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Förord 

 

Att genomföra denna studie har varit intensivt men väldigt lärorikt. För att författa denna 

civilekonomuppsats har hjälp från ett flertal personer förekommit som vi därmed vill rikta ett 

riktigt stort tack till. 

 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som tagit sig tiden att svara på våra frågor och 

därmed bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra vår studie. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Arne Söderbom som med sin gedigna 

kunskap och erfarenhet väglett oss genom hela uppsatsprocessen och kommit med värdefull 

feedback som har varit betydelsefullt för vårt arbete. Vidare vill vi även tacka våra opponenter 

som bidragit med konstruktiv kritik vilket har ökat kvaliteten i uppsatsen. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för ett bra samarbete som lett till att vi idag stolt 

kan presentera denna uppsats. 

 

Trevlig läsning, 

 

Halmstad 2017-05-18 

 

Pierre Dahlén  Patrijote Leka 

Pierre Dahlén  Patrijote Leka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel Revisionspaketets införande - hur påverkas revisionskvaliteten? 

 

Kurs  Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, FÖ7003, 30 hp 

 

Författare  Pierre Dahlén och Patrijote Leka 

 

Handledare  Arne Söderbom 

 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva samt öka förståelsen för hur 

de tre delarna i Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster, 

obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen, kan 

påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. 

 

Frågeställning Hur kommer Revisionspaketets införande gällande begränsade 

konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya 

revisionsberättelsen påverka revisionskvaliteten i Sverige? 

 

Metod För att uppnå vårt syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt 

använts, där intervjuer genomförts med en professor inom 

revision, sex auktoriserade revisorer och FAR:s generalsekreterare. 

Genom att analysera det empiriska underlaget med stöd från 

tidigare forskning har vi kommit fram till hur de tre delarna i 

Revisionspaketet kan påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. 

 

Resultat Resultatet visade att införandet av begränsade konsulttjänster och 

en obligatorisk byrårotation har en positiv påverkan på det synliga 

oberoendet men en negativ påverkan på revisorns kompetens 

vilket innebär att den faktiska revisionskvaliteten påverkas 

negativt medan upplevelsen av revisionskvaliteten ökar. Detta 

visar på svårigheten att fastställa den exakta påverkan på 

revisionskvaliteten, då de två faktorerna som utgör 

revisionskvalitet påverkas olika. Den faktiska revisionskvaliteten 

anses dock öka ju längre mandattid revisorn har hos klienten, då 

revisorns kompetens ökar. Slutligen så anses den nya 

revisionsberättelsen ha en positiv påverkan på revisionskvaliteten 

då den är mer informativ och belyser företagets betydelsefulla 

riskområdena vilket ökar den upplevda revisionskvaliteten. För att 

fortsättningsvis öka revisionskvaliteten är det därmed av betydelse 

att förstå vilken effekt en striktare reglering har samt att revisorn i 

praktiken aldrig är helt oberoende.  

 

Nyckelord Revisorns oberoende, revisorns kompetens, revisionskvalitet, 

Revisionspaketet, begränsade konsulttjänster, obligatorisk 

byrårotation, revisionsberättelse, Sverige. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

Thesis title The introduction of the audit package - how will the audit quality 

be affected? 

 

Course          Independent project in business economics, FÖ7003, 30 credits 

 

Authors       Pierre Dahlén och Patrijote Leka 

 

Mentor        Arne Söderbom 

 

Purpose     The purpose of this study is to describe and increase the 

understanding of how the three parts from the audit package; 

restriction of non-audit services, mandatory audit firm rotation and 

the new audit report, might affect the the audit quality in the 

Swedish context. 

 

Problem statement     How will the audit package introduction in terms of restriction of 

non-audit services, mandatory audit firm rotation and the new 

audit report effect the audit quality in Sweden? 

 

Method       To achieve our purpose a qualitative approach has been used, 

based on interviews with a professor in auditing, six licensed 

auditors and the secretary-general of FAR. Through analysis of the 

empirical data with the support from previous research we have 

concluded how the three parts of the audit package have affected 

the audit quality in Swedish context. 

 

Results      The results concluded that the introduction of restricted non-audit 

services and the mandatory audit firm rotation have a positive 

effect on the auditor’s visible independence but a negative impact 

on the auditor’s competence which means that the real audit 

quality is affected negatively, while the experience of the audit 

quality increases. This shows the difficulty to determine exactly 

how the audit quality is affected, because the two main factors that 

determines the audit quality is affected differently. The real audit 

quality is considered to increase with the increasing terms of office 

with the client, because of the auditor’s heightened competence 

that comes with the longer terms of office. Finally the new audit 

report is considered to have a positive impact on the audit quality 

since it’s more informative and highlights significant risk areas 

within the company which heightens the experience of the audit 

quality. To subsequently heighten the audit quality it is important 

to understand what effect increasing regulations have and 

understand that the auditor practically can’t be completely 

independent. 

 

Keywords      Auditor's independence, Auditor's competence, Audit quality, The 

audit package, Restricted non-audit services, Mandatory audit firm 

rotation, Audit report, Sweden. 
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1. Inledning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de tre delarna i Revisionspaketet, begränsade 

konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen påverkar 

revisionskvaliteten i Sverige. För att skapa en förståelse kring detta presenteras först en 

bakgrund om revisionsyrkets framväxt och vilken roll de har på den finansiella marknaden. 

Vidare beskrivs revisionsyrkets utveckling och drivkraften bakom den striktare regleringen 

inom yrket. Till följd av detta diskuteras kunskapsgapet i tidigare forskning kring vilken 

påverkan begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya 

revisionsberättelsen har på revisionskvalitet i svensk kontext och varför det därmed är 

intressant att undersöka. 

1.1 Bakgrund 

Det var under mitten av 1800-talet i England som den finansiella revisionen började ta form 

(Carrington, 2014; Öhman & Wallerstedt, 2012). Aktiebolagen växte och var i behov av 

externt kapital. För att intressenter skulle investera i företag, krävde de något slag av 

försäkring eller garanti om att det investerade kapitalet förvaltas på rätt sätt. Samtidigt ställde 

de krav på att upprättandet av de finansiella rapporterna var rättvisande. Detta stimulerade 

behovet av kontroll. Lösningen blev revision, där förtroendet blev en viktig faktor. 

Revisorsyrket var under denna tid självreglerat (ibid.). Det fanns inga bestämmelser om hur 

arbetet skulle utföras eller krav på revisorns utbildning. Vidare fanns det inga krav på 

att revisorn var godkänd eller auktoriserad och att oberoendet måste beaktas. Följden blev 

kriser och företagsskandaler som resulterade i en striktare reglering gällande revision och 

revisorn på nationell och internationell nivå (Wallerstedt, 1999). 

 

I Sverige kom lagen om krav på revision 1895 och 1899 grundades revisionsföreningen, 

Svenska Revisionssamfundet, SRS. Medlemmarna i samfundet arbetade antingen heltid som 

revisorer eller arbetade med det som bisyssla (Öhman & Wallerstedt, 2012). År 1912 blev 

revisorsyrket mer professionellt i och med att den privata organisationen, Stockholms 

Handelskammare, gjorde det möjligt att bli auktoriserad revisor (Carrington, 2014; Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Revisorerna hade nu en akademisk utbildning och ägnade sig enbart till att 

arbeta som revisorer. Några år senare, 1923, bildade de auktoriserade revisorerna en egen 

förening som kom att kallas FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer (ibid.). 

