history of modern U.S. corp. scandals : from Enron to reform. New York. ME Sharp, Inc, 2006. 
8 US Legal. Bankruptcy. 2018. https://bankruptcy.uslegal.com/profilesfamousbankruptcies/ (Hämtad 2018-11-23). 
9 Markham, J. W. A financial history of modern U.S. corp. scandals : from Enron to reform. New York. ME Sharp, Inc, 2006. 
10 Ibid. 
11 SOU 2004:107. Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting. 
12 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 
13 9 Kap. 21 § Aktiebolagslagen 2009:565. 
14 FAR 2016. Frågor och svar om revisorsrotation kontra byrårotation. 
15 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 
16 European Commission statement. 2014. European Parliament backs Commission proposals on new rules to improve the 
quality of statutory audit. 
17 Halling, P. Nyheter. Tidningen Balans. Så påverkas du av EU:s revisionspaket. 2016. 
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-eus-revisionspaket/ (Hämtad 2018-11-26). 

https://bankruptcy.uslegal.com/profilesfamousbankruptcies/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-eus-revisionspaket/
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1.2 Problemdiskussion 
 
Det finns idag cirka 216 000 stycken aktiebolag i Sverige som har revisionsplikt, varav cirka 

780 st av dem är börsnoterade. Det betyder att crika 215 000 st aktiebolag i Sverige blir 

ganskade av en revisor där revisionsuppdraget inte omfattas av rotationskrav, vars 

oberoende till klienten ska vara detsamma som för de börsnoterade bolagen.18 

 

Regeringens skäl till framtagandet av person- och byrårotation var att det finns en förhöjd 

risk i revisionsuppdrag som pågår under lång tid, då revisor- och klientförhållandet kan bli allt 

för familjärt. Det minskade oberoendet kan utmynna i att revisorns förhållningssätt försämras 

och påverkar revisionskvaliteten negativt. Även om revisorn förhåller sig opartisk till klienten, 

finns alltid risken att omvärldens syn på revisorns opartiskhet och oberoende påverkas vid 

långa revisionsuppdrag. Det synbara oberoendet är i mångt och mycket lika viktigt för 

revisionsämbetet som det faktiska oberoendet. Införandet av rotationskraven syftar till att 

minska risken för att revisorn blir beroende i klientuppdraget eller uppfattas som beroende av 

omvärlden.19  

 

Ett av verktygen som revisorn använder sig av för att pröva sitt oberoende gentemot klienten 
är analysmodellen. Analysmodellen är en självständig prövning för oberoende som 
revisorerna själv gör i samband med varje nytt uppdrag och uppdragsår där 
revisionsverksamhet förekommer. Oavsett storlek på företaget ska alla revisionsuppdrag 
upprätta analysmodellen. Syftet med analysmodellen är att revisorn själv ska avgöra om det 
är något som hindrar denne från att vara opartisk, objektiv och självständig i sin ställning till 
klienten. Revisorn ska avsäga sig uppdraget om denne inte anser sig uppfylla de 
grundläggande kraven för att ta på sig uppdraget.20 
 

Revisionens längd i relation till räkenskapernas kvalitet och oberoende är något som många 

har forskat om med spridda slutsatser. Bland annat framhävs det att revisonskvaliteten är 

bättre vid ett längre uppdrag, då revisorn får en högre förståelse om vad företaget gör och 

kan reagera när något egendomligt eller sällsynt händer. Studien visar att uppdragstiden ett 

till tre år vanligtvis har en sämre kvalitet än fem till åtta år medan över nio år är kvaliteten 

som bäst. Forskarna hävdar i sin studie att rotationskrav bör ifrågasättas, då skälen till 

framtagandet av rotationskraven är baserade på enstaka fall.21  

 

Revisionsuppdragets längd kan också ha en negativ effekt på kvaliteten. Forskning visar att 

revisorer överser tydliga fel i redovisningen med syfte att hålla ned kostnaderna som i sin tur 

gör att klienten stannar hos byrån.22 Rotationskraven kan också ha en positiv effekt på 

revisorns oberoende och kvaliteten, då pressen att bibehålla stora klientuppdrag försvinner. 

Vid längre klientuppdrag minskar revisorns opartiskhet och därmed förmågan att kritiskt 

granska räkenskaperna, vilket är en ytterligare anledning till rotation.23 Tidigare studier visar 

även att revisionskvaliteten går igenom två faser under revisor-klientförhållandet. Under de 

första åren handlar det om att samla information och bilda en uppfattning om klienten, vilket 

leder till en bra oberoende revision. Efter en viss tid när revisorn börjar bli för bekväm med 

                                                 
18 Retriever. Företagsinformation. 2018. https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html (Hämtad 2018-11-29) 
19 Lagrådsremiss. Revisorer och revision. 2016. Skälen för regeringens förslag - person och byrårotation. 
20 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29).  
21 Van Johnson, E.,Khurana, I.K.,Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. 
Contemporary Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 
22 Chu, L., Dai, J., & Zhang, P. (2018). Auditor Tenure and Quality of Financial Reporting. Journal 
of Accounting, Auditing & Finance, 33(4), 528-554. 
23 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 

https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506505549&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701350734&zone=
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uppdraget, minskar informationsinsamlingen och det blir svårare för revisorn att hålla sig 

opartisk. En form av relationsförhållande kan då inträffa, där revisorn har svårare att 

bibehålla sitt oberoende.24  

 

Åtgärderna för att stärka revisorns oberoende i form av rotationskrav är i dagens läge endast 

lagstadgade för börsnoterade bolag (K4-bolag) samt stora finansiella bolag. Kraven gäller ej 

för K1-, K2- och K3-bolag,25 dock gäller revisionsplikt för K3-bolag samt K2-bolag som 

uppfyller kraven för revision.26 Regeringens skäl till framtagandet av person- och byrårotation 

lagstadgades för att stärka revisorns oberoende.27 Revisorns oberoende ska inte skilja sig åt 

beroende på vilket K-regelverk klienten använder sig av. Kravet att vara oberoende är det 

samma i samtliga revisionsuppdrag med revisionsplikt, vilket analysmodellen bekräftar.28 I 

dagens läge finns inget krav på person- eller byrårotation för icke börsnoterade bolag som 

innehar revisionsplikt.29 Sammantaget visar tidigare studier mixade slutsatser kring huruvida 

oberoende beror på längd och rotation. Studierna visar att det finns både för och nackdelar 

med långvariga uppdrag och obligatorisk rotation.30 

Vi vill därför undersöka, ur ett revisorsperspektiv, vilka för- och nackdelar det eventuellt kan 

finnas med rotationskrav, samt hur oberoendet påverkas av rotationskrav och om det bör 

införas på icke börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. 

 

Utifrån bakgrund och problemformulering så formulerar vi följande frågeställningar och syfte: 
 

1.3 Frågeställningar: 
 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att införa byrårotationskrav på icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt? 

- Hur skulle oberoendet kunna påverkas med byrårotationskrav på icke börsnoterade 

aktiebolag med revisionsplikt? 

 

1.4 Syfte:  
 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett revisorsperspektiv, öka förståelsen för om 

byrårotationskrav bör införas för att säkra oberoendet för icke börsnoterade aktiebolag med 

revisionsplikt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
25 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 
26 Bolagsverket, Krävs revisor. Årsredovisningsguiden för aktiebolag. 2018. 
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-
1.5701(Hämtad: 2018-11-26). 
27  Lagrådsremiss. Revisorer och revision. 2016. Skälen för regeringens förslag - person och byrårotation 
28 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-
sjalvstandighet.pdf(hämtad 2018-11-29) 
29   Lagrådsremiss. Revisorer och revision. 2016. Skälen för regeringens förslag - person och byrårotation 
30 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-1.5701
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-1.5701
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
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2. Teoretisk referensram 

2.1 IFRS, K-regelverk och revisionsplikt. 
 

Innan 2010 hade samtliga aktiebolag i Sverige revisionsplikt enligt svensk lag 

(Aktiebolagslagen). Revisionsplikt innebär att bolaget är skyldigt att få sitt bolag kritiskt 

granskat och bedömt utifrån företagets redovisning och förvaltning.31 

 

För att ett bolag skall ha revisionsplikt gäller följande:  

❏ Medeltalet anställda de två senaste räkenskapsåren ska vara minst 3 st 

❏ Minst 1.5 mkr i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren. 

❏ Minst 3 mkr i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren. 

 

Två av tre kriterier ovan skall vara uppfyllda de senaste två åren för att ett företag skall 

inneha revisionsplikt.32 Bolagen som inte uppfyller två av dessa tre kriterier de senaste två 

åren kallas för småbolag, och har alltså inte revisionsplikt sedan 2010.  

Cirka 250 000 aktiebolag och handelsbolag, vilket står för 70 % av alla Sveriges företag, 

omfattas av reglerna för frivillig revision.33 

 

Börsnoterade aktiebolag är tvingande att följa regelverket International Financial Reporting 

Standard, (IFRS). IFRS infördes efter ett beslut taget av EU år 2002 med syfte att öka 

internationell harmonisering mellan börsnoterade bolags redovisning. Den första januari 

2005 infördes IFRS i Sverige och är tvingande för alla börsnoterade bolag inom EU. IFRS 

reglerna är omfattande och de kommer till att influera alla typer och storlekar av bolag. I 

Sverige har Bokföringsnämnden (BFN) upprättat ett fristående nationellt regelverk för de 

bolag som står utanför IFRS, det så kallade K-regelverket. Denna grupp av bolag är väldigt 

stor som sträcker sig från enskilda näringsidkare till stora icke börsnoterade bolag.34 K-

regelverken bygger på en del grundprinciper liknande IFRS, men med olika förenklingar 

beroende på hur stort bolaget är. Sveriges nationella regelverk är uppdelat i fyra olika 

kategorier (K), K1-K4. K-4 regelverket är till för de företag som ej är tvingande att använda 

IFRS, men väljer att förhålla sig till IFRS, därav styrs ej det av BFN.35 

 

K1: Består till störst del av enskilda näringsidkare som omsätter mindre än 3 miljoner kronor 

per räkenskapsår.36 De har de mest förenklade redovisningsreglerna och får upprätta ett 

förenklat årsbokslut via skatteverket.37 K1-bolag berörs ej av revisionsplikt38, samt har ej krav 

på revisor- eller byrårotation.39 

 

                                                 
31 Bolagsverket, revisor - aktiebolag http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/revisor (Hämtad 2018-04-19) 
32 Aktiebolagslagen 2005:551 - kap 9, Revision 
33 Bolagsverket, Krävs revisor - Årsredovisningsguiden för aktiebolag 
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-
1.5701Hämtad: 2018-04-19 
34 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
35 Skatteverket. Vad kännetecknar de olika K-regelverken? 2018. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html (Hämtad 2018-12-03). 
36 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
37 Bokföringsnämndens vägledning. Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. 2013. 
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL06-1-K1enskilda-kons.pdf(Hämtad 2018-12-03) 
38 Aktiebolagslagen 2005:551 - kap 9, Revision 
39 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/revisor
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-1.5701
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/arsredovisningsguiden-aktiebolag/revisionsberattelse/revisor-1.5701
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL06-1-K1enskilda-kons.pdf
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K2: Består till störst del av mindre aktiebolag.40 De måste upprätta årsbokslut och 

årsredovisning efter varje räkenskapsår, här får även en och samma byrå upprätta 

årsbokslut, årsredovisning samt revisionen, ett så kallat kombinerat uppdrag.41 

Kan beröras av revisionsplikt42, revisor- eller byrårotation gäller ej.43 

 

K3: Består till störst del av större aktiebolag som ej är börsnoterade. Gränsen mellan större 

och mindre, alltså K2-K3 styrs av följande:  

❏ Medeltalet anställda de två senaste räkenskapsåren ska vara minst 50 st. 

❏ Minst 40 mkr i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren. 

❏ Minst 50 mkr i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren. 

  

Två av dessa tre kriterier skall vara uppfyllda för att ingå i kategorin större företag, K3-

bolag.44 De har hårdare krav på redovisningen än K2, men en förenkling jämfört med IFRS. 

Här får en och samma byrå ej utföra revision och redovisningstjänster.45 

Revisionsplikt gäller för alla K3-bolag46 revisor- eller byrårotation gäller ej47.  

  

K4(IFRS): Består av börsnoterade bolag samt bolag som väljer att följa IFRS.48 

Revisionsplikt gäller med ytterligare krav i form av bland annat revisor- samt byrårotation.49 

 

 
Figur 1 - BFN:s K-regelverk50 

                                                 
40 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
41 Bokföringsnämndens vägledning. Årsredovisning i mindre företag (K2). 2017. 
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf(Hämtad 2018-12-03) 
42 Aktiebolagslagen 2005:551 - kap 9, Revision 
43 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 
44 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
45 Bokföringsnämndens vägledning. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 2017. 
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL12-1-K3-kons.pdf(Hämtad 2018-12-03) 
46 Aktiebolagslagen 2005:551 - kap 9, Revision 
47 SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. 
48 Skatteverket. Vad kännetecknar de olika K-regelverken? 2018. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html (Hämtad 2018-12-03). 
49  SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision 

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL12-1-K3-kons.pdf
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html
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2.2 Teorier om revisorns förhållande till olika intressenter 
 

Intressentteorin är en teori som kan förklara revisionens funktion ur ett större perspektiv. 

Teorin tar avstamp i att reglering, i det här fallet revision, finns till för allmänhetens nytta. 

Teorin framhäver att revisionen uppkommer som svar på allmänhetens efterfrågan för 

ineffektiva marknadsförfaranden. Revisionen är avsedd att gagna samhället i stort, snarare 

än enskilda intressenter. Uppförandet av denna lagstadgade revision balanserar de 

ekonomiska kostnaderna mot de ekonomiska och sociala fördelarna som uppstår i och med 

reglering. Samhället behöver ha förtroende för kapitalmarknaderna och att de knappa 

resurserna allokeras på ett effektivt sätt. Revisionens roll blir här att verka som ett instrument 

för att skapa detta förtroende.51 En annan teori som kan förklara revisionens roll är Agent-

Principal teorin. Denna teori förklarar förhållandet mellan principalen (aktieägare eller 

styrelse för ett företag) och agenten (företagets verkställande direktör eller ledning). Teorin 

beskriver problematiken som kan uppstå mellan två vinstmaximerade parter med 

oanpassade mål och intressen. Principalen anställer agenten för att utföra ett uppdrag i 

principalens intresse. Agenten som är underställd principalen kan då ha andra intressen som 

inte går i linje med principalens, och kommer därför att agera på ett sätt som inte är 

gynnsamt för principalen. Detta problem uppstår på grund av skillnader mellan mål och 

intressen mellan parterna. Denna situation uppstår eftersom principalen inte är fullt 

medveten om agentens handlingar och agerande (informationsassymetri råder), och kan 

därför behöva ta kostnader för att bevaka att agenten utför uppdraget i enlighet med 

principalens mål och intresse. Problematiken med informationsasymmetri har givit upphov till 

två termer; Moral Hazard och Adverse selection. Adverse selection beskriver ett oönskat 

resultat på grund av en situation där den ena parten i en affär har mer information än den 

andra parten. Parten med mindre information har således ett ofrivilligt underläge mot den 

andra parten eftersom den kan fatta ett mer gynnsamt beslut baserat på 

informationsövertaget. Moral Hazard uppstår när en part förser den andra parten med 

missvisande information och ändrar sitt beteende efter att parterna har ingått ett avtal. Den 

ena parten ändrar sitt beteende eftersom den inte behöver bära kostnaderna för den ökade 

risken. Moral Hazard beskrivs som att en part agerar mer riskabelt efter att parterna har 

ingått ett avtal. Detta fenomen kan liknas med försäkringar där försäkringstagaren agerar 

mer riskabelt, eftersom den vet att det i slutändan är försäkringsbolaget som kommer att få 

bära kostnaderna i och med eventuella olycksfall. Den ena parten agerar således mer 

riskfyllt än innan kontraktet slöts.52 Agent-principal teorin beskriver separationen mellan 

agenten och principalen och förklarar den informationsasymmetri som råder mellan 

företagets ägare och ledning. Detta kan leda till Moral Hazard eller Adverse selection vilket 

kan utmynna i oönskade kostnader och konsekvenser.53 Ett sätt för att minska kostnaderna 

och konsekvenserna är att anställa en revisor. Denna externa oberoende part granskar 

företagets räkenskaper, journaler och bokslut och minskar därigenom den 

informationsasymmetri som råder mellan företaget och dess intressenter, vilket medför att 

revisorn agerar som en slags försäkran.54  

 

                                                                                                                                                         
50 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare -En nationell och internationell översikt. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 
51 Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. 2nd edition. New York. McGraw-Hill Education, 2011. 
52 Gershkov, A. & Perry, M. (2012). Dynamic Contracts with Moral Hazard and Adverse Selection. The Review of Economic 
Studies, Volume 79, 268–306. 
53 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 
54 Hoos, F., Saad, E., & Lesage, C. (2018). Why are auditors blamed when something goes wrong? Experimental evidence. 
International Journal of Auditing, 22(3), 422-434. 
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Revision som försäkran kan ses som en lösning på agent-principal problemet där ägande 

och ledning är åtskilda och informationsasymmetri råder. Informationsasymmetrin är ett 

resultat av att de vinstmaximerade parterna inte kan lita på att den andra parten agerar 

utifrån vad som är bäst lämpat för företaget, och inte utifrån egennytta eller egenintresse 

(Moral Hazard). För att relationen mellan parterna skall kunna vara effektiv, krävs det att 

styrelsen kan lita på att ledningen agerar i linje med de intressen och mål som styrelsen satt 

upp, samt att informationen som företaget delger styrelsen är tillförlitlig. Revisorns roll blir 

således här att stärka relationen mellan styrelse och ledning genom att uppehålla 

tillförlitligheten på informationen och säkerställa att ledningen arbetar efter styrelsens satta 

rutiner och processer. Revisionen kan också ses som en slags förbättring. Detta synsätt ska 

även här förklara hur den informationsasymmetri som finns kan avhjälpas. Revision som 

förbättring handlar om att öka kvaliteten på företagets redovisning. Trovärdigheten på 

informationen är en väsentlig del i denna teori. Revisorn agerar här som en 

informationsmedlare, som verkar för att göra redovisningen bättre utifrån de krav som de 

olika intressenterna har. Företagens information har en stor betydelse för investerare på 

börsen och andra intressenter. Den rättvisande informationen ses som en allmän rättighet 

eller “public good”, och revisorns roll blir här att avhjälpa den informationsasymmetri som 

råder i form av Adverse selection. Revisorn ska förhindra att den ena parten, i det här fallet 

företagsledningen eller styrelsen som har ett informationsövertag, godtyckligt får bestämma 

vilken information som ska offentliggöras i företagets redovisning. Samtidigt ska revisorn se 

till att den andra parten, investerare och andra intressenter som har ett intresse av en 

tillförlitlig redovisning, får så god information som möjligt. Problemet med Adverse selection 

blir extra tydligt med hänsyn till börsen, eftersom investerare som handlar aktier på 

ofullständig information, kan ge upphov till stora samhällsekonomiska konsekvenser. 

