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Förord 

Vi vill tacka alla personer som har gjort detta examensarbete möjligt att genomföra. Först och 
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värdefulla kommentarer och tips till förbättrande av vår studie. Sedan vill vi rikta ett stort tack 
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dra slutsatser i arbetet. Utan er hade uppsatsen endast utgjort abstrakta tankar. 
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Sammanfattning 

Titel: Införandet av EU:s revisionspaket - En studie om obligatorisk byrårotation och revis-

ionskvalité 

Författare: Özalp, Murat Ozan & Torres, Michael 

Handledare: Wagué, Cheick 

Examinator: Vigerland, Lars 

Bakgrund: Innan rotationskrav för revisorer har hunnit cementeras och ge utslag, har Rege-

ringen i ett nytt betänkande lagstadgat även krav för rotation för byråer. Krav på byrårotation 

uppkom som en proposition efter finanskrisen 2008, som ett led i att strama åt regelverket för 

revisionsbyråer. Den Europeiska kommissionen skriver i sitt betänkande att även om de hu-

vudansvariga revisorerna byts ut med jämna mellanrum kvarstår risken för en jävsituation. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisionsbyråer, kunder och myndigheter för-

håller sig till obligatorisk byrårotation. Vi kommer även att studera hur marknaden för revis-

ion ändras, samt studera hur en revisionsbyrå ur ”The Big Four” kommer att förbereda sig 

inför denna lagförändring.  

Frågeställningar:  

 Hur kommer byrårotation att inverka på revisionskvalitén för börsnoterade företag och 

finansiella företag av allmänt intresse? 

 Hur förbereder en revisionsbyrå ur ”The Big Four” sig inför byrårotation? 

 Vilka effekter kan byrårotation ha på marknadsstrukturen? 

Metod: Studien utgörs av en fallstudie där obligatorisk byrårotation studeras ur tre perspek-

tiv. Studien baseras på ett antal befintliga teorier, varför studiens bearbetas utifrån den deduk-

tiva ansatsen. Primärdata samlas in genom semi-strukturerade intervjuer, där respondenterna 

har valts ut efter olika kriterier, beroende på perspektiv. 

Empiri: Tre myndigheter, tre kunder och en revisionsbyrå har varit föremål för våra inter-

vjuer, där vi tematiskt redogör för deras uttalanden.  

Slutsats: Byrårotation kommer att leda till att revisorn blir mer oberoende, då mandatperi-

oden inte tillåter att nära relationer bildas och på grund av vitesbeloppets omfattning. Revis-

ionen kommer inte kosta mer, med anledning av att det kommer att bli en kamp mellan byrå-

erna om uppdragen. Vi har identifierat tre möjliga marknadseffekter av byrårotation, där kar-

telliknande verksamheter är en möjlig utgång. Revisionsbyråernas verksamheter kommer att 

bli mer likt de internationellas, där rådgivningstjänster utgör den största delen. En viktig kon-

sekvens av byrårotation kan vara att bolag roterar byrå vid kritiska tidpunkter, vilket kan 

skada bolaget ytterligare. Bolag bör kunna flagga vid sådana tidpunkter, för att kunna för-

länga rotationen parallellt med den nytillträdda i början av uppdraget. 

Sökord: ”obligatorisk byrårotation”, ”byrårotation”, ”compulsory audit firm rotation”, “man-

datory audit firm rotation”, ”audit firm rotation”, ”firm rotation” 
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Begreppsapparat 

ABL – Aktiebolagslagen 

BDO – Binder Dijker Otte & Co. Revisionsbyrå. 

Byrårotation – Är lagstiftat och börjar gälla från och med juni 2016. Innebär att hela revis-

ionsbyrån måste roteras efter tio år.  

CAQ - Center for Audit Quality 

EG – Europeiska gemenskapen 

GAO - General Accounting Office 

Grönbok - En grönbok är en publikation av EU-kommissionen som diskussionsunderlag rik-

tat mot intressenter för att användas i kommissionen samråd och debattera om förslag till pro-

blemet och därefter eventuellt formulera en ny lagstiftning. 

GT – Grant Thornton 

IFAC – International Federation of Accountants 

ISA – International Standards on Auditing 

PCAOB - Public Company Accounting Oversight Boards 

Revisorsrotation – Den huvudansvarige revisorn måste roteras inom sju år. 

SFS – Svensk Författningssamling 

SOX – Sarbanes-Oxley Act 

The Big Four – De fyra största revisionsbyråerna världen runt. Består utav  

 Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

 Ernst & Young (EY) 

 Deloitte  

 KPMG  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Flera kända skandaler med kopplingar till revisionsbyråerna har på senare år uppdagats i me-

dia, där både nationella och internationella storföretag har lyckats att skingra enorma summor 

pengar med hjälp av sina revisionsbyråer. Dessa byråer anklagas för att ha haft oprofession-

ella relationer till sina kunder, vilket har skapat en förtroendekris för revisionsbranschen 

(SVD, 2003). År 2001 skakades USA av Enronskandalen, där revisionsbyrån Arthur Ander-

sen i sin tur anklagades för delaktighet i skandalerna. Det hade kommit till kännedom att by-

rån kände till mörkläggningen av Enrons skulder. Representanter för Arthur Andersen och 

Enron hade en oprofessionell relation, då parterna ständigt brukade äta luncher, åka på skidre-

sor och fira födelsedagar tillsammans (Arel, et al. 2005; Finansinspektionen, 2002). Inbland-

ningen i Enronskandalen blev Arthur Andersens fall, som vid den tidpunkten ansågs vara en 

av ”The Big Five”, då många kunder och anställda lämnade byrån (Herrick & Barrionuevo, 

2002). Numera är benämningen för de största revisionsbyråerna ”The Big Four” och består av 

PwC, Ernst & Young (EY), KPMG och Deloitte (Velte & Stiglbauer, 2012).  

Finansinspektionen avslöjade år 2010 i ett pressmeddelande att man beslutat att återkalla HQ 

Banks tillstånd att driva sin verksamhet. Anledningen var att HQ Bank visade stora brister i 

sin tradingverksamhet, vilket ansågs medföra ett större risktagande än vad som är förenligt 

med lagen (Finansinspektionen, 2010). En revisor anställd av KPMG, som varit med i revis-

ionen av HQ Bank mottog sedermera en erinran, lägsta graden av varning för revisorer, av 

Revisorsnämnden på grund av bristande dokumentation (DN, 2011). En annan skandal som 

har fått stor uppståndelse är skandalen SCA. När SCA, ett av Sveriges största företag satsade 

närmare en halv miljard kronor i Volvo Ocean Race, samtidigt som tusentals anställda hade 

sagts upp väcktes det misstankar mot företaget. Vid närmare granskning framkom det att före-

taget haft en privatjet som medarbetare från revisionsbyrån PwC flugit med på till gemen-

samma jaktresor (SVT, 2015).  

Inom revisionsprofessionen har det införts åtgärder för att bryta upp en möjlig relationsbild-

ning mellan revisorn och personer i styrelser i de bolag som denne utför revision på. Detta för 

att revisorn ska förbli opartisk i sitt arbetsutförande. Oberoende är en revisor när denne objek-

tivt reviderar och inte har några förbindelser med det avsedda bolaget (EC, 1996). Trots att 

revisorn måste vara oberoende, menar skeptiker att revisorer som har granskat samma företag 

i årtionden har skapat relationer till personer i styrelserna, vilket kan ha påverkat den profess-

ionella skepsisen och objektiviteten i deras arbete (George, 2004). En revisors självständighet 

sätts även den på spel, när dennes sympatier ökar gentemot kunden och revisorn förmedlar 

därigenom en förskönad bild av den finansiella rapporteringen (IESBA, 2006). Studier visar 

dock att revisorer som nyligen åtagit sig en tjänst begår fler misstag än sin föregångare. An-

ledningen är att revisorn saknar förkunskaper om sin kund och dess organisation skriver 

George (2004). Hon menar att revisorn samlar på sig den kunskapen genom att frekvent ar-

beta hos samma kund.  

 Att rentvå branschen 
År 2002 stiftades SOX i den amerikanska kongressen som spirade upp i efterdyningarna av 

ett antal skandaler som skakade USA, däribland Enronskandalen (Afterman, 2015). Syftet 

med SOX var främst att återupprätta revisionens och revisorernas skadade anseende och ren-

två revisionsämbetet i statens, investerarnas och andra intressenters ögon (King & Case, 

2014). En del av arbetet med SOX var ett upprätta en ny revisionskommitté PCAOB, vars 

främsta uppgift är att registrera och granska revision gjorda på finansiella företag och upprätt-

hålla revisorns objektivitet, oberoende och revisionens kvalité. King och Case (2014) skriver 

att dessa objektiv endast kan uppnås om den huvudansvarige revisorn roteras efter fem år.  



 2 

Afterman (2015) skriver att om SOX har varit en lyckosam regeltillämpning eller inte får vara 

en bedömningfråga. Professor Susan Scholz (2014) framställer i en studie på uppdrag av 

CAQ hur revisionen förändrades i USA mellan 2003-2012. Exempelvis sjönk anmärkningar i 

revisionen med omkring 60 % mellan dessa år. Det mest anmärkningsvärda i Scholzs (2014) 

studie är att endast 2 % av samtliga anmärkningar utgjordes av bokföringsbrott. Kritiker till 

SOX menar dock att den har lett till högre kostnader för en del företag och att planeringen 

varit undermålig, då en del reformer redan varit tilltänkta (Afterman, 2015). 

Den globala finanskrisen 2008 gav upphov till en rad regelförändringar inom den Europeiska 

gemenskapen (EG) för att åter stabilisera det finansiella systemet. Ett exempel på en av dessa 

regelförändringar är införandet av obligatorisk byrårotation. Revisorernas passiva nalkande 

till bankernas revisionsberättelser blev en indikation till att även strama åt regelverket för 

revisorer (Grönbok, 2010). Den Europeiska kommissionen skriver i sin rapport, Grönbok 

(2010) att när det är färre stora byråer som finns för att granska stora, komplexa organisa-

tioner leder det till en osäkerhet kring åtgången till finansiell information på stora företag. I 

synnerhet om byrån skulle hamna på obestånd. Det skulle inte enbart rubba intressenternas 

förtroende för byrån, utan även sätta ett finansiellt system i gungning. Att revisorer tillhan-

dahåller rådgivning och får sitt arvode utbetalt av det reviderade företaget skapar en störning i 

uppfattningen av den finansiella rapporten. Därför har den Europeiska kommissionen före-

slagit att revisorerna ska få sitt arvode av en tredje part, möjligtvis en tillsynsmyndighet, för 

att säkerställa oberoendet till det reviderade företaget. Vidare har det även föreslagits att in-

föra restriktioner för revisionsbyråernas sidoverksamheter gentemot det reviderade företaget. 

Detta för att revisionsbyråerna inte ska sidoordnade ekonomiska intressen som kan påverka 

oberoendet (Grönbok, 2010).  

 Rotationskrav 
Sällan är ett ämne inom revision så tudelat, som att införa krav på rotation av revisorer eller 

revisionsbyråer. Förespråkare och motståndare, såsom professorer, ämbetsmän, kunder och 

investerare, har under senare delen av det förra seklet ägnat en hel del tid till att argumentera 

för och emot denna företeelse. Catanach Jr. och Walker (1999) menar dock att fler bransch-

kunniga personer bör uttrycka sina åsikter kring rotationskrav, för att därigenom nå en slutlig 

överenskommelse där vetenskapen är enig. I Sverige lagstiftades krav på rotation av revisorer 

år 2009 efter en ändring av ABL. Enligt de nya reglerna får en revisor för bolag som innehar 

sina värdepapper på en reglerad marknad endast vara tillsatt under en sjuårsperiod, och först 

efter att ha varit utanför revisionsuppdraget under två års tid kan revisorn åter vara tillsatt av 

det avsedda bolaget (SFS 2009:565).  

De nya reglerna är konsoliderade med EG-bestämmelser om revisorns oberoende, vilket anses 

påverkas negativt av en längre tids uppdragstagande hos samma kund (prop. 2008/09:135). 

Bakgrundsorsaken till revisorsrotation torde vara misstro till revisorer av placerare, menar 

Malmqvist (2011). Innan rotationskrav för revisorer har hunnit cementeras och ge utslag, har 

Regeringen i ett nytt betänkande lagstadgat även krav för rotation för byråer (SOU, 2015:49). 

Rotationskrav för byråer uppkom som en proposition efter finanskrisen 2008, som ett led i att 

strama åt regelverket för revisionsbyråer (FAR, 2011). Den Europeiska kommissionen 

(Grönbok, 2010) skriver i sitt betänkande att även om de huvudansvariga revisorerna byts ut 

med jämna mellanrum kvarstår risken för en jävsituation. Vidare finns risken att revisions-

team, som varit en längre period i ett bolag omedvetet kan känna sig vara en del utav det 

(Cameran, et al. 2015a).  

Rotationskravet för byråer är en del i EU:s revisionspaket innehållande nya regler för revision 

och revisorer som kommer att träda i kraft under juni 2016. Det kommer att i första hand att 

beröra börsnoterade företag och finansiella företag av allmänt intresse där en mandatperiod på 

tio år för varje byrå kommer att införas. Efter mandatperioden måste företaget byta revisions-
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byrå och först efter fyra år är det möjligt för den avsatta byrån att åter få möjligheten att till-

sättas i det avsedda företaget (KPMG, 2015; SOU, 2015:49). Det har även föreslagits en möj-

lighet för företag av allmänt intresse att kunna förlänga uppdraget med ytterligare tio år, om 

företaget anordnar ett nytt urvalsförande. Om det även vid uppdraget även anlitas en annan 

revisor kan uppdraget uppgå till 24 år (SOU, 2015:49). 

Copley och Doucet (1993) skriver att frivillig rotation tidigare har diskuterats för att upprätt-

hålla det kvalité på revisionen som revisorn förväntas redovisa i sitt arbete. Länder som Spa-

nien, Turkiet och Italien m.fl. har självmant infört krav på revisorsrotation, dock med olika 

utfall. I Spanien och Turkiet valde man sedermera att släppa kravet på revisorsrotation, med 

anledning av att det inte levde upp till de allmänna kraven, medan i Italien valde man att be-

hålla kravet efter positiva effekter på revisionen (Arel, et al. 2005; Copley & Doucet, 1993).  

Rotation av revisorer har även betraktats som en kostnadsfråga, vilket George (2004) redogör 

i sin artikel. Hon menar att revisorerna inte kommer att behöva förhandla om revisionskostna-

der och kan ta högre priser för sina tjänster, då företagen måste visa transparens och därmed i 

behov av revision. En lösning på kostnadsfrågan har föreslagits vara att revisorerna tar ut ett 

fast pris för sina tjänster. Dock skulle detta enligt Copley och Doucet (1993) innebära under-

måliga redovisningar och sakna det kvalité som eftersträvas. Vidare menar Copley och 

Doucet (1993) i sin empiriska sammanställning att möjligheterna till en undermålig redovis-

ning ökar ju längre revisorn granskar ett bolag. Förklaringen till det menar författarna är att 

revisorernas objektivitet minskar vid en längre tids granskning av samma bolag. För att 

rotationen ska kunna vara effektiv krävs det att kunden är villig att rannsaka sig själv och där-

igenom har det yttersta ansvaret att upprätthålla tilltron till sin verksamhet (IESBA, 2006). 

1.2 Problemdiskussion  
Det finns en tydlig tendens i de allra flesta länder runt om i världen som visar att publika bo-

lag väljer att anlita någon av ”The Big Four”. Dessutom säljer de revisionsbyråerna andra 

tjänster utöver revision, som rådgivningstjänster, till samma bolag som granskas. Marknads-

dominansen som ”The Big Four” har i EU presenteras av Velte och Stiglbauer (2012) som ger 

en redogörelse om marknadsandelarna som de fyra stora revisionsbyråerna har, vilket är 

sammanlagt 60 %. Denna siffra genereras genom ett mått som kallas concentration ratio. Måt-

tet används för att mäta graden av koncentrationen på en marknad och visa hur stor procentu-

ell andel av marknaden de olika aktörerna har. Kommissionen bekräftar marknadsdominansen 

som ”The Big Four” har och menar att revisionsbranschen är koncentrerad till ett fåtal aktö-

rer. Dessa förfogar över sammanlagt 90 % av marknadsandelarna räknat på intäkter (EU 

Grönbok, 2010). I Sverige börjar en ny trend bland ”The Big Four” att slå igenom. Konkur-

rensen hårdnar alltmer och två av de stora revisionsbyråerna får det kämpigt, då EY och 

KPMG får en minskning i nettovinsten samtidigt som Deloitte och GT vinner marknadsande-

lar (Andersson, 2015). BDO och GT är två svenska globala revisionsbyråer som opererar på 

marknaden strax under ”The Big Four”. BDO finns representerade i 150 och GT i 130 länder, 

det gör de till femte, respektive sjätte stora revisionsbyrå (BDO, u. å.; Grant Thornton, u. å.) 

År 2014 antogs det nya förslag till regler om revision och revisorer inom EU i ett revisions-

paket. Den svenska regeringen skickade sedan ut förslaget av revisionspaketet ut till ett 50-tal 

remissinstanser för att erhålla åsikter kring förslaget. Remissvaren skulle skickas in senast 

september 2015 (Regeringskansliet, 2015). Nästa fas var införandet av revisionspaketet som 

syftar till att stärka revisionens kvalité och revisorns oberoende, bland andra genom obligato-

risk byrårotation. Tidigare har frivillig byrårotation införts runt om i världen, bland annat i 

länder i Sydamerika och Asien som Bolivia och Indien (Ewelt-Knauer et al. 2012). 
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EU:s revisionspaket har hamnat i rubrikerna i Sverige, bland annat i Dagens Industri där det 

debatteras om FAR:s invändningar (Svensson & Brännström, 2015). Det nya paketet är en del 

av lösningen för att bryta upp den marknadsdominans som revisionsbyråerna har (FAR, 

2010). Att minska marknadsdominansen är en intention av EU kommissionen och har resulte-

rat i bland annat en publicering av en grönbok om revisionspolitik. I grönboken behandlas re-

visorns oberoende som hörnstenen i revisionsarbetet. Kommissionen insisterar således på 

rotation av hela byrån, även om de är medvetna om riskerna som byrårotation kan medföra i 

form av förlust av kunskap (Grönbok, 2010).  

Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR uttalade sig den 4:e april i radiokanalen P1 om 

att revisorer som är införstådda i sin roll, inte hamnar i en beroendesituation och att han inte 

är orolig över revisorns oberoende. Han menade att det inte finns konkreta exempel på att 

hotet mot oberoende har lett till en negativ påverkan på revisionskvalitén. Beroendesituation-

en var något som däremot bekymrade Albin Rennar, chef för marknadsbevakning på Aktie-

spararna. Han menade i samma radioinslag att efter tio år är revisorn inte längre oberoende, 

samt att tystnadsplikten för revisorer som regleras i revisorslagen har bundit revisorn att inte 

kunna flagga väsentliga problem i bolagen till aktieägarna och andra intressenter. Rennar an-

ser att det är ett problem, med anledning av att revisorn är en länk mellan företaget och intres-

senterna. Rennar berörde även intressekonflikter, där revisorerna säljer andra tjänster utöver 

revision och till följd av det strävar efter god relation med uppdragsgivaren (P1-morgon, 

2016).  

Byrårotation ska ses som en garanti av tillförlitligheten i ett företags rapportering, som intres-

senter använder sig av för att fatta beslut (SOU, 2015:49). Genom en broschyr skriver PwC 

(2013) att obligatorisk byrårotation kommer att ha andra negativa konsekvenser som kan bli 

signifikanta för komplicerade verksamheter, exempelvis olja och gas prospektering och pro-

duktion. Brännström menar att det föreligger forskning som har åskådliggjort att det tar tid att 

komma in i komplexa uppdrag i de finansiell företagen för att kunna tillhandahålla den allra 

bästa revisionen. Det kvarstår dock om avsikten med byrårotationen för att hålla tillräckligt 

hög kvalité ska fungera som den är avsedd att göra. Det är viktigt att poängtera att det EU:s 

revisionspaket omfattar mer än endast revisionsbyråer och byrårotation. Revisionspaketet 

innehåller även förslag till personliga sanktionsavgifter för revisorn som kan uppgå till en 

miljon kronor. Brännström menade att det är en olycklig utveckling och att det kan bli att yr-

ket blir mindre attraktiv. Rennar å andra sidan tyckte att det är bra att man underströk ansvaret 

och allvaret i revisorns roll (P1-morgon, 2016).  

Revisionspaketet kommer även att innebära ökat ansvar till följd av en mer utförlig revisions-

berättelse då revisorn bland annat kan uppge ”betydande fel” i rapporteringen. Det innehåller 

även begränsningar för revisionsbyråerna avseende förbjudna tjänster till de bolag byrån 

granskar, exempelvis aggressiv skatteplanering. Samtidigt får inte värdet på tillåtna rådgiv-

ningstjänster överstiga 70 procent av revisionsarvodet under en treårsperiod (SOU, 2015:49). 