  

En av de viktigaste händelserna i Sverige som påverkat revisorsyrket var Kreugerkraschen år 

1932 (Carrington, 2014; Öhman & Wallerstedt, 2012). Kreugerkoncernens auktoriserade 

revisor kom att bli den första revisorn som fick konsekvenser för sitt arbete, vilket blev 

fängelse (Öhman och Wallerstedt, 2012). Kraschen hade väckt intresset för revisorns 

oberoende och behovet av etiska regler. FAR:s medlemmar införde därmed etiska regler år 

1933, men som var hemliga. Dessa kom att uppdateras under flera år vilket också stärkte 

revisorsyrket. Revisorns roll efter kraschen innebar för allmänheten att revisorn skulle 

upptäcka förskingringar och förhindra dessa. Deras fokus var detaljgranskning av ekonomiska 

rapporter, medan bolaget själva skulle granska de interna processerna. Detta ändrades dock år 

1950 då revisorns fokus flyttades från detaljgranskning till interna kontroller. Eftersom FAR 

var de som fortfarande skötte regleringsprocessen för revisionsyrket så kom de att bli ett 

lagreglerat organ i det svenska rangsystemet för revisionsbranschen. År 1949 publicerade 

FAR de första rekommendationerna gällande redovisningsfrågor. Den kom att uppdateras år 

1955, 1961 och 1965 (ibid.). 
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Under 1970-talet så började allt fler företag ha kontakt med utlandet och en del etablerade 

sina dotterbolag i andra länder (Öhman & Wallerstedt, 2012). Revisorerna blev därmed 

tvungna att skapa relationer med internationella revisionsbyråer för att hålla sig aktuella för 

sina klienter. Detta ledde till att revisionsbranschen i Sverige anpassade sig en del utefter de 

utländska revisorernas arbetssätt. Ett samarbete mellan revisionsorganisationerna kom till 

stånd. Syftet med samarbetet var att försöka uppnå en ökad synkronisering i yrkesutövningen 

(ibid.). År 1977 så bildades International Federation of Accountants, IFAC, för att stärka 

redovisningsyrket internationellt (IFAC, 2017). Ett utav derar mål är att utveckla 

internationella standarder inom försäkran och revision (ibid.). Från IFAC utvecklades ett 

oberoende organ, International Auditing and Assurance Standards Board. IAASB:s syfte är att 

stärka allmänhetens förtroende för revisionsyrket, detta genom att förbättra enhetligheten i 

revisionsarbetet runt om i världen (IAASB, 2017). Det var IAASB:s som i sin tur gav ut ISA, 

International Standards on Auditing, som är den internationella revisionsstandard som bland 

annat Sverige måste följa för att utföra sin revision enligt god revisionssed (Carrington, 2014). 

FAR har översatt dessa standarder till svenska. Eftersom det är en standard så innebär det att 

den ska följas i den mån det går, för om lagen säger något annat så gäller det istället (ibid.). 

 

En annan faktor som kom att påverka Sverige inom revisionsyrket var medlemskapet i EU år 

1995 (EU-upplysningen, 2016). Det innebar att lagstiftningen på internationell nivå kom att 

påverka Sveriges lagar. Ett exempel på detta är införandet av EU:s åttonde bolagsdirektiv som 

antogs år 2006 (Carrington, 2014). Det innebar att revisorer nu skulle följa de internationella 

revisionsstandarder som EU-kommissionen fastställde (ibid.). 

 

Trots att kraven ständigt ökar för revisorerna så har företagsskandaler fortsatt att ske. Den 

senaste krisen som väckte stor uppmärksamhet mot revisorerna var finanskrisen år 2008, då 

revisorernas oberoende ifrågasattes. Detta medförde att oberoendefrågan återigen blev aktuell 

(Sikka, 2009). Som en följd av detta infördes den senaste lagregleringen inom revisorsyrket i 

juni 2016, som kom att kallas Revisionspaketet (Prop., 2015/16:162). Syftet med 

Revisionspaketet är att öka revisorn oberoende och därmed stärkta revisionskvaliteten (ibid.). 

Enligt Agélii (2014) är Revisionspaketet en väldigt sträng och komplex reglering som ska 

implementeras. Agélii (2014) menar att det finns delade meningar kring vilken påverkan detta 

egentligen kommer ha på revisionskvaliteten i Sverige och om det kommer att uppfylla sitt 

syfte (ibid.). Det som dock är säkert enligt Agélii (2014) är att det administrativa arbetet 

kommer att öka och att byrårotationen är kostnadsdrivande. 

1.2 Problemdiskussion 

Ökad reglering inom revision 

Revisionsbranschen befinner sig ständigt i en läroprocess där förändringar av lagar och regler 

ställer nya krav på revisorerna. Deras kunskap och kompetens ställs hela tiden på sin spets, 

vilket gör att de ständigt måste uppdatera sig själva och sättet de arbetar på för att kunna 

bibehålla sin relevans på marknaden (Carrington, 2014; Johansson, Häckner & Wallerstedt, 

2005). Enligt FAR (2013) är revisionsbranschen en av de mest kontrollerade och reglerade 

branscherna på marknaden. Detta då revisionen ska utgör en garanti för bland annat 

kreditgivare och investerare (ibid.). 

 

De senaste årtiondena har den reglerade infrastrukturen inom revisionen ökat drastiskt. Innan 

stora revisionsskandaler som Enron och WorldCom så var revisionsyrket självreglerat. Detta 

innebar att organ inom yrket satte sina egna standarder och det var inte så hårt reglerat och 

kontrollerat av regeringar som idag (Knechel, 2016). Även om behovet av ett reglerat och 

kontrollerat arbetssätt existerar, så finns det indikationer om att det hårt reglerade klimatet 
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inom revisionsyrket kan få oavsiktliga konsekvenser samt att dessa anses svåra att förutse 

(ibid.). Smith (2012) argumenterar vidare att den ökade regleringen kan ha både för- och 

nackdelar gällande revisionen och revisorer. En del intressenter tror sig se ett positivt 

samband mellan ökad reglering och effektivare revisionen, samtidigt som regleringen har en 

negativ påverkan på revisionskvaliteten. Ett av argumenten till att kvaliteten minskar har att 

göra med att revisorn lägger mer fokus på att förstå lagar och regler än på själva revisionen. 

Detta då revisorn kan riskera att drabbas av sanktionsavgifter om revisorn inte följer de lagar 

och regler som finns (ibid.). Knechel (2016) menar även att revisionskvaliteten kan bli lidande 

förutsatt att regleringarna begränsar revisorns egna utrymme för professionell bedömning med 

standardiserade tillvägagångssätt samt att revisorns kompetens får ett svagt värde. Då 

grundstenen till kvalitet inom revisionen kommer från kompetens, objektivitet och integritet 

från revisorns sida, och att det ökade kravet på oberoende mestadels är till för intressenternas 

förtroende i revisionen (Edwards, 2014). Öhman och Wallerstedt (2012) menar att tidigare 

forskning pekar på att ökad reglering har gynnat yrket. Det är tack vare den ökade regleringen 

som revisionsyrket fått sin position på marknaden. Enligt Öhmans och Wallerstedts (2012) 

har det dock visat sig finnas ett ömsesidigt samband mellan revisionsbranschens och 

regleringens utveckling. Det är lagarna som styr revisionsbranschen, men det är revisorernas 

misslyckade försök till att anpassa sig efter lagarna som lett till ännu mer reglering (ibid.). Det 

är alltså revisionsskandalerna som i slutändan resulterar till en hårdare reglering (Carrington, 

2014; Saputra, 2015). 

 

“...svaret på misslyckad revision är mer revision.” (Carrington, 2014, s. 246)  

 

Revisionspaketet 

Den ökade regleringen av revisionsyrket fortsätter än idag. Den senaste lagreglering som 

skedde i Sverige gällande revisorer och revision är införandet av Revisionspaketet som 

baseras på ett EU-direktiv samt en EU-förordning (Prop., 2015/16:162). Revisionspaketet är 

ytterligare ett försök till att öka kvaliteten på revisionen samt stärka förtroendet för 

revisionsbranschen (ibid.). Revisionspaketet innehåller bland annat begränsad möjlighet för 

revisorn att tillhandahålla konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och ökade krav på 

revisionsberättelsen (Prop., 2015/16:162). 