Revisionen och revisorns roll blir här fundamental för att upprätthålla effektiva 

kapitalmarknader.55 

 

2.3 Revisorns roll och revisionens funktion 
 

Revisorn är kopplingen mellan företagets ägare och intressenter. Revisionen kan ses som en 

kvalitetsstämpel emot tredje part, till exempel investerare, leverantörer, banker och 

kreditgivare. Revisionen i Sverige utförs efter internationella revisionsstandarder, såsom 

International Standard auditing (ISA) och god revisionssed.56 Revisorns syfte i sitt arbete är 

att oberoende granska årsredovisningen och förvaltningen av företaget i fråga. Detta för att 

minska informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter, vilket medför att 

revisorn kan ses som en slags försäkran för att säkerställa att räkenskaperna i all 

väsentlighet ger en rättvisande bild av företaget.57 Revisionens främsta uppgift är att 

säkerställa och öka trovärdigheten på företagets redovisning för att intressenterna ska kunna 

bedöma företagets ställning, resultat och utvecklingspotential. Detta gör revisorn genom att 

lämna sina slutsatser från revisionen i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar 

sig revisorn om företagets räkenskaper respektive ansvarsfriheten för styrelsen och 

verkställande direktör. Företagen som låter sig revideras, ger också en signal till marknaden 

att dem är seriösa aktörer som följer marknadens lagar och regler. Detta ökar i sin tur 

företagens potential till förbättrade affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Utöver 

själva revisionsarbetet så har revisorn i många fall en roll som en extern sakkunnig 

rådgivare. Detta är något som klienterna värdesätter och revisorn förväntas kunna ge 

                                                 
55 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
56 FAR 2018. Revisionstjänster. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/ (Hämtad 2018-12-17). 
57 Hoos, F., Saad, E., & Lesage, C. (2018). Why are auditors blamed when something goes wrong? Experimental evidence. 
International Journal of Auditing, 22(3), 422-434. 

https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
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vägledning och råd om hur klienten kan förbättra sina rutiner och processer. Denna 

rådgivning får dock inte inkräkta på revisorns opartiskhet eller oberoende.58  

 

2.4 Revisorns oberoende 
 

Revisorn fungerar som en oberoende part som tillför värde från revisionen genom att 

verifiera företagsledningens uttalanden. Den del i revisionen som skapar detta värde är 

revisorns oberoende. Revisorns oberoende kan således sägas utgöra en fundamental del i 

revisionens funktion.59 Revisorns oberoende är reglerad i svensk lagstiftning i form av 

revisorslagen, där det framkommer att:60 

 

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

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 

organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.” 61 

 

Det finns två typer av oberoende; det faktiska oberoendet (independence in fact), och det 

synbara oberoendet (independence in appearance). Det faktiska oberoendet, som ibland 

brukar benämnas det upplevda oberoendet (av revisorn), syftar till det sinnestillstånd som 

revisorn besitter när denne granskar företagets redovisning utan att det professionella 

omdömet påverkas av faktorer som skulle kunna inkräkta på revisorns integritet, objektivitet 

eller professionella skepcism. Det faktiska oberoendet beror på revisorns egna uppfattning 

om sin kapacitet att utföra ett revisionsuppdrag på ett tillfredsställande sätt. Detta är dock 

inte det enda som avgör revisorns oberoende då även intressenternas uppfattning spelar en 

betydande roll i huruvida revisorn uppfattas som oberoende. Det synbara oberoendet 

beskriver hur omgivningen uppfattar revisorns oberoende. Revisorn bör undvika situationer 

som kan ge upphov till att en rationell tredje part sammanfattningsvis skulle kunna påstå att 

revisorns integritet, objektivitet eller professionella skepcism borde ifrågasättas. Det räcker 

med rådande misstankar om att revisorn inte är helt oberoende och opartisk för att försvaga 

förtroendet till revisionen och företagets redovisning.62 

 

2.5 Revisionslagens reglering av revisorns oberoende 
 

Eftersom oberoendet är en viktig faktor inom revisionsprofessionen, så finns bland annat 

revisionslagen, vilken skall säkerställa att revisorn är och förblir oberoende. Revisionslagen 

har en klar och tydlig lista på jävssituationer som säger att revisorn inte får ta uppdraget om 

denne: 63 

  

1. ”är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern,”  
 

2. ”ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets 

bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,”  
 

3. ”är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 

företaget eller någon som avses under 1 eller 2,”  

 

                                                 
58 FAR 2018. Revisionstjänster. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/ (Hämtad 2018-12-17). 
59 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
60  20 § Revisorslag (2001:883)  
61  Ibid.  
62 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
63 Ibid. 

https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
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4. ”är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver,”  
 

5. ”är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en 

person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller 

nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller”  
 

6. ”står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.” 64 

 

Utöver revisionslagen så finns det en annan form av bedömning angående revisorns 

oberoende. Detta är något revisorn får upprätta själv och kallas för analysmodellen.65 

 

2.6 Analysmodellen 
 

Ett av verktygen som revisorn använder sig av för att pröva sitt oberoende gentemot klienten 

är analysmodellen, som är lagstadgad via revisorslagen. Analysmodellen är en självständig 

prövning för oberoende som revisorerna själv gör i samband med varje nytt uppdrag, nytt 

uppdragsår samt om något speciellt skulle inträffa under året som kräver att oberoendet 

behöver kontrolleras igen, där revisionsverksamhet förekommer. Det spelar ingen roll vilket 

K-regelverk klienten använder. Syftet med analysmodellen är att revisorn själv ska avgöra 

om det är något som hindrar denne från att vara opartisk, objektiv och självständig i sin 

ställning till klienten. Revisorn ska avsäga sig uppdraget om denne inte anser sig uppfylla de 

grundläggande kraven för att ta på sig uppdraget.66 

 

Analysmodellen är utformad i tre olika steg och uppdelad i olika kategorier vilka ska besvaras 

för att pröva oberoendet enligt följande:67 

Steg 1 “identifiera förtroendeskadliga förhållanden”. 

❏ Egenintressehot 

Egenintresse förklaras av att revisorn eller någon i revisorns direkta närhet inte får ha något 

ekonomiskt intresse i verksamheten som denne ska revidera. Ett exempel på detta är att 

revisorn eller någon i dess närhet inte får inneha aktier i bolaget denne reviderar, för då har 

revisorn ett eget ekonomiskt intresse att det går bra för bolaget och att värdet på aktierna 

ökar. Ett annat hot som också är förknippat med egenintresse är om revisorn eller 

revisionsbyrån är för beroende av intäkterna förknippat med ett revisionsuppdrag, det vill 

säga att intäkterna från en viss klient står för en betydande del av revisorns eller byråns 

omsättning. För nära släkt innefattas också av egenintresse, då revisorn kan ha ett 

egenintresse att det går bra för dess nära släkting. 

 

❏ Självgranskningshot 

Självgranskning menas att revisorn eller någon i teamet som ska utföra granskningen inte får 

ha varit en del av upprättandet av det som ska granskas. Ett exempel på detta är att revisorn 

inte får ha varit med och skapat bokslutet eller sitta med löpande redovisning som denne 

sedan ska granska. Även råd som revisorn ger till dess klient, som revisorn sen ska revidera 

                                                 
64 17§ Revisionslag 1999:1079 
65 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
66 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
67 Ibid. 

https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
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kan orsaka självgranskningshot. Revisorn får inte själv ha haft anställning hos det bolaget 

denne ska granska.68 

 

❏ Partställningshot 

Revisorn får inte uppträda för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i en rättslig och 

ekonomisk fråga där det kan finnas meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar. 

Exempelvis får inte revisorn företräda klienten och föra dennes talan i en skatteprocess. (Om 

revisorn vidarebefordrar underlag till skatteverket på beordran från klienten så räknas det 

inte som partställningshot). Ett annat exempel är att revisorn inte heller får verka som biträde 

för klienten vid köp och försäljning av tillgångar eller liknande. Revisorn får inte föra klientens 

talan, men får ge råd hur klienten skall lägga upp sin talan i situationer enligt ovan. Detta kan 

dock komma att leda till självgranskningshot.69  

 

❏ Vänskapshot 

Revisorn eller någon annan i revisionsteamet får ej vara för nära vän med klienten. Det finns 

då en risk att revisorn inte bedömer opartiskt, utan är för involverad i klientens egna 

intressen. Även nära personliga relationer med personer i ledande befattning hos större 

bolag kan ses som ett vänskapshot. En speciell typ av vänskapshot kan inträffa om revisorn 

har haft en och samma revisionsklient under en lång period.70 

 

❏ Skrämselhot 

Känner revisorn sig tvingad eller hotad av klienten och på det sättet inte kan göra sitt jobb 

som en professionell opartisk granskare skall inte uppdraget accepteras alternativt 

fortsätta.71 

 

❏ Generalklausul  

Generellt sett så skall inte uppdrag accepteras eller fortsätta om något av de tidigare 

nämnda ifrågasätts. Dock kan motåtgärder göra att det är lämpligt att ta på sig uppdraget 

ändå. Det kan också finnas andra omständigheter som kan ifrågasätta revisorns oberoende, 

skulle något som inte nämndes tidigare också utgöra risk, skall revisorn avsäga sig 

uppdraget.72   

 

Det andra steget är att identifiera om det finns några motåtgärder som kan ha lyfts upp under 

steg 1.73 

Steg 2 “Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden”. 

Enstaka omständigheter gör att revisorns oberoende inte behöver ifrågasättas. Exempel på 

detta är om revisorn har haft en anställning hos klienten denne ska revidera, men 

anställningen var för många år sedan och äventyrar inte att oberoendet rubbas. Motåtgärder 

där revisorn kan visa att det går att acceptera eller bibehålla uppdraget även fast det 

uppmärksammades i steg 1. Vilken typ av motåtgärd samt om den räcker till beror helt på 

omfattningen av det eventuella hotet mot revisorns oberoende.  I vissa fall kan byråns interna 

                                                 
68 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
69 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 

https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
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rutiner och kvalitetssäkring räcka för att ändå kunna acceptera uppdraget. Exempel på detta 

kan vara att vid kombinerat uppdrag så är redovisningsavdelningen och 

revisionsavdelningen inte mixad, och att den ena parten ej påverkar den andra. Ytterligare 

ett exempel är om revisorn har haft klienten under en längre tid, då uppkommer 

vänskapshot, men kan revisorn dokumentera att det ej har uppkommit någon vänskap kan 

uppdraget bibehållas. Om det ej finns motåtgärder som stärker revisorns oberoende och 

självständighet så skall alltid uppdraget avsägas.74 

Steg 3 “Analysen dokumenteras”. 

Allt ska dokumenteras, varje steg för sig. Det som eventuellt rubbar förtroendet ska tydligt stå 

med, samt eventuella motåtgärder till dessa. Detta kan efterfrågas vid en eventuell 

inspektion.75 

 
                Figur 2 - FAR. Flödesschema för Analysmodellen76 

                                                 
74 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
75 Ibid. 

https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
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2.7 Revisorsinspektionen 
 
Revisorsinspektionen (RI), även kallad revisionsnämnden har som funktion att säkerställa att 

revisionen i Sverige utförs med god revisorssed och god revisionssed. RI ska bidra med hög 

revisionskvalitet och höga yrkesetiska krav, där deras yttersta syfte är att upprätthålla 

förtroendet för revisorer och revisionsverksamheten.77 Dess två främsta uppgifter är att 

auktorisera revisorer med ett revisorsprov samt utöva tillsyn över auktoriserade revisorer och 

registrerade revisionsbolag.78 Deras vision är: ” En professionell revision för tryggt 

beslutsfattande”.79 RI är en myndighet under Justitiedepartementet och leds av en 

myndighetschef. RI är uppdelat i tre delar som består av juristavdelning, revisorsavdelning 

samt administrativ avdelning. En stor del av RI består av tillsynsnämnden för revisorer, vars 

främsta uppgift är, om skäl finns att ge ut disciplinära åtgärder mot auktoriserade revisorer.80 

Tillsynsnämnden består av en ordförande, vice ordförande och ledarmöten. Dessa utses av 

regeringen, som avser en treårsperiod. Kraven för att vara med i tillsynsnämnden är hårda, 

där goda erfarenheter krävs inom juridik och revision.81 Tillsynen är uppdelad i fyra olika 

delar,82 där en del är löpande kvalitetskontroll som RI har överlåtit till Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) för dess medlemmar, revisorers som ej är med i FAR 

kontrolleras direkt av RI. I de fallen då FAR hittar något att anmärka på, lämnas det direkt 

över till RI för vidare bedömning.83 Den andra delen består av disciplinärenden, där RI efter 

anmälan eller på eget bevåg startar en utredning. Den tredje är riskbaserad, där RI har 

identifierat höga riskfaktorer som kräver extra uppmärksamhet. Den sista delen är förknippad 

med oberoende och opartiskhet, där det behöver kontrolleras ifall revisorn kan ta på sig 

uppdraget.84 

 

Dokumentation krävs av revisorn, där de väsentliga delarna för uppdraget, samt bedömning 

av oberoende skall vara med. Detta är lagstadgat med hänvisning till att RI skall få ta del av 

dokumentationen vid en eventuell utredning. Där bedöms bland annat om revisorns 

granskning är gjord med god sed samt övriga regler som krävs vid reviderande av ett bolag. 

Just dokumentation är ett vanligt skäl till att revisorer får en disciplinär åtgärd, då RI kan anse 

att dokumentationen är otillräcklig.85 

  

Revisionsbolagen skall även enligt lag upprätta en egen form av intern övervakning. Där 

rutiner måste finnas för att säkerställa anställdas rapportering och eventuella överträdelser.86 

Till följd av eventuella felaktigheter som kan uppkomma med en revision, så måste revisorn 

och revisionsbolaget ha en försäkring som täcker de eventuella ersättningar som kan inträffa, 

även detta är lagstadgat i revisorslagen.87 

 

 

 

                                                                                                                                                         
76 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
77 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
78 Ibid. 
79 Revisorsinspektionen. Om revisorsinspektionen. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/ (Hämtad 2018-12-17) 
80 Revisorsinspektionen. Organisationen. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/organisation/ (Hämtad 2018-12-17) 
81 Revisorsinspektionen. Tillsynsnämnden. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/organisation/tillsynsnamnden/ (Hämtad 
2018-12-17) 
82 Revisorsinspektionen. Tillsyn. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/verksamhet/tillsyn/ (Hämtad 2018-12-17) 
83 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
84 Revisorsinspektionen. Tillsyn. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/verksamhet/tillsyn/ (Hämtad 2018-12-17) 
85 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
86 26 a § Revisorslag (2001:883). 
87 27 § Revisorslag (2001:883). 

https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/organisation/
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/organisation/tillsynsnamnden/
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/verksamhet/tillsyn/
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/verksamhet/tillsyn/
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2.8 Uppdragslängd och Rotation 

Positiva effekter som kan uppstå i längre revisionsuppdrag 

Tidigare forskning framhäver att revisonskvaliteten är bättre vid ett längre revisionsuppdrag, 

då revisorn får en högre förståelse om vad företaget gör och kan reagera när något 

egendomligt eller sällsynt händer. Studien visar att uppdragstiden mellan ett och tre år 

vanligtvis har en sämre revisionskvalitet än mellan fem och åtta år, medan över nio år är 

revisionskvaliteten som bäst. Med detta menas att det tar tid för revisorn att få en djup 

förståelse om företaget och branschen denna ska revidera. Ökad kunskap om området 

säkrar att revisorn vet var de eventuella riskerna är, som i sin tur leder till en bra metod för 

revisionen så denne blir gjord med hög kvalitet. Forskarna hävdar i sin studie att 

rotationskrav bör ifrågasättas, då skälen till framtagandet av rotationskraven är baserade på 

enstaka fall.88 Efter en undersökning där byrårotation inte är obligatorisk, finner de inget 

samband mellan långvariga revisionsuppdrag och lägre revisionskvalitet, däremot såg de 

samband mellan korta revisionsuppdrag och lägre revisionskvalitet. Oegentligheter och 

bedrägerier tenderar att öka i samband med kortvariga revisionsuppdrag upp till tre år. Dock 

finns det lite som tyder på att oegentligheter och bedrägerier ökar vid längre uppdrag. Det 

kan förklaras av det faktum att företag som byter revisorer ofta, är mer benägna att ha 

finansiella rapporteringsproblem då revisorn kan ha påpekat det tidigare men kunden har valt 

att byta revisor istället för att ta tag i problemet.89 Flera amerikanska studier har undersökt 

förhållandet mellan revisionskvalitet och uppdragslängd. I allmänhet visar inte dessa studier 

att långvariga revisionsuppdrag är förknippade med lägre revisionskvalitet, vilket tyder på att 

den obligatoriska byrårotationen inte förbättrar revisionskvaliteten som den var avsedd till att 

göra.90,91,92,93 En annan studie visar även att revisionskvaliteten går igenom två faser under 

revisor-klientförhållandet. Under de första åren handlar det om att samla information och 

bilda en uppfattning om klienten, vilket leder till en bra oberoende revision. Efter en viss tid 

när revisorn börjar bli för bekväm med uppdraget, minskar informationsinsamlingen och det 

blir svårare för revisorn att hålla sig opartisk. En form av relationsförhållande kan då inträffa, 

där revisorn har svårare att bibehålla sitt oberoende.94 

Negativa effekter som kan uppstå i längre revisionsuppdrag 

De som ställer sig kritiska till revisionsuppdragets längd har oftast själv utsatts för någon 

form av revisionsmisstag eller revisionsskandal. De hävdar att långa relationer mellan revisor 

och klient leder till sämre revisionskvalitet samt minskar oberoendet och kan på det sättet 

inte vara en allmännytta för intressenter. Här kommer obligatorisk byrårotation in som ett sätt 

att stärka oberoende och revisionskvaliteten.95 Benägenheten att utfärda going concern 

varningar minskar med långa revisionsuppdrag. En förklaring till detta är att revisorn inte vill 

                                                 
88 Van Johnson, E.,Khurana, I.K.,Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. 
Contemporary Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 
89  Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
90 Geiger, M. A., & Raghunandan, K. (2002). Auditor tenure and audit reporting failures. Auditing, 21(1), 67–78. 
91 Johnson, V. E., Khurana, I. K., & Reynolds, J. K. (2002). Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary 
Accounting Research, 19(4), 637–660. 
92 Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). Exploring the term of the auditor–client relationship and the quality of 
earnings: A case for mandatory auditor rotation? The Accounting Review, 78(3), 779–799. 
93 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
94 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
95 Van Johnson, E., Khurana, I.K., Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. Contemporary 
Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506505549&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701350734&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506505549&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701350734&zone=
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förlora den långvariga relationen med klienten, därav minskar revisonskvaliteten.96 

Revisionskvaliteten kan vara lägre vid långvariga revisionsuppdrag av bland annat dessa 

anledningar; För det första kan långvariga revisionsuppdrag leda till, kanske omedvetet, en 

viss form av förutfattad mening. Den förutfattade meningen kan till exempel vara att klienten 

alltid haft stark finansiell rapporteringskontroll med exakta bokslut och en högsta ledning med 

hög integritet och kompetens. Om revisionsteamet förväntar sig att dessa attribut fortsätter in 

i framtiden, kan den skepticism och kontrollerande attribut hos revisionsteamet minska, som 

då kan leda till en revision av lägre kvalitet. För det andra kan långvariga kunder hos ett 

revisionsbolag betraktas som en källa till säker inkomst som revisorn förväntar sig ta del av 

under den långvariga relationen till klienten. Att se klienten som källa till en evig inkomst kan 

äventyra revisorernas oberoende.97 Revisionsuppdragets längd kan också ha ytterligare en 

negativ effekt på kvaliteten, forskning visar att revisorer överser tydliga fel i redovisningen 

med syfte att hålla ned kostnaderna som i sin tur gör att klienten stannar hos byrån.98 Samt 

att revisorer tenderar att vara mer skeptiska under de första åren med en ny klient och att 

skepticismen tenderar att sjunka desto längre uppdraget fortsätter.99  

Positiva effekter som kan uppstå vid rotationkrav 

Obligatorisk byrårotation gör att revisorer från nya byråer, som tar sig an uppdraget, kan ha 

en annan infallsvinkel och synsätt på uppdraget vilket kan öka revisionskvaliteten.  
Två andra fördelar förknippad med byrårotation är dels att den nya revisorn kan vara mer 

villig att motsäga tidigare beslut gjorda av föregångaren, samt att vid byrårotation så är 

revisorn medveten om att en annan revisor från en annan byrå kommer att se över dennes 

granskning inom en snar framtid, vilket kan leda till en förbättrad revisionskvalitet.100 