Att revisionsbyråernas rådgivningsverksamhet begränsas anser Rennar vara positivt. Anled-

ningen är att det uppstår en intressekonflikt om byrån exempelvis säljer skatterådgivning och 

samtidigt ska granska att bolaget sköter sina skattebetalningar.  

I och med att EU:s revisionspaket påverkar ett bredare spektrum av aktörer är det av allmänt 

intresse. Den eventuella förändringen inom branschen som byrårotation kan leda till är att 

byråernas affärsmodeller förändras. Inför framtida år är det troligt att främst de stora revis-

ionsbyråerna påbörjar förberedelserna inför kommande förändringar och hur de bäst kan 

handskas med dessa. Även ”The Big Four” behöver förändras, med anledning av att spelpla-

nen ritas om avseende marknadsandelarna för revisionen av börsnoterade företag och finansi-

ella företag av allmänt intresse (Svensson & Brännström, 2015). 
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Tidigare forskningsrapporter har främst fokuserat på konsekvenser av frivillig byrårotation, 

kostnader som det medför samt revisorns oberoende. Studierna har framställts i första hand 

utifrån kundernas och branschorganisationers synvinkel. Det har således inte studerats ur re-

visionsbyråernas perspektiv och hur dessa förhåller sig till byrårotation. I synnerhet till det 

obligatoriska byrårotation, som nu kommer att tillämpas. Tidigare studier har även behandlat 

revisionskvalitén. Vi anser att definitionen av den är diffus och abstrakt, varför ett klargö-

rande behövs. Därför är det av intresse för oss att få en förståelse kring revisionskvalité och 

hur den kommer att påverkas med anledning av lagförändringen.  

En annan aspekt av obligatorisk byrårotation är att minska marknadsandelarna för ”The Big 

Four”, vilket är tidigare outforskat. Studien kommer inte ha möjlighet att studera effekterna 

av byrårotation, då det ännu inte har trätt i kraft. Vi kan däremot studera hur de olika aktörer-

na förhåller sig till den nya lagen. Vi kommer även att studera om finansiella företag allmänt 

intresse som tidigare roterat byrå har fått högre kostnader, utifrån kvalitativa intervjuer och 

inte hypoteser, som tidigare studier har behandlat. Vår avsikt med denna studie är att förmedla 

kunskap om revisionsmarknadens potentiella utveckling och revisionsbyråernas förfarande, 

vilket vi anser inte prioriteras i samband med regeltillämpningen.  

1.3 Frågeställningar 
 Hur kommer byrårotation att inverka på revisionskvalitén för börsnoterade företag och 

finansiella företag av allmänt intresse? 

 Hur förbereder en revisionsbyrå ur ”The Big Four” sig inför byrårotation? 

 Vilka effekter kommer byrårotation att ha på marknadsstrukturen? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur revisionsbyråer, kunder och myndigheter förhåller sig 

till obligatorisk byrårotation. Vi kommer även att studera hur marknaden för revision ändras, 

samt studera hur en revisionsbyrå ur ”The Big Four” kommer att förbereda sig inför denna 

lagförändring. 

1.5 Avgränsning  
Studien avser endast att studera införandet av obligatorisk byrårotation, som är en del av EU:s 

revisionspaket. Studien behandlas utifrån ett byrå-, kund- och myndighetsperspektiv. De myn-

digheter vi syftar på är Konkurrensverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. De 

kunder vi avgränsar oss till är stora svenska börsnoterade företag och finansiella företag av 

allmänt intresse. Vi kommer att behandla byrårotation utifrån teorin för planerad utveckling, 

dock utan att använda oss utav fas 4 i teorin som behandlar utgången av planeringen. Anled-

ningen är att studien färdigställs innan lagförändringen äger rum och vi kommer då inte ha 

möjlighet att studera det.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

 

Inledning

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt upp-
satsämne och problematisera kring det. Vi skriver även vårt syfte med
uppsatsen och våra frågeställningar.

Teoretisk referensram

I detta kapitel kommer vi att framföra de teorier vi har använt oss
utav för att kunna skapa en stabil grund vid analyseringen av vår
insamlade empiri.

Metod

I metodkapitlet redogör vi för de olika tillvägagångssätten
som vi har valt att implementera i studien och vi förklarar
varför de metoderna är bäst lämpade för vår studie.

Empirisk sammanställning

I det här kapitlet sammanställer vi vår insamlade data ut-
ifrån den insamlingsmetod vi använde. Vi presentetar mate-
rialet utifrån perspektiv och ställer upp det i olika teman
som studien behandlar.

Analytisk diskussion

I analys-kapitlet kopplar vi insamlad data med empiri och analy-
ser det. Vi diskuterar de möjliga inverkan som byråration kom-
mer att ha på revisionskvalitén, samt marknadsstrukturen.

Konklusioner

I det här kapitlet återger vi de viktigaste slutsatserna vi har dragit ut från vår
studie. Vi redogör vidare för vårt vetenskapliga bidrag.

1 

2 

3 

4

1 

5

1 

6

1 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi upp relevanta teorier som vi använder oss av för att begrunda vår ana-

lys. Inom revisionsyrket har det framkommit att olika intressenter har olika intressen, varför 

agentteorin och intressekonflikter redogörs. Vidare redogör vi för revisionsprofessionen och 

de förhållningssätt en revisor bör ha i sitt vardagliga arbete. En avsikt med byrårotation är 

att marknadsdominansen av ”The Big Four” jämnas ut, varför marknadsstruktur behandlas. 

Vi kommer även att studera vilka drivkrafter som ligger bakom en förändring och även redo-

göra för vad tidigare studier har skrivit om ämnet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Principal-agentteorin 
Företag har fram till början av 1900-talet varit relativt små i sin omfattning och ägarförhållan-

dena varit familjära eller styrda i partnerskap av personer i en nära krets. I takt med att företa-

gen har vuxit och blivit multinationella har dessa ägarförhållanden förändrats. Agentteorin 

förklarar komplexiteten i dessa förändringar. Ägarna i stora organisationer ses även som dess 

aktieägare och dessa benämns som principaler, som i sin tur anställer en styrelse, en agent, för 

att se till att deras tillgångar förvaltas enligt principalens intressen (Eilifsen, et al. 2006). 

Problematiken är det informationsgap som uppstår vid ett sådant förfarande (Laffort & 

Martimort, 2002).  

Informationsgapet leder till informationsassymetri, vilket innebär att agenten oftast har mer 

information än principalen. Anledningen är att denne har större insyn i företagets verkliga 

finansiella ställning. Väljer agenten att maximera sina egna intressen kan det även uppstå en 

intressekonflikt, där styrelsen agerar efter eget bevåg och inte efter ägarnas. Styrelsen kom-

mer då att dra nytta av det informationsöverlägsenhet som denne har (Eilifsen, et al. 2006). 

Ett sätt kan vara att påverka värdet på företagets tillgångar, vilket försvårar för ägarna att göra 

fullgoda bedömningar av sina investeringar (Diamant, 2004). För att förhindra att situationer 

av liknande karaktär uppstår kan styrelsen och ägarna ingå i kontrakt med varandra, där en 

överensstämmelse nås över parternas intressen för att undvika intressekonflikter (Laffort & 

Martimort, 2002). 

Ett sådant kontrakt kan vara att styrelsen periodiskt redogör för företagets finansiella ställning 

i en rapport och därefter anlitar en utomstående part för att säkerställa att den informationen 

är giltig. Trots styrelsens redogörelse av den finansiella informationen är ägarna medvetna om 

att styrelsen har möjlighet att manipulera de finansiella rapporterna, varför styrelsens ersätt-

ning minskas. Därmed uppstår det ett behov av en revisor och revision (Laffort & Martimort, 

2002). Revisorn har i uppgift att säkerställa att den givna informationen stämmer, utifrån de 

krav intressenterna har på de finansiella rapporterna (Carrington, 2014). Att revisorn bekräftar 

de finansiella rapporterna ger det en trovärdighet som är gynnsam för både styrelsen och 

ägarna. Kostnaden för revision uppbärs främst av ägarna. Eilifsen, et al., (2006) skriver dock 

att när potentiella ägare ökar, minskar kostnaden för revision, vilket ökar besparingarna.  

Revision är inte endast nödvändig för styrelse och ägare, utan nödvändig även för andra 

intressenter och blivande potentiella ägare. Dessa har ett stort intresse i att den förmedlade 

informationen överensstämmer med företagets verkliga tillstånd, för att därigenom fatta kvali-

ficerade beslut. Är informationen istället felaktig, kan det få ödesdigra konsekvenser för sam-

hällsekonomin i stort, med anledning av att samhället är i behov utav investerarnas risktagan-

de för att öka effektiviteten på kapitalmarknaden (Carrington, 2014). Därför är oberoende och 

självständiga revisorer som värnar om allmänhetens intressen fundamentalt för en gedigen 

samhällsutveckling (Eilifsen, et al. 2006; Carrington, 2014). 
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 Intressekonflikt 
När två eller flera parter ska samarbeta uppstår det normalt konflikter där parternas åsikter går 

isär (Bruzelius & Skärvad, 2011). Dessa konflikter kan vara av funktionell karaktär, vilket 

innebär att meningsskiljaktigheten ger en positiv effekt, medan konflikter av dysfunktionell 

karaktär tenderar att ge en negativ effekt på samarbetet och leda till en splittring som följd. 

Bruzelius och Skärvad (2011) menar att konflikten bör konstruktivt undanröjas för att parter-

na ska kunna utvecklas gemensamt och uppnå en så hög effektivitet som möjligt. Bolman och 

Deal (2012) skriver att när konflikter uppstår hanteras den olika beronde på typen och omfatt-

ningen av den. Genom att förringa, förneka, släta över, begrava eller kringgå försöker parter 

att lösa sina konflikter sinsemellan. Konflikter kan delas in i följande former: 

Målkonflikt:  Innebär att parterna har olika uppfattningar om vad som ska göras.  

Sakkonflikt:  Innebär att parterna har olika uppfattningar om informationen. 

Rollkonflikt:  Innebär att en part inte har den rollen som andra uppfattar denne att ha. 

Pseudokonflikt:  Innebär att informationen mellan parterna inte är fullständig. 

Intressekonflikt:  
Innebär att parterna inte har gemensamma intressen eller svårigheter att acceptera 

motpartens intresse. 

Personlig konflikt:  
Innebär att parterna inte kommer överens med varandra på grund av personliga 

anledningar. 

   Tabell 2.1: Former av konflikter (Bruzelius & Skärvad, 2011, ss. 315-316) 

Den typen av konflikt som revisorer främst ställs inför är intressekonflikter och det i första 

hand med företagsledningen. Ett företagsledning har intresse i företagets överlevande, samt 

strävan efter att utveckla sin verksamhet och styr därmed företaget för att uppnå det. Revisorn 

å andra sidan har i sitt uppdrag att undersöka att företaget har agerat korrekt och att inga oe-

gentligheter föreligger (Fant, 1994).  

Ett dåligt samarbete mellan företagsledningen och revisorn skulle försvåra informationsin-

hämtningen och därmed även ge ett negativt utslag på revisionen och revisionsberättelsen. 

Det skulle föranleda att en oren revisionsberättelse uppstår, med uppfattningsförändringar om 

verksamheten av andra intressenter som följd. Därmed ligger det i allas parters intressen att ha 

en korrekt revision (Fant, 1994; Cassel, 1996). Oenigheter kan även uppstå gällande omfatt-

ningen på den information som ett företag bör redovisa (Fant, 1994).  

För att utomstående intressenter ska få en rättvisande bild av företaget anser normsättarna i 

branschen att mer information åstundas framför mindre. Det är dock inte alltid självklart att 

för mycket information bidrar till en ökad förståelde av en verksamhet. Information som inte 

är relevant kan skapa en förvirring hos beslutsfattare och rikta deras uppmärksamhet och 

resurser på annat mindre väsentligt. Därmed skapas det en motsättning i informationsredovis-

ningsintresset mellan intressenter, investerare och företagsledning (Nilsson & Olve, 2013).  

2.2 Revisionsprofessionen 
Revision utförs av en revisor, som utses av en organisations styrelse i förtroende och med 

syfte att granska och påvisa en transparens i organisationens räkenskaper till dess intressenter, 

bland andra stat, anställda och investerare (Johansson, et al. 2006). Revisionsprocessen är 

systematiskt återkommande, vilket innebär att revision utförs på årlig basis. När företagets 

redovisade material granskas är det viktigt för revisorn att ha ett objektivt synsätt på det och 

inte påverkas av kringliggande faktorer. Det kan påverka revisorns omdöme, och därmed sän-

ka trovärdigheten i revisionen (Merchant & Van der Stede, 2007). För att få en helhetsbild av 

företaget måste revisorn samla in så mycket information som möjligt. Det görs genom obser-

vartioner, intervjuer, genomgång av rapporter och analyser av dessa (ibid, s. 635).  
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Beroende på storlek av företaget kan det ta väldigt lång tid för att samla in tillräckligt med 

information för att bedömningarna ska vara fullständiga och revisionen av kvalité (Merchant 

& Van der Stede, 2007). Riskerna att inte upptäcka väsentliga fel minimeras när revisorn ar-

betar utefter generellt accepterade tillvägagångssätt som främst tar till uttryck under begreppet 

”god revisorssed”. Det innebär att revisorn uppfyller de yrkesetiska krav som ställs på denne, 

samt att dennes bedömningar är välgrundade (Cassel, 1996). Yrkesetiska kraven är reglerad i 

Revisorslagen (SFS 2001:883) och innebär främst att revisorn ska vara opartisk och självstän-

dig i sitt ämbete. Vidare är revisorns individuella kompetens, i form av att upptäcka oegent-

ligheter och benägenhet att rapportera dessa, en indikation på kvalité i revisionen. Kompeten-

sen är även viktigt för revisorn att leva upp till de förväntningar som uppdragsgivaren har. 

Revisionen kan i många fall stöta på hinder i form av rimlig tidsåtgång och kostnadsbunden-

het, vilket kan reducera kvalitén och tvinga revisorn att arbeta med större antaganden utan 

fullgoda underlag (Fant, 1994).  

Revisorn ska som en följd av upptäckande av oegentligheter meddela det till VD och styrelse, 

vilka ansvarar för bolagets skyldigheter (Cassel, 1996). Underlåter revisorn att rapportera sina 

anmärkningar, kan det leda till oönskade följder både för bolaget och revisorn som kan få sin 

trovärdighet rubbat, men även för samhället (Fant, 1994). Revisorns bedömningar bör ses som 

rekommendationer för företaget och är således inget tvingande att följa. Dock lämnar revisorn 

en revisionsberättelse innehållandes de anmärkningar denne har gjort i samband med årsredo-

visningen och väl där kommer det att framgå om rekommendationerna har följts eller inte 

(Cassel, 1996).  

Det krävs att revisorn fritt arbetar i revisionsprocessen och själv bestämmer sina egna metoder 

för att uppnå ett högt värde i revisionen. Överträdelser i revisorns arbetsmetodik kan leda till 

att revisionen blir lidande (Fant, 1994). Det värde som revisorerna skapar för företagen kan 

öka dess tillförlitlighet för intressenterna. Genom revisionen kan intressenter få gehör för de 

kriterier de har på företaget och få en insyn på hur företaget styrs och vilken kurs som hålls 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Vetskapen om att en revision kommer att ske, kan med-

föra positiva effekter för företaget. Med det i tankarna kan det leda till att redovisningsstan-

darder och principer följs mer strikt av personer som upprättar boksluten (Cassel, 1996). 

Trots att revisorers främsta syssla är att granska ett företag, brukar de komma med värdefull 

information om hur företag kan förbättra sina räkenskaper och kanske viktigast av allt, identi-

fiera förbättringar av verksamheten (Merchant & Van der Stede, 2007). Cassel (1996) skriver 

emellertid att en revisor kan ägna sig åt rådgivning, i den mån det inte försvagar dennes 

oberoende. Många forskare menar dock att revisorer endast bör engagera sig i granskningsar-

betet, med anledning av att revisorn anses förlora sin självständighet vid sådana rekommen-

dationer (Merchant & Van der Stede, 2007).  

 God revisionssed 
För att eliminera risker som kan uppstå vid revision och öka insynen för företagets intressen-

ter kan staten genom offentlig reglering förmå företag och organisationer att tillhandahålla 

den information som krävs för att upprätta god revisionssed (Fant, 1994). Begreppet är fram-

taget för att skapa trovärdighet i revisionsprocessen och består av rekommendationer för revi-

sorer att följa. Det är främst den internationella branschorganisationen IFAC som tillämpar 

dessa revisionsstandarder. Framtagandet av ISA 250 beskriver revisorns avsikt med revision-

en (IFAC, 2007). Enligt standarderna för god revisionssed ska revisorn införskaffa sig till-

räckligt mängd underlag för att kunna bedöma om det reviderade företaget har följt uppsatta 

lagar och rekommendationer. Detta för att undersöka om det har skett någon lagöverträdelse 

som kan ha påverkat utkomsten av väsentliga belopp i de finansiella rapporterna (FAR 

Akademi, 2015).  
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Genom att planera för revisionen och arbeta efter god revisionssed finner revisorn det ut-

rymme som krävs för att upptäcka väsentliga felaktigheter (Carrington, 2014). En revisor ska 

även kunna hantera risker och väsentliga felaktigheter som kan uppstå i komplexa organisat-

ioner som stora börsnoterade företag. Komplexiteten i dessa företag ligger främst i att de oft-

ast verkar utanför Sveriges gränser och därmed kan det uppstå en problematik vid informat-

ions- och underlagsinsamlingen (FAR Akademi, 2015). Upptäcker revisorn någon överträ-

delse bör denne kontakta företagsledningen och få en uppfattning om huruvida lagar och re-

kommendationer följs (IFAC, 2007). Vidare innebär god revisionssed att revisorn arbetar i 

avsikt att upprätthålla branschspecifika värderingar och principer (Cassel, 1996).  

 Revisorsetik 

Revisorns förmåga att värdera en situation baseras på dennes etiska förfarande till problema-

tiken. Etik är ett begrepp som tillsammans med moral utgör ett traditionellt västerländskt syn-

sätt på värden och värderingar. Etik är en individs intellektuella reflektion kring värderings-

frågan och moral är dennes handlande till att utföra det i praktiken (Nilsson & Olve, 2013). 

En revisor tillsätts i förtroende av en uppdragsgivare att granska dennes verksamhet. Det är 

även viktigt att andra intressenter har förtroende för den utvalda revisorn. Förtroendet uppstår 

dels i revisorns kompetens, dels i dennes förmåga att uppfylla uppsatta rekommendationer vid 

utövandet av sin profession (ibid, s. 118). Möjligheter finns för revisorn att hamna i situation-

er där en kund, genom att ha påverkats negativt av revisionen byter revisor och därigenom 

orsakar en minskning av inkomster för revisorn. Trots den typen av påtryckning bör en revi-

sor ständigt arbeta för att kunna bibehålla det förtroende som har givits denne (Fant, 1994).  

I det förtroendeuppdrag revisorn har givits är dennes oberoende av högsta betydelse. Att vara 

oberoende innebär att revisorn inte ingår i företagets styrelse eller är anställd, samt inte är 

närstående någon i företaget. Revisorn får heller inte stå i låneskuld till eller ta emot gåvor av 

företaget (Johansson, et al. 2006). För att revisorn ska kunna fullfölja sitt uppdrag krävs det 

att denne följer de riktlinjer som ställs på en revisor vid god revisorssed (2001:883, 19§) ge-

nom att vara opartisk och självständig i sin granskning. Revisorn ska, enligt (21§) samma lag, 

själv ta reda på om denne är oberoende det avsedda företaget eller inte. Föreningen auktoris-

erade revisorer (FAR) skriver i sina yrkesetiska rekommendationer, EtikR 1 (2015), att en 

medlem i organisationen bör vidmakthålla sin integritet och objektivitet när denne tar sig an 

ett uppdrag. Revisorns integritet lägger tonvikten på ett arbete utfört med hedersamhet och 

sanningsenlighet. Principen om objektivitet innebär för revisorn en skyldighet att även arbeta 

rättvist och rationellt, för att minimera riskerna för intressekonflikter som kan uppstå under 

uppdragets gång (ibid, s. 1).  

2.3 Marknadsstruktur 
I den idealiska världen kännetecknas en marknad med perfekt konkurrens av producenter som 

producerar varor av homogen art och där utbudet möter efterfrågan av konsumenterna till ett 

marknadsbestämt pris (Hultkrantz & Söderström, 2011). Verkligheten är dessvärre annorlun-

da där olika marknader har olika många aktörer med differentierade varor och tjänster, vilka 

kan ge olika fördelar gentemot konkurrenterna. En marknad med en del producenter som till-

handahåller substitutvaror, och som har en liten möjlighet att påverka sina priser är monopol-

istisk konkurrens. Dessa aktörer har ett särskilt utmärkande drag som skiljer de från sina kon-

kurrenter (Begg, et al. 2011).  