 

Begränsningen av konsulttjänster är ett försök att öka revisorns oberoende (Wang & Hay, 

2013). Detta då de höga inkomsterna från konsulttjänsterna skapar en oro för revisorns 

incitament att agera efter eget intresse. När revisorn har eget intresse hos klienten kan 

oberoendet ifrågasättas (Quick, Sattler & Wiemann, 2013). Även med detta sagt så kan 

revisorns konsultation leda till eliminering av ett flertal problem hos klienten, vilket leder till 

en effektivare och lättare revision (Wang & Hay, 2013). Medan den obligatoriska 

byrårotationens syfte är att öka revisorns oberoende genom att eliminera långa förhållanden 

mellan revisor och klient (Edwards, 2014). Långa förhållanden mellan revisor och klient kan 

också leda till att revisorn blir mindre effektiv i sin arbetsroll och att detta i sin tur leder till 

sämre kvalitet i revisionen (Lu & Sivaramakrishnan, 2009). Även med regulatorernas goda 

avsikt med den obligatoriska byrårotationen så finns det en oro att det istället medför mer 

skada än nytta. Geiger och Raghunandan (2002) menar att det finns större brister i revisorns 

rapportering i början av ett revisionsuppdrag, än det finns då revisor och klient har haft ett 

långt samarbete. Detta är på grund av den tid det tar för revisorn att sätta sig in i ett nytt 

uppdrag. Vidare så avser den nya revisionsberättelsen att tillfredsställa efterfrågan på mer 

information avseende den finansiella rapporteringen, som intressenterna har (Lennartsson, 

2015). Men Lennartsson (2015) menar att en inneboende konflikt uppstår då revisorn ska ge 
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mer information, men förhindras att ge mer information än vad som redan är känt, eftersom 

mer information riskerar att skada bolaget.  

 

Det finns mycket forskning angående obligatorisk byrårotation, konsulttjänster och en utökad 

revisionsberättelse. Dock finns det ingen forskning om dessa delar ur ett svenskt 

revisionsperspektiv. Det existerar alltså ett kunskapsgap om vad dessa regleringar kan ha för 

påverkan på revisionskvaliteten i Sverige och det är det vi avser att studera i denna uppsats. 

 

Kulturella skillnader inom revision 

Cowperthwaite (2010) menar att nyligen utförd forskning tyder på att kulturen vi formas i 

sätter sina spår i människan i tidig ålder, och efter 10–12 års ålder är det nära till omöjligt att 

göra en kulturell omvandling utan extrema längder av ansträngning. Detta leder till att redan i 

tidig ålder utvecklar människan sitt sätt att relatera till sin omgivning. I vuxen ålder har 

exponering till andra sorters kulturer i princip ingen effekt på vårt sätt att vara. Vidare 

argumenterar Cowperthwaite (2010) att kulturella olikheter resulterar i olikheter i 

revisionsprocessen. Exempelvis är vissa globala revisionsregler principbaserade och ger inga 

exakta riktlinjer för hur detta ska utföras, vilket leder till att dessa regler utförs på olika sätt 

beroende på hur kulturen ser ut, och därmed hur vi tolkar dessa principer. Cowperthwaite 

(2010) menar att vi alla ser världen ur våra egna kulturella linser och att vi endast kan tolka 

nya krav på revisionen endast från det perspektivet. Länder som skiljer sig kulturellt från 

organen som inför dessa nya regler i revisionen, kan till och med misstolka avsikten med 

dessa krav och bli vilseledda (ibid.). 

 

Det finns olika resultat i tidigare forskningen kring konsulttjänster, byrårotationen och en 

utökad revisionsberättelse påverkan på revisionskvaliteten beroende på vilket land 

forskningen har genomförts i. Exempelvis i Italien har en obligatorisk byrårotation varit aktiv 

sedan år 1975 och där visade det sig i en studie utförd av Corbella, Florio Gotti och 

Mastrolias (2015) att byrårotationen har en positiv effekt på revisionskvaliteten. Medan i 

Sydkorea där en obligatorisk byrårotation infördes år 2006, men sedan togs bort igen år 

2010, kunde ingen förändring i revisionskvaliteten bevisas (Kwon, Lim & Simnett, 2014). 

 

Vidare har Malaysia till skillnad från vissa andra länder inget strikt förbud för att revisorn 

tillhandahåller konsulttjänster till sina klienter. De har istället etiska riktlinjer vilket tillåter 

revisorn att utföra konsulttjänster till den grad att oberoendet inte äventyras (Abdul Wahab, 

Gist & Nik Abdul Majid, 2014). Abdul Wahab et al. (2014) menar då att Malaysia är ett 

perfekt underlag för att studera hur revisorns konsulttjänster kan komma att påverka 

revisionskvaliteten. Abdul Wahab et al. (2014) lyfter fram att deras resultat pekar på att 

revisorns konsulttjänster faktiskt ökar kvaliteten i revisionen samt effektiviteten i revisionen 

på grund av den spill-over kunskap som revisorn samlar på sig. Vidare menar Wang och Hay 

(2013) att Nya Zeeland har en mer kontrollerande revisionsmiljö snarare än en restriktiv 

sådan. Detta innebär att det finns lagar och regler som innebär att revisorns oberoende ska 

kontrolleras oftare snarare än att revisorns oberoende ska regleras hårdare. Wang och Hay 

(2013) resultat indikerar att revisorns oberoende äventyras när revisorn utför konsulttjänster 

till sina klienter och att detta i sin tur påverkar kvaliteten i revisionen negativt. 

 

I Frankrike har revisorer sedan 2003 varit tvungna att rapportera Justification of Assessment i 

sin revisionsberättelse, vilket är i princip samma sak som att rapportera Key Audit Matters 

(Bédard, Gonthier-Besacier & Schatt, 2014). Bédard et al. (2014) har i sin slutsats kommit 

fram till att rapportering av Justification of Assessment/Key Audit Matters inte är så 

informativt som regulatorerna först trodde och att detta inte har någon påverkan på kvaliteten 



 
 

5 
 

i revisionen. Även I Storbritannien infördes nya lagar om revisionsberättelsen år 2012 (Reid, 

Carcello, Li & Neal, 2016). Revisorn ska rapportera bedömningen och upptäckterna av 

signifikanta risker inom företaget vilket i princip är samma sak som rapporteringen av Key 

Audit Matters, där bådas syfte är att öka förståelsen för revisionen. Reid et al. (2016) menar 

att de inte kan hitta några bevis för att de nya reglerna avseende revisionsberättelsen påverkar 

kvaliteten i revisionen på något sätt. 

 

Reglering inom revisorsyrket är nödvändigt, men när det blir allt för styrt och hårt reglerat 

finns det risk att det motverkar revisorernas kreativitet och analyser (Carrington, 2014; FAR 

2013). Det är därmed av stor vikt att förstå vilka effekter en ökad reglering kan ha utifrån ett 

svenskt revisionsperspektiv, eftersom Sverige till stora delar skiljer sig från många andra 

kulturer (Cowperthwaite, 2010). 

1.3 Problemformulering 

Hur kommer Revisionspaketets införande gällande begränsade konsulttjänster, obligatorisk 

byrårotation och den nya revisionsberättelsen påverka revisionskvaliteten i Sverige? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva samt öka förståelsen för hur de tre delarna i 

Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya 

revisionsberättelsen, kan påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen fortsatta disposition är följande: 

 

2. I kapitel två presenteras studiens teorimodell som ligger till grund för vår teoretiska 

referensram. Sedan inleds revisionen ur ett agentteoretiskt perspektiv. Där kommer vi att 

beskriva syftet med revision och vad revisorn bidrar med. Sedan kommer vi att definiera ordet 

revisionskvalitet och beskriva hur oberoendet och kompetensen påverkar kvaliteten på 

revisionen. Efter det kommer avsnittet om införandet av Revisionspaketet och de tre utvalda 

delarna vi valt att fokusera på, nämligen begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation 

och den nya revisionsberättelsen. 

3. I det tredje kapitlet förklarar vi vårt tillvägagångssätt under uppsatsprocessen. Vi börjar 

med förklaring av vårt interpretativa synsätt, valet av den induktiva ansatsen och den 

kvalitativa metoden. Vidare diskuteras informationsinsamlingen, uppsatsens trovärdighet och 

etiska överväganden.  

4. I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer 

för att genomföra undersökningen. Empirin består av åtta respondenterna, där sex är 

auktoriserade revisorer, en är professor inom revision och en är generalsekreterare på 

branschorganisationen FAR. 