Rotationskraven kan också ha en positiv effekt på revisorns oberoende och kvalitet, då 

pressen att bibehålla stora klientuppdrag som ofta genererar stora intäkter försvinner. Vid 

längre klientuppdrag minskar revisorns opartiskhet och förmågan att kritiskt granska 

räkenskaperna, vilket ytterligare är en anledning till rotation.101  Samt att byrårotation kan 

medföra skepticism och ett nytt perspektiv som den befintliga revisorn har förlorat under 

tidigare mandatperiod.102 

Negativa effekter som kan uppstå vid rotationkrav 

Obligatorisk byrårotation skulle kunna få negativa effekter på revisionskvaliteten. Det primära 

argumentet mot den obligatoriska byrårotationen är att revisionskvaliteten är lägre under de 

första åren av revisionsuppdraget. Revisionskvaliteten påstås vara lägre under de tidiga åren 

av uppdraget, eftersom revisorn inte känner till kundens affärsplan, verksamhet, interna 

system, kontroller med mera. Dessutom kan en ny revisor vara obekant med industri-

specifika fel eller oegentligheter. Detta är någonting som tidigare studier har funnit då vissa 

branscher är mer benägna att ha oegentligheter i sin redovisning och drabbas av 

bedrägerier. Eftersom en ny revisor är mindre bekant med klientens bransch, är det större 

                                                 
96 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
97 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
98 Chu, L., Dai, J., & Zhang, P. (2018). Auditor Tenure and Quality of Financial Reporting. Journal 
of Accounting, Auditing & Finance, 33(4), 528-554. 
99 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
100 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 
101 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
102 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 



 

 

 16 

 

risk att finansiella bedrägerier förekommer. Individer och grupper som motsätter sig 

obligatorisk byrårotation argumenterar för att finansiella bedrägerier är störst under de första 

åren av revisionsuppdraget och som lägst i de längre revisionsuppdragen.103 

Revisionskvaliteten tenderar att öka desto längre uppdraget fortlöper, därav ifrågasätts 

införandet av obligatorisk byrårotation104 

 

I en spansk studie framhäver författarna att revisorerna var mindre benägna att utfärda going 

concern-varningar till finansiellt stressade bolag under den obligatoriska rotationsperioden än 

under de sex efterföljande åren eftersom revisionsbyråerna ansåg att de ändå kommer att 

tappa klienten inom en snar framtid. Dessa resultat tyder på att den obligatoriska 

byrårotationen inte hade några samband med förbättrad revisionskvalitet i Spanien.105 

 

En publicerad artikel, som granskade italienska offentliga företag som i sin tur granskades av 

en Big 4-byrå, finner inga statistiskt signifikanta samband mellan byrårotation och 

revisionskvalitet.106 Även en studie gjord i Australien visar på att den obligatoriska 

byrånrotationen inte förknippades med förbättrad revisionskvalitet.107 För icke-professionella 

investerare verkar byrårotation inte vara förenad med ett högre oberoende jämfört med 

revisorsrotation (personrotation). Obligatorisk byrårotation kan över tid istället minska utbudet 

av kvalificerade revisionsbyråer.108 Det kan även vara svårt för intressenterna att uppfatta 

ifall klientens byte av revisionsbyrå är på grund av rotationskravet eller av andra 

anledningar.109  

 

Ur ett kostnadsperspektiv är införandet av tvingande byrårotation ofta förknippat med ökade 

kostnader. Eftersom en ny revisor måste samla information för att öka förståelsen för det nya 

bolaget som ska revideras, tillsätts det mer tid och genererar därmed en högre kostnad för 

klienten. En exakt grad av kostnadsökning för klienten är svår att bedöma, då detta beror på 

storleken och komplexiteten i företaget.110 Andra tidigare studier visar också att tvingande 

rotation kan orsaka högre kostnader för kunden. Detta på grund av den utökade tiden som 

krävs vid insamlande av kunskap som är förknippat med att få en hög förståelse om 

verksamheten. Dock så behöver inte den högre kostnaden visas direkt första året, utan den 

kan fördelas på flera år. Det tar även tid för klienten att hitta en ny lämplig revisor för 

verksamheten, och då tid är pengar, blir det också en form av kostnad för kunden. Det kan 

även bli en högre kostnad för revisionsbyrån i samband med tvingande rotation, då det är en 

hög konkurrens inom branschen, vilket kan innebära att revisionsbyrån sänker sitt arvode för 

att få fler kunder.111 

 

                                                 
103 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
104 Cameran, M., Prencipe, A., & Trombetta, M. (2014). Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality. European Accounting 
Review, 25(1), 1-24. 
105 Ruiz-Barbadillo, E., Gómez-Aguilar, N., & Carrera, N. (2009). Does mandatory audit firm rotation enhance auditor 
independence? Evidence from Spain. Auditing, 28(1), 113–135. 
106 Cameran, M., Francis, J. R., Marra, A., & Pettinicchio, A. K. (2015). Are there adverse consequences of mandatory auditor 
rotation? Evidence from the Italian experience. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 34(1), 1–24.  
107 Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. (2008). Mandatory audit firm rotation and audit quality. Managerial Auditing 
Journal, 23(5), 420–437.  
108 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 
109 Ewelt-Knauer, C., Gold, A., & Pott, C. (2012). What do we know about mandatory audit firm rotation? Edinburgh: Institute of 
Chartered Accountants of Scotland. Hämtat från ICAS: https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0016/100843/ICAS-
Mandatory-Audit-Firm-Rotation-Report.pdf (Hämtad 2018-12-03) 

110 Ibid. 
111 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 

https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0016/100843/ICAS-Mandatory-Audit-Firm-Rotation-Report.pdf
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0016/100843/ICAS-Mandatory-Audit-Firm-Rotation-Report.pdf
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Via en studie utförd i Italien, där tvingande byrårotation infördes år 1975, undersöktes just 

om kostnaderna påverkades i samband med rotationen. Italien är ett av få länder i världen 

som har haft tvingande rotation under en längre tid, därav valdes landet för studien. Studien 

visar att bytet till en non-Big 4 byrå inte påverkar kostnaderna för kunden, medan bytet till en 

Big 4 byrå kan göra att kostnaderna minskar. Detta kan förklaras med den höga 

konkurrensen om kunderna, vilket gör att Big 4 byråerna sänker sina arvoden för att lättare få 

nya klienter. Denna studie är lite speciell då Italien har haft byrårotation under en lång tid, 

och branschen kan ha anpassats efter det.112 

 

Sarbanes-Oxley act i USA tvingar rotation av revisorer inom en byrå på alla noterade bolag 

var 5:e år, men kräver ej byrårotation.113 General Accounting Office (GAO) gjorde en studie 

om införandet av tvingande byrårotation i USA. Där kom de fram till att byrårotation troligtvis 

inte är det mest effektiva sättet att säkra oberoende med tanke på alla kostnader som 

uppkommer vid en eventuell byrårotation, samt all information som den redan valda byrån 

besitter. GAO menar att så länge de eventuellt högre revisionskostnaderna förknippade med 

rotationen, ger en mer rättvisande bild av klientens räkenskaper och därmed ökar revisorns 

oberoende, så är byrårotation effektivt. Byrårotationen anses vara effektiv så länge nyttan för 

att säkra revisorns oberoende och förhöjd revisionenskvaliteten överstiger kostnaderna. Om 

inte de ökade kostnaderna leder till ökat oberoende och ökad revisonskvaliteten så kan 

byrårotation vara ineffektivt. En form av kostnadsanalys bör göras för att se eventuella 

effektivitetsvinster i samband med byrårotation.114 

 

2.9 Aktiemarknadens syn på uppdragslängd och rotation 
 

I en tidigare studie undersöktes sambandet mellan revisonskvalitet och uppdragslängdens 

betydelse för kapitalmarknaden, då revisorer förser investerare med oberoende verifierad 

information som kan stå till grund för eventuella investeringar. Här agerar revisorn både som 

en försäkran på att informationen som ges ut i all väsentlighet är rätt och som 

informationsförmedlare. Studien kom fram till att professionella investerare värdesätter ett 

långvarigt förhållande mellan revisorn och bolaget, och kan därav nöja sig med mindre 

avkastning under den perioden. Det kan förklaras med att investerarna känner sig mer säkra 

på att informationen som ges ut stämmer, då revisorn har goda kunskaper om bolaget sen 

tidigare. Därmed ges starka argument för det värde som de professionella investerarna 

lägger till revisionsbeslutet och föreslår att obligatorisk revisorsrotation kan vara negativt ur 

ett kapitalmarknadsperspektiv för professionella investerare.115 

 

Den del av aktiemarknaden som istället värdesätter rotation och korta revisionsuppdrag är 

småspararna. Dessa småsparare gick miste om stora delar av deras pensioner och 

sparmedel vilket var en konsekvens av de stora skandalerna. Intressentgruppen började 

tappa förtroendet för revisionens funktion. Som svar på den tilltagande misstro till systemet, 

infördes olika typer av regelverk vars främsta uppgift var att återupprätta revisionens och 

revisorns skadade rykte genom att stärka revisionens kvalite och oberoende.116  

 

                                                 
112 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 
113 Ibid. 
114 Government Accounting Office (GAO). (November, 2003). Report to the senate committee on banking, housing, and urban 
affairs and the house committee on financial services. In Public accounting firms: Required study on the potential effects of 
mandatory audit firm rotation. Government Accounting Office (GAO). 
115 Mansi, S., Maxwell, W., & Miller, D. (2004). Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond 
Market. Journal of Accounting Research, 42(4), 755-793. 
116 Markham, J. W. A financial history of modern U.S. corp. scandals : from Enron to reform. New York. ME Sharp, Inc, 2006. 



 

 

 18 

 

2.10 Sammanfattning av tidigare forskning och aktuellt 

forskningsområde 
 

Tidigare forskning visar sambandet mellan oberoende och revisionskvalitet samt 

uppdragslängd och rotation. Sammantaget visar studierna på mixade slutsatser kring vilka 

effekter som kan uppstå vid rotationskrav och längre revisionsuppdrag. Dock finns ingen 

tidigare forskning som tar hänsyn till huruvida rotationskrav bör införas på svenska icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt för att stärka dess oberoende, varför vår studie 

kan tänkas bidra till detta forskningsområde.  

 

3. Metod 

3.1 Metodval och vetenskaplig ansats 
 

En kvalitativ ansats går mer på djupet och ger oss möjlighet att tolka, uppfatta och ställa 

följdfrågor som vi bygger våra slutsatser på. En kvalitativ metod är flexibel och öppen, vilket 

kan ge djupgående men inte så generella svar.117 Syftet med vår uppsats är att, ur ett 

revisorsperspektiv, öka förståelsen för om byrårotationskrav bör införas för att säkra 

oberoendet för icke börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Detta problem valde vi att 

undersöka djupare med en kvalitativ ansats i form av intervjuer med auktoriserade revisorer, 

då de besitter en stor kompetens inom området och kan bidra med fördjupade kunskaper. 

Valet av en kvalitativ ansats ter sig i vårt fall lämpligt, då vi vill tolka och uppfatta problemet 

på djupet utifrån ett revisorperspektiv, där vi samlar information från auktoriserade revisorer 

genom semistrukturerade intervjuer. Via dessa intervjuer kan vi då öka förståelsen kring 

forskningsproblemet. 

 

3.2 Litteraturstudie 
 

Vi har utformat en teoretisk referensram med hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar, 

webbsidor och internetkällor samt utgivet material från olika typer av myndigheter och 

nämnder. Sökmetoderna vi har använt för att samla relevanta vetenskapliga artiklar har till 

störst del bestått av datoriserade sökningar via Google, Google Scholar samt via portalerna 

Primo och Scopus. Alla vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie är peer-

reviewed journals, vilket bekräftar att de har blivit vetenskapligt granskade innan publicering. 

Webbsidor och internetkällor har i viss utsträckning använts, främst myndigheternas egna 

hemsidor, då vi anser att informationen är tillförlitlig. Även studentlitteratur via 

Mittuniversitetets bibliotek har använts vid utförandet av teoriavsnittet.  

 

De primära nyckelorden som använts vid artikelsökningar har varit olika kombinationer av 

orden: Audit rotation, auditor tenure, compulsory audit firm rotation, mandatory audit firm 

rotation, audit firm rotation, firm rotation, independent audit, independent auditor, audit 

quality. 

 

Insamlandet av information över internet är tidsmässigt och ekonomiskt bättre än enbart 

manuella sökningar via litteratur. Databaser ger överlag mer information och är mer 

                                                 
117 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017.  
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lättillgänglig. Nyckelorden vid litteratursökning är viktig, då de ska ge tillräckligt med träffar 

samtidigt som de ska vara nog relevanta för studien.118 

 

3.3 Urval 
 

Urval görs utifrån målet med forskningen så att analysenheterna (respondeterna) väljs ut på 

kriterier som gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna.119 Regeringen lagstiftade år 2009 

om obligatorisk revisorsrotation för börsnoterade aktiebolag efter sju år, vid personvald 

revisor, och 10 år vid byråvald revisor. Regeringens skäl till lagstadgandet av obligatorisk 

person- och byrårotation var att det finns en förhöjd risk i revisionsuppdrag som pågår under 

lång tid, då revisor- och klientförhållandet kan bli allt för familjärt. Regeringen anser att det 

finns en förhöjd risk för att en revisors oberoende äventyras vid långtgående börsnoterade 

revisionsuppdrag (i mer än sju år för personvald revisor).120  

Studiens undersökningspopulation är auktoriserade revisorer i Sverige. Utifrån studiens syfte 

väljer vi därför att begränsa vårt urval till auktoriserade revisorer som har haft en och samma 

klient i minst sju år i följd, vilket ska stärka vår studie och slutsats.  

 

Bekvämlighetsurval är att föredra vid en kvalitativ studie med djupgående och uttömmande 

svar på frågorna, snarare än representativa svar.121 Vi skickade ut förfrågningar till olika 

lokala revisionsbyråer där vi efterfrågade deltagande för våra intervjuer. Då vår studie tar 

avstamp i auktoriserade revisorers perspektiv med krav på att de har haft en och samma 

klient i minst sju år i följd, så ser vi bekvämlighetsurvalet som de bäst lämpade för vår studie. 

Utifrån tidsaspekten och att datamättnad har uppnåtts så har vi begränsat empiridelen till sex 

stycken intervjuer och respondenter.  

 

3.4 Intervjuer 
 

Valet av intervjuform styrs av studiens syfte. I semistrukturerade intervjuer använder sig 

forskaren av en intervjuguide. Detta ger fria svar inom en given ämnesram.122 Eftersom vi vill 

ha djupgående och uttömmande svar inom det givna området, har semistrukturerade 

intervjuer utförts med öppna frågor. Intervjuguiden har utformats för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

 

Det finns vissa grundläggande anvisningar vid utformning av en intervjuguide för en kvalitativ 

undersökning. Frågorna ska organiseras så de följer varandra på ett lämpligt sätt, dock kan 

vissa ändringar behöva göras under intervjuns gång. Frågorna ska formuleras så att de 

besvarar forskningsfrågorna och får inte vara för specifika, riktade eller på något annat sätt 

ledande. Ett lämpligt språk ska användas som passar studien och intervjun. Det kan vara bra 

att notera ner bakgrundsfakta om intervjupersonen, till exempel att de uppfyller kravbilden, 

hur länge de har arbetat som revisor eller annan information som kan vara relevant.123 Vi har 

förhållit oss till anvisningarna ovan vid utformandet av vår intervjuguide som användes vid 

intervjuerna. Intervjuguiden har utformats utifrån vår teoretiska referensram efter relevanta 

teorier och tidigare forskning inom området. Intervjuguiden består av 14 st frågor som är 

indelade under olika rubriker vilka representerar huvudområdena från vår referensram; 

                                                 
118 Ibid. 
119 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017.   
120 Lagrådsremiss. Revisorer och revision. 2016. Skälen för regeringens förslag - person och byrårotation 
121 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017.  
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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Allmänt om revision och revisorns roll, revisorns oberoende samt revisorsrotation och 

uppdragslängd. (Se bilaga 1.) 

 

Intervjun började med att vi presenterade oss själva, studiens syfte och 

forskningsproblematik, metodens tillvägagångssätt, etik och konfidentialitet, planerad 

tidsåtgång, intervjuns upplägg samt att det är tillåtet med betänketid mellan frågorna. Vi 

turades sedan om att hålla i intervjuerna, där en av oss var ledande och ställde 

intervjufrågorna medans den andre antecknade under intervjuns gång. Rollen som 

intervjuledare innebar att se till så intervjuguiden följdes och att respondenterna förstod 

frågorna. I övrigt så var intervjuledaren relativt passiv under intervjuns gång och ställde i 

princip bara frågorna från intervjuguiden, allt för att inte leda respondenten till ett visst svar. 

Efter avslutad intervju tackade vi respondenterna för deras medverkan och informerade dem 

om att vi kommer skicka ut det transkriberade materialet för godkännande innan det 

användes i empirin.   

 

Genom att spela in intervjuerna så finns allt som sagts tillgängligt för transkribering. 

Transkribering innebär att allt som sagts skrivs ner, vilket är väsentligt vid genomförande av 

analysen. Fördelen med att spela in allt som respondenterna säger är också att forskaren 

slipper skriva ned allt som sägs och kan vara mer delaktig i intervjun om så krävs. Nackdelen 

med att spela in allt är att intervjupersonen kan vara nervös över att allt som sägs finns att 

spelas upp igen. Transkriberingen är väldigt tidskrävande, det kan ta cirka 5-6 timmar att 

transkribera en timmes intervju. Vilket kan ses som en klar nackdel om tiden är knapp.124 

 

Fördelarna med inspelning och transkribering är att människor har svårt att komma ihåg allt 

som sägs och genom en inspelning så kan allt återskapas i efterhand. Detta medför att en 

noggrann analys kan göras om vad som är sagt. Forskarna kan då spela upp intervjun hur 

många gånger de vill, så inget blir missförstått. Andra kan också lyssna på inspelningen och 

därmed höra och bekräfta allt som har sagts.125 

  

Efter att ha övervägt för- och nackdelarna med inspelning och transkribering kom vi fram till 

att fördelarna överväger nackdelarna och har således spelat in alla intervjuer och 

transkriberat dessa. Vi började med att transkribera intervjuerna ordagrant, för att sedan 

skicka iväg dessa till respondenterna för godkännande. Efter godkännande (där ingen av 

respondenterna hade någon invändning) valde vi ut de relevanta delarna ur den 

transkriberade texten. Vi bearbetade sedan om dessa delar så att meningsuppbyggnader 

och ord är passande för ett akademiskt arbete samt för att läsaren enkelt ska förstå 

innehållets mening och innebörd. Denna text har vi sedan använt i studiens empiri och 

senare i analys. Transkriberingen och bearbetningen av texten tog visserligen lång tid, men 

vi anser att det är en viktig del i studien som inte bör misstolkas. 

 

3.5 Att bearbeta, bedöma och analysera empiriskt material 
 

Precis som vid en kvantitativ analys av data är en forskare ute efter att hitta mönster eller 

samband i svaren. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ analys är att den kvantitativa 

analysen har entydiga regler för hur datan skall analyseras. Den kvalitativa analysen av det 

empiriska materialet har inte uppnått samma kodifieringsgrad som kvantitativ dataanalys har, 

men många forskare menar att detta inte heller är något att sträva efter. Det finns olika 
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tillvägagångssätt vid tolkning och analys av kvalitativt empiriskt material, bland annat 

tematisk analys, analytisk induktion och grundad teori. Målet med att använda något av 

dessa tillvägagångssätt är att hitta olika mönster eller teman i det empiriska materialet.126 

Analysavsnittet bygger till stor del på författarnas egna analytiska förmåga och tankar. 

Analysens moment bör därför beskrivas väl och så att läsarna har en god chans att studera 

materialet på egen hand för att så småningom kunna dra egna slutsatser. De olika delarna 

bör presenteras på ett enhetligt sätt med en bra struktur så att läsarna får en god chans att 

väga för- och nackdelarna mot varandra.127 

 

Vi har delat in det empiriska materialet under olika rubriker för att lättare kunna bearbeta 

materialet del för del som sedan används för att jämföras mot vår referensram. 

Analysavsnittet bygger till stor del på vår egna analytiska förmåga att kunna hitta mönster 

och teman mellan teori och empiri. Styckena är menad att följa den ordning som den 

teoretiska referensramen har haft och så även våra intervjuer. Allt för att underlätta läsningen 

och att för att kunna följa den röda tråden genom uppsatsen. Delarna har vi presenterat på 

ett likartat sätt för att kunna underlätta för jämförelsen mellan de olika för- och nackdelarna.  