Ett oligopol består av två eller ett fåtal producenter som gemensamt fördelar vinsterna mellan 

varandra. Om fler aktörer tillkommer övergår marknaden istället till att bli en monopolistisk 

konkurrens. De olika branscherna möter marknadseffekterna olika beroende på kundernas 

benägenhet att byta till en konkurrerande aktör. Branscher som bank och revision tenderar att 

behålla sina kunder även vid kristider, vilket innebär att dessa branscher har en generellt god 
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lönsamhet (Hultkrantz & Söderström, 2011). I ett monopol är endast en aktör aktiv och kon-

trollerar hela marknaden själv. Monopolisten sätter inte priset, men har stora möjligheter till 

att påverka det till eget favör (Begg, et al. 2011). 

Konkurrens Antal företag Möjlighet att påverka priset Inträdesbarriärer Exempel 

Perfekt Många Ingen Inga Fruktodlare 

Monopolistisk En del Liten Små Restauranger 

Oligopol Fåtal Medel Större Banker 

Monopol En Stora Störst Systembolaget 

Tabell 2.2: Marknadsstruktur (Begg, et al. 2011, s. 198) 

Det som bestämmer vilken marknad ett företag opererar i beror främst på dess och mark-

nadens storlek, vilket blir den relevanta marknaden (Hultkrantz & Söderström, 2011). Ett fö-

retag har en betydande marknadsmakt när dess marknadsandelar uppgår till 40 %, i en mark-

nad med stora inträdesbarriärer och omkring 70-80 % i marknader med små (ibid, s. 278). För 

att benämnas som konkurrenter krävs det att företagen är verksamma i samma relevanta 

marknad.  

När ett fåtal konkurrenter gemensamt samverkar för att påverka priser och dra fördel av högre 

intäkter, kallas det för en kartell. Karteller var vanliga under slutet av 1900-talet, men är nu-

mera förbjudna, framförallt i Europa, USA och många andra länder (Begg, et al. 2011). För 

att kunna upprätthålla en rättvis konkurrens på alla marknader är konkurrenslagen framtagen 

och uppbyggd på följande principer; förbud mot konkurrensbegränsade avtal, förbud mot 

missbruk av dominerande ställning och sådana företagssammanslagningar som begränsar 

konkurrensen (Hultkrantz & Söderström, 2011). Ewelt-Knauer, et al., (2012) hävdar att det är 

troligt att obligatorisk byrårotation kommer att leda till högre marknadskoncentration när 

stora företag tenderar att välja en av ”The Big Four” vid rotation av sin revisionsbyrå. Rotat-

ion skulle resultera därmed i det motsatta av den önskade effekten, nämligen att små revis-

ionsbyråer förlorar på rotation.  

2.4 Planerad förändring  
Organisationer har varit utsatta för reformer när ett behov av förändring har uppstått. Refor-

mer är införandet förändringar, med syfte att förbättra eller korrigera strukturella drag i orga-

nisationer. Förändringar är i sin tur utfallet av de reformer som inträffar genom bland annat 

gradvis anpassning till yttre krafter med ökad integration. Konsten att hantera en förändring 

har utvecklats till en industri som inbegriper många intressenter, bland andra företagsledare 

och politiker. Politiska aktörer har inflytande över vilka problem som ska uppfattas som pro-

blem och beslutar om vilka lösningar som anses vara giltiga (Christensen, et al. 2005).  

Den allmänna föreställningen av en förändring är att något nödvändigt behöver genomföras 

(Alvesson & Sveningsson, 2014). Planerad förändring är en typ av förändringsmodell och 

representerar förändringar som sker till följd av att situationen inte är tillräckligt gynnsamma. 

Med utgångspunkt i analysen utarbetas lösningar för problemet som organisationen har för 

avsikt att lösa i syfte att uppnå ett nytt mål (Jacobsen, 2013). Definitionen av mål i formella 

organisationer är att man önskar realisera något i framtiden som avses påverka hur organisat-

ioner struktureras genom centrala riktlinjer (Christensen, et al. 2005).  

Det finns tre olika instrumentella perspektiv för formulering av mål. Det första perspektivet är 

att utveckling av mål sällan problematiseras, utan man tar för givet att mål redan existerar. 

Det andra perspektivet är att mål utvecklas genom att man söker sig fram och lär sig succes-

sivt. Detta innebär att mål justeras efter ambitionerna eller att nya mål etableras utifrån de mål 
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man redan haft. Det tredje perspektivet bygger på att utveckling av mål måste ta sin utgångs-

punkt i att både det politisk-administrativa systemet och dess omgivningar är heterogena. 

Därmed utvecklas mål genom förhandlingar och kompromisser mellan de olika intressenterna 

(Christensen, et al. 2005).  

Mål avseende offentliga organisationer är generellt komplexa och oklara och att det finns i 

politiska processer många aktörer att ta hänsyn till. Denna komplexitet ökar i tiden när beslut 

överklagas och förutsättningar för beslut förändras (Christensen, et al, 2005). En grundläg-

gande utgångspunkt för planerad förändringsmodell är att förändringen är avsiktliga (Jacob-

sen, 2013). Modellen innehåller fyra faser: 

 
Figur 2.1: Planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2011, s. 36) 

Fas 1: Ett problem upptäcks som leder till en insikt om att förändring behövs. Kan förekom-

ma att organisationer gör en SWOT-analys för att identifiera förändringsbehov. SWOT-analys 

utgörs av fyra komponenter, styrkor och svagheter som är förknippade med intern analys samt 

möjligheter och hot som är förknippade med extern analys.  

Fas 2: En analys av problemet och utarbetning av olika lösningsförslag, samt formulering av 

målsättningar utifrån SWOT-analysen, som t.ex. hur man ska bemöta hoten. 

Fas 3: Utarbetar en plan för hur förändringen ska genomföras och utser personer som ska 

vara ansvariga för genomförandet. 

Fas 4: Man gör bedömningen om resultatet blev det man hade önskat (Jacobsen, 2013). Att 

kunna mäta effekter och resultat av en förändring är komplicerat, om man tar hänsyn till tids-

aspekten vid genomförandet av förändringen. Anledningen är att det föreligger oklarheter och 

det som mäts under införandefasen är främst omställningseffekter (Christensen, et al. 2005). 

 Drivkrafter vid planerad förändring 
Det är inte enbart förändringen som är relevant, utan det är lika betydelsefullt att förstå varför 

förändringen inträffar och förstå vad det är som driver förändringen. Det finns både inre och 

yttre drivkrafter, som kan kopplas till SWOT-analysen. Med inre drivkrafter avses styrkor och 

svagheter samt interna förhållanden i organisationen som är i behov av förändring. Exempel 

på interna förhållanden kan vara problem med produktionen (Jacobsen, 2013).  

Med yttre drivkrafter avses istället förändringar som organisationen inte har kontroll över och 

sker utanför organisationen, samt kan kopplas till möjligheter och hot. Exempel på yttre driv-

krafter är politiska förändringar som organisationen måste anpassa sig till (Jacobsen, 2013). 

Dessa drivkrafter uppfattas av relevanta aktörer som något objektivt, då aktörer som initierar 

förändringar har subjektiva uppfattningar. Därmed menar Jacobsen (2013) att drivkrafterna är 

subjektiva vare sig de är inre eller yttre drivkrafter. 

 Offentlig reglering och dess påverkan 

I och med införande av offentliga regleringar kan kostnader som tidigare inte har kalkylerats 

uppstå (Fant, 1994). Det kan leda till att företagsledningar reagerar olika på dessa kostnads-

ökningar och i vissa fall även införa redovisningsmetoder som minskar välfärden för företaget 

och samhället. En metod är att redovisa en lägre vinst än den faktiska. Dock kan den typen av 

åtgärd vara motsägelsefull och stå i direkt konfrontation med ägarnas krav på vinstutdelning. 

Därför menar Fant (1994) att företagsledningens beteende gentemot den offentliga reglering-

en kan komma att falla inom ramarna för dess egen välfärd. Företagsledningar är måna om att 

stödja de regleringar som ökar dess marknadsvärde, även om det kan innebära kortsiktiga för-

Fas 1 -

Diagnos

Fas 2 -

Lösning

Fas 3 -

Genomförande

Fas 4 -

Evaluering



 13 

luster. Anledningen är att en ökning i marknadsvärdet kan sedermera leda till ökade vinster 

för företaget. Fant (1994) skriver vidare att även revisorer påverkas av regleringen, då deras 

inställning beror främst på hur deras tillvaro förändras. I de fall det uppstår ett missnöje till 

regleringen från företagsledning och revisorn, kan dolda överenskommelser skapas, vilket 

skulle inkräkta revisorns oberoende. 

I takt med att företagen har blivit större har kravet på den information som redovisas ökat för 

att ge en större inblick och rättvisande bild av företaget. Rättvisande bild innebär att företa-

gens räkenskaper speglar den verksamhet som bedrivs och anses vara uppnådd när företaget 

följer de lagar, regler och praxis som finns uppsatta (Johansson, et al. 2006). Informations-

kravet är ett ämne som ständigt debatteras och lagstiftare tillsammans med branschorganisa-

tioner söker ständigt täppa till kryphål i regelverket, så att informationsassymetrin mellan 

företag ska vara jämbördiga. Fler redovisningsprinciper medför ett tolkningsföreträde för fö-

retaget, som därmed ges möjligheten att planera sin redovisning efter eget bevåg. Det innebär 

att den bild som förmedlas inte alltid är den rättvisande, utan den bild som företaget anser är 

lämpligast att visa (Nilsson & Olve, 2013). 

2.5 Litteraturöversikt 
Förespråkare till byrårotation, som tjänstemän inom den europeiska kommissionen menar att 

med krav på obligatorisk byrårotation kan man förhindra att en långsiktig revisor-kundrela-

tion uppkommer. Det anses vara oundvikligt när ämbetstiden är längre än rekommenderat, 

skriver Catanach Jr. och Walker (1999). Grundsyftet med byrårotation är även att öka revi-

sorns självständighet, vilket endast uppnås när revisorn självständigt planerar och utför revis-

ionen. I annat fall är revisorn inte, de facto, självständig (Cameran, et al. 2015a). Kravet på 

byrårotation innebär en begränsad mandatperiod. I exempelvis Italien är mandatperioden tre 

år och revisorn har möjlighet att bli omvald under tre sejourer, vilket ger en sammanlagd äm-

betstid på nio år. Förespråkarna menar att längre perioder skadar revisorns självständighet och 

objektivitet (Catanach Jr. & Walker, 1999). Studier visar att längre ämbetstider tenderar att 

sänka kvalitén på revisionen. Genom att reducera ämbetstiden, menar Ewelt-Knauer, et al., 

(2012) att revisorer kommer att bli tvungna att närmare granska detaljerna och vara mer skep-

tiskt orienterade i revisionsprocessen.  

 Revisionskvalité  
Revisionskvalité är något abstrakt i den bemärkelsen att det inte finns tydliga parametrar som 

mäter det (Catanach Jr. & Walker, 1999). Barbadillo et al., (2006) menar att kvalitén på revis-

ionen grundar sig på revisorns kompetens att upptäcka felaktiga uppgifter samt revisorns obe-

roende, som hänförs framförallt till anmälningsplikten vid en eventuell misstanke om ekono-

miskt brott. I tidigare forskningsrapporter försöker man ta reda på om rotationen påverkar 

kvalitén till följd av att revisorns oberoende stärks. Resultaten från Olerup och Vestin (2013) 

studie visar att kvalitén kan mätas som fördröjningar i rapporteringen, vilket är antal dagar i 

utfärdande av revisionsberättelsen från räkenskapsårets slut. De skriver vidare att fördröjning-

ar ökar efter bytet och minskar vid en långvarig ämbetstid.  

Barbadillo et al., (2006) menar att det är viktigt att analysera situationer vid reglering av re-

visionen. Det kan till exempel vara att bolagsstämman kan utse och byta revisorn. I samma 

linje menar Barbadillo et al., (2006) att inflytandet som styrelsen har över detta kan leda till 

tvivel om anmälningsplikten, då en av aspekterna som berör en möjlig påverkan av revisions-

kvalitén är löptiden av uppdraget. Vidare menar förespråkare att revisorer bör kunna stå emot 

påtryckningar från företagsledningar vid rotation av byråer (Ewelt-Knauer, et al. 2012). Vid 

en uppkommen relation kan risken vara stor att revisorn kan låta sig påverkas och därmed 

brista i sin självständighet (Catanach Jr. & Walker, 1999). 
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Entydiga resultat som rotation har på revisionskvalitén finns inte. En del studier visar positiv 

effekt mellan uppdragets löptid och kvalitén, medan andra visar negativ effekt, menar Bar-

badillo et al., (2006). År 1988 trädde ett nytt regelverk i kraft i Spanien om att revisionsavtalet 

skulle vara mellan tre och nio år. Företagen behövde vänta i minst tre år för att kunna avtala 

med andra revisorer. Emellertid modifierades lagen och företagen kunde avtala årligen med 

de sittande revisorerna, utan att behöva vänta tre år. Resultaten av Barbadillo et al., (2006) 

studie visar att revisionskvalitén ökar de första åren med ny revisor och sedan håller kvalitén 

utan att minska under längre perioder. De slutsatser som författarna härleder är att införandet 

av längre avtal med samma revisor verkar lämpligt i syfte att öka kvalitén på revisionen.  

Likartat resultat erhålls av en annan studie utfört i Italien, som hävdar att revisionskvalitén är 

lägre under de tre första åren efter byrårotation till följd av inlärningskurvan (Cameran et al. 

2015b). Vidare menar författarna att den negativa konsekvensen avseende revisionskvalitén 

kan bli mer omfattande i andra länder med större marknader. De menar att verksamheter kan 

vara mer omständliga, vilket ger en högre inlärningskurva. I samma linje menar Ewelt-Knauer 

et al., (2012) att de flesta arkivstudier tyder på en förlust i kundspecifika kunskaper under de 

första åren av avtalsförhållanden.  

Arrañuda och Paz-Arez (1997) menar att revisionens värde försvinner när en föregående 

revisorer inte har möjlighet att överföra sin kunskap om kunden till den nya. Den föregående 

revisorn har inte tiden att erlägga, då denne mest förmodligen åtar sig ett nytt uppdrag. Det 

skulle innebära att risken för en misslyckad revision skulle öka när kunskapen om kunden 

förloras (Ewelt-Knauer, et al, 2012). Vidare menar motståndare till byrårotation att färre 

revisorer kommer att vilja specialisera sig inom en viss bransch (Catanach Jr. & Walker, 

1999; Arrañuda & Paz-Arez, 1997). Rotationskravet kommer inte stimulera revisorns motiva-

tion till att göra det. Utan specialiserade revisorer kommer kvalitén att brista och risken för att 

misslyckas med att hitta fel ökar (Catanach Jr. & Walker, 1999).  

Studier visar att kortsiktiga förehavanden kan skapa en motsats effekt på revisionen och 

revisorns självständighet. Om en revisor är medveten om att denne kommer så småningom att 

roteras, kan det drabba dennes arbete negativt, i synnerhet i slutet på mandatperioden. Även 

början på perioden påverkas negativt, då revisorn i sitt intresse att behaga kunden inte är 

överdrivet kritisk i sin revidering. Syftet är då främst att kunna behålla en välbetalande kund 

över en tid (Ewelt-Knauer, et al. 2012). En annan aspekt som diskuteras frekvent är konkur-

rensen inom branschen. Vid obligatorisk rotation kommer det att ge större möjligheter till 

mindre byråer att kunna konkurrera på en hårt utsatt marknad som domineras av ”The Big 

Four” (Ewelt-Knauer, et al. 2012). 

 Oberoende  
Vid införandet av byrårotation kommer företag att dra fördelen av nya fräscha ögon (övers. 

eng. fresh look). Det möjliggör att redovisningen ses över med ”andra” ögon, där den nya 

revisorn kan upptäcka avvikelser som den tidigare har missat, vilket därmed ökar företagets 

tillförlitlighet. En annan effekt av fräscha ögon kan vara att den motverkar att en genant 

situation uppstår. Det kan innebära att byråer arbetar för att inte den efterträdande byrån ska 

upptäcka felaktigheter som denne har orsakat (Cameran, et al. 2015a). En av hypoteserna som 

Lennox et al., (2014) hade var bland annat att obligatorisk byrårotation renderar att ge nytill-

trädd revisor stärkt oberoende, eftersom den inte har utvecklat nära personliga relationer med 

ledningen av bolaget.  

Långa avtalsförhållanden resulterar i ett alltför högt förtroende som Lennox et al., (2014) me-

nar leder till ovillighet att ifrågasätta ledningen. I flera studier (Barbadillo et al. 2006; Ewelt-

Knauer et al. 2012) antyds det att revisors oberoende kan vara symptomen till problemet. 

Barbadillo et al., (2006) skriver att tillsynsmyndigheten i Spanien menar att revisionsavtalets 
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löptid har en potentiell påverkan på revisorns oberoende. Påföljden blev ett förslag om obliga-

torisk revisorsrotation för att motverka detta och förstärka revisorns oberoende (Barbadillo et. 

al., 2006). Ewelt-Knauer et al., (2012) skriver att utförda experiment och enkäter med bland 

annat investerare visar att användare av finansiell information förväntar sig att revisorns obe-

roende stärks av obligatorisk byrårotation. Lagstiftare hävdar vidare att kostnaderna för obli-

gatorisk byrårotation kommer att vara lägre än de kostnader som uppstår då en investerare 

förlorar förtroendet för de finansiella rapporterna (Ewelt-Knauer et al. 2012).  

Den relativt korta mandatperioden kan hämma utvecklingen av en effektiv arbetsrelation mel-

lan revisor och ledning. Ewelt-Knauer et al., (2012) refererar till en enkätstudie som bekräftar 

att revisorernas ämbetstid påverkar kunden. Under de första åren av mandatperioden är revi-

sorerna mindre benägna att ge ett negativt utlåtande om fortlevnad i revisionsberättelsen än 

under senare år, vilket kan bero på en vilja att behaga kunden (Ewelt-Knauer et al. 2012).  

 Kostnader 
Obligatorisk rotation av revisorer har tidigare debatterats utan hänsyn till de betydande kost-

nader som den medför, menar Barbadillo et al., (2006). I detta avseende behandlar författarna 

ett förslag av General Accounting Office (GAO, 2003) i USA om införandet av obligatorisk 

rotation. Förslaget tar upp att rotationen bör utsättas för en kostnadseffektivitetsanalys innan 

man kan avgöra införandet. Författarna menar även att kostnaderna för att genomföra rotatio-

nen är bland andra transaktionskostnader. Dessa kostnader skulle uppstå till följd av kontinu-

erlig rotation av revisorer. Anledningen är att det tar tid för revisorn att få insikt i företaget. 

Barbadillo et al., (2006) menar även att om kostnaderna överstiger fördelarna är rotationen 

därmed inte ett effektivt sätt att förstärka revisorns oberoende och förbättra revisionskvalitén.  

Ewelt-Knauer et al., (2012) redogör att obligatorisk byrårotation skulle leda till en ökning av 

bland andra uppstartskostnaderna för de nya revisorerna för att förstå kundens affärsmodell 

och organisationsstruktur. Dessutom kan obligatorisk byrårotation leda till en situation där 

marknaden inte längre kan skilja en frivillig byrårotation från en obligatorisk som skulle med-

föra ökad osäkerhet. Att fastställa ökningar av kostnaderna vid byrårotation är komplicerat, då 

många faktorer spelar in, som företagets storlek och komplexitet. Ewelt-Knauer et al., (2012) 

skriver att ökningar på 20 % av kostnaderna har diskuterats i tidigare forskningsrapporter. 

Som tidigare skrivet är dessa kostnader något som företagets aktieägare kan vara villiga att 

bära, om resultatet är en bättre revision (Eilifsen, et al. 2006). 

En del revisorer kan brista i sitt kritiska omdöme mot företagsledningar och årsredovisningar 

när de är medvetna om uppstartskostnaderna. Det kan även leda till att en del kunder kan dra 

nytta av sin marknadsställning vid oenighet med revisorerna och försätta de i ett sämre för-

handlingsläge (Ewelt-Knauer, et al. 2012). Catanach Jr. och Walker (1999) skriver att kortare 

ämbetstider minskar effektiviteten i revisionen, som även det ökar kostnaderna för det 

avsedda företaget. Det leder även till att större företag tenderar att välja en av de fyra största 

byråerna vid byrårotation. Marknadskoncentrationen kommer att begränsas till dessa byråer 

och därmed blir det svårare för mindre byråer att äntra marknaden (Ewelt-Knauer, et al. 

2012). Olerup och Vestin (2013) skriver däremot att bolag som anlitat en revisionsbyrå som 

tillhör ”The Big Four” betalade 49 % mer än bolag som anlitat en annan revisionsbyrå för 

revisionen. 