5. I kapitel fem analyseras det empiriska underlaget med hjälp av teorin, där likheter och 

skillnader identifierats. Sedan har en jämförelse på respondenternas utsagor gjorts för att hitta 

mönster och därmed skapa en förståelse för hur de tre delarna i Revisionspaketet kan påverka 

revisionskvaliteten i Sverige. 

6. I det sjätte kapitlet presenteras en sammanfattning av undersökningens resultat kopplat till 

uppsatsens problemformulering och syfte. 
7. I kapitel sju presenteras studiens slutsatser baserat på de två tidigare kapitlen, analys och resultat. 
Vidare presenteras studiens bidrag och förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer uppsatsens referensram att presenteras. Inledningsvis diskuteras syftet 

med revision ur ett agentteoretiskt perspektiv, för att sedan gå vidare och presentera 

nyckelbegreppet för uppsatsen, nämligen revisionskvalitet. Till följd av detta presenteras 

begreppen oberoende och kompetens som enligt vår referensram är grundpelarna i 

revisionskvalitet. Vidare presenteras och diskuteras Revisionspaketet och dess tre delar som 

vår uppsats fokuserar på. Dessa är begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och 

den nya revisionsberättelsen. Referensramen ger läsaren av denna uppsats en tydlig bild av 

möjliga kausaliteter mellan Revisionspaketets olika delar och revisionskvaliteten och dess 

olika delar. 

2.1 Studiens teorimodell 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Revisionspaketets påverkan på revisionskvaliteten. 

 

Figur 1 illustrerar den teorimodell som vår teoretiska referensram utgår från. Behovet av 

revisor diskuteras ur ett agentteoretiskt perspektiv där kontraktssituationen mellan principal 

och agent, informationsasymmetrin och riskfördelningen ligger till grund för revisorn som en 

försäkran. Det är väldigt viktigt för kontraktet mellan principal och agent att revisorn har 

kompetens nog för att hitta felaktigheter och sedan är oberoende nog att rapportera dem 

(Watts & Zimmerman 1983). Revisionspaketet avser att öka revisorns oberoende (Prop., 

2015/16:162). Men en allt för hårdare reglering gällande oberoendet kan få en negativ 

påverkan på revisorns kompetens, vilket i sin tur kan leda till sämre kvalitet i revisionen 

(Knechel, 2016). 

 

Vidare så behandlas dessa begrepp i teorimodellen som ligger till grund för vår 

forskningsfråga: oberoende, kompetens och revisionskvalitet.  I teorin beskrivs vad 

Revisionspaketet 

Konsulttjänster 

Byrårotation 

Revisionsberättelsen 

Revisorn 

Kompetens 

 Revisionskvalitet 

Oberoende 

Revision ur ett agentteoretiskt perspektiv 
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revisionskvalitet är och hur oberoendet och kompetensen påverkar detta för att i sin tur 

beskriva vilka faktorer som påverkar oberoendet och kompetensen. Triangeln i figuren 

illustrerar hur de tre komponenterna hänger samman där kompetens och oberoende är 

grundpelarna för revisionskvaliteten. Knechel (2016) menar på att oberoendet och 

kompetensen har en avgörande roll på revisionskvaliteten. Detta då de påverkar sannolikheten 

för revisorn att hitta felaktigheterna i revideringen och rapportera dessa (ibid.). Eftersom det 

finns många faktorer som kan påverka oberoendet och kompetensen är det därmed av 

betydelse att lyfta fram dessa och skapa en förståelse för hur de påverkar revisionskvaliteten. 

Pilarna i modellen illustrerar påverkan. 

 

Under rubriken Revisionspaketet framförs de olika delarna i paketet som vi valt att fokusera 

på, nämligen begränsande konsulttjänster, byrårotationen och den nya revisionsberättelsen. 

Varje del presenteras var för sig, där för- och nackdelarna med dessa lyfts fram och vilken 

påverkan de har på revisionskvaliteten. Under konsulttjänster beskrivs orosmomentet från 

intressenterna och regulatorernas sida som grundar sig i det stärkta ekonomiska förhållandet 

mellan revisorn och klient som kan skada revisorns oberoende (Carrington, 2014; Wang & 

Hay, 2013; Quick & Warming-Rasmussen, 2015). Därmed är begränsningen av dessa tjänster 

ett steg i att stärka oberoendet och även revisionskvaliteten. Samtidigt som annan forskning 

visar på ett negativt samband mellan begränsade konsulttjänster och revisionskvalitet 

(Ahmed, 2014; Carrington, 2014). 

 

Under byrårotationen förklaras hur bytet av en revisionsbyrå vart tionde år ska ske för 

finansiella företag. Detta för att minska risken att revisorns oberoende påverkas, då revisorn 

anses leverera lägre kvalitet i revisionen ju längre förhållandet med klienten löper (Mohamed 

& Habib, 2013). Ahmed (2014), Chi (2005) och Edwards (2014) menar dock att rotationen 

medför nackdelar för kvaliteten i revisionen de första åren eftersom det tar tid för en ny 

revisor att förstå företaget. Dessutom så menar Edward (2014) att byrårotationen medför en 

ökad kostnad. 

 

Slutligen så beskrivs de nya kraven på revisionsberättelsen, där mer information om 

revisionen ska framföras så som specifika risker eller fokusområden och hur dessa har 

hanterats (Bédard, Gonthier-Besacier & Schatt, 2014; Lennartsson, 2015). Detta medför en 

ökad revisionskvalitet för intressenterna då de får mer information inför sina 

investeringsbeslut (Lawson och Schwartz, 2014). Dock så menar George-Silviu och Melinda-

Timea (2015) att i och med den ökade informationen så kommer användarna ha svårt att ta till 

sig det, då det blir mycket information att bearbeta. 

2.2 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt där principalen (en 

eller flera personer) anlitar agenten (en annan person) för att utföra en tjänst åt principalen, 

vilket involverar en viss auktoritet i beslutsfattandet för agenten. Om både principalen och 

agenten har nyttomaximering som mål så finns det en stor möjlighet att agenten inte alltid 

agerar i principalens bästa intresse. Jensen och Meckling (1976) argumenterar att det alltid 

kommer förekomma avvikningar från principalens optimala intresse, då fördelningen av risk 

mellan principalen och agenten gör att synen på risken förhåller sig olika mellan parterna. När 

agenten agerar i avvikelse från principalens nyttomaximering uppstår residualkostnader. 

Jensen och Meckling (1976) menar att principalen kan minimera avvikningar från 

principalens intresse och i sin tur residualkostnaderna genom att skapa incitament för agenten, 

som exempelvis bonusar baserade på prestation som gynnar principalen. Principaler kan även 

införa övervakning av agentens agerande som revision och andra system som ökar 
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informationen av agentens agerande, eller uppföra ett kontrakt där agenten får stå till svars 

ekonomiskt för sina handlingar som avviker från principalens intresse. Jensen och Meckling 

(1976) anser dock att generellt sätt är det omöjligt att helt kostnadsfritt säkerställa att agenten 

agerar efter principalens optimala intresse.  

 

Corbella, Florio, Gotti och Mastrolia (2015) lyfter fram att separationen av ledning från 

ägande i ett företag leder till ett moral hazard problem. Detta innebär att agenten (ledningen) 

strävar efter att maximera sin egen nytta på bekostnad av principalen (ägaren). Detta problem 

förstärks av informationsasymmetrin som föreligger mellan agenten, som driver företaget och 

vet mer om det och dess framtid, och principalen. Corbella et al. (2015) menar att revision är 

ett sätt att minska denna informationsasymmetri som existerar mellan parterna. Genom ökad 

informationsflödet om agentens agerande minskar agentens benägenhet att handla i avvikelse 

från principalens intresse, då agenten vet att han eller hon är övervakad. Revisionen fungerar 

därmed som en försäkran om att agentens uttalanden är korrekta och revisorn bidrar med 

kvalitet till de finansiella rapporterna och gör de mer tillförlitliga (Carrington, 2014). Watts 

och Zimmerman (1983) lyfter fram att revision är en effektiv övervakning. Genom att 

begränsa agentens fria och oövervakade svängrum så kommer residualkostnaderna som 

orsakas av agenten begränsas. Watts och Zimmerman (1983) menar dock att revision endast 

är en effektiv form av övervakning under förutsättningen att revisorn kommer rapportera 

överträdelser av kontraktet mellan agenten och principalen. För att revisorn ska rapportera 

dessa överträdelser är det viktigt att revisorn är oberoende och har kompetensen nog att finna 

dessa felaktigheter. Det är också dessa förutsättningar som enligt DeAngelo (1981) och 

Knechel (2016) är grundpelare till en bra kvalitet i revisionen. 