 

3.6 Etiska aspekter 
 
Etiska frågor under en fallstudie kommer vid två tidpunkter, dels under insamlingen av det 

empiriska materialet och när studien publiceras.128 Vetenskapsrådet har formulerat fyra 

forskningsetiska principer för forskare inom ämnesområdet för humaniora och 

samhällsvetenskap. Den första principen är informationskravet där respondenterna har rätt 

till att få veta studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt och där de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Den andra principen är 

samtyckeskravet, som innebär att forskarna skall inhämta samtycke från respondenterna 

innan de kan medverka i studien samt att respondenterna har rätt att bestämma på vilka 

villkor de vill deltaga. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att alla 

uppgifter om personerna i studien skall ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett 

säkert sätt. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att det empiriska 

materialet inte får användas i andra sammanhang än det till respondenterna utlovade syftet 

med studien.129 Vi skickade ut förfrågningar till olika lokala revisionsbyråer där vi efterfrågade 

deltagande för våra intervjuer, där deltagande naturligtvis var frivilligt. Förfrågningarna var 

specifikt märkta med kraven för att kunna medverka i studien samt studiens syfte, metod och 

hur resultaten kommer att presenteras, vilket också gjordes i samband med intervjun. Även 

försäkran om konfidentialitet utlovades i förfrågningarna och under intervjun. Allt empiriskt 

material förvarades på våra datorer som är lösenordsskyddade. Respondenterna som 

medverkat i studien är och förblir konfidentiella samt att inspelningarna raderades efter 

transkriberingen. Vi nämner inte respondenternas namn, kön, ålder eller arbetsplats. Det är 

en mycket viktig del i forskningsetiken, vilket gjorde att respondenterna vågade svara ärligt 

på våra frågor utan att eventuella kränkningar eller skador kan uppkomma efter studien i 

samband med deras medverkan. 

 

                                                 
126 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017.  
127 Björklund, M & Paulsson, U. Seminarieboken -Att skriva, presentera och opponera. Uppl. 1:9, Studentlitteratur AB, Lund, 
2010. 
128 Merriam. Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Uppl. 1:21, Studentlitteratur AB, Lund, 1993. 
129 Vetenskapliga rådet 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 2018-12-28) 
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3.7 Metoddiskussion 
 
För bedömning av kvalitativa studier används med fördel kriterierna trovärdighet och äkthet, 
till skillnad mot kvantitativa studier, där kriterierna validitet och reliabilitet är mer 
förekommande. Denna uppdelning görs då kvalitativa studier värderas på andra grunder än 
kvantitativa studier. Målet med kvalitativa studier är att få en fördjupad bild av verkligheten, 
snarare än en absolut bild, som är målet vid kvantitativa studier.130 

Trovärdighet 

 
Huvudkriteriet trovärdighet består av fyra stycken delkriterier. Det första är tillförlitlighet, vilket 
kan liknas med intern validitet. Det innebär att forskarna förhållit sig till studiens regler och att 
studien återger en trovärdig bild av den sociala verkligheten.131 Intervjuerna spelades in 
samtidigt som vi förde anteckningar under intervjuns gång. Intervjuinspelningarna 
transkriberades sedan tillsammans med intervjuanteckningarna. Det empiriska materialet 
skickades därefter ut till respondenterna för validering och godkännande, för att få en 
bekräftelse på att resultatet har tolkats och angivits på ett korrekt sätt.  
 
Det andra delkriteriet är överförbarhet och kan liknas med den extern validitet. Överförbarhet 
handlar om ifall resultaten går att överföra till andra miljöer och då huruvida resultatet är 
generaliserbart.132 Respondenterna är auktoriserade revisorer med lång erfarenhet, har 
liknande utbildningar, branschkunskap och är styrda av samma lagar och regler, vilket tyder 
på att det finns argument för att resultatet går att överföra till andra miljöer och då till viss del 
är generaliserbart. Argument som talar emot generalisering är att respondenterna är 
konfidentiella vilket gör det svårt för andra forskare att intervjua samma respondenter. Vi vill 
dock förtydliga att målet med denna kvalitativa studie är att öka förståelsen för byrårotation 
snarare än få generaliserbara svar.  
 
Pålitlighet är det tredje delkriteriet och kan liknas med reliabilitet. Pålitlighet beskriver 
huruvida resultatet går att återskapa i en ny studie med likartade förutsättningar.133 Avsikten 
har varit att använda relevanta teorier som förhåller sig nära de auktoriserade revisorernas 
upplevda verklighet. Metoddelen ger en detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångssätt 
och respondenternas kravbild. Detta ska hjälpa till att öka studiens pålitlighet och underlätta 
ett återskapande av studien med likartade förutsättningar.  
 
Det fjärde och sista delkriteriet är konfirmering och kan liknas med objektivitet. Konfirmering 
handlar om huruvida forskarna har agerat objektivt vid framtagandet av studien. Här ska 
författarna visa att de har agerat i god tro utan att medvetet blanda in personliga åsikter och 
värderingar i studien, som därefter kan komma att påverka studiens slutsats.134 Frågorna i 
intervjuguiden är framtagna efter accepterade, relevanta och verklighetsnära teorierna samt 
tidigare forskning inom området. Frågorna är framtagna med försiktighet och har ställts med 
öppenhet för att undvika att dem på något sätt är riktade eller innehåller förutfattade 
meningar.  Respondenterna informerades om studiens syfte vid intervjuns början för att få 
kontext på frågorna samt få medvetenhet inom vilket sammanhang de svarade på frågorna. 
Vi som författare av studien har inga personliga intressen i studiens resultat och förhåller oss 
neutral till studien som helhet.  
 
 
 

                                                 
130 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017 
131 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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Äkthet 

 
Det andra huvudkriteriet är äkthet, även kallad autenticitet. Äkthet beskriver huruvida studien 
ger rättvisa åt respondenternas framförda åsikter och föreställningar. Äkthet handlar också 
om huruvida respondenternas medverkan i studien har bidragit till att öka deras förståelse för 
sin sociala miljö och för hur andra intressenter i miljön uppfattar saker och ting. Slutligen 
beskriver äkthet ifall respondenternas medverkan i studien har bidragit till att öka deras 

förståelse för sin sociala situation samt hur de kan vidta åtgärder för att påverka den.135  
Vi båda två har medverkat vid intervjutillfällena och fört anteckningar. Vi har sedan 
tillsammans transkriberat, tolkat och bearbetat allt material. Detta material skickades sedan 
iväg för validering och godkännande av respondenterna. Respondenterna har sedan genom 
att svara på frågorna fått reflektera över sin situation, oberoendeställning och sin roll som 
revisor. Genom att respondenterna även fått reflektera över för- och nackdelar med långa 
revisionsuppdrag och rotationskrav, kan de också få större förståelse för hur andra 
intressenter i miljön uppfattar samma situation och problem. Respondenterna har slutligen 
fått reflektera över sitt oberoende samt hur de kan agera för att påverka och bibehålla detta.  
 

3.8 Respondenter:  
 

Respondent:  Intervjudatum:  Byrå:  Typ av auktorisation: 

 

Revisor nr 1 2018-12-06  Big-4-byrå  Auktoriserad revisor 

 

Revisor nr 2 2018-12-06  Big-4-byrå  Auktoriserad revisor 

 

Revisor nr 3 2018-12-07  Non Big-4-byrå  Auktoriserad revisor 

 

Revisor nr 4 2018-12-07  Non Big-4-byrå Godkänd revisor 

 

Revisor nr 5 2018-12-07  Non Big-4-byrå Auktoriserad revisor 

 

Revisor nr 6 2018-12-12  Big-4-byrå  Auktoriserad revisor 

 

4. Empiri 
 

4.1 Intervju med revisor nr 1 
 

Revisor nr 1 började arbeta med revision för 24 år sedan. Hen har varit auktoriserad i 18 år 

och innehar ett revisionsuppdrag som varat mer än sju sammanhängande år.  

 

Allmänt om revision 

 

Enligt respondenten så är en revisors uppgift att säkerställa så ett företags ekonomiska 

information är oberoende verifierad. Hen menar att det skall gå att kunna göra affärer utifrån 

informationen i årsredovisningen och att många intressenter är beroende av den ekonomiska 

informationen. Det största fokuset ligger på oberoendet och det är en trygghet att kunna lita 

på räkenskaperna.  

 

                                                 
135 Bryman, A & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 3, Liber AB, Stockholm, 2017 
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Revisor nr 1 beskriver en revision med hög kvalitet som att den görs utifrån en god kunskap 

om företaget, då basen för en bra revision är att verkligen förstå vad bolaget håller på med. 

Vidare förklarar respondenten att det gäller att fokusera på de områden där riskerna är 

störst.  

 

Revisorns oberoende 

  

Revisor nr 1 beskriver att det är svårt att avgöra exakt vart gränsen går för att vara 

oberoende. Revisorn ska inte vara aktiv inom företaget och får inte inneha något 

egenintresse. Revisorn ska inte heller vara med och påverka klientens affärer. Det är dock 

okej att lämna synpunkter. Vidare förklarar hen att en revisor i sitt yrke allt som oftast lär 

känna bolagets styrelse, ägare, ekonomiavdelning och så vidare, men utan att bli för nära 

vänner. Det finns också lagar och regler som är till för att bibehålla oberoendet, till exempel 

regler och lagar om släktband och så vidare. Revisor nr 1 beskriver hur en revisor måste ta 

byråns rykte i beaktande, med andra ord det synbara oberoendet, till exempel hur 

marknaden uppfattar byrån. Revisor nr 1 menar att det synbara oberoendet är svårt att mäta 

men att detta fortfarande är någonting som en professionell revisor hela tiden måste ha i 

åtanke. 

 

Respondenten beskriver att hen prövar sitt oberoende på nya uppdrag som byrån inte har 

någon koppling till sen tidigare. Detta görs genom att utföra kontroller som kontrollerar att det 

ej är någon annan byrå inom samma nätverk som har utfört några tjänster sedan tidigare 

som eventuellt kan utgöra problem. Därefter bedöms relationen till kunden med hjälp av 

analysmodellen, vilket används för att dokumentera den bedömda relationen för varje ny 

kund. Även andra interna system används för att pröva oberoendet. Revisor nr 1 förklarar att 

de frågor som inte fångas upp av de interna systemen besvaras i analysmodellen. 

Grundtanken med dessa system är att säkerställa att revisionsbyrån och revisionsteamet kan 

ta på sig revisionsuppdraget, eller inte. 

  

Oberoendet på befintliga revisionsuppdrag prövas varje år via analysmodellen samt de 

interna systemen säger respondenten. Hen menar att saker som skulle kunna påverka 

oberoendet kan bland annat vara ägarförändringar och styrelseförändringar. Det är extra 

viktigt att säkerställa oberoendet i kombinerade klientuppdrag där byrån enligt lag även har 

rätt att utföra redovisningstjänster. Revisor nr 1 menar att det är viktigt att ha en bra dialog 

inom byrån där de som jobbar med redovisning även förstår oberoendefrågan, där det finns 

en risk att det görs något som vi på revisionsavdelningen ej känner till, vilket måste bedömas 

varje år. 

 

Respondenten anser att dennes förhållningssätt till oberoende kan variera lite med storleken 

på revisionsuppdraget. Hen menar att det är viktigare att säkerställa sitt oberoende ju mer 

publikt bolaget är. Detta är på grund av olika anledningar men bland annat ur ett 

varumärkesperspektiv. Det är en större risk med att gå utanför oberoendet i ett noterat bolag 

där det finns fler intressenter. I grunden är det samma regelverk, men det blir mer 

uppmärksammat i noterade bolag.  

 

Revisor nr 1 säger att det är viktigt för byrån att vara tydlig i större revisionsuppdrag, då 

risken finns att fler intressenter drabbas. Det är olika i uppdragen angående vilka tjänster 

som får utföras. Det som avgör vad som får göras är storleken på företaget. Revisor 1 säger 

att byrån får ha kombinerade uppdrag i mindre bolag, vilket inte är tillåtet i noterade bolag. I 

kombinerade uppdrag så får byrån ha både revision, upprätta bokslut och årsredovisningar 
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samt deklaration medan på noterade bolag så får inte byrån ha kombinerade uppdrag vilket 

såklart gör oberoendet tydligare. Vidare förklarar respondenten att oberoendefrågan hela 

tiden finns och är otroligt viktig, att inte uppfattas som oberoende är inte acceptabelt, det är 

viktigt långsiktigt, både för byrån och för en själv. 

 

Rotation och uppdragslängd 

  

Revisor nr 1 säger att “den stora fördelen med att ha längre uppdrag är den samlade 

kunskapen om företaget. Svårt att få kunskap under få år. Har man varit med länge så förstår 

man allt så mycket bättre. Väldigt mycket kunskap gör att man kan enklare avgöra vilka 

risker det finns i bolaget och för branschen”.  Revisor nr 1 förtydligar också att längre 

uppdrag underlättar dialogen med företaget och dem som gör bokslutet.   

 

Nackdelar som kan uppstå i längre revisionsuppdrag menar respondenten är att de som utför 

revisionen inte uppdaterar sin kunskap;  

 

”Den här kunden gör så här jämt, man är inte på tårna. Man blir lite slö, gör inte sitt arbete 

med att ta reda på om verksamheten har utvecklats eller vad som händer i branschen.” 

 

Revisor nr 1 menar att det är den risken som finns vid längre revisionsuppdrag. Detta 

kompenseras dock oftast upp av att det är bra dialoger med klienterna då hen ”känner” dem 

hyfsat väl. Respondenten beskriver att det finns ett enkelt sätt att kontrollera verksamhetens 

utveckling, genom att titta på den ekonomiska utvecklingen. Hen menar att jämförelsen 

mellan åren ger en väldigt bra input för att göra en bra analys om bolaget. 

 

Angående huruvida för- och nackdelarna kan påverka en revisors oberoende så menar 

revisor nr 1 att dennes personliga uppfattning är att hen bibehåller sitt oberoende oavsett 

uppdragslängd. Respondenten förklarar att risken med längre uppdrag kan vara att revisorn 

blir för nära kompis med klienten och får en för personlig relation. Respondenten förklarar att 

hen försöker att inte ha för personliga relationer med klienterna, även fast mingel och luncher 

kan förekomma, så är det ingen respondenten betraktar som kompis i privata sammanhang.  

Vidare menar respondenten att ju närmare personlig relation som revisor och klient har, 

desto enklare kan det bli att göra affärer, det en gränsdragning, då det finns risk för att 

oberoendet påverkas. En affärsmässig relation är okej där revisor och klient träffas någon 

gång per år, det tycker inte respondenten ska vara något problem.  

 

På frågan varför rotationskrav bara infördes för börsnoterade bolag så svarar respondenten 

att det troligtvis uppkommit efter skandaler i revisionsuppdrag runtom i världen, där det har 

varit brister i revisionen. Respondenten tror att detta har varit en av orsakerna till regleringen, 

det vill säga att minimera att det dyker upp skandaler. Samtidigt menar revisor nr 1 att hen 

inte kan se att skandalerna dyker upp bara för att revisorn suttit länge med uppdraget. Ibland 

är det bra att byta revisor eftersom det då kommer in någon med nya ögon.  

 

Respondenten menar att om en revisor tappar det som hen beskriver som nyckeln i 

revisionen ovan, så är det lätt att hamna fel. Revisor nr 1 tror att det är skandalerna runt om i 

världen som har triggat igång kravet på rotation. Om lösningen är att ha rotationskrav vet 

respondenten inte och vad denne har hört, så är det inte marknaden som har påvisat att det 

behövs rotation. Samtidigt tror hen att den finansiella marknaden fortfarande har ett stort 

förtroende för att revisorerna gör ett professionellt jobb. Vidare berättar respondenten att 

revisorerna smittats av andra saker som skett i revisionsbyrå-branschen som egentligen inte 
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har med revision att göra. Skattekonsultationen som byråernas skattekonsulter har haft hand 

om, vilken är helt fristående från revisionsuppdragen, har varit ifrågasatt, vilket har påverkat 

revisionsbranschen negativt. Här blir revisionsbyråerna synonym med revisorerna, även fast 

revisorerna inte har någonting med detta att göra. Revisor nr 1 menar att detta kan vara en 

förklaring till införandet av rotationskraven. För stora publika företag med allmänintresse 

tycker respondenten att det är rimligt med rotationskrav, eftersom en revisor inte kan sitta för 

evigt. Men samtidigt finns det andra länder som inte har byrårotation, till exempel USA där de 

värdesätter kunskapen som de längre uppdragen ger. Hen menar att det också är en risk 

med rotationskrav, eftersom att samla massa kunskap på relativt kort tid är svårt. Det är 

orimligt att ett nytt revisionsteam år ett, ska kunna samla in så pass mycket information att 

dem kan göra en bra bedömning av en stor multinationell koncern.  

 

Revisor nr 1 anser att rotationskrav inte bör införas för samtliga aktiebolag med revisionsplikt 

då värdet av kunskapen som en revisor har är väldigt viktig för att kunna göra en bra revision 

med hög kvalitet. Revisorsinspektionens övervakning och byråernas interna 

kvalitetskontroller är extremt starka i jämförelse med andra branscher, vilket minimerar 

problem som kan uppkomma vid längre revisionsuppdrag. Respondenten menar att 

rotationskraven för mindre bolag kan orsaka mer oreda än nytta. Revision i ett stort bolag 

skiljer sig från revision i mindre bolag eftersom det är mer rådgivning hos mindre bolag 

medan det i större bolag är mer ren revision. Resurserna i mindre bolag i form av redovisning 

är begränsade, det är inte helt lätt att hänga med i allt som ändras från år till år och då 

fungerar revisionen mer kontrollerande och rättar till de eventuella felen som kan uppstå. 

Respondenten säger att “Ekonomiskt sett är det dyrt att ta på sig en ny kund, då det tar tid 

att samla på sig den mängd information som behövs för att göra en bra revision. Ibland blir 

det en dialog med kunden; detta är en förstagångsrevision som kommer kosta mer på grund 

av mängden information som måste hämtas in. Ett exempel på detta är att om det löpande 

arvodet per år bör uppgå till 100 tusen kronor så är det inte orimligt att revisionskostnaden 

för första året uppgår till 150 tusen kronor”. Oftast så förstår kunderna det, men ibland så blir 

det byråerna som får ta den ekonomiska smällen, då det förekommer prispress mellan 

byråerna och uppdragen. Revisor nr 1 förklarar att fasta arvoden ej får sättas, utan bara 

indikativa priser för att kunna höja arvodet vid utökad granskning om så krävs. Revisor nr 1 

tycker att det är en bra poäng med nya ögon, men denne ser ej värdet i det för ett mindre 

företag som inte har lika många intressenter, men på stora bolag ses nyttan i rotationen. 

Vidare förklarar respondenten att det kan vara en utmaning med personal när byrån förlorar 

eller vinner nya uppdrag, speciellt stora uppdrag. Det blir en form av naturlig rotation vid 

naturliga förändringar inom bolagen till exempel pensioner, nya ägare och så vidare. Detta 

utan ett så kallat lagstadgat rotationskrav då det alltid är ägarna eller styrelsen som utser 

revisorn. 

 

4.2 Intervju med revisor nr 2 
 

Revisor nr 2 började arbeta med revision för 19 år sedan. Hen blev godkänd, och sedan 

auktoriserad sedan 13 år tillbaka. Revisor nr 2 innehar ett revisionsuppdrag som varat mer 

än sju sammanhängande år.  

  

Allmänt om revision 

  

Respondenten säger att en revisor är en granskare kort och gott. En revisor har i uppdrag att 

granska företagets finansiella rapporter, se till att företaget följer alla regler, betalar in skatter 

och avgifter i tid, granska företagets förvaltning, kontrollera den interna kontrollen med mera. 
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En revisor kan även ha speciella uppdrag som projekt. Revisor nr 2 förklarar att detta kan 

innefatta allt mellan himmel och jord. Vidare menar respondenten att revisorns funktion är att 

verifiera, styrka och uttala sig om de finansiella rapporterna, i form av en revisionsberättelse.  