Olerup och Vestin (2013) skriver att studier har gjorts tidigare i USA som visar att kostnads-

reduktioner erhålls vid byråbyte. Deras studie visar dock det motsatta, nämligen att medelvär-

det för revisionskostnaderna ökade med 28 % året efter bytet och minskade tre år efter och 

återgick till det ”normala” det fjärde året efter bytet. Denna kostnadskurva, menar författarna 

kan bero på att byråbyte ökar kostnader i form av avvecklingskostnader och rabatter som bo-

lag kan erhålla blir märkbara efter ett antal år.  
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I Italien visade det sig att obligatorisk rotation av revisionsbyrå ledde till högre revisionsar-

vode, både för den revisor som slutade sitt uppdrag och för den nytillträdde revisorn (Came-

ran et al. 2015b). Dock påpekar författarna att de inte har empiriskt material som kan bevisa 

exakta kostnader. Byrårotation kommer även att leda till att byråerna inte kommer att vara 

lika ekonomiskt beroende av sina kunder som tidigare. Sittande revisorer tar inte några upp-

startskostnader och kan i sina beräkningar ha ett mjukare förhållningssätt gentemot revisio-

nen, för att inte riskera att gå miste om kunden. I och med byrårotation kommer istället den 

nytillsatta byrån att ta ett högre arvode för sina tjänster och samtidigt inte ha ett ekonomiska 

incitament för att behålla kunden (Cameran, et al. 2015a).  

2.6 Kapitelsammanfattning 
Våra valda teorier har gett oss två olika infallsvinklar för att dels begrunda våra intervjufrå-

gor, dels samla in och analysera insamlad data. Agentteorin har möjliggjort för oss att förstå 

varför revisionen är grundläggande i ett företag och speciellt för komplexa företag. Teorin 

förklarar att med anledning av att företag har vuxit och blivit multinationella har ägarna an-

ställt en styrelse för att driva företaget. Det har visat sig att intressekonflikter mellan parterna 

kan uppstå, som indikerar på att parternas intressen fronderar varandra. Dessa konflikter mot-

arbetas bäst genom att anlita en tredje part som verifierar att informationen på de finansiella 

rapporterna är tillförlitliga. Denna part är en revisor.  

Revisorn utför revision på ett företag genom att granska väsentlig information om företaget. 

För att revisionen ska vara fullständig krävs det att revisorn får en helhetsbild av företaget och 

det får revisorn genom intervjuer, observationer och genomgång och analys av rapporter. Det 

är viktigt att revisorn är objektiv i sitt bedömande och inte låter sig påverkas av faktorer som 

avser att inkräkta på dennes oberoende. Revisorns oberoende, som innebär att revisorn inte 

har några personliga relationer till någon i det reviderade företaget, är en viktig parameter för 

att uppnå revisionskvalité.  

Revisionskvalité å sin sida är ett abstrakt begrepp som uppfattas olika beroende på vem som 

tillfrågas. I teorin är man i överlag enig om två viktiga begrepp som indikerar på kvalité och 

dessa är revisorns kompetens och benägenhet att rapportera upptäckta fel i revisionen. Fant 

(1994) lägger till ytterligare begrepp som ger en tydligare bild av revisionskvalité. Dessa är 

revisionens tidsåtgång och kostnad.  

För att förstå vilken marknad ”The Big Four” opererar i och hur konkurrenssituationen ser ut 

har vi presenterat teorin om marknadsstruktur. En marknad består främst av fyra konkurrens-

former. Perfekt konkurrens, som innebär att priset på varor och tjänster bestäms på mark-

naden. Monopolistisk konkurrens, innebär att marknaden är fri, men en del aktörer har diver-

sifierade produkter som påverkar priset. Oligopol är när ett fåtal aktörer delar på en marknad 

och monopol är när en aktör ensam opererar på en marknad. Denne har då möjlighet att på-

verka priserna fullt ut.  

Det som driver förändringar är inre- och yttre drivkrafter. Det kan vara att ett företag inte har 

tillräckligt mycket av marknadsandelarna eller att regleringar leder till att företag måste för-

ändra sig. Organisationer går igenom fyra faser vid tillämpning av planerad förändring. I fas 

ett upptäcks ett problem och företaget inser att en förändring behövs. I fas två analyseras för-

ändringen efter möjliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Under fas tre utarbetas en 

plan för att implementera förändringen. Fas fyra innebär en bedömning och tillbakablick på 

hur förändringen har utfallit.  
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2.7 Sammanfattning av för- och nackdelar med byrårotation 

Fördelar med byrårotation Nackdelar med byrårotation 

Förhindra att en långsiktig revisor-klient-

relation uppkommer. 

Revisionens värde försvinner när en föregående 

revisorer inte har möjlighet att överföra sin kun-

skap om klienten till den nya revisorn. 

Kortare perioder stärker revisorns själv-

ständighet och objektivitet. 

Rotationskravet stimulerar inte revisorns motiva-

tion till att specialisera sig inom en viss bransch. 

Utan specialiserade revisorer kommer kvalitén att 

brista och risken för att misslyckas med att hitta 

fel ökar. 

Nytillträdda revisorer kan vara mer skep-

tiskt orienterade i revisionsprocessen. 

Kan hämma utvecklingen av en effektiv arbetsre-

lation mellan revisor och ledning. 

Obligatorisk byrårotation kommer att ge 

större möjligheter till mindre byråer att 

kunna konkurrera på en hårt utsatt marknad 

som domineras av ”The Big Four”. 

Högre kostnader för samtliga parter inblandade. 

För revisionsbyråer ökar uppstartskostnader ge-

nom att förbereda sig för varje ny klient och sätta 

sig in i dess affärsmodeller och organisatoriska 

struktur. 

Byråer arbetar för att inte den efterträdande 

byrån ska upptäcka felaktigheter som den-

ne har orsakat. 

Kortare ämbetstider minskar effektiviteten i revis-

ionen, som även det ökar kostnaderna för det 

avsedda företaget. 

Byråer kommer inte att vara lika ekono-

miskt beroende av sina klienter som tidi-

gare. 
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3 Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens valda tillvägagångssätt. Vi redogör för utifrån vilket 

vetenskapligt övervägande vi har tolkat våra insamlade data. Sedan förklarar vi hur vi har 

gått till väga för att samla in dessa. Studien behandlar endast primärdata och vi redogör för 

hur det har bearbetats. Vi förklarar sedan varför studien är ett fall och presenterar våra val 

av respondenter. Studiens validitet och reliabilitet behandlas och kapitlet avslutas sedan med 

källkritik. 

3.1 Vetenskapligt övervägande 
Inom vetenskapen finns det två framstående synsätt för tolkning av insamlad data. Dessa ut-

görs av positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidson, 2011). Arbetsprocessen av posi-

tivismen är att samla in redan befintlig data och systematiskt bearbeta de. Fokus bör ligga på 

att data ska vara observerbart och en del forskare menar till och med att data ska vara mätbart 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Positivismen är därför bäst lämpad vid studier som behandlar 

ett hypotetiskt förfarande (Patel & Davidson, 2011). Till skillnad från positivismen menar 

hermeneutiker att de data som har iakttagits inte är allt och att det finns ytterligare drivkrafter 

som styr forskarens tolkning och bearbetning. Dessa drivkrafter kan vara inbyggda rörelseda-

gar, motsättningar och andra utvecklade system, som kan anses ha en inverkan på tolkningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Tidigare användes hermeneutiken till att tolka den mänskliga existensen i bibliska texter, men 

nuförtiden används den även vid tolkning av andra ickereligiösa texter (Patel & Davidson, 

2011). Det empiriska data som har samlats in har studerats enligt det hermeneutiska synsättet, 

främst med anledning av att det insamlade data tolkas utifrån de olika respondenternas inten-

tioner vid genomförandet av intervjuerna. En annan anledning är att studiens problemställ-

ning inte bygger på hypoteser. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att kunskap inte kan 

genereras genom att hålla en resonerande och rationell väg, utan det är forskarens förmåga att 

tänka utanför ramarna som genererar ny kunskap.  

Inom hermeneutiken är koherens en viktig ståndpunkt, vilket innebär att tolkningen bör fram-

ställas på ett motsägelselöst sätt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Forskaren måste därför vara 

tydlig i sitt tolkande. För att förtydliga den insamlade empirin har vi följt Yins (2013) lista på 

attribut för att erhålla en tolkning som är komplett och ska kunna vara applicerbar av andra 

forskare. Attributen är fullständighet, skälighet, empirisk korrekthet, mervärde och trovärdig-

het. Genom att vara rättvis i sin tolkning och bedömningar uppnår forskaren en god tolkning, 

menar Yin (2013). Vidare bör en tolkning ha fullständig överensstämmelse, som innebär att 

tolkningen överensstämmer med verkligheten och utan förvrängningar (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi redogör det insamlade data utifrån hur det sägs och ingenting tas ur dess 

sammanhang, däremot är vi medvetna om att de intervjuade myndigheterna redogör för forsk-

ningsämnet utifrån sina egna perspektiv.  

3.2 Datainsamling 
Den valda ansatsen tar en studie, likt ett navigationsverktyg, från en punkt till en annan för att 

därmed komma fram till sin slutdestination. Det mest väsentliga är att välja den rätta vägen 

för insamling av data och därigenom skapa en giltighet och större trovärdighet för studien. De 

olika ansatserna delas upp i en induktiv del och i en deduktiv del, samt en abduktiv del som är 

en blandning av dessa. Den främsta skillnaden mellan induktiv och deduktiv ansats är att i 

den deduktiva utgår forskaren ifrån befintliga teorier, medan den induktiva ansatsen ger en 

tydlig återkoppling mellan verklighet och teori. I många fall kan det alstras nya teorier utifrån 

den induktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2013). Våra slutsatser kommer att baseras på befint-

liga teorier som stödjer vår studie. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan befintliga teorier 
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rikta forskarens fokus på annat håll. För att inte missledas av de valda teorierna kartlade vi de 

teorier vi anser bibehåller fokus på vårt studieobjekt. Den valda ansatsen för vår studie blir 

därmed av deduktiv karaktär.  

Forskare som använder sig utav den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier och följer således 

”bevisandets väg” (Patel & Davidson, 2011). Den induktiva ansatsen är bäst lämpad för en 

forskare som följer ”upptäckandets väg” utifrån empiriskt material (Patel & Davidson, 2011; 

Bryman & Bell, 2013). Data kan samlas in genom kvantitava insamlingsmetoder i form av 

statistik och kvalitativa metoder, som intervjuer och observationer (Patel & Davidson, 2011). 

För att få de svar vi önskar på vår frågeställning är en kvalitativ datainsamlingsmetod den 

mest passande. Den här studien avser dels att studera hur intressenter till organisationer för-

håller sig till, dels hur de en av de fyra stora revisonsbyråerna förbereder sig inför obligatorisk 

byrårotation. Det innebär att deras anblick är av väsentlig betydelse.  

För att öka kunskapen kring begreppet obligatorisk byrårotation och dess revenyer samt pro-

blematik började vi med att söka på Google. Vi använder Google för att det är väldigt omfat-

tat och genom att söka där finns det goda möjligheter för oss att hamna på rätt spår. Vi sökte 

framförallt på ”obligatorisk byrårotation”, ”byrårotation”, ”revisorsrotation” och sökte även 

efter termer på engelska som ”compulsory audit firm rotation”, ”audit firm rotation” och 

”mandatory audit firm rotation” för att sondera terrängen efter vad som publicerats tidigare. 

Genast fann vi gamla uppsatser i närliggande ämnesområden, nyhetsartiklar och EU:s betän-

kande i frågan. Betänkandet är fundamentalt för denna studie, då det utgör grunden och be-

handlar regleringen av obligatorisk byrårotation, som har stiftats i svensk lag och som kom-

mer att gälla från och med juni 2016. De gamla uppsatserna gjorde det möjligt för oss att hitta 

vetenskapliga artiklar skrivna andra forskare, vilket blev en referenspunkt för oss för att hitta 

tidigare studier. Genom att navigera i källförteckningarna av de gamla uppsatserna kunde vi 

hitta de väsentliga artiklarna. Efter sökningar på Södertörns högskolas biblioteks databas samt 

Google Scholar fann vi de eftersökta artiklarna och i efter hand började vi öka vår kunskaps-

bas kring ämnet.  

 Primärdata 
Till en kvalitativ studie samlas data in genom observationer, intervjuer, anteckningar, inspel-

ningar, fotografier osv. Sedan tolkas data av forskaren för att ge en bild av en upplevd verk-

lighet (Creswell, 2013). Det finns ingen direkt definition av tolkning, då den baseras på fors-

karens erfarenheter. Det som sätter studien på prov är om tolkningen är skälig, det vill säga 

om andra forskare med samma tolkningsförmåga skulle uppnå samma resultat. Det i sin tur 

skulle ge en högre validitet (Yin, 2013). Våra data har vi främst samlat in genom semi-struk-

turerade intervjuer. Dessvärre har vi inte haft möjlighet att kunna få till personliga intervjuer 

med våra respondenter, med anledning av deras fullspäckade schema. Intervjuerna har därför 

hållits genom telefon, vilket fungerade väl för oss. I och med att intervjuerna genomfördes per 

telefon, lämnar det oss utan möjlighet att tolka respondenternas reaktioner, vilket hade varit 

möjligt vid en personlig intervju. Vi menar att i många fall kan kroppsspråk vara en förkla-

rande variabel som kan ge en större tydlighet och tillförlitlighet till det som förkunnas. Därför 

har vi tolkat intervjuerna utifrån högsta tillförsikt för att inte riskera att gå miste om betydel-

sefull information.  

3.2.1.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Den främsta metoden för insamling av data till studien har varit intervjuer, som tidigare 

nämnt. Dessa intervjuer har varit semi-strukturerade till sin karaktär, vilket innebär att inter-

vjugången inte har varit strukturerat uppbyggt. Frågorna har i förväg skrivits utifrån en mall, 

men har ställts vartefter samtalet har lidit, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är karak-

teriserande för denna typ av intervju. Det har även förekommit att vi under intervjuernas gång 
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ställt följdfrågor som inte har stått på intervjumallen. Anledningen är att det är komplicerat att 

i förväg formulera frågor till en respondent utifrån dennes personliga upplevelse av ett feno-

men.  

Tanken med semi-strukturerade intervjuer är även att ge respondenten möjligheten att själv 

uttrycka sina egna erfarenheter kring ett ämne eller en händelse med sina egna ord (Yin, 

2013). Semi-strukturerade intervjuer är bäst lämpad för denna studie, med anledning av att vi 

söker att studera respondenternas erfarenheter och hur de ser på byrårotation. För forskare 

som avser att studera ett ämne är det till stor fördel att ha förkunskaper kring ämnet, vilket 

forskaren kan införskaffa genom att studera det (Patel & Davidson, 2011). Våra frågor är ut-

formade utifrån den kunskap som vi har uppbringat genom att studera närmare om ämnet by-

rårotation, främst i vetenskapliga artiklar. Intervjuerna genomfördes per telefon, då respon-

denterna inte hade möjlighet att ställa upp på personliga intervjuer på kort varsel. Omfånget 

av intervjuerna blev omkring 15-30 minuter, beroende på byrårotationens berörande av res-

pektive respondent. 

3.3 Databearbetning  
För att forskaren ska kunna dra slutsatser ur de variabler som har studerats under fallets gång 

krävs det att denne utvecklar en forskningsplan. Det innebär att forskaren strukturerar en lo-

gisk plan för att uppnå ett gott resultat. Denna plan ska inbegripa insamling av data, analys 

och tolkning utav den för att alltid kunna bibehålla strukturen (Yin, 2007). Vår forskningsde-

sign har varit att arbeta strategiskt vid insamling av information och data. Vi läste in oss i äm-

net byrårotation först för att skapa en grund att stå på vid insamling av data och senare vid 

analyseringen av den. Intervjuerna gjorde vi först när vi hade erhållit en hög kunskapsnivå.  

Det insamlade data består sammanlagt av sju intervjuer. Intervjuerna har vi spelat in genom 

ett inspelningsprogram på våra mobiltelefoner och på datorn, för att försäkra oss om att in-

spelningarna har varit lyckosamma. Våra respondenter blev förkunnade om att vi hade för av-

sikt att spela in våra samtal. Vi förklarade vidare för respondenterna att spelningarna endast 

avsågs att användas i samband med denna studie, vilket vi fick deras medgivande för. Samta-

len transkriberades till stora delar ordagrant. Det som utlämnades var upprepningar och ut-

fyllnadsord, som respondenterna använde sig av när de behövde tänka efter och begrunda sina 

svar. Patel och Davidson (2011) skriver att transkriberingar lämnar ett omfattande material 

efter sig och är tidskrävande att bearbeta, varför denna exkludering gjordes.  

Efter transkriberingarna påbörjades ett strukturellt arbete där materialet organiserades i olika 

teman som vi delade upp intervjuerna i. Detta för att kunna generera jämförbart material som 

underlättar analyseringen av den. Creswell (2013) skriver att forskare som utför kvalitativa 

studier delar upp sitt insamlade data i kategorier och presenterar det i tre olika former. Genom 

att skapa tabeller, matriser eller presentation av sitt material i ett narrativt form, bearbetar 

forskaren datan. Vi kommer att presentera vår empiri i ett narrativt form, där våra olika res-

pondenters åsikter lyfts fram under de olika teman som intervjuerna delades upp i. Patel och 

Davidson (2011) skriver att forskaren har fria tyglar att själv bestämma presentationen av em-

pirin. Den insamlade empirin kommer vi sedermera diskutera i analysen, där vi ställer mate-

rialet mot de valda teorierna och tidigare forskares slutsatser samt egna resonemang. Enligt 

Creswell (2013) är en diskussion det vanligaste tillvägagångssättet vid analysering av insam-

lat material. Genom en sammansvetsad diskussion ser vi byrårotation ur ett holistiskt perspek-

tiv, vilket underlättar för oss att dra välgrundade slutsatser som höjer studiens dignitet.  

3.4 Fallstudie 
Det som skiljer ett fall från ett experiment är att ett experiment fokuserar på ett antal variab-

ler, medan i ett fall observerar forskaren på alla variabler som finns att tillgå. Det gör studien 

mindre kontrollerad och slutsatsen kan då bli något som det inte har kalkylerats för (Yin, 
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2007). Intentionen med fallstudier är att samla in en så bred informationsinsamling som möj-

ligt. Karaktärsdraget för en fallstudie är att det som avses att studeras kan vara en individ, en 

organisation eller en situation. Fallstudiemetoden kan även användas till att studera processer 

och förändringar (Patel & Davidson, 2011). Det som utgör ett fall i studien är själva byrårotat-

ionen, vilket kan beskrivas som en förändring uppkommen till följd av ett nytt regelverk. Av 

den anledningen benämns denna studie utifrån det fall som obligatorisk byrårotation är.  

Fallstudien används för att studera och förstå komplexa företeelser som kan vara sociala, or-

ganisatoriska, individuella, politiska osv. Det möjliggör för forskaren att studera en helhets-

bild av forskningsobjektet. Fördelen med en fallstudie är att forskaren har möjlighet att vara 

närvarande och studera personer med starka kopplingar till fallet (Yin, 2007). För vår del 

handlar det om att intervjua personer som har en framstående roll och som är i direkt förbin-

delse till byrårotation i ett företag. Med framstående roll menar vi redovisningschefer, som 

uppbär upphandlingsprocesserna med revisionsbyråerna eller deras assistenter. Det handlar 

även om att intervjua personer med kunskaper bland myndigheter som berörs av byrårotation. 

Våra respondenters närvaro vid val av revisionsbyrå och erfarenheter ur ett myndighetsper-

spektiv ger oss kunskaper om hur byrårotation hanteras i dessa företag och myndigheter. Den 

respondent som vi intervjuade och som representerar revisionsbyråer har skrivit ett yttrande i 

betänkandet av regeringen, samt varit ordförande för branschorganisationen FAR. Vi anser 

därför att hennes intervju är av stor vikt för vår studie.  

Obligatorisk byrårotation är en företeelse som påverkar alla aktörer som arbetar med finansi-

ell information och använder det som beslutsunderlag. Byrårotation är dock begränsat till fi-

nansiella företag och företag av allmänt intresse. Då byrårotation endast har framkommit i ett 

fåtal länder har kunskaperna kring ämnet varit begränsade och resultaten varit varierande. Av 

den anledningen har vi inte kunnat föreställa oss hur slutresultatet för vår studie kommer att 

arta sig. Därför har det varit av vikt för oss att ha en bred kunskapsbas för att kunna dra kvali-

ficerade slutsatser. Den kunskap vi har inhämtat från tidigare studier ger oss möjligheter att 

utgå ifrån andra forskares behållningar och kunna bygga vår studie kring det. När det gäller 

fallstudier är det främst generaliserbarheten som sätts i fokus, det vill säga om resultatet gäller 

alla liknande fall, eller om en annan forskare kan få lika resultat genom en liknande procedur. 

Det är därför viktigt för forskaren att göra rätt urval (Patel & Davidson, 2011).  