 

Hill och Jones (1992) argumenterar att i ett företag består inte endast principalen av ägaren 

eller ägarna, det finns andra parter som har intresse i företaget och agentens agerande. Dessa 

alternativa principaler inkluderar anställda, kreditgivare, kunder, leverantörer och 

allmänheten. Hill och Jones (1992) menar att exempelvis ligger det i allmänhetens intresse att 

agenten inte förorenar naturen för att nyttomaximera, eller i de anställdas intresse att agenten 

arbetar för en bra arbetsmiljö och rättvisa löneförhandlingar. Informationsasymmetrin som 

föreligger mellan dessa alternativa principaler och agenten kan lätt leda till att agenten 

filtrerar eller förvränger informationen som finns tillgänglig för de alternativa principalerna 

(ibid.). Att samla in och analysera informationens riktighet är för kostsamt och svårt att 

organisera för de alternativa principalerna, då de inte har en gemensam ekonomi eller någon 

form av kontakt i de flesta fallen (ibid.). Revision är då ett bra övervakningssystem som 

agerar som en försäkring för de finansiella rapporterna samt bidrar med en kvalitetsstämpel 

vilket kommer med revisorns oberoende och kompetens (Carrington, 2014). 

2.3 Revisionskvalitet 

Den hårdare reglering har enligt Knechel (2016) inte lett per automatik till mer kvalitet, utan 

det finns de intressenter som är oroliga över att kvaliteten inte är lika hög som den borde vara 

i och med regleringarna. Medan andra menar på att det finns tecken på att revisionskvalitet 

har förbättrats till följd av hårdare reglering (ibid.). 

 

Revisionskvalitet definieras enligt Saputra (2015) som: 

 

“ ‘the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in 

the client’s accounting system and (b) report the breach.’ ” (Saputra, 2015, s.349; DeAngelo, 

1981). 
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Definitionen kännetecknas av två attribut och dessa är kompetens och oberoende. 

 

”Audit quality is generally defined as consisting of two important attributes: competence 

(expertise) and independence (objectivity).” (Knechel, 2016, s.215). 

 

Kompetens påverkar sannolikheten för att en revisor upptäcker fel i sin granskning av de 

finansiella rapporterna, medan oberoendet påverkar sannolikheten att felet antingen justeras 

eller att det avslöjas i revisionsberättelsen (Knechel, 2016; Saputra, 2015). Enligt Saputra 

(2015), Tepalagul (2015), Lin (2015) och Usman (2016) påverkar graden av revisorns 

oberoende revisionskvaliteten. Ju mer oberoende revisorn är desto högre blir kvaliteten på 

revisionen (ibid.). För att öka revisionskvaliteten så måste revisorn alltså sträva efter att öka 

oberoendet och kompetensen (Usman, 2016). Kompetensen och oberoendet är dessutom det 

som en klient är villig att betala för, då det genererar en viss kvalitet i revisionen i form av 

försäkran (Knechel, 2016). Klienter strävar efter att maximera dessa två samtidigt som 

kostnaderna ska hållas nere (ibid.). 

 

Knechel (2016) har i sin amerikanska studie analyserat hur regleringar kan påverka revisorns 

oberoende och kompetens samt sambandet mellan dessa och vilken revisionskvalitet detta 

medför. Knechel (2016) utgår från teoretiska modeller där klienten har olika preferenser. 

Figur 2 och 3 illustrerar revisorns nivå av kompetens på X-axeln och revisorns nivå av 

oberoende på Y-axeln. Linjen som går från origon (Figur 2), indikerar ökade nivåer av 

revisionskvaliteten som en funktion av revisorns kompetens och oberoende. På en oreglerad 

marknad (Figur 2) hade klienten utifrån sina preferenser möjligt hamnat på punkt A eller B. 

En klient (A) som exempelvis enbart vill använda revisorn som en försäkran inför ett banklån, 

nöjer sig med att den totala kvaliteten på revisionen är någorlunda bra. Medan en klient (B) 

som exempelvis är börsnoterat behöver en revisor som bidrar med hög revisionskvalitet. I 

praktiken är dock marknaden reglerad. Regulatorerna sätter ett så kallat minimikrav på 

oberoendet och kompetensen, vilket illustrerar den horisontella- och vertikala linjen från 

oberoendet och kompetensen (Figur 3). Knechel (2016) strävar inte att visa vilken nivå på 

regleringen som är optimal utan visa teoretiskt hur minimikraven kan påverka. Kraven på 

oberoendet och kompetensen eliminerar klientens utnyttjande av revisorstjänster för 

ekonomiska syften (ibid.). Detta gör att klient A i figur 3 inte längre kan utnyttja 

revisorstjänster på det sättet, då revisionskvaliteten inte uppnår minimikraven. Enligt Saputra 

(2015) får revisorn inte heller kompromissa med revisionskvalitet för att försöka uppnå 

ekonomiska fördelar. 
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Figur 2. Oreglerad marknad. 
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Figur 3. Reglerad marknad. 

 

Det vill säga regleringen av revisorsyrket har medfört utmaningar för klienter, revisorer och 

tillsynsmyndigheter (Knechel, 2016). I allmänhet så har regleringen lett till en positiv effekt 

för revisionskvaliteten. Dock kan regleringen leda till problem på lång sikt om revisorer hela 

tiden måste försvara sina bedömningar, berätta om fel som förekommit i processen men som 

inte har någon större betydelse, då allt detta medför en ökad risk för att förtroendet tar skada. 

Dessutom kan hårdare reglering leda till kostsammare revision. Enligt Knechel (2016) har det 

visar sig att mer reglering är bättre, men enbart i de fall där kostnaderna inte är inräknade. 

 

Att en revisor uppfyller regler och lagar men inte minskar risken, medför inte till ökat 

ekonomiskt värde för revisorn. Dessutom så lägger revisorer mer tid på att göra saker rätt så 

att kontrollanterna inte ska komma med invändningar, vilket tar tid från det riktiga uppdraget. 

Revisorer försöker även skapa en mall för sitt arbete för att bli mer effektiva vilket kan 

resultera till mer skada eftersom klienterna är unika och bör betraktas så. Detta leder vidare 

till att revisorns arbete blir standardiserat, vilket kan hämma revisorns expertis då hen inte 

längre kan arbeta på sitt sätt (Knechel, 2016). 

 

2.3.1 Revisorns oberoende 
Revisorns oberoende är grunden i revisionen, det är revisorernas varumärke. Det är tack vare 

oberoendet som det finns en efterfrågan på revision (Ahmed, 2014; Carrington, 2014; Chiang, 

2016; Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 2006; Saputra, 2015). Det är därför ett centralt 

ämne för revisorer men även för investerare och tillsynsmyndigheter (Carrington, 2014). Det 

som väckte intresset för revisorns oberoende var bland annat Enron skandalen, där revisorn 

blev beroende av konsultintäkter vilket gjort att revisorn inte vågade ifrågasätta klienten under 

revideringen (Carrington, 2014; Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 2006; Sinha & Hunt, 

2013). Detta ledde till att de finansiella rapporterna innehöll felaktigheter (Carrington, 2014). 

 

Det är en revisorns uppgift att ge ett objektivt och självständigt yttrande om företagets 

ekonomiska rapporter. Revisorn ska granska rapporterna enligt god revisionssed samt se till så 

redovisningen följer god redovisningssed (Carrington, 2014). För att en revisor ska vara 

oberoende krävs det att revisorns har förmågan att upprätthålla en opartisk och objektiv 

inställning under hela revisionen (Chiang, 2016; Saputra, 2015). Enligt Saputra (2015) måste 

en revisor fritt få bestämma hur utförandet av revisionen ska ske, ha tillgång till allt i företaget 

som är av relevans för revisionen och kunna uttala sig om väsentliga felaktigheter för att 

kunna agera objektivt och opartiskt i sin revision. 