  

En revision med hög kvalitet är enligt respondenten att revisorn uttalar sig på en tillförlitlig 

grund, gjort en tillräcklig granskning, tittat på rätt saker, använt rätt metodik och verktyg som 

säkerställer att revisorn har tittat på rätt saker. Med andra ord att revisorn uttalar sig rätt helt 

enkelt. 

  

Revisorns oberoende 

  

Att vara oberoende enligt respondenten innebär integritet och att hen uttalar sig rätt oavsett 

eventuella påtryckningar från något håll. Revisor nr 2 menar att en revisor ska dra sin 

slutsats från sin yrkeskunskap utifrån vad som är rätt i det perspektivet utan påverkan från 

externt håll. 

  

Revisor nr 2 berättar att hen prövar sitt oberoende på nya uppdrag med hjälp av rutiner inom 

byrån. Enligt respondenten får en revisor ej ha en personlig relation med kunden eller någon 

i ledande befattning i organisationen eller företaget. Detta gäller både för revisorn och någon 

i revisorns närhet. Revisor nr 2 menar att en revisor måste kunna stå för att denne inte är 

beroende samt att det inte finns någon risk att någon annan anser att revisorn är oberoende, 

det synbara oberoendet. Respondenten förklarar att det synbara oberoendet måste kunna 

klara en prövning, på vilken nivå som helst. 

  

Respondenten prövar sitt oberoende årligen i samband med uppstart inför året via 

analysmodellen, som är obligatorisk. I övrigt är det löpande under året, då det kan 

förekomma nya saker som påverkar oberoendet. Revisor nr 2 förklarar att det kan vara att 

byrån börjar utföra andra tjänster eller att ägarstrukturen förändras, något som förändrar 

förutsättningarna. 

  

På frågan ifall respondentens oberoende varierar med storleken på revisionsuppdraget, så 

svarar revisor nr 2 att “oberoendet är samma, oberoende av storleken på bolaget, det spelar 

ingen roll”. Vissa kunder har respondenten bara en affärsmässig relation med, där det endast 

blir några samtal per år. Det är endast en affärsmässig relation kopplad till där och då. I vissa 

andra bolag byggs en annan typ av relation upp då revisorn och klienten kan ses i andra 

former i olika nätverkssammanhang, till exempel har lunch tillsammans, vilket bygger upp en 

annan relation än just bara den affärsmässiga. Enligt respondenten får revisorn en annan typ 

av professionell relation till företaget, men så länge det är en professionell relation så ska 

inte oberoendet variera på något vis.  

  

Rotation och uppdragslängd 

  

Enligt revisor nr 2 kan fördelar som uppstår i längre revisionsuppdrag vara att revisorn lär 

känna organisationen, personerna och eventuella problem, vilket gör att revisorn inte 

behöver älta och borra i sådant som är känt sedan tidigare. Respondenten menar att detta är 

en trygghet från bådas perspektiv (revisorns och klientens) eftersom de inte behöver lägga 

ned tid på sådant som redan är känt. 

 

Revisor nr 2 berättar att hypotetiskt skulle nackdelar som kan uppstå i längre 

revisionsuppdrag vara att revisorn blir för komfortabel i sin roll, ”det är samma som i fjol, så vi 
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köper läget”. Enligt respondenten finns det en risk att revisorn och klienten bygger upp 

relationer som kan bli för tighta, så att det påverkar det synbara oberoendet eller i alla fall 

som det uppfattas av andra.  

  

På frågan ifall dessa för- och nackdelar kan ha påverkan på en revisors oberoende, så 

svarar respondenten att det absolut skulle kunna vara så, “om man har haft ett uppdrag 

under längre tid och efter tio år inser att man har gjort något fel och måste påvisa detta för 

kunden. Då gäller det att man kan stå upp för det felet och inte ge vika”.  

Revisor nr 2 förklarar att i grund och botten krävs det att revisorn är professionell i sina 

bedömningar och står upp för dem.  

 

Angående varför rotationskrav endast infördes på börsnoterade bolag, så säger 

respondenten att någonstans måste gränsen dras. Det är publika siffror som påverkar 

många där alla revisionsberättelser och det revisorerna uttalar sig om ska ha en vikt, och i 

noterade bolag är det stora pengar och många som påverkas. 

  

Revisor nr 2 anser inte att rotationskrav bör införas på samtliga aktiebolag då revisionsplikten 

i Sverige idag har ganska låga gränser. Samtidigt menar respondenten att det dock inte 

skulle vara fel att införa rotationskrav i en större utsträckning än vad som finns idag på stora 

icke noterade bolag, och med det menar respondenten på större bolag. Revisor nr 2 tror 

snarare att rotationskraven är en önskan att utökas från annat håll än från revisorernas sida 

då de flesta revisorer nog vill ha kvar sina befintliga uppdrag. 

 

4.3 Intervju med revisor nr 3 
 

Revisor nr 3 började arbeta med revision för 23 år sedan. Hen blev godkänd, och sedan 

auktoriserad sedan 17 år tillbaka. Revisor nr 3 innehar ett revisionsuppdrag som varat mer 

än sju sammanhängande år.  

 

Allmänt om revision: 

 

Enligt respondenten är det revisorns roll att vara en oberoende part mot samtliga 

intressenter. Det är viktigt att revisorerna uppfattas som oberoende mot alla; kunder, ägare, 

styrelse, banker, skatteverk och så vidare. Revisor nr 3 tror att den gemensamma 

uppfattningen från intressenterna är att revisorerna inte riktigt uppfattas som helt oberoende, 

vilket kan göra frågeställningen lurig. Respondenten förklarar att utifrån att revisorerna blir 

granskade av revisorsnämnden, har den utbildning som krävs samt lång erfarenhet inom 

yrket, gör att revisorerna fyller den funktionen som dem ska, samtidigt som de stöttar och 

hjälper företagarna framåt, vilket inte skulle vara detsamma om revisorerna bara hade som 

uppgift att kontrollera och granska.  

  

Revisor nr 3 förklarar att i en revision med hög kvalite så gör de en bra planering och får då 

en förståelse för företaget, hur dem tjänar pengar och syftet med verksamheten. Revisorerna 

ringar in vilka som är de viktiga personerna i uppdraget och vilka som är beslutsfattare. 

Utifrån det bedömer revisorerna sedan vilka de väsentliga bitarna i granskningen är. Enligt 

respondenten beror det också på företagets storlek i den fortsatta granskningen. Här tittar 

revisorerna på ifall de ska granska substansinriktat eller utifrån kontroller. På de flesta 

uppdrag som respondentens byrå har utförs substansinriktad granskning vilket medför att det 

oftast blir där fokuset ligger. En noggrann genomförd planering är det absolut viktigaste för 
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att lära känna företaget menar revisor nr 3. Detta ska utmynna i en bra rapportering mot 

kunden där revisionsteamet och klienten känner att det gjorts ett bra jobb.  

 

Revisorns oberoende 

 

Att vara oberoende enligt revisor nr 3 innebär hur andra externa parter ser revisorn som 

oberoende. Alltså vad en extern betraktare ser, och inte egentligen revisorns känsla eller vad 

hen tycker. Personligen har respondenten inga vänskapsband med sina klienter. Revisor nr 

3 förklarar att “visst går det att äta middag med en kund, men detta är inte samma som att 

umgås med kunden privat”. 

 

Revisor nr 3 berättar att vid prövning av oberoendet på nya större revisionsuppdrag så testas 

inte bara revisorns oberoende, utan även hela byråns oberoende genom att göra en ”Conflict 

check” där byrån skickar ut detta till alla uppdragsansvariga på byrån där det efterfrågas ifall 

det är någon som inte är oberoende mot företaget eller styrelsen. Revisor nr 3 menar att det 

beror lite på företagets storlek vilken typ av check som görs och att det görs en analys på 

mindre kunder. Dels så kontrollerar respondenten hela byråns oberoende samt kontrollerar 

och dokumenterar sitt egna oberoende med analysmodellen. Revisor nr 3 säger att om det 

skulle vara någon som är allt för nära så får någon annan på byrån det kunduppdraget 

istället. Alternativt om det är en allt för nära relation så tar inte byrån på sig uppdraget alls. 

Revisor nr 3 förklarar att marknaden är så pass god ändå att det finns andra kunder att jobba 

mot och att byrån inte tar vad som helst bara för att ha ett arbete och en intäkt. 

 

Respondenten berättar att hen omprövar sitt oberoende på befintliga uppdrag löpande för 

om det skulle vara en konflikt så måste det hanteras direkt. I övrigt så menar revisor nr 3 att 

oberoendet definitivt prövas årligen i samband med nya uppdrag där de dokumenterar sitt 

oberoende med hjälp av analysmodellen. På större uppdrag så måste byrån fortsätta skicka 

ut ”conflict checken” så att det inte är någon som har blivit beroende på byrån under året. 

Detta är någonting som måste göras årligen eller om det händer någonting på företaget som 

gör att de byter styrelse eller verkställande direktör, det vill säga en väsentlig ägarförändring, 

förklarar respondenten. Om en situation uppstår så gäller det att hantera det omgående för 

respondenten vill inte hamna i den situationen där hen blir misstänk för att inte vara 

oberoende. 

  

På frågan ifall respondenten anser att sitt förhållningssätt varierar med storleken på 

revisionsuppdraget så svarar hen att det egentligen inte gör det men att teoretisk sett skulle 

hen kunna tycka att om företaget har många ägare, många större lån och är ett större företag 

så blir dessa frågeställningar ännu viktigare för då är det fler intressenter som är beroende 

av att allting är klockrent. Revisor nr 3 säger vidare att om det är ett mindre företag, till 

exempel ett konsultföretag där det ser lika ut löpande under åren så ser hen risken för 

oberoende som mindre. Utifrån hot om oberoende så ser respondenten en mindre risk hos 

de uppdrag som hen haft under en längre tid jämfört med nya uppdrag eller uppdrag som 

varat en kortare tid.  

  

Rotation och uppdragslängd: 

  

Fördelar som kan uppstå i längre revisionsuppdrag menar respondenten är att revisorn 

känner till företaget bättre och är nära företaget och företagaren. Revisorn kan vara en 

rådgivare på ett annat sätt, framförallt på ett längre uppdrag. Risken för oegentligheter och 

medvetna fel som revisorn ska ta hänsyn till och granska löpande blir tydligare. 
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Respondenten förklarar att det är lättare att fånga upp felen i ett längre uppdrag. Samtidigt 

säger revisor nr 3 att fördelen med rotation kan vara att det kommer in en revisor med nya 

ögon, vilket kan vara positivt. Men respondenten vet inte om det skulle vara nog för att införa 

tvingande rotation. 

  

Angående vilka nackdelar som skulle kunna uppstå i längre revisionsuppdrag så tror revisor 

nr 3 att det kan bero på att revisionsteamet blir för bekväma, och ser inte klart eftersom de 

då utgår från revisionen på samma vis och inte från nya infallsvinklar. Detta menar 

respondenten går att undvika med att byrån byter assistenter på uppdragen som kommer 

med nya infallsvinklar och ser saker på annat vis. På byrån där respondenten arbetar så är 

den påskrivande revisorn mindre involverad i själva granskningen och där är det istället 

managern och assistenterna på uppdraget som är mer involverade i själva 

granskningsarbetet, och då blir det rotation (på manager och assistenter på uppdragen). 

Enligt revisor nr 3 finns det en risk med att se revisionen på samma sätt från år till år men det 

undviks genom rotationen. En nackdel kan vara att externt inte ses som oberoende för att 

revisorn haft uppdraget i tio år och då anses vara för nära. Respondenten menar att detta 

skulle kunna vara en förtroendefråga för omgivningen som då skulle kunna undvikas med 

tvingande rotation. 

 

På frågan ifall dessa för- och nackdelar skulle kunna påverka en revisors oberoende så 

svarar revisor nr 3 att nackdelarna skulle kunna vara de externa intressenterna och hur 

allmänheten uppfattar dem som revisorer. Flera kan tycka att revisorerna inte kan vara 

oberoende eftersom de haft uppdraget allt för länge. Respondenten menar dock att på de 

mindre uppdragen har inte allmänheten samma tyngd, utan att det är på de större företagen 

som det blir en väsentlig fråga, men inte nödvändigtvis börsnoterade bolag utan det kan vara 

större företag över 80 miljoner i omsättning.  

  

På frågan om varför rotationskrav endast infördes på börsnoterade bolag svarar 

respondenten att “det var viktigare att det skapades ett förtroende på börsbolagen eftersom 

det handlas så mycket på börsen av investerare och där är det otroligt viktigt att få ett ökat 

förtroende för revisorerna efter alla skandaler som dök upp och tvingade till hantering på 

något sätt. Jag tror inte behovet finns på samma sätt för de mindre företagen för att revisorns 

roll är en annan på börsbolagen. En revisors roll i de mindre företaget är i mångt och mycket 

att leda företaget på rätt väg också för att undvika att företaget går fel. I börsbolaget finns det 

internrevisorer och andra utskott som ska hjälpa företaget framåt i det interna arbetet medan 

detta inte finns på de mindre företagen”. Här i Östersund tror hen att det krävs en viss vana 

för att ha de större uppdragen. Det är inte så många revisorer här som har hand de största 

bolagen. Därför tror respondenten att det krävs en viss syn och att revisorn måste vara på ett 

visst sätt för att klara av de större uppdragen. Därför tror respondenten att det skulle vara 

hämmande med tvingande rotation för dessa.   

 

Revisor nr 3 tycker inte att rotationskrav bör införas eftersom respondentens byrå har så 

pass stor del av marknaden lokalt, så rent egoistiskt om respondenten ser till 

Östersundsmarknaden så tror hen att det skulle bli en ren konkurrenshämmande faktor för 

deras byrå. Respondenten säger att “Vi har den här pressen på oss att vara oberoende. Vi är 

hårt granskade och kontrollerade av revisorsnämnden och kan bli anmälda, vi vill inte göra 

fel, vilket gör att jag inte ser vinningen med att skapa en tvingande rotation”. Däremot tror 

hen att en frivillig succession skulle gynna både byrån som företag och kunderna. Men nej, 

respondenten tror inte på en tvingande lagstiftning på rotation.  

 



 

 

 31 

 

4.4 Intervju med revisor nr 4 
 

Revisor nr 4 började arbeta med revision för 32 år sedan. Hen har varit godkänd i 25 år och 

innehar ett revisionsuppdrag som varat mer än sju sammanhängande år.  

 

Allmänt om revision 

 

Respondenten förklarar att uppdraget som revisor omfattar att granska räkenskaperna i ett 

företag, årsredovisningen och styrelsens förvaltning över bolaget. Det är huvuduppgiften som 

en revisor har. En revision med hög kvalitet är enligt respondenten att identifiera de risker 

som finns i de företag som ska granskas, genom att analysera räkenskaper och intervjua 

personer i organisationen. Säkerställa att företagsledningen och styrelsen har kontroll på 

företaget och att det inte kan ske några transaktioner som inte har tänkt sig ska äga rum. 

 

En väl utförd revision enligt revisor nr 4 är att kunna säkerställa det som tidigare nämndes 

och att kommunicera med styrelsen och företagsledningen så de kan vidta åtgärder om det 

krävs. Då har revisorn hjälpt till att säkerställa så att hanteringen av företagets tillgångar och 

sättet de gör affärer på sker på ett bra och rätt sätt. Detta menar respondenten sker ur ett 

ägarlett bolags perspektiv, i ett börsnoterat bolag blir det mycket mer och fler saker att ta 

ställning till. 

 

Revisorns oberoende 

 

Det är många parametrar som påverkar oberoendet enligt respondenten. Att vara för nära 

vän med klienten kan orsaka vänskapskorruption samt att det inte får vara en nära släkting. 

Det kan även vara att byrån utför tjänster inom till exempel redovisning. Om företaget är för 

stort får en revisor inom samma byrå inte revidera bolaget. Det är inte okej i K3-bolag men i 

mindre bolag är det okej i viss utsträckning. Revisor nr 4 förklarar vidare att det kan också 

vara att det gjorts affärer med kunden på ett otillbörligt sätt, då kommer jävet in där, alltså 

oberoendet. Revisorn kanske har fått osedvanliga rabatter eller handlat på något sätt som 

inte är lämpligt. Då kan oberoendet ifrågasättas menar revisor nr 4. 

 

Respondenten beskriver att hen prövar sitt oberoende genom att gå igenom om det finns 

några relationer till företagaren, ägare eller styrelse, så det inte finns de där bitarna som 

nämndes tidigare. Respondenten som är godkänd revisor jobbar bara med K2-bolag och då 

är det mest närståenderegler, släktregler, den typen av frågor som är aktuella eller möjligen 

vänskapsrelation. Allt detta fångas då upp i analysmodellen som utförs i samband med varje 

revisionsuppdrag förklarar respondenten. 

 

Revisor nr 4 förklarar att oberoendet omprövas varje år, vid varje revisionstillfälle. Då sätter 

hen sig ned och går igenom oberoendet via analysmodellen och tänker efter hur det ser ut i 

det här uppdraget, har det skett någon förändring från tidigare år eller ser det ut som det gjort 

tidigare och om de fortfarande är oberoende i teamet.  

 

Respondenten förklarar att det kan vara mer komplexa frågeställningar som kommer upp i 

större uppdrag, allt från köp av bolag, värderingar med mera. Här måste revisorn i större 

utsträckning tänka till om hen ska sköta denna fråga eller inte. Respondenten förklarar att det 

blir fler frågeställningar när bolaget är större, mindre bolag har oftast en enklare verksamhet, 

vilket kan göra att förhållningssättet till oberoendet förändras. 
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Rotation och uppdragslängd 

 

Angående fördelen med längre revisionsuppdrag så förklarar respondenten att just vart 

gränsen går i form av tid är svårt att säga, men att efter några år lär revisorn känna företaget 

bättre. En form av upparbetat kommunikationssätt kan inträffa, som inte fanns under det 

första året, som kan vara bra ur ett revisionsperspektiv. Samt att förtroendet mellan klienten 

och revisorn kan öka efter en längre tid, då båda parter förstår varandra bättre. Det kan även 

vara så att ur ett ekonomiskt perspektiv för kunden, blir det en uppstartstid med en ny 

revisor. Den nya revisorn måste sätta sig in i rutiner och hur företaget fungerar. Det är 

betydligt enklare för den som har jobbat några år med bolaget, hen kanske både känner till 

rutiner och har en upprättad dialog med personalen. Revisorn vet redan vilket material som 

behövs tas fram etcetera. Till sist tror revisor nr 4 att det, för klientens del, finns många 

fördelar med att ha en revisor som varit med i några år, som klienten har förtroende för. 

 

På frågan om eventuella nackdelar förknippade med uppdragslängden så förklarar 

respondenten att det kan finnas en risk att revisorer blir hemmablinda och inte ser eventuella 

risker i bolaget. Respondenten förklarar även att det är inget han anser är vanligt, men 

teoretiskt sätt skulle det kunna vara så att revisorn blir slarvig över tiden och tar saker för 

givet. Är det ett bolag som går bra och har fungerande rutiner så ska inte revisionen 

överarbetas. Sker det förändringar i bolaget så måste revisionen anpassas för att möta den 

eventuella förändringen. Respondenten tydliggör att de alltid är ett team för varje 

revisionsuppdrag, så även fast revisorn har haft kunden under flera år så byts assistenter 

och andra medverkande i teamet ut. På så sätt kommer det in nya ögon som kan se saker ur 

andra perspektiv. 

 

Om dessa för- och nackdelar förknippade med uppdragslängd påverkar en revisors 

oberoende, förklarar revisor nr 4 att teoretiskt sett så kan det hända, att någon form av 

vänskapskorruption skulle kunna uppstå. Av denna anledning kanske inte revisorn påpekar 

tydliga fel då de har haft en bra relation under lång tid. Men i praktiken förklarar 

respondenten att det inte är aktuellt, är det felaktigheter så påtalas och anmärks det. Företag 

som de väljer att jobba vidare med är ofta sådana som vill vara seriösa och har det blivit fel 

någonstans så vill de rätta till det. Är det företagare som inte vill rätta till saker och ting, då 

försöker hen avsluta de uppdragen. 