3.5 Val av intervjuobjekt 
Organisation Respondent Position Datum 

PwC af Ekenstam, Anna Clara  Styrelsemedlem, partner 2016-04-20 

Finansinspektionen Sandart, Charlotte  Senior advicer 2016-04-15 

Ekobrottsmyndigheten Lundin, Henrik  Strategisk ekorevisor 2016-04-28 

Konkurrensverket Axelsson, Björn  Senior advicer 2016-05-02 

BillerudKorsnäs AB Larsson, Lars Ej angiven 2016-04-21 

ÅF AB Martinsson, Stefan  Ej angiven 2016-04-22 

Intrum Justitia Karlström, Anders  Koncern redovisningschef 2016-04-28 

Tabell 3.1 Respondenter 

Våra val av intervjuobjekt baseras på de perspektiv vi avser framställa studien utifrån. Dessa 

är återigen: de fyra stora revisionsbyråerna, deras kunder samt myndigheterna som berörs av 

byrårotation. Då de stora revisionsbyråerna, ”The Big Four”, endast utgör fyra stycken, är de 

direkt konstaterade. Desto svårare är det att kartlägga stora svenska noterade företag av all-

mänt intresse, som frivilligt har roterat revisionsbyrå. Med anledning av att byrårotation end-

ast avses att tillämpas på finansiella företag och företag av allmänt intresse, kommer vårt ur-

val av kunder att baseras på de företagen. Därmed gör vi ett avsiktligt urval. Det innebär att 
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urvalet endast kommer att utgöras av relevanta undersökningsenheter. Andra sätt att göra ur-

val på är bekvämlighetsurval och slumpmässiga urval. Skillnaden mellan dessa metoder och 

avsiktligt urval är att undersökningsenheterna är lättare tillgängliga (Yin, 2013). För att kart-

lägga våra undersökningsenheter använde vi oss av databasen Retriever. För studenter på Sö-

dertörns Högskola är denna databas tillgänglig som en gratis resurs via högskolans bibliotek. 

Listan över finansiella företag och företag av allmänt intresse fick vi fram genom att använda 

funktionen ”Utökad sökning” och därefter valde vi olika kriterier för att avgränsa sökningen. 

Genom att klicka i rutan ”Om bolaget” och sedan markera ”Alla bolagsform”, ”Alla börslis-

tor” och begränsa sökningen till bolagen i Stockholms län erhöll vi ett stort urval. När vi till 

sist kryssade i rutan ”Revisor” och avmarkerade ”Ej revisorpliktig utan revisor” blev resulta-

tet att vi fick en träfflista på 330 bolag och utifrån denna lista valde vi endast de 50 största bo-

lagen i förhållande till deras omsättning. Därefter granskade vi årsredovisningarna mellan 

åren 2004-2014 för de utvalda bolagen. Då årsredovisningarna för 2015 inte fanns tillgängliga 

för alla bolag valde vi att avgränsa sökningen till ovan nämnda intervall. Av de 50 valda bola-

gen hade 15 haft frivillig rotation, vilket vi ansåg vara ett tillräckligt stort urval och därefter 

kontaktade vi dessa bolag. För att hitta kontaktuppgifter till dessa bolag navigerade vi till de-

ras hemsidor och under fliken ”Kontakta oss”, som alla bolagen hade på sina sidor, kunde vi 

hitta mailadresser och som vi sedan mejlade till. Mejlen var korta och koncisa där vi skrev 

vilken högskola vi var ifrån och vad uppsatsen avsåg att behandla. Varför vi i första hand 

mejlade är för att det är lättare att vidarebefordra ett mail, istället för att ringa och bli kopplad 

till rätt person. Alla bolagen svarade inte, men av de som gjorde det var det oftast en uppma-

ning att kontakta någon person inom bolaget med större insyn i området kring byrårotation.  

Till betänkandet som regeringen tagit fram fick ett 50-tal myndigheter möjligheten att själva 

yttra sig kring de nya revisionsfrågorna. De flesta myndigheterna utgick självklart utifrån hur 

lagförslaget skulle påverka deras verksamhet, men en del yttrade sig kring de mer allmänna 

frågorna. Med anledning av att alla myndigheter inte kommenterade betänkandet i sin helhet 

blev vi tvungna att göra ett urval bland de som vi ansåg berördes mest av byrårotation. Även 

här ett avsiktligt urval. Konkurrensverket valdes med anledning av att de nya reglerarnas kon-

struerande för att främja konkurrensen bland revisionsbyråerna. Finansinspektionen valdes 

med anledning av att de arbetar med tillsyn av den finansiella verksamheten i vilka de fyra 

stora revisionsbyråerna och börsnoterade företag och finansiella företag av allmänt intresse 

opererar i. Ekobrottsmyndigheten valdes för att de arbetar med att bekämpa ekonomisk brotts-

lighet, vilket vi tror kan förekomma om revisorn oberoende inkräktas. Vidare hade vi önskat 

att intervjua både FAR och Revisorsnämnden, men dessa organisationer hade tyvärr inte möj-

ligheten att ställa upp.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
För att alstra en studie av hög dignitet och göra den giltig krävs det att studiens författare ge-

nom de verktyg, som är de teorier och metoder som åsyftats att användas besvarar den fråge-

ställning som har framförts. Att författarna undersöker det som de har för avsikt att undersöka 

ger det upphov till att studien får en god validitet. Om de dessutom gör det på ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt får studien även en god reliabilitet (Patel & Davidson, 2011). För att hålla en 

hög standard på vår studie har vi genom att scanna av webben sökt efter liknande studier, tid-

nings- och vetenskapliga artiklar. För att hitta en egen infallsvinkel som tidigare inte har stu-

derats har vi undersökt dessa noggrant. När infallsvinkeln preciserades blev det dags att be-

stämma hur insamling och bearbetning av data skulle gå till. Det ledde till att vi tog reda på 

vilka redan beprövade metoder som fanns och som skulle kunna besvara vår frågeställning 

och därmed ge en god reliabilitet.  
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Creswell (Lincoln & Guba 1985, se Creswell 2013, s. 246) skriver att en holistisk beskrivning 

av det insamlade data är nödvändigt. Till skillnad från reliabilitet ökar den studiens pålitlighet 

och minskar studiens uppkomna objektivitet. För att en forskare ska kunna sätta sin prägel på 

sin studie krävs det att denne är objektiv i sina bedömningar och endast tar med relevant in-

formation vid framställningen av studien. Vid en holistisk beskrivning av det insamlade data 

är risken stor att studien inte får någon dignitet och därmed inte specificerande till sin karak-

tär. Det kan innebära enorma mängder av information som måste bearbetas, oftast inom en 

bestämd tidsram, varför forskaren bör vara selektiv i informationsframställningen. Dock är 

det viktigt att forskaren har förmågan att diskutera sina exkluderade iakttagelser. Genom att 

dela upp våra insamlade data i olika vedertagna termer för studien har vi kunnat fokusera på 

väsentlig information. En strikt struktur återger studien den validitet som studien avser att 

uppnå. Forskarens personliga synvinkel kan innebära att slutsatsen blir vinklad, varför vi har 

behandlat det insamlade data med stor tillförsikt och ett objektivt förfarande (Alvesson & 

Sveningsson, 2014). 

3.7 Källkritik 
Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver en källa som en enhet vars uppgift är att inbringa 

forskaren kunskap om tidigare händelser. Det ligger dock i forskarens ansvar att framföra den 

insamlade kunskapen på ett giltigt sätt, utan förvrängningar. Det är även viktigt för forskaren 

att ha ett kritiskt förhållningssätt till den insamlade kunskapen, då skribentens syfte är av cen-

tral betydelse (Patel & Davidson, 2011). De källor vi har samlat in, studerat och sedermera 

bearbetat har presenterats i den form vi har mottagit informationen. Ingenting har lyfts från 

dess sammanhang för att bli mer anpassad till vår studie. Patel och Davidson (2011) skriver 

vidare att forskare bör även använda sig utav källor som inte stödjer dennes forskningsfråga. 

Annars riskerar denne att få en skevhet i det insamlade materialet till sin studie, vilket därmed 

ger en falsk bild av verkligheten. När vi har studerat vårt forskningsämne, byrårotation, har vi 

läst i tidigare studier efter för- och nackdelar med ämnet, som vi har presenterat under den 

teoretiska referensramen. Detta för att stärka vår analys med olika aspekter som tas i beaktan-

de. För att generera ett gott resultat är det av betydelse att ett problem behandlas ur flera 

perspektiv.  
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4 Empirisk sammanställning 

Nedan presenterar vi de valda enheterna för våra respondenter. Insamlat data presenteras i 

de olika intressenternas perspektiv, uppdelade i teman. Först presenteras data från myndig-

heterna, sedan byrån och avslutningsvis från kunderna. 

4.1 Presentation av valda enheter 
Finansinspektionen bedriver tillsyn över företagen på finansmarknaden. Tillsynen är riskbase-

rad. Med detta menas att för att ha ett välfungerande finansiellt system och marknad priorite-

ras fallen utifrån effekterna på det finansiella systemet, konsumenterna och samhällsekono-

min (Finansinspektionen, 2016). Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åkla-

garväsendet. Deras uppgift är att främst bekämpa den ekonomiska brottsligheten för att skyd-

da enskilda personer och näringslivet. Ekobrottsmyndigheten samarbetar bland annat med 

FAR för avstämning gällande rättsfrågor (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). Denna samverkan 

har resulterat i en regel sedan 1999 om att revisorer är skyldiga att anmäla misstanke av eko-

nomisk brottslighet till åklagare (Ekobrottsmyndigheten, 2016b). Konkurrensverket är ett en-

rådighetsverk under Näringsdepartementet. Myndighetens uppgift är relaterad till bland annat 

konkurrensfrågor för att uppnå målet om effektiv konkurrens i både privat och offentlig verk-

samhet. Myndigheten har under året lagt fokus på kartellbekämpning, genom bland annat 

granskning av företagskoncentrationer (Konkurrensverket, 2016).  

De fyra stora revisionsbyråerna i Sverige innehar 81 % av marknadsandelarna för aktiebolag i 

Sverige. PwC Sverige är marknadsledande med 30 procent (Konsultguiden, 2013) och 3,600 

medarbetare (PwC, u. å.). PwC är en organisation som erbjuder tjänster inom revision, redo-

visning, skatte- och affärsrådgivning (PwC Sverige, 2016). 

ÅF AB:s verksamhet består av ingenjörs- och konsulttjänster inom energi, industri och infra-

struktur. ÅF AB har en nettoomsättning på 390 miljoner kronor. År 2007 roterade bolaget 

revisionsbyrå från KPMG till EY (ÅF AB, 2016). Intrum Justitia AB:s verksamhet består av 

kredithanteringstjänster och finansiella tjänster. Intrum Justitia AB har en nettoomsättning på 

102 miljoner kronor. Bolaget roterade revisionsbyrå från KPMG till EY år 2012 (Intrum 

Justitia, 2016). BillerudKorsnäs AB är det företag som roterade revisionsbyrå senast, från EY 

till KPMG år 2015. Bolaget är leverantörer av förpackningsmaterial. BillerudKorsnäs AB har 

en nettoomsättning av 221 miljoner kronor (BillerudKorsnäs, 2015). Våra valda bolag är mo-

derbolag i respektive koncern. 

4.2 Myndigheter 

 Revisionskvalité för myndigheter 
Revisionskvalité påverkas inte i och med obligatorisk byrårotation, utan revisionskvalité styrs 

av revisionsstandarder som revisorn arbetar utifrån och revisorns kompetens påverkas inte av 

avtalstiden, menade Sandart. Lundin i sin tur sade att ”revisionskvalité för Ekobrottsmyndig-

heten är att revisorn ska vara oberoende och att revisorn ska finna ett bra system för att ta 

fram väsentligheter och risker i det reviderade företaget”. Detta för att säkerställa att redo-

visningen uppfyller de krav som ställs utifrån bokföringslagen och de redovisningslagar som 

finns. Han uppgav att dessa är framtagna av Bokföringsnämndens anvisningar och Finansin-

spektionens reglering av finansbranschen och rådet för finansiell rapportering och de internat-

ionella reglerna IFRS.  

Att revisorer säkerställer en god revisionskvalité på det granskning som görs är något som 

inte har fungerat så bra, uppgav Lundin. Han lyfte upp HQ-skandalen och förklarade att det 

visade sig att det var stora hål i balansräkningen avseende företagets lager och värdepapper. 
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Vidare menade Lundin att enligt myndighetens uppfattning kunde man på grund av bristande 

revision säkerställa detta. 

Lundin menade under intervjun att någon utav ”The Big Four” anlitas mest på grund utav att 

deras varumärke är kvalitetsstämplad. Med anledning av de kvalitetskontroller som har ut-

förts, och som fungerade väl efter Revisionsnämndens tillsyn. Dock påpekade han att det kan 

ske misstag som det görs i alla branscher och det ibland kan vara så att revisorn inte ser olika 

saker i vissa situationer på grund av att revisorn inte har hela bilden framför sig. Det kan vara 

för att revisorn behöver ha hela företagskedjorna i koncernen för att upptäcka brott.  

 Revisorns oberoende enligt myndigheterna  
Till skillnad från revisionskvalité, förklarar Sandart att revisorns oberoende påverkas i och 

med obligatorisk byrårotation. Det kan medföra att det undviks att nära kopplingar mellan 

revisorn och kunden uppkommer. Hon menar vidare att det kan påverka revisorns arbetsupp-

gifter och att revisorns oberoende gynnar funktionaliteten av revisionen. Lundin var i samma 

linje och menade att det finns problem när det gäller revisorns oberoende. Han förklarade att 

revisorns oberoende är väldigt betydelsefullt i och med att revisorn även har ett uppdrag gent-

emot tredje man när det gäller företagets årsredovisningar. Dessa kan vara banker och olika 

typer av borgenärer som är intresserade av att årsredovisningarna är rättvisande, även om re-

visorn är anlitad för att hjälpa kunden i första hand.  

Axelsson påpekade att Konkurrensverket inte har någon löpande bevakning av revisionsmark-

naden. Han berörde ändå att Konkurrensverket alltid har en allmän hållning om att man alltid 

ska pröva alla regleringar om det är nödvändigt. Han menade vidare att det finns skäl för re-

glering i detta fall mot bakgrund av tidigare händelser och talade om samma förhållanden som 

Lundin uppgav. Han klargjorde att syftet med obligatorisk byrårotation är en förtroendefråga 

som dels beror på att lagstiftaren eftersträvar revisionskvalité, dels att det inte ska uppstå in-

tresse- eller lojalitetsfrågor som kan riskera aktieägarnas investering. 

Sandart förklarade att Finansinspektionens uppfattning är att byrårotation är viktig för revi-

sorns oberoende, men att avtalstiden inte är en absolut gräns. Den stora skillnaden kommer 

vara införandet av byrårotation, då det tidigare inte har funnits i den svenska lagstiftningen. 

Lundin var i samma linje och menade att obligatorisk byrårotation är ett sätt att öka revisorns 

oberoende. Ekobrottsmyndigheten ser det som en fördel med lagändringen, inte att man byter 

revisor för att hitta nya infallsvinklar för ökad revisionskvalité. Det är dock en fördel att den 

tidigare revisorn har identifierat företagets svagheter, vilket gör revisionen effektivare. 

 Kostnader för revision 
Lundins uppfattning är att byrårotation borde leda till högre kostnader, men att mot bakgrund 

av det som har beslutats blir rotationstiden ganska långa. Ekobrottsmyndigheten hade förordat 

att rotationstiden skulle vara sex år för bolag som inte är finansiella, men som är publika. An-

ledningen är att de kan ha en revisionsbyrå i upp till 24 år. Han menade att det är lång tid och 

att långa mandatperioder i sin tur kan leda till att kostnaden för rotationen blir försumbar för 

dessa bolag. Ekobrottsmyndighetens rekommendationer om kortare mandatperiod hade med-

fört högre kostnader även för företag av allmänt intresse. 

 Fuffens inom revisionsbranschen 
Det finns onekligen ett inneboende problem när det gäller revisorer, uppgav Lundin. Han för-

klarade att om revisorn anser att vissa saker är felaktiga och måste uppmärksammas, finns det 

risk att revisorn kan dömas att betala skadestånd för brott mot tystnadsplikten. Det kan visa 

sig att brottsanmälan är felaktig och skadat det reviderade bolaget. Ekobrottsmyndigheten har 

inte tagit ställning till sanktionsavgiften eller beloppets storlek. Lundin förklarade att det som 

Ekobrottsmyndigheten skrev i sitt yttrande var att det var viktigt att sanktionsavgiften inte 

skulle strida mot dubbelprövningsförbudet. Han menade att det fanns ett alternativt förslag, 
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som sedermera blev det slutliga förslaget. Den personliga uppfattningen som Lundin hade av 

sanktionsavgiften, var att det skulle vara avskräckande för att få en så bra revision som möj-

ligt. Han antog att revisionsbyrån och enskilda revisorer omfattades av samma försäkring och 

att risken som kan uppstå med sanktionsavgiften är att revisionsarvodet blir hög. 

Avseende frågan om påföljden om revisorn missköter sig, kunde inte Lundin yttra sig om. 

Han menade att det är Revisorsnämnden som utövar den statliga tillsynen över revisorerna 

och har möjlighet att dra in revisorsauktorisationen. Det har skett ett antal ärenden varje år 

förklarade Lundin. Även FAR utför egna kvalitetskontroller av revisorerna. Lundin uppgav 

också att Ekobrottsmyndigheten hade ett samarbete med Revisorsnämnden och att myndig-

heterna utbyter erfarenheter på strategisk nivå. Det rör exempelvis undersökningar samt att 

samtal förs avseende lagstiftningsfrågor och företeelser. Ekobrottsmyndigheten kan även 

hämta in uppgifter från Revisorsnämnden. 

 Påverkan på marknadsstrukturen 
”Stora företag av allmänt intresse måste ha stora revisionsbyråer som har resurserna och 

kompetensen inom byrån”, menade Lundin. Enligt hans tycke får inte revisionsbyrån vara för 

liten om den reviderar de publika bolagen. Lundin menade att även om han inte har full insyn 

i branschen behöver inte alla företag vara stora. Enligt hans tycke kan mindre revisionsbyråer 

slå sig in, men att det kan vara svårt för dessa att växa. Anledningen är att de allra största bo-

lagen väljer de stora revisionsbyråerna i första hand. Lundin uppgav vidare att obligatorisk 

byrårotation inte nödvändigtvis medför att koncentrationen ökar till de fyra stora revisionsby-

råerna. Han menade att det fanns många bolag som inte behövde stora revisionsbyråer och 

förklarade att revisionsbyråer som inte tillhör ”The Big Four” kan nischa sig mot vissa bran-

scher, exempelvis restaurangbranschen. 

Axelsson uppgav att Konkurrensverket hade synpunkter kring nyetablering på den svenska 

marknaden om att sänka inträdeshindren för utländska revisionsbyråer och europeiska bolag. I 

förslaget fanns det en reglering om att utländska revisionsbyråer skulle kunna arbeta under en 

svensk revisionsbyrå under några år innan den kan arbeta fristående. Konkurrensverket disku-

tera att det skulle innebära att det skulle bli lättare att etablera sig, då det är komplext idag. 

Dock förklarade Axelsson att Konkurrensverket är införstådda med att det inte får bli ”vilda 

västern” genom låga inträdeshinder och vem som helst kan starta ett revisionsbolag på den 

svenska marknaden. Han menade vidare att den avvägningen inte är myndighetens uppgift, 

utan det får en expert i frågan bestämma. Axelsson förklarade att en marknadskoncentration 

inte behöver bero på karteller och talade vidare om att en kartell uppstår av många skäl. Han 

uppgav att ett samarbete som syftar till att hålla upp priserna gentemot kunderna och ha unge-

fär samma prisbildning är inte en kartell i lagens mening. Han förklarade även att det inte 

finns några bevis för att en kartell har bildats i revisionsbranschen. Axelsson påpekade däre-

mot att marknaden skulle kunna vara ett oligopol, i och med att det är ett fåtal aktörer.  

Om det kan bildas en kartell genom byrårotation är svårt att uttala sig om, förklarade Axels-

son. Det krävs större kännedom om revisionsmarknaden och Konkurrensverket är försiktiga 

med att uttala sig om detta. Ingen bransch ska utsättas för det utan bevis och karteller skapas 

inte per automatik, klargjorde Axelsson. Han tog upp ett exempel med telekombranschen som 

han jobbar med. Telekombranschen har fler förutsättningar för att bilda en kartell än revis-

ionsbranschen, men att man samtidigt ser en stenhård konkurrens mellan aktörerna. Utifrån 

detta förhållande är det inte säkert att det bildas en kartell för att förutsättningarna finns. Ax-

elsson förklarade att ifall det skulle bildas en kartell och det går att bevisa, upplöser man det 

genom att gå till en domstol och stämma. Han klargjorde att det inte är framåtsyftande, som 

delar av konkurrenslagen utan att kartellbildning kan straffas bakåt i tiden, även om de skyl-

diga bestämmer sig för att inte fortsätta samarbeta med varandra. Vidare förklarade Axelsson 

att det finns en prioriteringspolicy avseende anmälningar av konkurrensbegränsning. ”Man 
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ska samtidigt vara medveten om att det finns konkurrens och konkurrenslagen och även om 

Konkurrensverket har kännedom om bristande konkurrens betyder inte det att myndigheten 

kan gå på det med konkurrenslagen”, uppgav Axelsson. Det är därmed en anledning för myn-

digheten att försöka påtrycka att andra utformar sina regler utifrån lagstiftningen, på ett sätt 

som kan leda till att upprätthålla eller öka konkurrensen. 