Kompetens 

Minimikrav 

Minimikrav  
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Det finns dock flera situationer där revisorns oberoende kan hotas. För att säkerställa 

oberoendet så kan revisorn tillämpa revisionslagen (1999:1079), där jävsregler finns 

(Carrington, 2014; Riksdagen, 2016). Jävsreglerna handlar om i vilka situationer revisorn 

anses vara beroende av företaget. Andra regler som revisorn kan använda sig av för att skydda 

oberoendet är analysmodellen i revisorslagen (2001:883) (Carrington, 2014; Riksdagen, 

2016).  Det är revisorns ansvar att pröva sitt oberoende inför varje uppdrag. Nackdelen med 

dessa regler är att det omöjligt kan finnas exempel på alla typsituationer som en revisor ställs 

framför, därför måste revisorn själv ta ställning ifall ett uppdrag påverkar oberoendet eller inte 

(Carrington, 2014). De fem typsituationerna i analysmodellen är egenintresse, 

självgranskning, partsställning, vänskap och skrämsel. Dessutom så finns det en 

generalklausul som innebär att en revisor ska avböja ett uppdrag när det föreligger ett 

förhållande som kan påverka revisorns oberoende och förtroende (Carrington, 2014). 

 

Andra situationer som kan påverka revisorns oberoende enligt Tepalagul och Ling (2015) är 

klientens betydelse, utförande av icke-revisionstjänster och längden på revisorns mandattid 

Om klienten står för en stor del av revisorns ekonomiska portfölj så finns det en risk att 

revisorn påverkas av detta. Revisorn har därmed ekonomiska incitament som gör att hen kan 

ge efter för klienten. Det som gör att revisorn kan låta bli att påverkas av detta är 

sanktionsavgifter som hen kan drabbas utav vid fel i revidering, samt att revisorns rykte kan ta 

skada (Tepalagul & Ling, 2015). Det andra som kan påverka oberoendet negativt är 

utförandet av icke-revisionstjänster (Tepalagul & Ling, 2015; Quick & Warming-Rasmussen, 

2015; Wang & Hay, 2013). Detta då revisorns riskerar att granska sitt eget arbete samt att det 

kan stärka det ekonomiska beroendet (Carrington, 2014; Chiang, 2016). Icke-revisionstjänster 

anses nämligen vara mer lönsamma än revisionssuppdragen (Tepalagul & Ling, 2015). I och 

med införandet av Revisionspaketet så har denna möjlighet till icke-revisionstjänster 

begränsats (Prop., 2015/16:162). Dock är det inte enbart negativt med dessa tjänster, utan de 

finns de studier som argumenterar att revisorn får en bredare kunskap om klienter på grund av 

dessa tjänster vilket gör att revisionen blir effektivare och av högre kvalitet (Ahmed, 2014; 

Tepalagul & Ling, 2015; Recker & Robinson, 2007; Wang & Hay, 2013). Samtidigt som 

klienten får ett bättre pris av revisorn än om någon annan hade anställts för arbetet. Detta då 

revisorn redan är insatt i företaget (Tepalagul & Ling, 2015). Det tredje som kan påverka 

revisorns oberoende är längden av revisorns mandattid hos en klient (Ahmed, 2014; Tepalagul 

& Ling, 2015). Det finns en oro om att ju längre en revisor arbetar för en klient, desto större 

är risken att en relation utvecklas mellan dem som i sin tur påverkar revisorns oberoende 

negativt. Detta då revisorn blir mer benägen att agera till fördel för klienten (Ahmed, 2014; 

Chiang, 2016; Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015; Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 

2006; Tepalagul & Ling, 2015). Det vill säga, ju starkare förtroendet blir mellan klienten och 

revisorn desto större är risken att oberoendet påverkas (Ahmed, 2014; Chiang, 2016). Det är 

detta som motiverat regulatorerna att införa rotation för revisorer. Det finns dock de studier 

som menar att ju längre mandattid revisorn har desto mer kunskap får revisorn för klientens 

verksamhet och kan göra en effektiv revision med högre kvalitet (Ahmed, 2014; Corbella, 

Florio, Gotti & Mastrolia, 2015; Tepalagul & Ling, 2015). Det har visat sig att mandattider 

över fem år inte påverkar revisionskvaliteten (Tepalagul & Ling, 2015). Tvärtom, ju längre tid 

revisorn arbetar för klienten desto större är möjligheten att revisorn hittar väsentliga 

felaktigheter. Därmed finns det de som menar att korta mandattider bidrar till lägre 

revisionskvalitet (Ahmed, 2014; Tepalagul & Ling, 2015). Detta gör att de finns studier som 

menar att revisionskvaliteten blir lidande vid rotation (Tepalagul & Ling, 2015). 

 

När oberoendet påverkas så påverkas alltså revisionskvaliteten (Ahmed, 2014; Tepalagul & 

Ling, 2015).  Om revisorn inte är oberoende så finns risken att hen inte lyfter fram 
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oegentligheter, vilket blir en direkt påverkan på revisionskvaliteten (Chiang, 2016; Tepalagul 

& Ling, 2015). Revisionskvalitet innebär att revisorn utföra sin revision i enlighet med de 

revisionsstandarder som finns samt upptäcker och rapporterar felaktigheter som förekommer, 

antingen på grund av felaktigheter eller misstag. Regulatorer har under flera år försökt 

förbättra revisionskvaliteten genom att stärka oberoendet. År 2002 infördes lagen Sarbanes – 

Oxely Act (SOX) i USA som enligt Tepalagul och Ling (2015) haft en positiv påverkan på 

oberoendet. Lagen införde begränsningar av konsulttjänster och att revisorer skulle rotera vart 

femte år. Men redan efter finanskrisen år 2008 så ställdes nya krav på förbättrad 

revisionskvalitet från allmänheten (Chiang, 2016). För att uppnå en god revisionskvalitet så 

krävs det även att revisorn har en professionell skepticism i sin revision. Det innebär att 

revisorn alltid är kritisk i sin granskning (ibid.). 

 

För att en revisor skall kunna agera objektivt och opartiskt är det av stor vikt att revisorn 

känner till intressekonflikterna som kan uppstå mellan revisor och klient (Chiang, 2016). Det 

är när revisorn är medveten om dessa konflikter som de går att eliminera. Även om revisorn 

gör allt för att stärka sitt oberoende i ett uppdrag så kan revisorn aldrig vara helt oberoende. 

Detta då revisorn påverkas av sitt undermedvetna under granskningen av de finansiella 

rapporterna. Det är en personlig bias som inte går att undgå, det vill säga en en mänsklig 

faktor som är viktig att känna till. Enligt Chiang (2016) tar inte regulatorerna hänsyn till den 

mänskliga faktorn vilket gör att de inte kommer att kunna lösa kriserna i revisionen och 

redovisningen. Det handlar inte om att göra striktare regler för att stärka revisorns oberoende 

utan det krävs ökad medvetenhet och kunskap om revisorns etiska dilemman som de ställs 

inför och som kan påverka deras professionella bedömning. Det vill säga det krävs mer 

utbildning för revisorerna (ibid.). 