 

Angående varför rotationskrav endast infördes på börsnoterade bolag, så säger 

respondenten att hen kan tänka sig att revisionen i ett noterat bolag skiljer sig väsentligt från 

ett ägarlett bolag. I ett noterat bolag utförs bara den traditionella revisionen, hur de är 

organiserad, vilka rutiner och flöden med mera. I mindre ägarledda bolag blir det många 

andra frågor som dyker upp, som expansion eller liknande. Revisorn blir en naturlig 

dialogpartner med klienten, då klienten kanske inte har ett annat stort kontaktnät. I huvudsak 

så jobbar revisorn på ett bredare sätt med ägarledda företag, medan i de noterade bolagen 

är det mer rak revision som utförs och inte så mycket rådgivning eller ägarfrågor. 

 

Revisor nr 4 anser inte att rotationskrav bör införas på samtliga aktiebolag med revisionsplikt. 

Respondenten menar att det skulle vara opraktiskt både för revisorn och klienterna. 

Respondenten tror att det skulle leda till ökade kostnader för företagaren samt att det skulle 

bli besvärligt för företagaren att jobba med en person, bygga upp ett förtroende under längre 

tid för att sedan tvingas släppa det och gå till en annan byrå för att göra samma sak där. Det 

gäller att få till rätt personkemi för att det ska kunna fungera också, och att det skulle vara 

rätt ansträngande för företagaren att byta. Med bakgrund i att revisionen i ett mindre bolag 
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endast är en del av revisorns uppgift, gör det mer lämpligt att ha ett längre förhållande, men 

vara vaksam för oberoende frågor i sammanhanget. 

 

Till sist vill revisor nr 4 påpeka att det är viktigt att förstå att revisionen ser helt annorlunda ut 

mellan ett noterat bolag och ett mindre ägarlett bolag. Vilket gör att det kanske inte är 

lämpligt med samma typ av regler för rotationen för att ha något sorts oberoende i 

revisionsuppdraget då det kan uppnås ändå.   

 

4.5 Intervju med revisor nr 5 
 

Revisor nr 5 började arbeta med revision för 24 år sedan. Hen har varit auktoriserad i 18 år 

och innehar ett revisionsuppdrag som varat mer än sju sammanhängande år.  

 

Allmänt om revision 

 

Enligt respondentens perspektiv så fyller revisorn två funktioner. Det ena är att revisorn ska 

granska bolaget och uttala sig om bolaget genom att formulera en revisionsberättelse. Det är 

ett granskande perspektiv, där revisorn går igenom hälsotillståndet i bolaget där revisorn tar 

ställning till om allt i all väsentlighet är rätt. Andra sidan är den så kallade rådgivande delen i 

revisionen, där de flesta arbetar med icke K3-bolag, vilket gör att revisorn får rådge mer och 

utföra andra tjänster utöver granskande revision. Revisorn agerar bollplank och hjälper 

företaget oavsett vilka situationer som uppkommer. Det är de två sidorna, dels den 

rådgivande och dels den rena revisionen. 

 

En väl utförd revision enligt revisor nr 5 är att revisorn har god kännedom om klienten, förstår 

affärsmodellen, känner till hur de arbetar, vet vilka program de har med mera. När revisorn 

uppnår detta så vet denne med sig om vilka risker som kan finnas i bolaget samt i 

branschen. Sedan upprättas ett bra granskningsprogram för att kontrollera klienten och 

riskerna som eventuellt finns. Om revisorn kommer fram till att företagets räkenskaper är rätt 

eller fel spelar inte så stor roll så länge en slutsats bildas. Om revisionen utförs utifrån 

riskerna och vad som är känt om företaget, så spelar det ingen roll om slutsatsen är bra eller 

dålig, för så länge den visar rätt så är det en bra revision. 

 

Revisorns oberoende 

 

Att vara oberoende enligt revisor nr 5 är att inte finns någon koppling mellan revisor och 

klient. Att revisorn ej är beroende av klienten eller om hen personligen känner klienten så 

pass väl att vänskapskorruption kan inträffa.  

 

“Till exempel så det är inte så lämpligt att jag är revisor åt min bästa polares fru.” 

 

Här förklarar respondenten att det inte är lämpligt med tanke på det personliga beroendet 

som kan uppstå till sin bästa kompis. Revisor nr 5 förklarar även att inte riskera att vara 

ekonomiskt beroende av någon klient, “om jag har tio uppdrag i min stock där ett av 

uppdragen består av 80 % av volymen, skulle inte heller vara så bra för då känner man press 

på att få behålla det där uppdraget så gärna”. En klient bör inte stå för en betydande del av 

revisorns intäkter. Då kan en form av press uppkomma för att bibehålla just det uppdraget 

som kan leda till att ifrågasätta revisorns oberoende.    
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“Man ska ha en känsla på förhand att man inte är beroende på ett eller annat sätt, då är det 

okej.”  

 

Rent praktiskt förklarar revisor nr 5 att när hen testar sitt oberoende träffar hen klienten och 

redan då granskar om det finns någon koppling mellan hen som revisor och klienten. 

Respondenten förklarar vidare att det kan vara lämpligt att fråga redan befintliga klienter om 

det är rimligt enligt dem att ta på sig ett nytt uppdrag om den nya klienten till exempel är en 

konkurrent till den befintliga klienten. Revisor nr 5 förklarar att hen inte vill rubba förtroendet 

från den redan befintliga klienten. Det finns såklart tystnadsplikt, men det kan omedvetet trilla 

ut att “så här kan det vara på andra ställen”, och då skulle de kunna veta att det är 

konkurrenten som hen hänvisas till. Respondenten försöker undvika att vara revisor åt två 

bolag som konkurrerar mot varandra då det påverkar rådgivningen och förtroendet. 

 

Revisor nr 5 prövar sitt oberoende varje år med hjälp av analysmodellen. Respondenten 

förklarar även att det kan finnas faktorer som gör att oberoendet måste testas löpande under 

åren också. Är det ett K2-bolag som närmar sig K3-bolag måste revisorn se över om hen kan 

fortsätta med uppdraget utan att oberoendet ifrågasätts. Om revisorn vet med sig att det är 

ett litet bolag och regelverket tillåter att utföra även andra tjänster kan de rotera personal i 

teamet. Ett team utför revisionen och ett annat team utför de andra tjänsterna, så att 

oberoendet bibehålls. 

 

Revisor nr 5 anser att hens oberoende varierar med storleken på revisionsuppdraget. Vidare 

förklarar respondenten att “är det K3 bolag så måste jag vara extra försiktig med vad jag gör 

och inte gör, eller vad byrån gör och inte gör. Vilket innebär att jag måste vara mer försiktig i 

min rådgivning. Då blir analysmodellen mer distinkt i hur man granskar sitt oberoende 

eftersom här får jag inte upprätta årsredovisning och bokslut eller utföra rådgivning, så ja, ju 

större bolag desto mer noga blir det.” 

 

Rotation och uppdragslängd 

 

Ur den rådgivande revisorns roll för mindre bolag menar revisor nr 5 att uppdragslängden är 

förknippad med fördelen av att få en bättre förståelse om klienten. Respondenten förklarar 

att förståelsen ökar ju längre tiden går då revisorn lär känna bolaget och de som driver det. 

Desto mer revisorn vet om företaget och branschen desto bättre kan hen revidera och 

rådgiva förklarar respondenten. Revisorn nr 5 menar att det tillslut kommer ett skede där 

revisorn måste ta ställning till om hen fortfarande är oberoende. Respondenten förklarar att 

hen har jobbat så pass länge att det är viktigt att dra isär relationer inom och utanför arbetet, 

men det leder till att det synbara oberoendet kan vara svårare att bibehålla under längre 

revisionsuppdrag. Respondenten beskriver även risken med att revisorn kan gå i samma 

hjulspår hela tiden i längre revisionsuppdrag. Det kan vara bra att få in någon annan som ser 

saker med nya ögon på ett annorlunda sätt. Samtidigt som detta kan vara en nackdel så kan 

det också vara en fördel eftersom revisorn känner till företaget och vad de har för risker.  

 

Om dessa för- och nackdelar påverkar revisorns oberoende så svarar revisor nr 5 att “allt är 

väldigt personligt, jag vet i och med min yrkesetik att jag är revisor, och då måste jag tänka 

på det i alla sammanhang”. Respondenten förklarar att hen träffar vissa klienter oftare än 

andra, men det ska fortfarande vara klart att hen är revisor och kan inte vara med eller göra 

vad som helst. Det gäller att hålla isär relationer inom och utanför arbetet. 

Revisor nr 5 menar dock att fördelarna överträffar nackdelarna i längre revisionsuppdrag. 
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Angående varför rotationskrav endast infördes på börsnoterade bolag, så tror respondenten 

att en av anledningarna är att de större bolagen omfattas av mer revisionsformalia med 

rapporteringar och börsbolagen har sina regler och så vidare. Respondenten menar att det 

faktiskt kan vara bra att det kommer in någon med andra ögon, annars kanske revisionen gå 

i samma spår hela tiden. I den typen av bolag så blir det inte så mycket rådgivning utan bara 

revision. Vidare förklarar revisor nr 5 att det bara finns det tre eller fyra aktörer som jobbar 

mot börsbolag, vilket inte alla revisionsbyråer klarar av. Respondenten menar att det inte är 

rimligt att det är en eller två aktörer som har alla stora börsbolag utan det måste fördelas på 

några fler, vilket byrårotation säkerställer. Respondenten tror även att branschen vill att 

börsbolagen roteras på lite fler byråer.  

 

Revisor nr 5 tycker inte att rotationskrav bör införas på alla aktiebolag med revisionsplikt, hen 

svarar; “Nej jag tycker att det är bra som det ser ut nu. Med tanke på att de mindre företagen 

ofta har ett större behov av rådgivning och att den som är revisor oftast har väldigt bra koll på 

vad som händer och sker i bolaget och är den personen som kan ge ägare och 

företagsledning råd i hur man ska agera. Tar man bort den rådgivningen så måste företaget 

plötsligt söka sig till nya rådgivare och den processen är ju inte alltid så enkel. Så därför 

tycker jag att det är bra som det är nu. För den här storleksmässiga typen av företag och 

ägare behöver rådgivning och då är det bra att det är just byrån, revisorn eller en 

revisorskollega som kan utföra den. Det är ett lättsamt sätt för företagaren att få kompetens 

och hjälp”.  

 

Till sist vill respondenten också framhäva att det tar ett tag innan revisorn blir den betrodda 

rådgivaren. Om företaget byter till en ny revisor och rådgivare, så tar det ett tag innan denne 

blir betrodd och tid är pengar, som därmed kan öka kostnaderna för företagaren.  

Revisor nr 5 vill även förtydliga att ses bara revisorns syfte ur ett revisionsperspektiv utan 

rådgivning, så skulle respondenten eventuellt svarat annorlunda men slutsatsen om 

införandet av rotationskrav skulle fortfarande vara densamma. 

 

4.6 Intervju med revisor nr 6 
 

Revisor nr 6 började arbeta med revision för 33 år sedan. Hen har varit auktoriserad i 27 år 

och innehar ett revisionsuppdrag som varat mer än sju sammanhängande år.  

 

Allmänt om revision 

 

Revisor nr 6 förklarar att en revisor är auktoriserad eller godkänd av revisorsinspektionen. 

Respondenten förklarar att revisorns funktion är att kvalitetssäkra klientens årsredovisning 

och förvaltning. Det finns även en massa annat revisorer arbetar med utifrån kompetens. 

Normalt så består revisionsyrket av revisionen till en viss del samt konsultationer utifrån 

kompetens i varierad grad, det beror på vad kunden efterfrågar. Normalt så är det ett 

förhållande där emellan, det är få som bara jobbar med ren lagstadgad revision. 

 

Vidare förklarar respondenten hur en revision med hög kvalite säkerställs. För det första: att 

det finns en metod, en metodik bakom det jobb revisorn gör som styr de aktiviteter som ska 

göras för att intyga att revisorn har kvalitetssäkrat årsredovisningen. Dessutom så tycker 

respondenten att integritet är en viktig ingrediens i rollen som revisor, eftersom denne måste 

ta ställning för och emot viktiga saker. Kvalitet är om det revisionen granskas och att revisorn 

då kan visa att det uppfyller alla krav enligt god revisionssed, då är det bra kvalitet. 
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Revisorns oberoende 

 

Ur perspektivet små ägarledda bolag förklarar revisor nr 6 att vara helt oberoende enligt 

definitionen på en liten ort kan ha vissa utmaningar, eftersom näringslivet är begränsat och 

revisorer känner till många människor. Men att ha för nära relationer med de klienterna som 

ska revideras kan vara ett hot mot oberoendet. Sen får revisorn såklart inte ha andra 

affärsmässiga relationer, och att revisorn samt byrån inte på något sätt är ekonomiskt 

beroende av företaget som revideras. Att den här klienten inte utgör en sådan väsentlig del 

av revisorns eller byråns intäkter så revisorn eller byrån på det sättet är beroende av 

intäkterna. Respondenten menar dock att det oftast inte är någon risk i en stor byrå. I 

praktiken förklarar respondenten att integritet kommer in som ett viktigt hjälpmedel. Då 

revisorer lär känna en del människor genom åren så måste ändå denna ha integritet att 

kräva korrigeringar eller notera i revisionsberättelsen om något inte uppfyller kraven. 

Respondenten tror att utmaningen i praktiken kan vara att dra gränsen på huruvida 

vänskapshot förekommer vid långvariga relationer. 

 

Revisor nr 6 förklarar att hen använder analysmodellen för att pröva oberoendet, stämma av 

listan och se om det är något som inkräktar på oberoendet. Respondenten förklarar att det 

som i praktiken kan inträffa är bland annat vänskapshot och jävsförhållande vid kombinerade 

uppdrag, detta är oftast enkelt att testa vid små ägarledda bolag. Respondenten omprövar 

sitt oberoende på samma sätt, då analysmodellen uppdateras varje år. Det händer absolut 

att situationer uppstår där klienten måste byta revisor för att någon som revisorn känner för 

väl kommer in på en position som gör så revisorn inte kan ha kvar uppdraget. 

 

Revisorn nr 6 anser att sitt förhållningssätt till oberoende inte varierar med storleken på 

revisionsuppdraget. En revisor ska vara oberoende oavsett storlek på klienten menar 

respondenten. 

 

Rotation och uppdragslängd 

 

Med hänsyn till mindre ägarledda bolag förklarar revisor nr 6 att fördelen med längre 

revisionsuppdrag är att det ofta uppstår eller etableras en form av relation. Revisorn lär 

känna kunden, kundens beteende, verksamheten och blir involverad i många frågor som 

dyker upp hos företagarens längs vägen. Respondenten anser att det är en väldigt stor fördel 

att ha en kort startsträcka när klienter har behov av någon form av hjälp som behöver bistås 

med. Respondenten förklarar att en revision fortfarande kan vara av bra kvalitet vid kortare 

relationer, men effektivare vid en långvarig relation där revisorn redan har goda kunskaper 

om klienten och dess bransch. Det finns en effektivitetsvinst att hämta vid långvariga 

revisionsuppdrag anser respondenten. 

 

Risken med längre revisionsuppdrag förklarar respondenten är om revisorn etablerar en 

relation med företagaren på ett sådant sätt som gör att revisorn inte kan påtala fel, brister 

och kräva ändringar. Då är det ett direkt oberoendehot. En annan nackdel menar 

respondenten är om revisorn inte utför en revision med hög kvalitet, då finns risken att 

revisorn tar saker och ting för givet och att de inte granskar som de skulle ha gjort i ett nytt 

uppdrag. Risken kan ju finnas att något har ändrats i bolaget som revisorn missar då det inte 

har hänt tidigare. För vid nya uppdrag så måste revisorn ta reda på allt, då det inte finns 

några kunskaper om just denne klient sedan tidigare. Den största risken enligt revisor nr 6 är 

om en revisor kommer för nära företagaren i sig, att denne utåt sett inte ses som en 

självständig granskare. Att revisorn inte uppfattas som oberoende av omvärlden. 
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Angående varför rotationskrav endast infördes på börsnoterade bolag, så tror respondenten 

att det hänger ihop med att ett börsnoterat bolag har många fler intressenter än ett mindre 

ägarlett bolag. Att det är extra viktigt att revisorn inte riskerar att hamna i beroendeställning 

eller att det kan uppfattas som att revisorn inte är oberoende, det tror respondenten är den 

största anledningen att det infördes i de stora bolagen. Vidare förklarar respondenten att hen 

är hyfsat övertygad om att det skulle medföra högre kostnader för de mindre bolagen om de 

tvingas rotera, vilket skulle vara till nackdel för dem då de har betydligt mindre resurser. I alla 

fall i Sverige har frågan drivits om att förenkla för mindre bolag och det skulle inte vara i linje 

med tvingande rotationskrav menar respondenten. Samtidigt förklarar respondenten att det 

finns icke börsnoterade bolag som är stora viktiga aktörer för samhället som kanske mer 

likställs med noterade bolag än små ägarledda bolag.  

 

Revisor nr 6 anser inte att rotationskrav bör införas på alla aktiebolag med revisionsplikt med 

hänsyn till hur revisionsplikten ser ut idag. Respondenten anser att om revisionsplikten skulle 

ändras till vad EU direktivet tillåter, som för närvarande är likställt med K3-bolag, då skulle de 

vara mer adekvat, men kanske ännu högre upp för att det ska vara rimligt. Respondenten 

förklarar att hen kanske är naiv i sin egen tilltro till sin integritet men menar på att hen i 

väldigt få fall stött på situationer där integriteten inte varit tillräcklig för att uppfylla god 

revisionskvalitet. Då är det en klar fördel att vara på en stor byrå i de fallen där revisorn har 

kollegor med hög kompetens bredvid sig. Vidare förklarar respondenten att revisorn absolut 

inte får vara ekonomiskt beroende av enstaka klienter samt att hen själv inte har upplevt 

behovet av rotationsplikt på de mindre ägarledda bolagen. 

 

Revisor nr 6 vill förtydliga att det är lätt i teorin att säga om en revisor har haft en klient under 

längre tid, att oberoendet då ifrågasätts, för då kan teorin säga att en relation har byggts upp 

med klienten. Så ser inte respondenten på det och menar att det som uppstår är en 

affärsmässig relation och skulle uppdraget upphöra så är det sällsynt att revisorn fortsätter 

att umgås i generella drag. Däremot förklarar respondenten att vänner som en revisor har 

privat och sedan kliver in som revisor i deras företag, där är det en stor skillnad, det är två 

olika relationer där den ena har betydligt större risk för att inkräkta på oberoendet än den 

relationen som byggs upp affärsmässigt. Respondenten har arbetat mycket med risk och 

beroendefrågor här i Sverige och förklarar att det är väldigt få situationer där längd är 

förknippat med oberoende inom mindre ägarledda bolag. Revisor nr 6 menar att det inte är 

där kvalitetsbrister förekommer genom kvalitetskontroller, utan att det istället beror på andra 

saker som dyker upp som kan påverka oberoendet. 

 

Däremot förklarar respondenten att revisorsinspektionens beslut ofta är baserade på frågor 

hos revisorer som jobbar enskilt, som är egna företagare i små verksamheter där de kan ha 

ett större ekonomiskt behov av att behålla uppdrag och klienter. Där menar respondenten att 

det är tydligare att se avgöranden som speglar förhållandet mellan beroende och långvariga 

uppdrag. 
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5. Analys 

5.1 Revisorns roll och revisionens funktion 
 

Revisionens främsta uppgift är att säkerställa och öka trovärdigheten på företagets 

redovisning för att intressenterna ska kunna bedöma företagets ställning, resultat och 

utvecklingspotential. Detta gör revisorn genom att lämna sina slutsatser från revisionen i en 

revisionsberättelse.136 Detta går helt i linje med respondenternas syn på revisorn där de 

beskriver revisorns roll och funktion som att oberoende säkerställa, verifiera och uttala sig 

om företagets finansiella rapporter och förvaltning genom en revisionsberättelse, vilket 

stämmer väl överens med teorin. Enligt Hoos, et al. (2018) är revisorns syfte att oberoende 

granska årsredovisningen och förvaltningen av företaget för att minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter, där revisorn kan sägas 

agera som en slags försäkran för att säkerställa att räkenskaperna i all väsentlighet ger en 

rättvisande bild av företaget.137 Detta stämmer bra överens med respondenternas 

uppfattning där de förklarar att revisorn fyller en funktion i sitt arbete genom att oberoende 

granska och verifiera företagens räkenskaper och förvaltning. Revisor nr 1 och revisor nr 3 

påtalar också revisorns betydelse för de externa intressenterna.  