4.3 Revisionsbyrån 

 Revisionskvalité för revisionsbyrån 
Ekenstam förklarade att revisionskvalité enligt henne är att revisorer ska följa de internation-

ella standarderna som bidrar till förtroende för bolagets redovisning. Hon menade vidare att 

det krävs en bra riskanalys, samt att revisorer designar och utformar revisionsåtgärder enligt 

riskanalysen för att kunna utföra en bra revision. Ekenstam förklarade att beroende på storle-

ken av bolaget kan det ta längre tid att förstå frågor under granskningen. Det kan vara svårt att 

förstå allt det första året samtidigt som man inte hinner med det, med anledning av att det kan 

vara hundratals dotterbolag som revisionsbyrån reviderar runtom i världen. Att inte kunna 

hinna eller förstå allt kan påverka revisionskvalitén negativt, menade Ekenstam. Hon förkla-

rade att det inte endast beror på tidsbrist, utan också att revisorn inte gör rätt bedömningar 

gällande väsentlighet av riskfrågor och det som inte är det. Det krävs att revisorn förstår alla 

processer för att kunna göra en sådan bedömning.  

Ekenstam lyfte även upp att studier från Italien visar att de första åren som en revisionsbyrå 

har i uppdrag att revidera ett bolag är det störst risk att revisorn missat något i revisionen. Det 

kommer enligt hennes uppfattning att ske under en övergångsperiod, inte minst för de riktigt 

stora revisionsuppdragen, där man byter ut så många i revisionsteamet. Ekenstam menade 

dessutom att ifall en revisionsbyrå får många nya stora uppdrag som kommer ut ett visst år, 

blir det besvärligt för den revisionsbyrån att hantera alla de nya uppdragen och bemanna det. 

Det kan medföra att revisionskvalitén påverkas negativt. 

 Byråns perspektiv på revisorns oberoende 
Att förstärka revisorns oberoende är, enligt Ekenstam grundsyftet med obligatorisk byrårotat-

ion. Hon menar att, de som tillämpat lagen anser att nära kopplingar mellan kund och revis-

ionsbyrå påverkar revisionen negativt. Enligt hennes uppfattning påverkar långvariga relation-

er inte revisorns oberoende negativt, utan revisorn behöver sätta sig in i bolaget. Revisorn be-

höver ha kunskap om företagets historia för att kunna förstå, identifiera och lösa känsliga eller 

svåra frågor på ett mer effektivt sätt. 

Ekenstam uppger vidare att sätta sig in i bolaget eller bygga upp relationer innan upphand-

lingsprocesserna inte heller påverkar revisorns oberoende. All revision bygger på att revisorer 

har en sådan relation med bolaget för att företrädarna inte ska undanhålla uppgifter ifrån revi-

sorn, förklarade Ekenstam. Hon menade vidare att revisorn kan ställa hur många frågor som 

helst, men om företrädaren inte vill tala om svaren för revisorn, då gör företrädaren inte det 

och kan undanhålla information. En revision är inte en brottsutredning, revisorn gör stickprov 

och verifierar uppgifter som utges, uppgav Ekenstam. 

Vidare uppgav Ekenstam att det finansiella systemet inte överhuvudtaget kommer att påver-

kas någonting och att revisorn inte skulle bli mer oberoende av obligatorisk byrårotation. Hon 

menar att det inte funkar på det sättet och att revisorn inte är beroende i dagsläget. Dessutom 

lyfte Ekenstam upp att det inte finns några analyser gjorda som kan refereras till finanskrisen. 

Hon pekar på att argumenten till att införa byrårotation inte håller, att revisorn inte skulle varit 

oberoende. Ekenstam menade vidare att regleringen är någonting som politiker egentligen 

bara har tagit ut ur luften därför att man vill vidta åtgärder och reglera någonting. Enligt hen-

ne är revisorn enkel att reglera, för att det är en lagstadgad tjänst. 
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 Byråns förhållningssätt till förändring av kostnader  
Ekenstam uppgav att revisionsarvodet inte kommer att gå upp och inget tyder på det. Detta på 

grund av att det kommer att bli en sådan kamp för att få de stora uppdragen. Ekenstam förkla-

rade vidare att en av skillnaderna mellan revisorsrotation och byrårotation är att det blir mer 

kostsamt för bolagen att byta ut hela revisionsteamet. En global koncern som ska byta upp till 

600 revisionsmedarbetare tappar all den kompetensen, med anledning av byrårotationen. 

Ekenstam uppgav också att det finns mycket större risker på de noterade bolagen, att det blir 

spänt som revisor, men att stora revisionsbyråer har erfarenhet av det.  

Utöver det, menade Ekenstam, att det även uppstår kostnader för offertprocesser som är väl-

digt dyra. När en revisionsbyrå tar ett uppdrag stiger även försäkringspremierna för byrån och 

det är en kostnad som byrån måste ta hänsyn till. Försäkringspremierna stiger till följd av att 

risken för att bli stämd ökar. Det införs dessutom sanktionsavgifter för revisorer i noterade 

bolag. Det kommer innebära att det inte är revisionsbyrån som ska betala vitesbeloppet, utan 

den valda revisorn. Revisorn kan bli tvungen att betala upp till en miljon kronor i vite och det 

är enorma belopp. Revisorn bör göra sitt uppdrag, men har inte den ersättning som motsvarar 

de enorma beloppen, som även inte går att försäkra sig på, menade Ekenstam. 

 Marknadsstruktur ur byråns perspektiv 
Ekenstam uppgav att man ska ta i beaktande att det redan finns rotation på den ansvariga revi-

sorn som får sitta max sju år. En utav de underliggande drivkrafterna med obligatorisk byråro-

tation är att byrån inte ska ha samma uppdrag under långa perioder och att revisionsteamet 

byts ut flitigt. Även att bryta marknadsdominansen de fyra största revisionsbyråerna innehar 

var en drivkraft, menade Ekenstam. Regelverket har utformats för att mindre revisionsbyråer 

ska kunna få uppdrag att revidera i större noterade bolag. Hon menar att det anses att de 

största revisionsbyråerna har för stor makt.  

Ekenstams uppfattning är att obligatorisk byrårotation inte kommer att rubba marknadsdomi-

nansen som ”The Big Four” har. För de allra största företagen av allmänt intresse handlar det 

om att bolaget måste ha en revisionsbyrå som kan förse deras behov. ”Bolag som finns över-

allt i världen och som har egen expertis, kräver att revisionsbyrån också har den expertis som 

krävs för att möta bolaget”, uppgav Ekenstam. Därmed kan revisionsbyrån på ett bra sätt ta 

sig an de komplexa redovisningsfrågorna. Hon fortsatte berätta att utveckling av den kompe-

tensen kostar att bygga upp för en revisionsbyrå. Det krävs även att individerna på revisions-

byrån får chans att jobba med de svåra frågorna. Den möjligheten finns inte på samma sätt på 

mindre revisionsbyråer, menade Ekenstam.  

Om obligatorisk byrårotation skulle leda till den den önskade effekten, om att rubba mark-

nadsdominansen var det svårt att uttala sig om för Ekenstam. Hon menade att det inte är osan-

nolikt att det på enskilda marknader skulle innebära att de stora revisionsbyråerna försvagas. 

Det som kan hända är att revisionsbyrån har begränsningar med vilka tjänster byrån får utföra. 

Om ett bolag anställer en byrå för revision och en annan för konsultationstjänster inom olika 

områden, kan det medföra att bolaget endast har två byråer att välja mellan efter mandatperi-

oden. Anledningen är att bolaget inte kan välja den sittande revisorn och samtidigt en som en 

annan byrå utför andra tjänster. Det skulle enligt hennes tycke kunna komma att ske och att 

effekter på arbetsmarknaden kan inträffa som minskar attraktionskraften för revisionsyrket. 

Vidare förklarade Ekenstam att effekter på arbetsmarknaden kan bero på att det finns en 

rädsla för anmälningstrycket på revisorer, alltså att revisorer anmäls oftare. Dock är det pro-

cesser som ofta tar lång tid, men är betungande för den revisor som blir påverkad av det. Sam-

tidigt finns det även risk för personliga viten, som många som inte vill utsätta sig för. Visser-

ligen, menar Ekenstam att ska det utdömas väldigt sällan. 
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 Byrårotation och affärsmodeller 
Ekenstam uppgav att byrån har utfört en SWOT-analys och förklarade att det kan se olika ut 

beroende på vilken byrå som tillfrågas. Hon menade att det börjar från vilken position byrån 

har på marknaden i dagsläget och vilka kunder byrån har och inte har. Med anledning av det 

kommer det att vara olika för byråerna. Hon kunde dock inte redogöra för vilka styrkor och 

svagheter som den byrå hon är verksam i hade. Däremot har obligatorisk rotation redan börjat 

påverka byråerna. Det är särskilda övergångsregler som gäller just för byrårotation, samtidigt 

finns det företag som är tvungna att rotera året som kommer, förklarade Ekenstam.  

För frågan gällande hur byrån förbereder sig inför lagändringen, uppgav Ekenstam att det är 

svårt isolera byrårotation. Hon menade att det exempelvis redan i dagsläget är en press på re-

visionsarvodena. Byråerna försöker samtidigt reda ut hur de ska kunna effektivisera revision-

en för att få upp marginalerna. Vidare jobbar byrån med att få ner antalet anställda och under-

söker möjligheterna av omställningen. En möjlighet är att få över anställda som har potential 

att arbeta med rådgivning till att göra det och inte bara med revision.  

Samtidigt skannar byrån av marknaden för att förbereda sig inför jättestora revisioner, som 

byrån anar kommer att komma ut och som de inte har i dagsläget. I sådant fall måste byrån 

börja bearbeta bolaget, genom att bygga upp kontakter och ha upparbetade relationer för att 

ligga bra till när det kommer till en upphandling. Ekenstam uppgav under samtalet att, bero-

ende på vilket bolag det är, försöker byråerna att rekrytera medarbetare mellan revisionsbyrå-

erna på ett annat sätt. Vilka sätt det skulle vara uttryckte hon sig inte om. 

Ekenstam tror att fler byråer eventuellt kommer att satsa mer på konsultation än revision i 

Sverige. ”Det är en tendens som man kan skåda på andra håll ute i världen”, berättade Eken-

stam. Anledningen är att byrån behöver en stabil bas med andra intäkter än revisionsintäkter, 

då dessa kan försvinna. I Sverige är det en liten andel rådgivning som är byråernas verksam-

het jämfört med internationellt där revision typiskt sätt är den lilla delen utav revisionsbyråns 

intäkter. I Sverige är det precis det omvända förhållandet, förklarade Ekenstam. Hon menar 

att byrån behöver fler personer som jobbar med rådgivning vid sidan utav revision. 

Ekenstams uppfattning var att från kommissionens sida kommer man att följa utvecklingen 

om vad som sker på revisionsmarknaden. Man kommer framför allt att fokusera på hur de 

mindre revisionsbyråerna kommer upp och får revidera fler företag av allmänt intresse. Hon 

menade vidare att ett utav de grundläggande syftena med regleringen var att minska mark-

nadsandelarna de fyra stora revisionsbyråerna har. Det handlar då om att kontrollera utveckl-

ingen på marknaden och beroende på det kanske man avvecklar det. Även om det är svårt att 

förutspå vad som kommer att hända, uppgav Ekenstam att enligt hennes uppfattning kommer 

man att ha byrårotation i ett antal år, för det inte kommer att avskaffas utan motiv.  

4.4 Kunder 

 Revisionskvalité för kunder 
Revisionskvalité är att revisorn ska kunna tillföra tankar om risker och interna kontroller, en-

ligt Larsson. Revisionen kan bli bristfällig om revisorn inte är oberoende och kritisk. Karl-

ström menade i sin tur att hans uppfattning om revisionskvalité är att revisorn utför en bra 

revision. Utöver det tillför revisorn goda råd och inte bara påpekar det bolaget har gjort rätt 

eller fel. Martinsson däremot menade att revisionskvalité inte är lätt definierat, men att hennes 

uppfattning är att revisorer granskar noga och säkerställer att bolagets årsredovisning ger en 

rättvisande och förklarade bild. Vidare menar hon att det är viktigt att revisorn avsätter den tid 

som krävs för att uppnå hög revisionskvalité.  

Karlström förklarade att det är ett tecken på kompetens om revisorn ställer frågor. Ställer re-

visorn inga frågor behöver det inte betyda att revisorn är inkompetent. En anledning kan vara 
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att frågor inte ställs på grund av tidsrymden, som har förhandlats under upphandlingen. 

Martinsson förklarade i sin tur att det är betryggande om revisorn avsätter lämplig tid, då det 

finns undersökningar som visar att revisionsmisstag görs under de första ett eller två åren. 

Larssons uppfattning av byrårotation är intentionen att minska risken för revisorn att inte upp-

täcker felaktiga uppgifter. Långvariga avtalsförhållanden kan medföra att revisorn inte är kri-

tisk och vaksam och byrårotation skulle medföra att nytillträdd revisor har ett nytt perspektiv.  

Martinsson anmärkte, likt Larsson, att alltför långa avtalsförhållanden skulle leda till att revi-

sorerna inte skulle vara lika kritiska och att det vore nyttigt att emellanåt rotera revisionsby-

rån. ”Nya revisorer kommer med nya perspektiv”, menade hon. Martinsson förklarade vidare 

att flitiga rotationer, exempelvis var tredje år, skulle innebära att revisionskvalitén istället 

sjunker. Att byta revisionsbyrå är en omställning som är tidskrävande, uppgav hon. Dock på-

pekade hon återigen att revisionskvalitén skulle påverkas negativt om revisorn kunde ha 

samma uppdrag under långa perioder, som exempelvis trettio år. Därmed menar hon att det är 

viktigt att rotera byrå inom en viss tid. 

Karlström var inte säker på om revisionskvalitén är högre om den utförts av en av de stora re-

visionsbyråerna. Han menade däremot att det var en kvalitetsstämpel. Även Larsson menade 

att ”The Big Four” var en kvalitetsstämpel. Dock gällde det endast för moderbolaget och att 

det inte spelade lika så stor roll för utlandsbolagen som inte är lika stora. Martinsson förklara-

de däremot att ett av kriterierna vid val av revisionsbyrå är att byrån tillför hög revisionskva-

lité. Byrån ska även kunna ta hand om hela koncernen och den internationella revisionen. Hon 

förklarade vidare att revisionsbyråerna som tillhör ”The Big Four” är professionella och har 

kapaciteten att leverera en bra tjänst. Hennes uppfattning att endast dessa bolag klarar av att 

leverera den typen av revision. Hon menade vidare de var nöjda med den aktuella byrån. 

 Revisorns oberoende 
Att stärka revisorns oberoende var uppfattningen som Larsson hade av obligatorisk byrårota-

tion. Enligt henne är det en av grundpelarna med revisionen, som även Martinsson och Karl-

ström höll med om. Karlström förklarade vidare att man förutsätter att revisorn skall vara obe-

roende. Både Karlström och Martinsson menade att revisorerna som bolaget hade var väldigt 

proffsiga och inga problem avseende revisorns oberoende hade uppstått. 

Martinsson förklarade att bolaget följer svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär bland an-

nat revisorerna deltar i bolagets delårsmöten som hålls fyra gånger om året. Anledningen är 

att bolaget har revisionsutskott, då bolaget är noterat. Karlström uppgav även att både den hu-

vudansvariga revisorn och dennes medarbetare deltar i mötena. De presenterar revisionen som 

har utförts i dotterbolagen i detalj och även deras synsätt för koncernens interna kontroll pre-

senteras. Dessutom har revisorerna avrapportering för revisionsutskottet vid varje mötestill-

fälle. Martinsson uppgav att ifall revisorn inte var alltigenom oberoende och professionell i 

andra uppdrag skulle bolaget vara tvungna att vidta åtgärder beroende på händelsen. Bolaget 

skulle då göra en bedömning av orsaken. Vid eventuella risker avseende revisorns oberoende 

skulle bolaget byta ut den huvudansvariga revisorn. Det är viktigt för bolagets varumärke att 

revisorerna har goda anseenden och inte är inblandade i skandaler.  

 Frivillig byrårotation 
Larsson förklarade att bolaget roterade byrå 2015, för att avtalsförhållandena med den tidigare 

byrån hade varit väldigt långvarig. Likartad uttalande uppgav Martinsson. Hon förklarade att 

hon inte arbetade i bolaget när de byte revisionsbyrå år 2007, men att bolaget hade börjat för-

bereda sig byrårotation till nästa stämma. ÅF AB har haft EY som revisionsbyrå under tio år 

och nu behöver bolaget göra en ny upphandling. År 2012 fanns inte kravet för obligatorisk 

byrårotation och Karlström förklarade att bytet som bolaget gjorde var till följd av revisorsro-

tation. När bolaget var tvunget att byta den huvudansvariga revisorn från KPMG, bestämde de 
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sig att göra en upphandling i samband med det, som andra byråer fick skicka offerter till. Han 

förklarade vidare att han kände den nytillträdde huvudansvariga revisorn från EY sen tidigare, 

men påpekade att det inte var han som fattade beslutet att anlita denne. Utan det var tre revisi-

onsbyråer som opponerade för uppdraget, som presenterade den uttänkta huvudansvariga re-

visorn för bolagets revisionsutskott. 

Även om Larsson inte arbetade i bolaget när de roterade revisionsbyrå, var hennes uppfattning 

att relationen med de föregående revisorerna inte påverkades negativt efter bytet. Hon menar 

att det är naturligt att byta med jämna mellanrum och att bytet görs för att undvika oberoen-

dehot. Även Larsson uppgav att det görs en upphandling vid byte av byrå, där byråerna skick-

ar in offerter och hela processen sköts av revisionsutskottet. Hon förklarade vidare att bolaget 

gör offertförhandlingar för utlandsbolagen med deltagande även av mindre byråer. Hon hade 

ingen kännedom om detsamma gällde för moderbolaget i Sverige. Även Martinsson förklara-

de att mindre byråer var välkomna att skicka in offerter. Han menade dock att en byrå tillhö-

rande ”The Big Four” var det naturliga valet, då mindre byråer inte har samma nätverk. 

 Kostnader för kunderna 
Larsson hade jobbat i bolaget under en kort period och kunde inte uttala sig om kostnaderna 

som byrårotation medför. Martinsson förklarade i sin tur att kostnader som uppstår i en upp-

handling är inte särskilt stora. Likartat svar gav Karlström, som förklarade att priset inte var 

det avgörande och att det inte var stor skillnad på offerterna gällande priset. Utan det väsent-

liga var personen revisionsbyrån kunde föreslå som huvudansvarig revisor och som bolaget 

kunde ha förtroende till. Martinsson förklarade däremot att det är en omställning att byta re-

visionsbyrå. EY som bolaget haft i tio år har kunskap om bolaget, bolagets affärer, affärsmo-

deller, processer, rutiner, kontroller och dylikt. En ny revisionsbyrå skulle medföra att de ny-

tillträdda revisorerna börjar utan sådan kunskap, vilket är en tidskrävande process att genere-

ra. Revisorer får investera mycket tid för att lära sig bolagens rutiner och processer. Karlström 

förklarade att revisionen kan bli bristande då revisionsbyråerna i samband med offerten be-

stämmer ett visst antal timmar för granskning, vilket är byråernas konkurrensmedel för att 

konkurrera om ett uppdrag.  

 Marknadsstrukturens utveckling 
Martinsson uppgav att revisionsbyrån ska kunna ha kapacitet för att leverera det bolaget be-

höver. Hon menade att det exempelvis kan vara att kunna revidera hela koncernen och som 

hon tidigare nämnde har mindre byråer inte samma nätverk som ”The Big Four”. Martinsson 

tänker att det ska bli intressant att se om bolaget får offerter från mindre revisionsbyråer. Hon 

tycker att det är intressant att se vad dessa har för kapacitet. Hon nämnde BDO och GT och 

undrade om dessa byråer väljer att fokusera på medelstora bolag eller om de kommer att vara 

med i upphandlingarna på de stora uppdragen. Karlström menade däremot att det förväntas av 

bolaget att byrån som reviderar deras årsredovisning ska tillhöra ”The Big Four” och tar där-

med inte in offerter från mindre revisionsbyråer. 