 

2.3.2 Revisorns kompetens 
Kompetens innebär enligt Usman (2016) att en person har kunskapen och färdigheten att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det genererar goda resultat. En person som är 

kompetent har utbildning, erfarenhet och expertis inom ett visst område (Bonner & Lewis, 

1990; Rodgers, Mubako & Hall, 2017; Usman, 2016). Genom sin kompetens har personen 

möjligheten att tillföra mervärde i sitt arbete (Usman, 2016). För en revisor är det därmed av 

betydelse att vara kompetent då deras uppgifter är kunskapsintensiva (Bonnie & Lewis, 

1990). Det innebär att en revisor som är kompetent bidrar med kvalitet i sin revision då hen 

har kunskap om det reviderade företaget (Usman, 2016). Det som ökar kompetensen hos en 

revisor enligt Ahmad (2014) är när revisorn utför konsulttjänster. Detta då revisorn får en 

djupare inblick i företaget vilket ökar revisorns kunskap om klientens verksamhet. Resultatet 

blir en effektivare revision med högre revisionskvalitet (Ahmad, 2014; Quick & Warming-

Rasmussen, 2015) 

 

Kompetensen har även en avgörande roll för revisorns möjlighet till en professionell 

skepticism i granskningsarbetet (Rodgers, Mubako & Hall, 2017). Det är ett krav enligt 

revisionslagen (1999:1079) att revisorn utför sin uppgift med professionell skepticism.  Om 

revisorn inte har kunskap och expertis så påverkas den professionella skepticismen negativt 

(Rodgers, Mubako & Hall, 2017). En annan anledning till att hög kompetens är eftertraktat är 

för att en revisor med hög kompetens inte påverkas lika enkelt av intressekonflikter som kan 

uppstå vid revidering (Guiral, Rodgers, Ruiz-Barbadillo & Gonzalo, 2015). Exempelvis så 

kan revisorn påverkas av ekonomiska incitament som gör att hen inte uttalar sig om 

oegentligheter i rädsla för att bli ersatt och därmed förlora en klient (Moore, Tetlock, Tanlu & 

Bazerman, 2006).  
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2.4 Revisionspaketet 

Revisionspaketet anpassar den svenska lagstiftningen till nya EU-regler. Huvudsyftet med 

införandet är att öka revisionskvaliteten genom att stärka revisorns oberoende och bidra med 

en ökad transparens (Agélii, 2014). För att stärka oberoendet har en obligatorisk byrårotation 

införts som ställer högre krav på revisorer som arbetar med börsnoterade eller finansiella 

företag. Börsbolag och finansiella företag kommer som utgångspunkt ej få ha samma 

revisionsbyrå mer än 10 år, dock så kommer vissa börsbolag som ej är finansiella företag få 

ha kvar samma byrå 20 eller 24 år om särskilda krav uppfylls. Dessutom så har revisorns 

möjlighet att lämna konsulttjänster till det reviderade bolaget begränsats. Slutligen så kommer 

den nya revisionsberättelsen att innehålla mer information som kan vara till nytta för 

användarna av de finansiella rapporterna (Prop., 2015/16:162). 

 

2.4.1 Begränsade konsulttjänster 
Konsulttjänster försedda av revisorn till klienten fortsätter vara ett kontroversiellt problem 

runt om i världen. Även om det inte finns några klara bevis på att detta skulle påverka 

revisorns oberoende så är risken ett orosmoment hos användarna av de finansiella rapporterna 

och regulatorerna (Wang & Hay, 2013; Reckers & Robinson, 2007). Oron som finns grundar 

sig i det stärkta ekonomiska förhållandet mellan revisor och klient (Carrington, 2014; Wang 

& Hay, 2013; Quick & Warming-Rasmussen, 2015). Om klienten känner att revisorn ej 

uppfyller kraven som läggs på revisorn så finns det en stor risk att klienten byter ut revisorn. 

Om då revisorn tillhandahåller en stor del konsulttjänster vid sidan av så är den ekonomiska 

förlusten för revisorn stor ifall revisor och klient är oense om revisionen och klienten byter ut 

revisorn. Med rädslan för denna ekonomiska förlust så kan revisorns krav på objektivitet och 

professionell skepticism ifrågasättas, och revisorn kan ha svårare att motsätta sig klienten 

(Carrington, 2014; Wang & Hay, 2013; Mauldin, 2003). Carrington (2014) och Mauldin 

(2003) menar även att det uppkommer en risk att revisorn till viss del granskar sitt eget arbete 

då det är revisorn som har konsulterat företaget. Det kan även leda till att revisorn indirekt 

sköter förvaltningen av företaget, detta resulterar i en direkt påverkan på revisorns oberoende 

(Mauldin, 2003). Quick och Warming-Rasmussen (2015) argumenterar att kunskapen som 

revisorn samlar på sig genom revision kan användas för att sänka kostnaderna för 

konsulttjänsterna, så avkastningen som uppkommer av kostnaderna för revision i samband 

med konsulttjänster är högre än avkastningen av endast revision, Detta lukrativa samband 

ökar hotet mot revisorn ännu mer. Quick och Warming-Rasmussen (2015) menar att eftersom 

revisorer ska leverera en oberoende åsikt på de finansiella rapporterna, så ska revisorn ej ha 

någon form av affärsintresse i företaget som revideras. 

 

Wang och Hay (2013) lyfter fram att det även finns forskning som pekar på att konsulttjänster 

från revisorn skulle ha en positiv effekt på revisionen. Den tidigare forskningen argumenterar 

för att en revisorns konsultation kommer att eliminera flertalet problem hos klienten, vilket i 

sin tur kommer att göra revisionsprocessen enklare och effektivare. Det lyfts även fram att 

revisorns konsulttjänster leder till att revisorn är mer noggrann i sin undersökning av de 

finansiella rapporterna (Wang & Hay, 2013). Ahmed (2014) och Carrington (2014) 

argumenterar även att konsulttjänster utförda av revisorn tenderar att leda till ökad erfarenhet 

och kunskap om företagets miljö och verksamhet, därav kommer sannolikheten att revisorn 

hittar felaktigheter i de finansiella rapporterna. Kvaliteten i revisionen kan alltså få en positiv 

effekt av konsulttjänsterna. Reckers och Robinson (2007) exemplifierar detta positiva 

samband med att revisorns ökade kunskap om klientens skatteredovisning och datorsystem 

leder till så kallad spill-over kunskap. Denna spill-over kunskap kan i sin tur effektivisera 

revisionen och öka dess kvalitet. Det blir även lättare att hitta svagheter som negativt kan 

påverka företagets fortlevnadsprincip.  
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2.4.2 Obligatorisk byrårotation 
Edwards (2014) menar att det finns många olika synsätt på den obligatoriska byrårotationen 

inom revision. År 2011 tog PCAOB:s (Public Company Accounting Oversight Board) 

ordförande James Doty, upp frågan, vilket har tagits upp innan, om obligatorisk byrårotation 

med argumentet att hundratals inspektioner under de senaste tio åren har visat på brister i 

oberoendet bland revisorer. Men det finns ändå fortfarande mycket spekulationer om en 

obligatorisk byrårotation är svaret till ökat oberoende (ibid.). Grundargumenten med 

obligatorisk byrårotation är att revisorer har högre chans att leverera lägre kvalitet i revisionen 

ju längre förhållandet med klienten löper. Kvaliteten kan förbättras genom att lyfta fram 

kreativitet i revisionen och dess metoder vilket annars kan förtryckas med den rutinerade 

revisionen som uppstår i samband med den successivt ökade bekantskapen med företaget 

(Mohamed & Habib, 2013). Ahmed (2014) och Corbella, Florio, Gotti, Mastrolia (2015) 

lyfter fram att den lägre kvaliteten kan bero på den personliga relationen som utvecklas 

mellan revisorn och klienten ju längre tiden går och detta i sin tur gör det svårare för revisorn 

att agera oberoende och utan klientens preferenser i åtanke. Den professionella skepticismen 

kan alltså äventyras ju närmare och längre relation revisorn har med klienten. Ahmed (2014), 

Mohamed och Habib (2013) argumenterar vidare att detta hot mot revisorns oberoende 

förvärras ytterligare på grund av det stärkta ekonomiska förhållandet mellan revisor och 

klient. En obligatorisk byrårotation kommer då att dämpa den relationen som uppstår mellan 

revisor och klienten samt att inkomsten från klienten är tidsbegränsat. Detta i sin tur minskar 

revisorns incitament att falla för påtryckningar från klientens sida, och revisorn kan förhålla 

sig mer objektivt i sin revision (Ahmed, 2014; Mohamed & Habib, 2013). 