 

Företagens information har stor betydelse för investerare på börsen och andra intressenter. 

Revisorn ska förhindra att styrelsen eller ledningen själv får bestämma vilken information 

som ska offentliggöras i företagets räkenskaper. Revisionen skapar en tillförlitlig redovisning 

som ger rättvisande information till intressenter.138 Revisor nr 1 framhäver även denna 

betydelse och menar att en oberoende verifiering av ett företags räkenskaper hjälper 

intressenter i beslut om att göra affärer baserade på räkenskaperna. Vilket indikerar på att de 

publika bolagens räkenskaper har ett stort värde för investerare på börsen och andra 

intressenter som är beroende av att bolagens räkenskaper ger en rättvisande bild. 

 

Utöver själva revisionsarbetet så har revisorn i många fall en roll som extern sakkunnig 

rådgivare. Detta är något som klienterna värdesätter och revisorn förväntas kunna ge 

vägledning och råd om hur klienten kan förbättra sina rutiner och processer.139 Här bekräftar 

hälften av respondenterna teorin om att en del av revisionsarbetet består av rådgivning 

utifrån kompetens och att revisorns syfte till viss utsträckning är att hjälpa och rådgiva 

klienten i de sammanhang som behövs. Oftast är det mindre rådgivning och mer granskning i 

de större uppdragen och mer rådgivning i det mindre uppdragen, detta är något som styrs av 

vilket K-regelverk klienten använder förklarar revisor nr 5. 

 

5.2 Revision med hög kvalitet 
 

Van Johnson, et al. (2002) beskriver hur ökad kunskap inom området säkrar att revisorn vet 

var de eventuella riskerna är, vilket i sin tur leder till en bra metod för revisionen så denne blir 

gjord med hög kvalitet.140 Detta visar på att revisorn behöver ha en bra metod för att 

säkerställa räkenskaperna vilket respondenterna tydliggör när de nämner att kunskap och 

                                                 
136 FAR 2018. Redovisningstjänster. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/ (Hämtad 2018-12-17). 
137 Hoos, F., Saad, E., & Lesage, C. (2018). Why are auditors blamed when something goes wrong? Experimental evidence. 
International Journal of Auditing, 22(3), 422-434. 
138 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
139 FAR 2018. Redovisningstjänster. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/ (Hämtad 2018-12-17). 
140 Van Johnson, E.,Khurana, I.K.,Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. 
Contemporary Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506505549&zone=
https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506505549&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701350734&zone=


 

 

 39 

 

förståelse är grundläggande och vitala delar för en revision med hög kvalitet där revisorn 

skall kunna uttala sig på en tillförlitlig grund och kunna avgöra vilka risker som kan finnas.  

 

I Sverige måste revisorer förhålla sig till internationella revisionsstandarder i sin revision, 

såsom ISA och god revisionssed141 Revisor nr 6 framhäver i enlighet med teorin att en 

revision innehar hög kvalitet när revisorn kan yrka på att den uppfyller alla krav som ställs 

enligt god revisionssed, vid en eventuell granskning av revisorsinspektionen.  

 

5.3 Revisorns oberoende 
 

Revisionslagen säger att revisorn skall säkerställa att denne är och förblir oberoende.142 

Revisionslagen har en klar och tydlig lista på jävssituationer som en revisor måste lyda.143 

Utöver dessa lagar och regler om revision, så finns det en form av bedömning angående 

revisorns oberoende. Detta är något revisorn får upprätta själv och kallas för 

analysmodellen.144 Samtliga respondenter refererar till de givna lagar och regler som 

inkräktar mot oberoendet samt jävssituationer som är listade i analysmodellen. Bryts någon 

eller några av dessa kriterier så är revisorn inte oberoende. Revisorerna verkar vara väl 

medvetna om givna lagar och regler som gäller vid oberoende vilket medför att de empiriska 

svaren väl stämmer överens med befintlig teori inom ämnet. 

 

Enligt Carrington (2014) bör revisorn undvika situationer som kan ge upphov till att en 

rationell tredje part sammanfattningsvis skulle kunna påstå att revisorns integritet, objektivitet 

eller professionella skepcism borde ifrågasättas.145 Det synbara oberoendet är i mångt och 

mycket lika viktigt för revisionsämbetet som det faktiska oberoendet.146 Hälften av 

respondenterna framhäver vikten av det synbara oberoendet och poängterar hur viktigt det 

är att ha ta det synbara oberoendet i beaktande. Revisor nr 3 förklarar att det är minst lika 

viktigt att uppfattas som synbart oberoende som att uppfylla rådande lagar och regler. Det 

synbara oberoendet beskriver hur omgivningen uppfattar revisorns oberoende, och vart 

gränsen går till att rubba det synbara oberoendet är svårdefinierat, det beror på 

betraktaren.147 Revisor nr 3 belyser problematiken i detta när hen uttalar sig om att “visst går 

det att äta middag med en kund, men detta är inte samma som att umgås med kunden 

privat”. 

 

5.4 Analysmodellen 
 

Ett av verktygen som revisorn använder sig av för att pröva sitt oberoende gentemot klienten 

är analysmodellen, som är lagstadgad via revisorslagen. Analysmodellen är en självständig 

prövning för oberoende som revisorerna själva gör i samband med varje nytt uppdrag där 

revisionsverksamhet förekommer. Detta görs även vid uppdragsår samt om något speciellt 

skulle inträffa under året som kräver att oberoendet behöver kontrolleras igen148 Majoriteten 

av respondenterna förklarar i samklang med teorin att de använder analysmodellen för att 

pröva sitt oberoende på nya revisionsuppdrag. Samtliga respondenter beskriver även att de 

använder analysmodellen vid omprövning av oberoendet vid varje nytt räkenskapsår. 

                                                 
141 FAR 2018. Redovisningstjänster. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/ (Hämtad 2018-12-17). 
142 17§ Revisionslag 1999:1079  
143 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Lagrådsremiss. Revisorer och revision. 2016. Skälen för regeringens förslag - person och byrårotation 
147 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
148 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet.  

https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
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Majoriteten förklarar också att de prövar sitt oberoende ifall det sker någon väsentlig 

förändring som kan rubba oberoendet och således behöver omprövas. Sammantaget visar 

analysen att respondenterna i linje med teorin prövar sitt oberoende på nya och befintliga 

revisionsuppdrag med hjälp av analysmodellen.  

 

Revisionsbolagen skall enligt lag upprätta en egen form av intern övervakning där rutiner 

måste finnas för att säkerställa anställdas rapportering och eventuella överträdelser.149 Enligt 

lagstadgat krav skall interna system användas som ett komplement till den standardiserade 

analysmodellen för att säkerställa oberoendet inom revisionsbyrån vilket respondenterna 

bekräftar då dem berättar att de utöver analysmodellen även använder interna system inom 

revisionsbyrån för att säkerställa, bekräfta och ompröva sitt oberoende.  

 

5.5 Oberoendets variation i förhållande till revisionsuppdragets storlek 
 

Revisorns oberoende är reglerad i svensk lagstiftning i form av revisorslagen “En revisor 

skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt 

vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att 

revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.150 Vilket sammanfattas som 

att en revisor alltid ska vara oberoende, oavsett storlek eller komplexitet i bolaget vilket 

också respondenterna instämmer med. På frågan ifall oberoendet varierar med storleken på 

revisionsuppdraget svarar revisor nr 2 att “oberoendet är samma, oberoende av storleken på 

bolaget, det spelar ingen roll”. 

 

K-regelverken bygger på en del grundprinciper liknande IFRS, men med olika förenklingar 

beroende på hur stort bolaget är. Sveriges nationella regelverk är uppdelat i fyra olika 

kategorier (K), K1-K4.151 Analysmodellen ska användas för alla storlekar av företag för att 

säkerställa oberoendet, med hänsyn till det regelverk klienten använder.152 Hälften av 

respondenterna belyser skillnaden i förhållningssättet till klienten beroende på det regelverk 

som klienten använder sig av. De förklarar att ju högre K-regelverk (1-4) som klienten 

använder sig av, ju mer regelstyrd är tjänsterna som revisorn får utföra på uppdraget, och 

därmed föreligger en större risk att oberoendet påverkas. Detta visar på att det kan vara 

svårare för en revisor att säkerställa och upprätthålla sitt oberoende på större 

revisionsuppdrag, då det är fler regler att förhålla sig till. Revisor nr 5 nämner att “Är det K3 

bolag så måste jag vara extra försiktig med vad jag gör och inte gör, eller vad byrån gör och 

inte gör. Vilket innebär att jag måste vara mer försiktig i min rådgivning. Då blir 

analysmodellen mer distinkt i hur man granskar sitt oberoende eftersom här får jag inte 

upprätta årsredovisning och bokslut eller utföra rådgivning, så ja, ju större bolag desto mer 

noga blir det.” 

 

Enligt Carrington (2014) har företagens information en stor betydelse för investerare på 

börsen och andra intressenter.153 Detta indikerar att oberoendet har en betydande roll i de 

publika bolagen då många intressenter påverkas ifall revisorn skulle uttala sig fel på grund av 

en beroendeställning. Detta är något respondenterna redogör för, och om möjligt lägger en 

ännu större tyngd på teorin, när de berättar att det teoretiskt sett är ännu viktigare att 

                                                 
149 26 a § Revisorslag (2001:883). 
150  20 § Revisorslag (2001:883)  
151 Skatteverket. Vad kännetecknar de olika K-regelverken? 2018. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html (Hämtad 2018-12-03). 
152 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf 
(Hämtad 2018-11-29). 
153 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/3212.html
https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-for-provning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
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säkerställa oberoendet i de publika bolagen eftersom deras finansiella information används 

av fler intressenter som därigenom löper en större risk att bli drabbad. 

 

5.6 Uppdragslängd och rotation 

Positiva effekter som kan uppstå i längre revisionsuppdrag 

Van Johnson, et al. (2002) förklarar att revisonskvaliteten tenderar att vara högre vid längre 

revisionsuppdrag, då revisorn får en större förståelse om vad företaget gör och kan reagera 

när något egendomligt eller sällsynt händer. Det tar tid för revisorn att få en djup förståelse 

om företaget och branschen denna ska revidera. Ökad kunskap om området säkrar att 

revisorn vet var de eventuella riskerna är, som i sin tur leder till en bra metod för revisionen 

så denne blir gjord med hög kvalitet.154 Samtliga respondenter instämmer helt med teorin att 

de största fördelarna med långvariga revisionsuppdrag är den samlade kunskapen samt den 

ökade förståelsen för företaget som uppkommer. De förklarar vidare att detta gör det enklare 

att avgöra var de eventuella riskerna kan finnas i bolaget. Majoriteten av respondenterna 

förklarar även att förtroendet och dialogen mellan revisor och klient tenderar att öka desto 

längre revisionsuppdraget fortskrider. Samtliga argument ovan tyder på fördelar förknippade 

med längre revisionsuppdrag och stämmer väl överens med teorin, att vid längre 

revisionsuppdrag samlar revisorn på sig mer information som står till grunden för revisionen 

och på så sätt kan leda till en revision med hög kvalitet. Revisor nr 1 förklarar detta som “Den 

stora fördelen med att ha längre uppdrag är den samlade kunskapen om företaget. Svårt att 

få kunskap under få år. Har man varit med länge så förstår man allt så mycket bättre. Väldigt 

mycket kunskap gör att man enklare kan avgöra vilka risker det finns i bolaget och för 

branschen”.   

Negativa effekter som kan uppstå i längre revisionsuppdrag 

Revisionskvaliteten kan vara lägre vid långvariga revisionsuppdrag, eftersom långvariga 

revisionsuppdrag kan leda till, kanske omedvetet, en viss form av förutfattad mening. Den 

förutfattade meningen kan till exempel vara att klienten alltid haft stark finansiell 

rapporteringskontroll med exakta bokslut och en högsta ledning med hög integritet och 

kompetens. Om revisionsteamet förväntar sig att dessa attribut fortsätter in i framtiden, kan 

skepticismen och de kontrollerande attributen hos revisionsteamet minska, vilket kan leda till 

en revision av lägre kvalitet.155 Samtliga respondenter förklarar likt teorin riskerna som kan 

finnas i längre revisionsuppdrag där revisorn blir för bekväm eller för komfortabel i sin 

revision och tar saker för givet. Med detta menar respondenterna att revisorn inte granskar 

bolaget utifrån nya infallsvinklar, utan utgår från revisionen på samma vis från år till år utan 

att uppdatera sin kunskap. I dessa fall kan det vara bra att få in en ny revisor med nya ögon. 

Revisor nr 2 nämnder ett teoretiskt exempel på detta, att  ”Det är samma som i fjol, så vi 

köper läget”. Även revisor nr 1 förklarar risken med förutfattade meningar med ett teoretiskt 

exempel; ”Den här kunden gör så här jämt, man är inte på tårna. Man blir lite slö, gör inte sitt 

arbete med att ta reda på om verksamheten har utvecklats eller vad som händer i 

branschen”. Samtliga respondenter är medveten om riskerna som finns vid längre 

revisionsuppdrag enligt teorin, vilket indikerar på att detta kan ses som ett argument mot 

långa revisionsuppdrag. 

 

                                                 
154 Van Johnson, E.,Khurana, I.K.,Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. 
Contemporary Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 
155 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
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Efter en viss tid när revisorn börjar bli för bekväm med uppdraget, minskar även 

informationsinsamlingen och det blir svårare för revisorn att hålla sig opartisk. En form av 

relationsförhållande kan då inträffa, där revisorn har svårare att bibehålla sitt oberoende.156  

Långa relationer mellan revisor och klient leder till sämre revisionskvalitet samt minskar 

oberoendet och kan på det sättet inte vara en allmännytta för intressenter.157 Detta indikerar 

på att det finns en risk med att det faktiska- och det synbara oberoendet kan påverkas i 

längre revisionsuppdrag vilket talar emot längre revisionsuppdrag vilket också 

respondenterna bekräftar. De förklarar att det synbara oberoendet kan ifrågasättas under 

längre revisionsuppdrag, eftersom risken finns att den externa omgivningen inte uppfattar 

revisorn som oberoende, det vill säga att revisorn inte uppfattas som en självständig 

granskare. 

Uppdragslängdens påverkan på en revisors oberoende 

Revisorns oberoende är reglerad i svensk lagstiftning i form av revisorslagen, där det 

framkommer att: “En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet säkerställs”.158 Utifrån de tidigare nämnda för- och nackdelarna förknippade med 

uppdragslängd så tydliggör majoriteten av respondenterna att oavsett uppdragslängd så 

måste revisorn vara professionell och bibehålla sin yrkesetik genom att påtala fel och brister i 

alla sammanhang, när det krävs. Revisor nr 5 sammanfattar det hela med att oavsett dessa 

för eller nackdelar så; “jag vet i och med min yrkesetik att jag är revisor, och då måste jag 

tänka på det i alla sammanhang”. Sammantaget indikerar empirin och teorin  

att oavsett längden på uppdraget så förstår revisorerna att de måste vara professionella och 

bibehålla sitt oberoende i alla sammanhang.   

Positiva effekter som kan uppstå vid rotationskrav  

Corbella, et al. (2015) beskriver hur obligatorisk byrårotation gör att revisorer från nya byråer 

kan ha en annan infallsvinkel och synsätt på uppdraget vilket kan öka revisionskvaliteten.159 

Byrårotation kan också medföra skepticism och ett nytt perspektiv, som den befintliga 

revisorn har förlorat under tidigare mandatperiod.160 Detta stämmer bra överens med 

respondenternas uppfattning då de redogör för risken som finns i längre revisionsuppdrag 

där revisorn kan bli för komfortabel och hemmablind och tar saker och ting för givet, vilket 

kan medföra att revisorn ser revisionen på samma sätt från år till år utan nya infallsvinklar. 

Respondenternas svar i förhållande till teorin pekar på att rotation kan vara positivt, eftersom 

rotationen kan medföra nya perspektiv och infallsvinklar i revisionsarbetet.  

 

Fördelar förknippade med byrårotation är att den nya revisorn kan vara mer villig att motsäga 

tidigare beslut gjorda av föregångaren, samt att vid byrårotation så är revisorn medveten om 

att en annan revisor från en annan byrå kommer att se över dennes granskning inom en snar 

framtid, vilket kan leda till en förbättrad revisionskvalitet.161 Revisor nr 4 och revisor nr 6 är 

                                                 
156 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
157 Van Johnson, E., Khurana, I.K., Reynolds, J.K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. 
Contemporary Accounting Research 19(4), pp. 637-660. 
158 20 § Revisorslag (2001:883)  
159 Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public 
companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(C), 46-66. 
160 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
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inne på att det finns en risk i längre revisionsuppdrag att revisorn etablerar en relation med 

klienten på ett sådant sätt som gör att revisorn inte påtalar fel eller brister i revisionen och 

heller inte kräver ändringar. Detta tyder på att det skulle vara positivt med rotation för att 

förhindra att en sådan relation ska kunna uppstå. 

 

Jenkins, et al. (2013) förklarar att rotationskraven kan ha en positiv effekt på en revisors 

oberoende och kvalitet, då pressen att bibehålla stora klientuppdrag som ofta genererar 

stora intäkter försvinner.162 Revisor nr 5 och revisor nr 6 nämner att en revisor inte får vara 

ekonomiskt beroende av enstaka klienter. Revisor nr 6 menar på att små revisionsbyråer, till 

skillnad från större byråer, kan ha ett större ekonomiskt behov av att behålla vissa 

revisionsuppdrag och klienter. Detta tyder på att rotation kan ge en positiv effekt på en 

revisors oberoende, då detta kan förhindra att revisionsbyråer och revisorer blir ekonomiskt 

beroende av enstaka klienter. Revisor nr 5 exemplifierar detta som; “om jag har tio uppdrag i 

min stock där ett av uppdragen består av 80 % av volymen, skulle inte heller vara så bra för 

då känner man press på att få behålla det där uppdraget så gärna”.  

Negativa effekter som kan uppstå vid rotationskrav  

Obligatorisk byrårotation kan ha negativa effekter på revisionskvaliteten. Det primära 

argumentet mot den obligatoriska byrårotationen är att revisionskvaliteten är lägre under de 

första åren av revisionsuppdraget eftersom revisorn inte känner till kundens affärsplan, 

verksamhet, interna system, kontroller etcetera. En ny revisor kan också vara obekant med 

industri-specifika fel eller oegentligheter.163 Revisionskvaliteten tenderar att öka desto längre 

uppdraget fortlöper, därav ifrågasätts införandet av obligatorisk byrårotation164 Samtliga 

respondenter anser att rotationskrav inte bör införas för samtliga aktiebolag med 

revisionsplikt. Revisor nr 1 beskriver att värdet av kunskapen som en revisor besitter i längre 

revisionsuppdrag är av största vikt för att kunna göra en bra revision med hög kvalitet. 

Revisor nr 5 förklarar följande ur ett rådgivande perspektiv angående införandet av 

rotationskrav för alla aktiebolag med revisionsplikt; “Nej jag tycker att det är bra som det ser 

ut nu. Med tanke på att de mindre företagen ofta har ett större behov av rådgivning och att 

den som är revisor oftast har väldigt bra koll på vad som händer och sker i bolaget och är 

den personen som kan ge ägare och företagsledning råd i hur man ska agera. Tar man bort 

den rådgivningen så måste företaget plötsligt söka sig till nya rådgivare och den processen 

är ju inte alltid så enkel. Så därför tycker jag att det är bra som det är nu. För den här 

storleksmässiga typen av företag och ägare behöver rådgivning och då är det bra att det är 

just byrån, revisorn eller en revisorskollega som kan utföra den. Det är ett lättsamt sätt för 

företagaren att få kompetens och hjälp”. Dessa argument talar emot införandet av 

rotationskrav för icke börsnoterade bolag med revisionsplikt. Empiri och teori 

överensstämmer med att en ny revisor inte besitter samma kunskap och inte har samma 

information som den tidigare revisorn eventuellt hade. Vilket kan leda till en sämre 

revisionskvalitet som missgynnar intressenter, samt sämre rådgivning som även missgynnar 

klienten.  