Avseende tidsaspekten menade Martinsson att tioårs rotation är en rimlig tidsperiod. Hennes 

uppfattning är att någon typ av rotation är viktig, men att det inte bör ske flitigt. Kortare av-

talsförhållanden skulle innebära en investering i tid både för bolaget och revisionsbyrån. Karl-

ström förklarade även att bolaget använder sig av revisionsbyråer för rådgivningstjänster och 

att bolaget har skattekonsulter från den aktuella revisionsbyrån. Han uppgav vidare att andra 

byråer används för rådgivning för eventuellt förvärv och förklarade vidare att bolaget inte 

skulle redovisa revisionen för dess intressenter om den inte är väl genomarbetad.  
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Figur 5.1: Revisionskvalité 

5 Analytisk diskussion 

I det här kapitlet kopplar vi insamlad empiri till bakgrunden och till den teoretiska referens-

ramen där vi skapar en diskussion med egna funderingar. Vi presenterar sedan diskussionen 

efter teoriernas uppställning i referensramen. Då agentteorin förklarar ägarens och ledning-

ens ageranden, förklaras kopplingarna till teorin genomgående.  

5.1 Revisionsprofessionen 
I och med att företag har vuxit och blivit multinationella har styrningen i dem blivit komplice-

rade. Ägarna har stigit åt sidan och istället anställt en styrelse för att sköta den löpande verk-

samheten. Revisionen har uppstått som ett behov av ägarna och revisorns uppgift är att kon-

trollera att de olika parterna inte agerar efter egna intressen (Eilifsen, et al. 2006). För att er-

lägga den främsta revision lyfter bland andra Barbadillo, et al., (2006) revisionskvalité, obe-

roende och kostnader som viktiga variabler.  

Revisionskvalité var något som vi behandlade med alla våra respondenter. Lundin menade att 

revisorn bör ta fram ett bra system för att finna väsentligheter och risker för att uppnå högt re-

visionskvalité. Sandart uppgav i sin tur att revisionskvalité är styrd utifrån de revisionsstadar-

der som finns uppsatta. Ekenstam var inne både på Lundins och Sandarts förklaringar, då hon 

talade om att revisionskvalité, enligt henne var att utforma revisionsåtgärder av riskanalysen 

för att utföra en bra revision. Hon menade vidare att revisorerna ska kunna följa de internaio-

nella standarderna, vilka bidrar till ett högre förtroende för revisionen. Larsson menade att om 

revisorn inte är kritisk till företagets interna kontroller kan revisionen bli bristfällig. Karlström 

tillade att revisorn även bör tillföra goda råd till förbättringar och inte endast peka på bristerna 

i redovisningen. Det är även något som Merchant och Van der Stede (2007) instämmer med.  

Merchant och Van der Stede (2007) skri-

ver att en revisors individuella kompetens 

och dennes benägenhet att rapportera ut-

gör revisionskvalité. Fant (1994) menar 

vidare att kvalitén är även kopplad till 

tidsåtgång och kostnaden för revisionen. 

För revisionskvalité finns det ingen ve-

dertagen definition, men utifrån deras 

förklaringar har vi utvecklat en figur vi 

anser innehåller parametrar för att påvisa 

vad revisionskvalité är. Vi menar att en 

revisors kompetens och benägenhet att 

rapportera, i relation till revisionens tidsåtgång och kostnad utgör vad som menas med revis-

ionskvalité. För att uppnå det, anser vi att revisorer bör arbeta utefter dessa premisser.  

 Byrårotationens inverkan på revisionskvalitén 
Sandart trodde inte att revisionskvalitén skulle påverkas av byrårotationen och menade att 

revisorns kompetens inte påverkas av en avtalad tid. Italien är ett av länderna som har infört 

byrårotation frivilligt och behållit det. I en studie därifrån skriver Cameran, et al., (2015a) att 

revisionskvalitén är lägre under de tre första åren som en revisionsbyrå åtar sig ett uppdrag. 

Anledningen var att det tar tid att lära sig om komplexa organisationers förehavanden. Även 

Ekenstam nämnde att revisionen under de första åren är sämre, då även hon nämnde att det tar 

tid att lära sig om ett nytt företag. Karlström uppgav att om revisionen inte är genomarbetad 

skulle de inte visa upp den för sina intressenter. 

Att kunna kringgå byrårotation för koncerner är möjligt, genom att rotationen genomförs för 

ett utav företaget som ingår i en koncern. När rotation genomförs behåller revisionsbyrån 
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uppdraget i samma koncern. Vi anser att koncernen eftersträvar att ha samma revisionsbyrå, 

framförallt om företaget i frågan är etablerad i flera länder. Ekenstam nämnde att många stora 

företag kan finnas i många länder och att revisionsteamen som hanterar dessa kan uppgå till 

600 personer. Vid en rotation menade hon att den kunskapen skulle gå förlorad, vilket kon-

cernen skulle ha benägenhet att behålla internt. 

Cameran, et al., (2015a) skriver dock att det finns en risk att revisionsteam som arbetar för 

länge med ett företag till slut känner sig som en del utav den. Brännström påpekade det tar tid 

att komma in i komplexa uppdrag för att kunna tillhandahålla den allra bästa revisionen (P1-

morgon, 2016). Det finns en problematik vid byrårotation i de största komplexa företagen, 

som oftast ingår i stora koncerner som finns belägrade i alla delar av världen. För att kunna 

utföra revision på en filial i Sverige är det väsentligt för revisionsteamet med den huvudan-

svariga revisorn i spetsen att lära sig alla kopplingar i koncernen. Vi anser därmed att det 

finns en substans i att revisionen blir undermålig i början av uppdraget.  

Brännström (P1-morgon, 2016) nämnde att revisorer är inbegripna i sina roller och hamnar 

inte i någon beroendesituation. Han menade att det inte finns några konkreta exempel på att 

hotet mot revisorns oberoende skulle ha haft en negativ påverkan på revisionskvalitén. Copley 

och Doucet (1993) skriver dock att ju längre en revisor granskar ett bolag, desto sämre blir 

kvalitén. Anledningen var att revisorn förlorar sin objektivitet vid en längre tids granskning. 

Rennar (P1-morgon, 2016) bekymrade sig över revisorns ämbetstid. Han menade att revisorn 

inte längre är oberoende efter att ha granskat ett företag längre än tio år. Vidare uppger han att 

tystnadsplikten för revisorerna binder revisorn mot att inte kunna flagga för väsentliga prob-

lem i företagen.  

Lennox et al., (2014) skriver att förtroendet för en revisor minskar vid långa avtalsförhållan-

den. Det leder till en ovillighet att ifrågasätta ledningens agerande. Den Europeiska kommis-

sionen skriver att om de huvudansvariga revisorerna inte byts ut med jämna mellanrum, 

kvarstår risken för en jävsituation. Vidare kan revisionen även ha positiva effekter. Cassel 

(1996) menar att med revision i tankarna följer företagets medarbetare redovisningsstandarder 

och principer mer strikt. Trots att syftet med revision inte är att avskräcka utan att visa trans-

parens, kan den ha det. Personer som arbetar med redovisningen i företaget har goda kunska-

per om gällande standarder och principer, men även kunskap om konsekvenserna om dessa 

inte följs. 

 Inverkan på oberoende 
Att stärka revisorns oberoende är en av intentionerna med EU:s revisionspaket, vilket alla res-

pondenterna var införstådda med. Lennox, et al., (2014) poängterar att revisorns oberoende 

stärks vid obligatorisk byrårotation, då denne ännu inte har utvecklat någon relation till upp-

dragsgivaren. Den Europeiska kommissionen (EC, 1996) skriver att en revisor är oberoende 

när denne är objektiv och inte har några kopplingar till det reviderade bolaget. Det är revi-

sorns skyldighet att undersöka om denne är oberoende, eller inte (2001:883, 21§). Påföljderna 

för överträdelser av revisorns oberoende är ringa, som främst utgörs utav tillrättasägelser från 

Revisorsnämnden och Finansinspektionen, såsom i fallet med HQ Bank. Det nya revisionspa-

ketet innehåller dock nya påföljder av vitesbelopp för revisorerna som kan uppgå till en mil-

jon kronor. Detta vitesbelopp blir personligt för revisorerna, vilket Brännström (P1-morgon, 

2016) anser är en väldigt olycklig utveckling.  

De flesta av aktörerna verkar vara ense om att byrårotation bör ske efter tio år. Det var endast 

Finansinspektionen som hade föreslagit en rotationsperiod efter sex år. En rotation efter en 

tioårsperiod anser vi är en rimlig period att rotera på. Anledningen är att det i många fall kan 

ta upp till tre år för ett revisionsteam att få en klar bild av en komplex organisation och att 

oberoendet riskerar att inkrätas efter tio år. Sexårsperiod anser vi är för kort tid för rotation, 
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med tanke på hur stora de kunskaps- och kostnadsmässiga förlusterna skulle kunna vara. I re-

visionspaketet har det även föreslagits att revisorn i revisionsberättelsen får uttala sig om ”be-

tydande fel”. Därmed kommer de olika intressenterna att ha grundligare informationsunderlag 

för att basera sina beslut på. 

Det råder delade meningar kring vilken inverkan byrårotationen kommer att ha på en revisors 

oberoende. Att Brännström (P1-morgon, 2016) inte har sett några konkreta exempel på att 

revisorns oberoende har varit hotad är inte begripligt för oss. Det har framkommit många fö-

retagsskandaler som har indikerat på det motsatta, däribland skandalerna med Enron och 

SCA. I dessa båda fallen har revisorerna haft personliga relationer till företagsledningarna. 

Revisorerna har i de allra flesta fallen tillhört kvartetten ”The Big Four”. Det är direkt inkräk-

tande av revisorns oberoende och som kan skada revisorns objektivitet. Syftet med vitesbe-

loppet, som även Ekenstam och Lundin instämmer med, är att avskräcka revisorn från att 

bryta mot sitt oberoende. Det tror vi kan ha en positiv verkan, då avskräckande metoder har 

fungerat väl tidigare. Storleken på vitesbeloppet är även den rimlig, i relation till vilka belopp 

som de stora företagen förskingrar med hjälp av revisorernas oberoende. Om det sedan är re-

visorn eller byrån som ska ta smällen är däremot mindre klart. Revisorns arvode brukar 

knappast uppgå till en miljon kronor, varför vitesbeloppet bör justeras efter det enskilda fallet 

och endast uppgå till en mer rimlig del av arvodet.  

 Inverkan på kostnader 
I Barbadillo et al., (2006) och Ewelt-Knauer et al., (2012) studier har de kommit fram till att 

kostnaderna för revision kommer att öka vid byrårotation. De menar att det är främst upp-

startskostnaderna som kommer att öka, då revisorerna behöver mer tid i början av uppdraget. 

Barbadillo et al., (2006) har även kommit fram till att kostnaderna för byrårotation överstiger 

dess fördelar, vilket därmed inte blir det mest effektiva sättet att förstärka revisorns oberoen-

de. Det har föreslagits att revisorerna ska ta ut ett fast pris på sina tjänster, men Copley och 

Doucet (1993) menar att det skulle leda till undermåliga redovisningar. Ett fast pris skulle 

även minska attraktionen på branschen, då färre revisorer skulle anstänga för att specialicera 

sig. Även det skulle leda till redovisngar av mindre kvalité. 

Ekenstam menade att kostnaderna inte alls kommer att stiga och att det i dagsläget inte var nå-

got som antydde på det. Anledningen till det var att revisionsbyråerna skulle hamna i en kamp 

för att få de stora uppdragen, vilket inte skulle ge utrymme för ökade kostnader. Hon menade 

istället att det kan bli kostsamt att byta ut hela revisionsteamet, istället för att endast rotera 

den huvudansvarige revisorn. Både Martinsson och Karlström menade att kostnaden för byrå-

rotation inte var det väsentliga. Företagen har utrymme för mindre kostnadsökningar, med an-

ledning av den årliga summan de omsätter.  

Det som däremot kan vara problematiskt är omställningen vid byrårotation de kommer att be-

höva handskas med, menar Martinsson. Han menar att det tar tid att lära sig ett företags alla 

processer och förehavanden. Det är främst ägarna till ett företag som brukar bekosta revision-

en, vilket Eilifsen, et al., (2006) menar blir mindre för varje ägare, ju fler de är. Ewelt-Knauer 

et al., (2012) skriver också att intressenterna kan vara villiga att betala en högre kostnad i ut-

byte mot en bättre revision.  

Byrårotation kan leda till att revisionsbyråerna är mindre ekonomisk beroende av sina kunder. 

Det kan vara incitament till att stärka revisorernas oberoende. Möjligtvis skulle uppstartskost-

naderna stiga för byråerna, men det skulle inte vara märkbart för kunderna då byråerna skulle 

hamna i en konkurrenssituation för att erhålla uppdraget. Vidare är kunderna och ägarna i 

första hand intresserade av att revisionen ska vara av hög kvalité, varför en kostnadsökning 

inte skulle påverka vilken byrå valet skulle hamna på.  
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 Inverkan på revisionstjänster 
EU:s revisionspaket innehåller även en begränsning för revisionsbyråerna att tillhandahålla 

rådgivningstjänster som överstiger 70 % av det totala revisionsarvodet (SOU, 2015:49). Kom-

missionen (Grönbok, 2010) anger att det uppstår en störning i uppfattningen av de finansiella 

rapporterna, när revisorerna utför rådgivningstjänster och revision på samma bolag. Rennar 

(P1-morgon, 2016) menar att begränsningen är bra, då det uppstår en situation av intressekon-

flikter när revisorerna exempelvis säljer skatterådgivningstjänster och samtidigt granskar om 

företaget betalar sina skatter. Om revisorns oberoende inte försvagas bör en revisor kunna äg-

na sig åt rådgivning, skriver Cassel (1996). Dock menar Merchant och Van der Stede (2007) 

att revisorn endast bör ägna sig åt revision, då dennes självständighet förloras.  

Revisionsbyråerna har börjat förbereda sig inför införandet av byrårotation, uppgav Eken-

stam. Hon menade att byråerna behöver en stabil bas med andra intäkter än revisionsintäkter 

på grund av osäkerheten i revisionsintäkterna. Byråerna kommer därmed att jobba mer med 

rådgivningstjänster, än med revision. Det var så förhållandet mellan rådgivning och revision 

såg ut på revisionsbyråerna i andra länder, menade Ekenstam. Hon säger vidare att i Sverige 

kommer man att se över vilka medarbetare som kan arbeta med rådgivning och förflytta de 

och samtidigt få ner antalet anställda. Kunderna använder revisionsbyråerna till olika rådgiv-

ningstjänster, såsom skattekonsultation och rådgivning vid eventuellt bolagsförvärv, menade 

Karlström.  

Genom att begränsa rådgivningstjänsternas del i revisionsarvodet kan Kommissionen få bukt 

med de intressekonflikter som uppstår. Dock är rådgivningen fortfarande en stor del av arvo-

det, vilket endast skulle leda till en begränsning. Revisionsbyråerna är i princip lika kompe-

tenta och har likvärdiga erfarenheter, som vi tror innebär att rådgivningen från dem är likvär-

diga. Därmed är rådgivningstjänsterna homogena. Denna begränsning kommer inte att leda 

till att företag inte kommer att använda sig utav rådgivningstjänster, bara för att de inte kan 

erhålla det av den byrå som utför revisionen. Som Ekenstam förklarade går revisionsbyråerna 

mot en mer rådgivningsinriktad verksamhet. Det kommer innebära att de kommer att kunna 

bibehålla sina intäkter, och endast ha revisionen som en sidosyssla.  

Vi undrar härmed hur detta kommer att inverka på revisionskvalitén. Om revisionsbyråerna 

inte kommer att kunna avvara den tiden som krävs för revision kan den bli undermålig. Om 

det blir som Ekenstam förutspår, att kostnaderna inte kommer att öka, är det en god indikation 

för kunderna att hålla kostnaderna nere. Dock är kostnaden inte en avgörande variabel vid val 

av revisionsbyrå, men en viktig sådan när revisionskvalitén utvärderas. Därefter är revisorer-

nas benägenhet att rapportera avvikelser en faktor att ta hänsyn till. Om revisionen inte är ett 

företags huvudverksamhet är revisorerna inte lika bundna till kunden och har inte de ekono-

miska incitamenten till att behålla en kund. Därmed har revisorerna större frihet att rapportera 

avvikelser. Det som däremot är viktigt för revisorerna är att bygga upp relationer. Ekenstam 

nämnde att relationer är en viktig del i revisorernas arbete, då revisionen bygger på det. Utan 

goda relationer kan bolagsföreträdarna undanhålla information från revisorerna.  

Om revisorn i sitt arbetsutövande måste ha goda relationer till sina kunder, funderar vi då vart 

gränsen går mellan goda relationer och oberoendets inkräktande. För att få tillgång till väsent-

lig information är tillförlitlighet en viktig faktor, som man bygger upp genom goda relationer. 

IFAC:s (2007) rekommendationer innehåller rekommendationer för en revisor att följa för att 

utföra en god revision. Dessa rekommendationer utgör god revisionssed och inrymmer att 

revisorn ska införskaffa tillräcklig mängd underlag för att kunna redogöra om revisionen har 

utförts enligt uppsatta lagar och rekommendationer (IFAC, 2007). Utan goda relationer är det 

svårt för revisorn att komma i besittning av väsentlig information som utökar revisionens kva-

lité. Vidare är det viktigt att revisorns oberoende inte inkräktas, vilket kan leda till att revisi-

onen blir undermålig.  
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5.2 Marknadsstruktur 
Vi anser att det råder monopolitisk konkurrens för revisionsbranschen i dagsläget. Hultkrantz 

och Söderström (2011) förklarar att det råder monopolitisk konkurrens när marknaden består 

av ett flertal aktörer. När ett fåtal av dessa diversifierar sig, ger det fördelar gentemot konkur-

renterna. Vi anser att de stora revisionsbyråerna ”The Big Four” diversifierar sig genom att 

inneha resurser nödvändiga för att bemöta kunder med verksamheter runtom i världen. Byrå-

erna är etablerade i ett flertal länder samt har fler anställda för att tillgodose behoven för de 

allra största företagen och koncernerna. Globalisering och antal anställda är två variabler som 

även behandlades av Ekenstam. Hon menade att byrån kunde tillsätta 600 medarbetare för re-

videring av hela koncernen med verksamheter runtom i världen. Utöver tidigare berörda vari-

abler är kompetens en viktig variabel för diversifiering. Det finns en tendens aktörer utgår 

ifrån att de stora revisionsbyråerna har god kunskap. Lundin uttalade sig om att en kvalitets-

stämpel köps när byråerna levererar god revision. Denna kvalitetsstämpel får man genom att 

anlita en av de stora revisionsbyråerna, enligt Karlström och Larsson.  

Ett av de önskade målen med EU:s revisionspaket är att rubba marknadsdominansen som de 

stora revisionsbyråerna har. Det var intentionen av EU kommissionen med framtagande av 

Grönbok (2010). Ett mål som Ekenstam är medveten om. Påföljden om intentionen infrias är 

att det skulle förhindra marknadsdominansen som ”The Big Four” har med nuvarande situat-

ion. Det skulle i sin tur medföra att marknaden blir en perfekt konkurrens och att inga inträ-

deshinder finns för mindre byråer att erhålla fler uppdrag av finansiella företag och företag av 

allmänt intresse. GT är en revisionsbyrå som ligger strax under ”The Big Four” och som skul-

le kunna gynnas av upplösningen på marknaden. Det skulle i sin tur leda till att man talar om 

”The Big Five” i Sverige istället för ”The Big Four” i framtiden. Det skulle i sin tur stärka 

GT:s anseende till att bli en seriös kandidat för att få de allra största uppdragen. 

PwC Sverige är i dagsläget marknadsledande (Konsultguiden, 2013). Om de stora revisions-

byråerna erhåller fler marknadsandelar kan det resultera i att ”The Big Four” stärker sin posit-

ion och PwC får en marknadsmakt. Det skulle leda till att inträdeshindren blir högre än nuva-

rande situation i Sverige (Hultkrantz & Söderström, 2011). Det blir därmed svårare för nya 

byråer att etablera sig och för mindre byråer att växa. Man ska fortfarande ha i åtanke att låga 

inträdeshinder inte heller är positivt, såsom Axelsson uttryckte sig. Det får inte bli vilda väs-

tern på marknaden.  

I en möjlig marknad med perfekt konkurrens, skulle man kunna tänka sig att dagens stora 

revisionsbyråer utnyttjar marknadsdominansen och dess resurser för att kunna utveckla och 

förstärka sina anseenden. Vi anser att ett möjligt utfall med obligatorisk byrårotation är där-

med det motsatta än den önskade effekten, nämligen att de stora revisionsbyråerna får allt fler 

uppdrag. Att förstärka byråernas anseenden kan leda till att de mindre byråerna konkurreras ut 

och effekten blir att ett oligopol bildas på marknaden. Vi härleder detta antagande utifrån upp-

fattningen om byrårotation som Lundin, Ekenstam och samtliga kunder uppgav under inter-

vjuerna. Men även från trenden, att stora uppdrag avseende börsnoterade företag och finansi-

ella företag av allmänt intresse väljer att anlita stora revisionsbyråer. En trend som möjligen 

kan fortgå, enligt Ekenstam. Det skulle eventuellt innebära att mindre byråer väljer att nischa 

sig på medelstora företag och rådgivningstjänster.  