 

Revisorsinspektionens (RI) funktion är att säkerställa så att revision i Sverige utförs med god 

revisorssed och god revisionssed. RI ska bidra med hög revisionskvalitet och höga 

yrkesetiska krav, där deras yttersta syfte är att upprätthålla förtroendet för revisorer och 

                                                 
162 Jenkins, D., & Vermeer, T. (2013). Audit firm rotation and audit quality: Evidence from academic research. Accounting 
Research Journal, 26(1), 75-84. 
163 Carcello, Joseph V., & Nagy, Albert L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 23(2), 55-69. 
164 Cameran, M., Prencipe, A., & Trombetta, M. (2014). Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality. European Accounting 
Review, 25(1), 1-24. 
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revisionsverksamheten.165 RI är ett kontrollerande organ som bland annat utför löpande 

kvalitetskontroller, hanterar disciplinärenden och identifierar höga riskfaktorer som kräver 

extra uppmärksamhet. Den sista delen är förknippad med oberoende och opartiskhet, där 

det kontrolleras ifall revisorn kan ta på sig uppdraget.166 Revisionsbolagen skall också enligt 

lag upprätta en egen form av intern övervakning där rutiner måste finnas för att säkerställa 

anställdas rapportering och eventuella överträdelser.167 Dokumentation krävs av revisorn, där 

de väsentliga delarna för uppdraget, samt bedömning om oberoende skall vara med.168 

Respondenterna beskriver att de helt i linje med teorin är hårt övervakade av 

Revisorsinspektionen samt att de har interna kontroller som ska hjälpa till att bibehålla 

oberoendet samt revisionskvaliteten för de icke börsnoterade bolagen. De anser att dessa 

kontrollerande organ är så pass starka att de inte ser vinningen med att införa tvingande 

rotation för dessa bolag. Revisor nr 3 säger att “Vi har den här pressen på oss att vara 

oberoende. Vi är hårt granskade och kontrollerade av revisorsnämnden och kan bli anmälda, 

vi vill inte göra fel, vilket gör att jag inte ser vinningen med att skapa en tvingande rotation”. 

Detta visar att revisionsyrket är hårt övervakat, där de kontrollerande organen samt revisorns 

professionella auktorisering fungerar som en kvalitetssäkring för att stärka revisorns 

oberoende och revisionskvalitet. Detta i kombination med de interna systemen talar emot 

införandet av rotationskrav för icke börsnoterade bolag med revisionsplikt.  

 

Ewelt-Knauer, et al. (2012) och Corbella, et al. (2015) beskriver hur införandet av tvingande 

byrårotation ofta är associerat med ökade kostnader. Eftersom en ny revisor måste samla 

information för att öka förståelsen för det nya bolaget som ska revideras, tillsätts det mer tid 

och genererar därmed en högre kostnad för klienten.169170 Respondenterna beskriver precis 

som teorin hur införandet av rotationskrav kan leda till ökade kostnader för både 

revisionsbyrån och klienten, då det tidsmässigt är ineffektivt att samla all den information 

som behövs för att kunna göra en revision med hög kvalitet. Detta visar på att kostnaderna 

kan öka både för revisor och klient i samband med rotation vilket tyder på att ett införande av 

rotationskrav skulle vara negativt för både revisor och klient ur ett kostnadsperspektiv. 

Revisor nr 1 styrker denna teori ytterligare när hen berättar att “Ekonomiskt sätt är det dyrt 

att ta på sig en ny kund, då det tar tid att samla på sig den mängd information som behövs 

för att göra en bra revision. Ibland blir det en dialog med kunden; detta är en 

förstagångsrevision som kommer kosta mer på grund av mängden information som måste 

hämtas in. Ett exempel på detta är att om det löpande arvodet per år bör uppgå till 100 tusen 

kronor så är det inte orimligt att revisionskostnaden för första året uppgår till 150 tusen 

kronor”. 

 

Det tar tid för klienten att hitta en ny lämplig revisor för verksamheten, och då tid är pengar, 

blir det också en form av kostnad för kunden. Det kan även bli en högre kostnad för 

revisionsbyrån i samband med tvingande rotation, då det är en hög konkurrens inom 

branschen, vilket kan innebära att revisionsbyrån sänker sitt arvode för att få fler kunder.171 

Revisor nr 1 berättar att “ibland så blir det byråerna som får ta den ekonomiska smällen, då 

det förekommer prispress mellan byråerna och uppdragen”. Den konkurrenssituation som 

                                                 
165 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
166 Revisorsinspektionen. Tillsyn. https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/verksamhet/tillsyn/ (Hämtad 2018-12-17) 
167 26 a § Revisorslag (2001:883). 
168 Carrington, T. Revision. 2. uppl. Stockholm. Liber, 2014. 
169 Ewelt-Knauer, C., Gold, A., & Pott, C. (2012). What do we know about mandatory audit firm rotation? Edinburgh: Institute of 
Chartered Accountants of Scotland. Hämtat från ICAS: https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0016/100843/ICAS-
Mandatory-Audit-Firm-Rotation-Report.pdf (Hämtad 2018-12-03) 
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skulle kunna uppstå i samband med införandet av rotationskrav anses vara negativ ur 

revisorns perspektiv för branschen och marknaden eftersom det kan medföra ökade 

kostnader för revisionsbyråerna. Detta indikerar på att införandet av tvingande rotation kan 

ses som negativt för revisionsbyråerna ur ett kostnadsperspektiv. 

 

5.7 Aktiemarknadens syn på uppdragslängd och rotation 
 

Mansi, et al. (2004) beskriver hur revisorer förser investerare med oberoende verifierad 

information som kan stå till grund för eventuella investeringar. Här agerar revisorn både som 

en försäkran på att informationen som ges ut är i all väsentlighet rätt och som 

informationsförmedlare.172 Majoriteten av respondenter förklarar att de ser vinningen, samt 

har förståelse för att rotationskraven infördes på de börsnoterade- samt de stora finansiella 

bolagen och menar på att intressenterna till de publika bolagen har en annan tyngd än i de 

icke börsnoterade bolagen. Detta talar för införandet av rotationskrav för de börsnoterade 

bolagen då det är tänkt att stärka oberoendet ytterligare. Detta eftersom intressenterna har 

en annan tyngd i de börsnoterade bolagen jämfört med de icke börsnoterade bolagen, 

drabbas de således hårdare av konsekvenserna ifall informationen inte ger en rättvisande 

bild.  

 

Den del av aktiemarknaden som värdesätter rotation och korta revisionsuppdrag är 

småspararna. Dessa småsparare gick miste om stora delar av deras pensioner och 

sparmedel vilket var en konsekvens av de stora företagsskandalerna. Intressentgruppen 

började tappa förtroendet för revisionens funktion, och som svar på den tilltagande misstro till 

systemet, infördes olika typer av regelverk vars främsta uppgift var att återupprätta 

revisionens och revisorns skadade rykte genom att stärka revisionens kvalite och 

oberoende.173 Revisor nr 3 har förståelse och bestyrker införandet av rotationskrav för 

börsonterade bolag. Hen beskriver vikten i att få ett ökat förtroende för revisorerna efter 

skandalerna och säger “Det var viktigare att det skapas ett förtroende på börsbolagen 

eftersom det handlas så mycket på börsen av investerare och där är det otroligt viktigt att få 

ett ökat förtroende för revisorerna efter alla skandaler som dök upp och tvingade till hantering 

på något sätt. Jag tror inte behovet finns på samma sätt för de mindre företagen för att 

revisorns roll är en annan på börsbolagen. En revisors roll i de mindre företaget är i mångt 

och mycket att leda företaget på rätt väg också för att undvika att företaget går fel. I 

börsbolaget finns det internrevisorer och andra utskott som ska hjälpa företaget framåt i det 

interna arbetet medan detta inte finns på de mindre företagen”. Dessa argument talar för 

införande av rotationskrav på börsnoterade- och stora finansiella bolag då skandalerna 

uppkom på grund av ett beroendeförhållande mellan revisor och klient, som rotation är tänkt 

att förhindra.  

 

Professionella investerare värdesätter ett långvarigt förhållande mellan revisorn och bolaget 

då investerarna känner sig mer säker på att informationen som ges ut stämmer, eftersom 

revisorn har goda kunskaper om bolaget sen tidigare. Därmed ges starka argument för det 

värde som de professionella investerarna lägger till revisionsbeslutet och föreslår att 

obligatorisk revisorsrotation kan vara negativt ur ett kapitalmarknadsperspektiv för 

professionella investerare.174 Revisor nr 1 belyser detta fenomen genom att nämna att det 

finns länder som inte har byrårotation, till exempel USA, där intressenterna istället 

                                                 
172 Mansi, S., Maxwell, W., & Miller, D. (2004). Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond 
Market. Journal of Accounting Research, 42(4), 755-793. 
173 Markham, J. W. A financial history of modern U.S. corp. scandals : from Enron to reform. New York. ME Sharp, Inc, 2006. 
174 Mansi, S., Maxwell, W., & Miller, D. (2004). Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond 
Market. Journal of Accounting Research, 42(4), 755-793. 
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värdesätter kunskapen som de längre uppdrag ger. Respondenten förklarar att det kan 

finnas en risk med att rotera revisorer på ett stort multinationellt bolag då det är svårt att 

lyckas samla all kunskap på en relativt kort tid. Professionella investerare förstår värdet av 

den kunskap som en revisor samlar på sig genom åren. Revisorn förstår riskerna i bolaget 

och dess bransch, och kan därav uttala sig så de professionella investerarna kan lita på 

informationen som de finansiella räkenskaperna visar. Detta kan vara ett argument som talar 

emot rotation på börsnoterade- och stora finansiella bolag.  

 

6. Diskussion och Slutsats 

6.1 Diskussion 
 
Studiens syfte är att, ur ett revisorsperspektiv, öka förståelsen för om byrårotationskrav bör 

införas för att säkra oberoendet för icke börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Utifrån 

problemdiskussionen utformades följande frågeställningar: 

 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att införa byrårotationskrav på icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt? 

- Hur skulle oberoendet kunna påverkas med byrårotationskrav på icke börsnoterade 

aktiebolag med revisionsplikt? 

 

Studiens resultat visar att revisorerna har en hög förståelse för sin roll som revisor och vilken 

funktion de fyller för sina intressenter. Framförallt visar analysen på att en revisor har två 

olika funktioner. Den ena funktionen är att revisorn spelar en betydande roll för de 

intressenter som har ett ekonomiskt intresse i aktiemarknaden och de börsbolag som verkar 

där. Revisorn agerar där som en oberoende tredje part vars mål med revisionen är att 

säkerställa att företagens räkenskaper visar i all väsentlighet en rättvisande bild. Den andra 

funktionen är att revisorn hjälper till att utveckla och rådgiva bolagen när K-regelverken (K1-

K3) tillåter detta. Framförallt i K2-bolagen då dess regelverk är förenklat och tillåter mer 

integration mellan revisor och klienten än K3-regelverket.  

 

Revisionsyrket är hårt övervakat för att säkerställa revisionens kvalitet och revisorernas 

oberoende. Utöver lagstadgade krav finns flera verktyg och kontrollerande organ som skall 

hjälpa till att säkra oberoendet. Analysmodellen, Revisorsinspektionen och byråernas egna 

interna system är alla exempel på sådana verktyg som ska hjälpa till att säkra oberoendet 

och så även revisionskvaliteten. Även revisorernas egna professionalism fungerar som ett 

verktyg för att stärka oberoendet då revisorerna har en lång utbildning och uppfyller alla de 

krav som krävs för att bli auktoriserade. En annan aspekt är de risker som revisorerna själva 

utsätter sig för om de agerar beroende, då de kan förlora auktoriseringen, behöva betala 

skadestånd samt att deras och byråns rykte tenderar att sjunka. Dessa aspekter minimerar 

revisorernas incitament till att äventyra oberoendet vilket gör dem medvetna om att de alltid 

måste bibehålla sitt oberoende i alla sammanhang. Samtidigt som revisorerna ska vara 

oberoende oavsett K-regelverk eller storleken på revisionsuppdraget, så föreligger det en 

större svårighet att säkerställa och upprätthålla oberoendet på större revisionsuppdrag, då 

det är fler regler att förhålla sig till. Större revisionsuppdrag och framförallt börsnoterade 

revisionsuppdrag har fler intressenter där konsekvenserna kan bli stora ifall revisorn uttalar 

sig fel på grund av en eventuell beroendeställning. De icke börsnoterade bolagen har 

generellt sett inte lika många intressenter och inte samma påverkan på de finansiella 

marknaderna som de börsnoterade bolagen, varför rotationskrav lämpar sig bättre för de 
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börsnoterade bolagen då syftet är att bibehålla intressenters förtroende för finansiella 

marknader. Därmed håller inte resonemanget kring införandet av rotationskrav för de icke 

börsnoterade bolagen med revisionsplikt. 

 

Det finns dock intressentgrupper på börsen som inte ställer sig positiv till införandet av 

rotationskrav för börsnoterade bolag. Intressentgruppen professionella investerare ser den 

samlade kunskapen som det värde revisionen ger på längre revisionsuppdrag och förhåller 

sig således negativ till införandet av rotationskrav. Den samlade kunskapen som revisionen 

går miste om är också det tyngsta argumentet emot införandet av rotationskrav för icke 

börsnoterade aktiebolag. Hög kunskap är förknippad med att kunna utföra en revision med 

hög kvalitet varför längre revisionsuppdrag ses som en stor fördel för revisorn och 

intressenterna som ska ta del av det reviderade materialet. Analysen visar att det finns 

argument mot längre revisionsuppdrag som ett införande av rotationskrav skulle kunna 

avhjälpa. Dessa argument är i det stora hela att revisorerna i längre revisionsuppdrag löper 

risk att bli för komfortabel i revisionsuppdraget och för familjär med klienten. Mindre 

revisionsbyråer kan också komma att bli ekonomiskt beroende av enstaka klienter. Dessa 

argument riskerar att hota revisorns synbara och faktiska oberoende. Införande av 

rotationskrav skulle här medföra att en ny revisor kommer med nya ögon och har nya 

infallsvinklar i revisionen samtidigt som längden på revisionsuppdraget minskar risken att bli 

för familjär med klienten. Analysen visar dock på att dessa effekter har en marginell 

påverkan på oberoendet då befintliga lagar och regler, revisionsbyråernas egna verktyg, 

revisorernas professionalism och Revisorsinspektionen säkerställer att revisorn förhåller sig 

oberoende i de längre revisionsuppdragen. Införandet av rotationskrav för icke börsnoterade 

aktiebolag med revisionsplikt skulle å andra sidan medföra negativa effekter som med god 

marginal överträffar de potentiella positiva effekterna. De negativa effekterna som skulle 

kunna uppstå vid införande av rotationskrav är framförallt den samlade kunskapen som 

revisionen går miste om då det tar tid för en ny revisor att samla all den information som 

behövs för att kunna göra en revision med hög kvalitet. Att byta till en ny revisor är 

kostnadsineffektivt eftersom den extra tiden som en ny revision medför måste betalas av 

revisionsbolaget eller klienten. Även tiden som klienten lägger för att hitta en ny revisor bör 

vägas in i kalkylen, vilket indikerar att införandet av rotationskrav ses som negativt ur ett 

kostnadsperspektiv. Regelverken för de mindre bolagen tillåter revisorerna att i viss 

utsträckning hjälpa bolagen genom att agera som rådgivare, där kommunikation, kunskap 

och förtroende är väsentliga delar. Dessa delar är något som byggs upp över tid genom att 

klienten får ett ökat förtroende för revisorn allt eftersom revisionsuppdraget fortskrider. Ett 

införande av rotationskrav för icke börsnoterade aktiebolag skulle här ha en negativ effekt på 

detta förtroende och rådgivningens väsentliga delar.  

 

6.2 Slutsatser 
 

Med stöd av tidigare forskning och respondenternas åsikter, anser vi att de negativa 

effekterna blir för stora i förhållande till de positiva effekterna för både revisor och klient vid 

införande av byrårotationskrav för icke börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Vidare 

anser vi att oberoendet säkerställs genom revisorernas professionalism och de 

kontrollerande organ som redan finns. Till sist vill vi belysa det faktum att icke börsnoterade 

aktiebolag inte har samma påverkan på de finansiella marknaderna som de börsnoterade 

bolagen, varför vi inte ser det skäligt med samma typ av reglering för att stärka oberoendet. 

Sammantaget drar vi därför slutsatsen, ur ett revisorperspektiv, att rotationskrav inte bör 

införas för samtliga aktiebolag med revisionsplikt. 
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6.3 Vetenskapligt bidrag 
 

Studien undersöker huruvida byrårotationskrav bör införas för att säkra oberoendet för icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Studien bidrar med kunskap om vilka teorier som 

är tillämpbara för att säkerställa en revisors oberoende, samt revisorernas syn kring 

införande av rotationskrav och uppdragslängd. Resultatet har utmynnat i argument som talar 

emot införandet av rotationskrav för icke börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Dessa 

argument ger intressenter och regulatorer som på något sätt berör revisionsbranschen, 

förståelse för vilka effekter som skulle kunna uppstå vid införandet av rotationskrav, samt 

vilken påverkan detta införande skulle kunna ha på förhållandet mellan revisor och klient. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vår studie undersöker revisorernas synsätt på införandet av rotationskrav för icke 

börsnoterade aktiebolag med revisionsplikt. Vidare forskning skulle kunna vara en 

parallellstudie om vad andra intressenter ser för nackdelar och fördelar med tvingande 

rotationskrav för icke börsnoterade aktiebolag. Andra intressenter så som banker och 

leverantörer kanske har en annan syn på det hela. Revisorer kan ha en annan infallsvinkel i 

vad gäller oberoende, och kanske ser sig själva som mer oberoende jämfört med vad 

omgivningen anser. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara rotationskravens 

påverkan på de finansiella marknaderna och huruvida fördelarna överträffar nackdelarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Intervjun börjar med att vi presenterar följande: 

● Författarna för studien. 

● Studiens syfte och forskningsproblematik. 

● Tillvägagångssätt. 

● Etik och konfidentialitet. 

● Tidsåtgång. 

● Intervjuns upplägg. 

● Betänketid är tillåtet mellan frågorna. 

  

Har du något att tillägga eller som du undrar över innan vi drar igång intervjun? 

 

Inledning och kontrollerande frågor: 

  

1. Hur länge har du jobbat som revisor och hur länge har du varit godkänd/auktoriserad? 

2. Har du haft ett revisionsuppdrag i ett icke börsnoterat aktiebolag med revisionsplikt i mer än 

sju år i följd? 

  

Allmänt om revision: 

  

3. Vad är en revisor och vad fyller revisorn för funktion anser du?  

4. Hur skulle du beskriva en revision med hög kvalitet? 

  

Revisorns oberoende: 

  

5. Vad innebär det att vara oberoende enligt dig? 

6. Hur går det till när du prövar ditt oberoende på nya revisionsuppdrag?  

7. Hur ofta omprövar du ditt oberoende på befintliga revisionsuppdrag?  

8. Anser du att ditt förhållningssätt till oberoende på något vis varierar med storleken på 

revisionsuppdraget? 

  

Rotation och uppdragslängd: 

  

9. Vilka fördelar anser du skulle kunna uppstå i längre revisionsuppdrag (> sju år)? 

10.  Vilka nackdelar anser du skulle kunna uppstå i längre revisionsuppdrag (> sju år)? 

11.  Anser du att dessa för- och/eller nackdelar kan ha påverkan på en revisors oberoende? 

Motivera.  

12.  Varför tror du att rotationskrav bara infördes för börsnoterade (samt stora finansiella bolag) 

och inte på övriga revisionspliktiga bolag? 

13.  Tycker du rotationskrav bör införas för alla aktiebolag med revisionsplikt? Motivera. 

  

Avslutande fråga: 

  

14.  Har du något att tillägga som kan vara relevant för studien som vi har missat att fråga om? 

 