Enligt Catanach Jr. och Walker (1999) kan mindre byråer som nischar sig, samt ökade kost-

nader vid kortare ämbetstider medföra att trenden med att större uppdrag tillfaller de stora 

revisionsbyråerna kvarstå. Det skulle innebära att de stora uppdragen fortsätter att vara be-

gränsade till de stora revisionsbyråerna. Det är inte bara ökad marknadskoncentration som 

kan vara en negativ effekt på grund av obligatorisk byrårotation. Mindre byråer kan eventuellt 
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förlora uppdrag om fler mindre företag i framtiden väljer att anlita en av de stora revisionsby-

råerna.  

I Grönbok (2010) skriver kommissionen att åtgången till den finansiella information blir osä-

ker när det är färre stora byråer som granskar stora komplexa företag och koncerner. Även det 

är en av anledningarna till framtagandet av revisionspaketet. När det är ett fåtal stora revisi-

onsbyråer som tar sig an de största uppdragen kan konsekvensen vara att de byråerna kan 

utforma revisionen utefter egna premisser och därigenom påverka en hel bransch. Därmed 

kan det uppstå en situation där revisionsbyråerna får större inflytande över regeltillämpningar-

na och framtagandet av revisionsstandarder. Utformar de största revisionsbyråerna sina egna 

standarder, blir det svårt att ifrågesätta deras arbete. 

Ett annat möjligt utfall av regleringen är kartellbildning. Axelsson förklarade i sitt uttalande 

att det inte föreligger några bevis till att det finns kartell i revisionsbranschen i dagsläget, samt 

att förutsättningarna för kartellbildning inte nödvändigtvis härleder till det utgången. Vi ser 

dock en framtidsmöjlighet att de stora revisionsbyråerna samarbetar för att behålla kunder-na 

mellan varandra. Det leder till att de kan behålla marknadsdominansen och därmed intäkterna 

som fler uppdrag medför. Samarbete mellan byråerna skulle exempelvis vara att dela med sig 

av specifik kunskap om kunden till nästkommande revisionsbyrå. En kund som har kännedom 

om det kan rotera mellan dessa byråer för att kunna bibehålla den höga revisionskvalitén. Det 

är därför av vikt att Konkurrensverket avsätter fler resurser till revisionsmarknaden i försätt-

ningen, vilket inte är det intryck vi får av myndighetens yttrande om revisionspaketet. Det är 

av betydelse att Konkurrensverket fokuserar på denna marknad, av den orsaken att en eventu-

ell kartell kan leda till stora konsekvenser för svenskt näringsliv. 

5.3 Planerad förändring och offentlig reglering 
EU:s revisionspaket bygger på Grönbok (2010) och är en typ av förändring som kan kopplas 

till Jacobsens (2013) förändringsmodell bestående av fyra faser. Reglering av revisionsbran-

schen är enkel att åstadkomma, eftersom det är en lagstadgad tjänst förklarade Ekenstam. Vi 

begrundar vår antagande om marknadsläget och Grönbok (2010) att EU:s revisionspaket ut-

vecklades för att förhindra att marknaden utvecklas till ett oligopol med stora inträdesbarriärer 

(se Tabell 2.2).  

En förändring verkställt av en yttre drivkraft kan byråerna inte påverka, utan tvingas att följa 

den. Det obligatoriska kravet på byrårotation kan jämföras med en planerad förändring av 

yttre drivkrafter (Jacobsen, 2013). Anledningen är att det har sitt ursprung i att EU-kommis-

sionen strävar efter att hindra att de stora revisionsbyråerna bibehåller sin marknadsdominans 

samt att förbättra revisionskvalitén. Den första fasen i en planerad förändring går i linje med 

EU-kommissionens behov av förändring, då ett problem har upptäckts avseende bland andra 

revisorns oberoende och marknadsdominansen. För de stora revisionsbyråerna är det upptäck-

ta problemet att marknadsstrukturen kan komma att förändras. PwC har inför förändringen 

genomfört en SWOT-analys, som bland annat visat att det föreligger ett hot på att pressa ner 

revisionsarvodena.  

Den andra fasen med utarbetning av lösningsförslag går i linje med remissvaren för att erhål-

la åsikter kring EU:s revisionspaket. För revisionsbyråerna leder första fasen till att byrån ar-

betar för att effektivisera revisionen och få upp marginalerna, samtidigt som byrån söker efter 

nya möjligheter. En möjlighet kan vara att finna potentiella intäktskällor i form av företag 

som eventuellt kommer att rotera byrå. Därmed kan byråerna bibehålla sina intäkter från re-

visionsverksamheten och samtidigt ha rådgivningstjänsterna som huvudintäkter. Den tredje 

fasen är bearbetning av en plan för genomförande. För lagstiftare gäller det att se till att lagen 

träder i kraft för att motverka de problem som upptäcktes i första fasen. Revisionsbyråerna 

bör å andra sidan förbereda sig inför implementeringen. Ekenstam lyfte upp att det finns sär-
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skilda övergångsregler som man ska ta i beaktande och revisionsbyrån, där hon är verksam 

studerar bland annat vilka individer som kan övergå från revision till rådgivning.  

De tillfrågade kunderna hade frivilligt roterat revisionsbyrå. Det tyder på att det finns företag 

som roterar byrå även om det inte vore obligatoriskt. Lagförändringen kommer dock påverka 

tidsaspekten avseende byrårotation. Kunder begränsas numera till ett fåtal byråer var tionde år 

om de har haft flera byråer till olika tjänster, som Ekenstam förklarade. Exempelvis om ett 

företag har haft en byrå för rådgivningstjänster och ett annat för revision. I och med det tvin-

gas företaget endast att välja mellan två byråer efter tio år. Om man utgår från att kunder ten-

derar att välja byråer som tillhör "The Big Four", som Ekenstam och Lundin menade. 

Men som tidigare nämnt, kan utfallet vara olika beroende på hur intressenter beter sig i och 

med lagförändringen. Att kunden avgränsas till att välja mellan färre byråer, kan eventuellt 

även medföra att marknaden utvidgas, om de stora byråerna i Sverige inriktar sig på rådgiv-

ningstjänster framför revisionstjänster. Liksom den internationella utvecklingen av markna-

den, enligt Ekenstam. Samtidigt som kunden tänker utanför ramarna för revisionstjänster kan 

utvecklingen leda till att kunderna väljer andra byråer, som exempelvis GT och BDO. Det 

skulle medföra att de mindre byråerna får större möjligheter till att vinna fler marknads-

andelar för revisionstjänster.  

Vi delar uppfattning med Ekenstam avseende en eventuell avskaffning av den planerade för-

ändringen, likt avskaffningarna i Spanien och Turkiet av revisorsrotation (Arel, et al. 2005; 

Copley & Doucet, 1993). För att krav på obligatorisk byrårotation ska avskaffas är det dock 

en komplicerad process eller i alla fall långvarig process. Det kommer krävas minst 3-5 byrå-

rotationer för att kunna mäta effekten utav det. Först därefter kommer det vara möjligt att be-

döma om lagförändringen har levt upp till de förändringar som eftersöktes, eller inte. 
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6 Konklusioner 

I det här kapitlet drar vi de viktigaste slutsatserna som vi har dragit utifrån den problemställ-

ning vi har haft. Gällande marknadsstrukturen ser vi tre möjliga utfall.  

Stora bolagsskandaler har lett till att revisionsbranschen har behövt ses över och nya regler 

tillämpas för att återuppta dess anseende. Revisorns oberoende anses vara ett symptom till 

skandalerna och även den har varit i behov av att ses över, i avsikt att revisorn ska förbli opar-

tisk. Tidigare har det stiftats i lagen om krav på revisorsrotation, men från EU:s sida anses det 

inte vara tillräckligt. Nu kommer det istället att införas krav på att obligatoriskt rotera den 

byrå som ansvarar för revisionen, s.k. byrårotation. Det innebär att börsnoterade företag och 

finansiella företag av allmänt intresse ska efter tio år rotera revisionsbyrån för att öka tillförlit-

ligheten i revisionen gentemot sina intressenter.  

 Hur kommer byrårotation att inverka på revisionskvalitén för börsnoterade företag och 

finansiella företag av allmänt intresse? 

För att förstå vilken inverkan byrårotation har haft på revisionskvalitén är det viktigt att förstå 

innebörden av den. Merchant och Van der Stede (2007) säger att revisionskvalitén kan mätas i 

termer av revisorns kvalité och dennes benägenhet att rapportera upptäckta felaktigheter. Fant 

(1994) å andra sidan lägger till ytterligare termer i denna definition, som kostnaden och tidsåt-

gången för revisionen. En kombination utav dessa ger en god revisionskvalité. Vid införan-

det av byrårotation kommer företagen, beroende på storleken och komplexiteten av den, att 

under de inledande tre åren ha undermåliga revisioner. Detta för att det kommer att ta tid för 

det nya revisionsteamet att sätta sig in i det nya uppdraget och lära sig om företagets förbin-

delser, både internt inom företaget och externt med omvärlden. Från företagets aktieägares 

syn är det accepterat att revisionskvalitén inte är så hög i början av revisionen, så länge till-

förlitligheten är det. När sedan tio år har passerat är det dags att rotera revisionsbyrån. Re-

visorerna anses då inte längre vara oberoende efter den tiden.  

Byrårotationen kommer leda till att revisorns oberoende ökar när de ekonomiska incitamenten 

som kan inkräkta den minskar. I och med att rotationen måste ske efter en tidsbegränsad pe-

riod, kan det endast finnas kortsiktiga incitament för att bryta sitt oberoende. Om revisorn 

skulle bryta sitt oberoende blir påföljden bland annat att dömas till att betala ett vitesbelopp 

på upp till en miljon kronor. Trots att Brännström (P1-morgon, 2016) tycker att det är en 

olycklig utveckling, kommer detta belopp att ha ett avskräckande syfte för att revisorerna inte 

ska frestas av att bryta sitt oberoende. Dock bör vitesbeloppet justeras efter revisorns arvode, 

för att inte riskera att attraktionen av branschen avtar mer än väsentligt. Det kan leda till en 

brist på kompetenta revisorer. Revisionen kommer inte att bli mer kostsam för företagen. El-

ler i vart fall kommer ökningen på revisionskostnaderna inte att vara märkbar, då revision är 

en självklar del av ett företags verksamhet. De företag som byrårotation avser att tillämpas på 

har goda lönsamheter, vilket tillåter någon smärre kostnadsökning. Vidare kommer det att 

vara en stor kamp mellan revisionsbyråerna för att få dessa uppdrag, vilket kommer leda till 

att byråerna inte kommer att öka sina arvoden för revisionstjänsterna.  

 Hur förbereder en stor revisionsbyrå sig inför byrårotation? 

Ekenstam redogjorde att byråerna genomför en SWOT-analys till följd av byrårotation. Utfal-

let av analysen blir olika beroende på vilken marknadsposition som byråerna har, vilket även 

Ekenstam förtydligade. Vi förutsätter att byråerna införskaffar sig information om byrårotati-

on för att kunna genomföra en fullständig analys. Utifrån analysen utformar byråerna ett till-

vägagångssätt för att smidigt implementera lagförändringen. Byråerna skannar av marknaden 

för att finna möjligheter till att erhålla revisionsuppdrag de inte har i dagsläget. Det avsedda 
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bolaget bearbetas för att bygga upp relationer, som underlättar vid en upphandlingsprocess. 

Parallellt i upphandlingsprocessen försöker byråerna utnyttja möjligheten att sälja rådgivings-

tjänster. Byråerna undersöker vilka anställda som har potentialen till att gå över från revision 

till rådgivning. Den svenska revisionsmarknaden är på väg till att bli mer lik den internation-

ella, där stora revisionsbyråer tillhandahåller rådgivningstjänster i första hand. 

 Vilka effekter kommer byrårotation att ha på marknadsstrukturen? 

Att förutspå framtiden är svårt gällande effekterna som byrårotation kan medföra. Utgången 

av byrårotation är oviss, då det tidigare har gett delade resultat. Regeltillämpningen tidigare 

har dock varit på nationell nivå. Nu införs den istället på hela den Europeiska unionen. En 

möjlig effekt är att marknadsdominansen rubbas och att mindre byråer kan slå sig in på mark-

naden och revidera stora uppdrag. Då GT i dagsläget finns i ett 130-tal länder och BDO i ett 

150-tal, har de resurserna till det. En andra möjlig effekt är att marknaden koncentreras till 

”The Big Four” som genom sin kvalitetsstämpel åtar alla de största uppdragen och rådgiv-

ningstjänsterna. Kartellbildning är en sista effekt. Det är det minst troliga, men ändå ett möj-

ligt utfall. Med anledning av att karteller är olagliga, menar vi kartelliknande verksamheter. 

Även om det i dagsläget inte föreligger några bevis för det kan det uppstå samarbeten mellan 

byråerna med intentionen att bibehålla uppdragen sinsemellan. Det är därför viktigt att Kon-

kurrensverket får fler resurser för att kunna fokusera på revisionsmarknaden. En eventuellt 

kartelliknande verksamhet kan leda till stora konsekvenser för svenskt näringsliv. 

6.1 Studiens bidrag 
Studien förtydligar ett abstrakt begrepp som inte har en tydlig definition. Revisionskvalité är 

något alla vill uppnå, men mångtydigheten gör det möjligt att skapa sin egen tolkning av be-

greppet. Den framtagna definitionen av revisionskvalité är att den uppnås då en revisor har en 

dokumenterad upparbetad kompetens, som används vid revisionen. Vidare är det viktigt att 

revisorn är benägen att rapportera eventuella misstankar om brott eller oaktsamhet av före-

tagsledningen. Sedan sätt revisorns kompetens och benägenhet i relation till det revisionsar-

vode denne tar ut och den tiden det tar att färdigställa revisionen.  

Gällande marknadskoncentration menar vi att mindre byråer kommer att kunna tillskansa sig 

marknadsandelar. ”The Big Four” kommer att ha affärsmodeller likt deras avdelningar i andra 

länder. Nämligen att rådgivningsverksamheterna kommer att utgöra en större del, än revis-

ionsverksamheten. Anledningen är att revisionsverksamheten inte kommer att ha den kontinu-

itet i omsättningen, som dessa byråer eftersträvar. Detta kommer att öppna upp för mindre by-

råer att åta sig större uppdrag, i enlighet med EU:s målsättning. Dock menar vi att de största 

uppdragen fortfarande kommer att tillfalla de största byråerna, med anledning av de resurser 

dessa besitter.  

En viktig konsekvens av byrårotation kommer vara att kunderna blir tvungna att rotera revis-

ionsbyrån även vid tider då företaget genomgår kritiska processer. Det kan skada företaget 

ytterligare, om den nytillsatta revisorn inte har några tidigare kunskaper om företaget. I det 

läget bör det vara möjligt för företaget att flagga för indikationerna som komplicerar byrå-

rotationen. Genom att parallellt anlita en annan revisionsbyrå under de inledande tre åren, 

anser vi att företaget lever upp till att främja revisionskvalitén. Dock endast om företaget ge-

nomgår en kritisk process, annars bör obligatorisk byrårotation tillämpas.  
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7 Kritiskt övervägande 

I det här kapitlet redogör vi för egna kritiska reflektioner till vår studie. Vi avslutar kapitlet 

med att ge förslag på vidare forskning. 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan den deduktiva ansatsen leda till en oanad konsekvens 

som kan leda forskaren på fel spår. Befintliga teorier kan begränsa en forskares tillvägagångs-

sätt och desorientera dennes fokus. En nackdel med att använda en fallstudie som studiemetod 

är att studien blir svår att generalisera. Det innebär komplikationer för andra forskare att upp-

nå samma resultat. Dock är det möjligt att kunna generalisera fallstudier som är av experi-

mentell utformning (Yin, 2007). Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att inom vetenskapen 

är kritiskt tänkande en grundläggande del. Har forskaren ett kritiskt tillvägagångssätt åtnjuter 

även det studien en god reliabilitet. Därför har vi kritiskt övervägt tillämpningen av befintliga 

metoder för att upprätthålla en hög dignitet av studien.  

För oss har det varit fundamentalt att se över hur respondenterna påverkas av byrårotation och 

därmed ställt frågor utifrån det. Att myndigheterna berördes olika av byrårotation var något vi 

fick kännedom om när vi studerade deras yttranden. Därmed blev det viktigt att ställa våra 

intervjufrågor efter byrårotationens inverkan på deras verksamhet. Även om vi ställde frågor 

som förekommit på mallen svarade en respondent att denne inte hade någon kännedom om 

företeelsen. Till exempel när vi frågade om hur konkurrens skulle påverkas till följd av infö-

randet av byrårotation till Finansinspektionen. Det låg inte i deras förehavanden och kunde 

därmed inte besvara frågan.  

Att varken FAR, som är en branschorganisation och Revisorsnämnden, som arbetar med till-

syn över revisionsbranschen hade möjlighet att ställa upp på intervjuer är stora avbräck för 

vår studie. Vi hade troligtvis fått väldigt god information som skulle vara av hög nytta vid 

analysdelen av studien, samt för att erhålla kvalitativa slutsatser. Vidare genomfördes våra 

intervjuer per telefon, vilket medförde för oss att vi inte kunde iaktta våra respondenters re-

aktioner vid besvarandet av våra frågor. Vi fick inte heller det access som vi skulle kunna få, 

genom en personlig intervju. Trots det känner vi att vi fick gehör för våra frågor till myndig-

heter och kunder. När svaren blev likartade upplevde vi en viss mättnad. Vi hade önskat att 

intervjua minst en revisionsbyrå till, men med vår respondents bakgrund och kunskaper är vi 

övertygade om att hennes svar var av representativ karaktär.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Med anledning av att vi avgränsade studien till endast de tre första faserna i Jacobsens (2012) 

förändringsmodell, hade det varit intressant att studera vidare effekterna av byrårotationens 

implementering. Framförallt hade det varit av värde att studera om byrårotation har varit 

lyckat eller om det ska avskaffas som det har gjorts i exempelvis Spanien. Internationellt är 

rådgivningstjänster en större andel av byråernas verksamhet, att studera utvecklingen av den 

svenska marknaden anser vi vara av intresse. Det hade vidare varit intressant att se om revis-

ionsmarknaden förändras och mindre byråer, som GT och BDO får större marknadsandelar.  

I vår studie fokuserade vi utifrån intressenter, kunder och revisionsbyråer. Det är perspektiv vi 

föreslår att den fortsatta studien behandlar, för att kunna generera en studie som kan härledas 

till vår. Till vår studie hade vi endast en revisionsbyrå och det hade varit av värde att ha minst 

två byråer till nästa studie, för att kunna jämföra svaren och dra slutsatser med större grund. 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden föreslår vi används i den vidare forskningen. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Frågeformulär 

Frågor: Byråer 

1. Vad är revisionskvalité? 

2. Hur tror ni att marknaden kommer att påverkas av byrårotation? 

3. Vilka SWOT ser ni med byrårotation? Har ni bearbetat en SWOT-analys? 

4. Hur förbereder ni er inför BR? Har ni utsett en specifik person som har ansvaret? 

5. Kommer ni behöva förändra i er affärsmodell med anledning av BR? 

6. Hur kommer ni att arbeta för att bibehålla era intäkter?  

7. Kommer arvodet för revisorn att bli större vid ett bättre förhandlingsläge?  

Frågor: Myndigheter 

1. Vad är revisionskvalité för er?  

2. Ni skriver vidare att den inte kommer att bidra till finansiell stabilitet. Varför inte? 

3. Dock vill ni att byrårotation för finansiella företag ska vara på 6 år, och inte 10. Hur 

kommer det sig?  

4. Vad tror ni är grundsyftet till BR?  

5. Hur kommer konkurrensen att påverkas av byrårotation? 

6. Hur tror ni att byråerna kommer att reagera på BR?  

7. Är kartellbildning något man oroar sig för och försöker motverka genom BR?  

8. Hur viktigt är det att ha en revisor som är oberoende?  

Frågor: Kunder 

1. Vad är revisionskvalité för er?  

2. Hur är er relation idag med er revisor? Hur länge har ni haft den revisorn? 

3. Varför har ni bytt byrå? (Kunder som har bytt byrå) 

4. Vad är anledningen till att ni inte bytt byrå? (Kunder som inte har bytt) 

5. Funderar ni på att byta byrå? Varför? Varför inte?  

6. Hur kommer relationen till revisorn att påverkas? 

7. Hur viktigt är det att ha en revisor som är oberoende?  

8. Hur planerar ni inför val av byrå?  

9. Är det viktigt att revisionen utförs av ”Big Four”?  

10. Kommer kostnaderna för revision att öka?  

11. Det finns ingen konkret definition på revisionskvalité, vad är revisionskvalité för er? 

 