 

Det förekommer ett behov av oberoende mellan revisorn och företaget, detta för att skapa 

förtroende hos intressenter för de finansiella rapporterna. Grunden för revision är oberoende, 

vilket innebär att revisorn kommer att rapportera felaktigheter i de finansiella rapporterna 

samt att revisorn kan stå emot påtryckningar från klienten. Oberoende kommer från 

kompetens, objektivitet och integritet från revisorns sida (Ahmed, 2014; Edwards, 2014; 

Mohamed & Habib, 2013). Vidare argumenterar Ahmed (2014) att en hög grad av oberoende 

ökar sannolikheten att revisorn upptäcker felaktigheter i de finansiella rapporterna, vilket i sin 

tur ökar kvaliteten i revisionen. Tidigare forskning argumenterar för att en obligatorisk 

byrårotation kommer att minska pressen på revisorn att tillfredsställa företagets ledning 

samtidigt som pressen kommer att öka på att leverera kvalitet i revisionen. Detta då en revisor 

från en konkurrerande byrå kommer att granska revisionen i ett senare skede, vilket ökar 

incitamentet för revisorn att leverera en hög kvalitet på revisionen. Revisorn från den nya 

byrån är också mer villig att förhålla sig skeptiskt till den tidigare revisionen då det är en 

konkurrerande byrå som utfört den (Corbella, Florio, Gotti, Mastrolia, 2015; Edwards, 2014). 

Det förekommer även indikationer som istället menar att kvaliteten i revisionen kan bli 

försämrad, framförallt i de tidiga åren efter byrårotationen. Denna minskade kvalitet i 

revisionen kommer från avsaknaden av klient-specifik kunskap vilket minskar med periodiska 

rotationer samt den branta inlärningskurvan som den nya revisorn utan klient-specifik 

kunskap snabbt måste klättra (Ahmed, 2014; Chi, 2005; Edwards, 2014). 

 

2.4.3 Den nya revisionsberättelsen 
Informationsasymmetrin som föreligger mellan användare av ett företags finansiella rapporter 

och företagets ledning minskar genom användning av revisor. Denna information som 

förmedlas för att minska denna informationsasymmetri förmedlas genom revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen måste vara förståelig, objektiv och accepterad av dess användare som en 

relevant källa av information. Att informationen i revisionsberättelsen är relevant definieras 

som påverkan revisionsberättelsen har på användarnas beslut kopplade till de finansiella 
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rapporterna (Robu & Robu, 2015). Bédard, Gonthier-Besacier, Schatt (2014) och Lennartsson 

(2015) menar att den nya revisionsberättelsens syfte är att skapa en tydligare kommunikation 

om de specifika risker eller fokusområden inom revisionen och hur dessa har hanterats. 

Lennartsson (2015) argumenterar vidare att mycket av denna information som kommer med 

nya revisionsberättelsen är sådant som revisorn tidigare har tagit upp på bolagsstämman, men 

som nu ska hamna skriftligt i revisionsberättelsen. Lennartsson (2015) lyfter även fram att den 

viktigaste förändringen som skett i den nya revisionsberättelsen är att revisorn ska rapportera 

Key Audit Matters. Detta begrepp innebär enligt PwC (2015) de mer komplexa områdena 

inom revisionen som kräver svårare och mer komplexa bedömningar från revisorn. 

Lennartsson (2015) menar att med denna mer företagsspecifika revisionsberättelse kommer 

risken att revisorn förmedlar mer information än vad bolaget själv har informerat om i sin 

årsredovisning. Detta kan i sin tur skada bolaget. Det är meningen att först när 

årsredovisningen i något avseende är fel som revisorn ska tillföra ny information, i en så 

kallad oren revisionsberättelse.  

 

Lawson och Schwartz (2014) menar att ur en investerares perspektiv så medför den ökade 

kvaliteten av information i revisionsberättelsen till bättre investeringsval. Då revisorn delar 

med sig av sin unika insikt i företaget blir revisionsberättelsen till en mer relevant källa av 

information avseende företaget. Lawson och Schwartz (2014) menar även att mer information 

angående revisorns tillvägagångssätt och ansvar kan leda till ett minskat förväntningsgap 

mellan revisor och användarna av de finansiella rapporterna. Vidare argumenterar 

Lennartsson (2015) att utökningen av revisionsberättelsen kan medföra ökad tydlighet för 

årsredovisningen. Men att detta värde riskerar att gå förlorat då en kvalificerad läsare snabbt 

kommer att identifiera om det finns några modifikationer och det är endast dessa som är 

intressanta för marknaden. George-Silviu och Melinda-Timea (2015) lyfter fram att den 

utökade revisionsberättelsen kommer att ge mer relevant information om informationen 

tillhandahållen från företagsledningen är förvrängd på något sätt och hur revisorn har kommit 

fram till detta. Denna aspekt är väldigt viktig ur ett socialt perspektiv, för om allmänheten 

förlorar förtroendet för revisionen så tappar revisionen sitt sociala värde. George-Silviu och 

Melinda-Timea (2015) menar att det kan vara väldigt svårt för användarna av de finansiella 

rapporterna att bearbeta all information som finns tillgänglig för dem. Bédard, Gonthier-

Besacier och Schatt (2014) menar att många investerare tror att rapporteringen av Key Audit 

Matters möjligtvis kan leda till bättre kvalitet i revisionen. Anledningen till detta är att 

revisorn känner sig mer ansvarig för de nyckelelement som omfattas av Key Audit Matters 

och lägger i sin tur ner mer tid på att analysera dessa. Bédard, Gonthier-Besacier och Schatt 

(2014) argumenterar dock att införandet av Key Audit Matters i revisionsberättelsen har ett 

mer symboliskt värde snarare än ett informativt sådant. Att införandet saknar informativt 

värde innebär att det inte har någon påverkan på användarnas beteende. Lawson och Schwartz 

(2014) lyfter även fram att vissa motsäger sig en utökad revisionsberättelse, och menar att en 

utökning kommer att medföra för mycket komplexitet i berättelsen vilket i sin tur leder till 

förvirring. De menar även att den mer företagsspecifika berättelsen gör det även svårare att 

jämföra mellan olika företag (Lawson och Schwartz, 2014). Gold, Gronewold och Pott (2012) 

lyfter fram att användare av de finansiella rapporterna ofta associerar revisorns berättelse som 

en absolut försäkran att de finansiella rapporterna stämmer. Detta resulterar ofta i naiva och 

orimliga förväntningar på revisorn. Medans i verkligheten så levererar revisorn en rimlig nivå 

av försäkran att de finansiella rapporterna stämmer. Detta resulterar i ett förväntningsgap 

mellan användarna av de finansiella rapporterna och revisorn. Gold, Gronewold och Pott 

(2012) menar att den nya revisionsberättelsen möjligtvis kan leda till ökad förståelse för 

revisorns respektive företagsledningens ansvar, och revisionens syfte. 
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3. Metod 
Det här kapitlet beskriver studiens olika steg samt vårt tillvägagångssätt under processen för 

att skapa denna studie. Målet med det här kapitlet är att skapa förståelse för läsaren om våra 

metodval och varför vi har valt att använda oss av dessa. Kapitlet börjar med att redogöra 

för vår forskningsansats följt av valet av en kvalitativ metod. Sedan redogörs det teoretiska 

urvalet, där vi inledningsvis skriver om varför vi valt att forska inom detta ämne och efter det 

diskuteras insamlingen av data till vår teoretiska referensram. Vidare följer en genomgång av 

det empiriska urvalet, där vi berättar hur vi har gått tillväga vid valet av respondenter samt 

hur vi har samlat in den empiriska datan och behandlat den. Som avslut diskuteras 

uppsatsens trovärdighet och de etiska överväganden som har gjorts vid insamlingen av den 

empiriska datan. 

3.1 Forskningsansats 

Valet av forskningsansats är inte alltid ett objektivt val, utan ett val som har påverkats direkt 

eller indirekt av forskarens erfarenheter (Söderbom och Ulvenblad, 2016). Valet av ansats 

beror alltså på vilket synsätt forskaren har och vilka antaganden forskaren gör på 

verkligheten. Antalet synsätt varierar och benämns olika beroende på vilken forskare som blir 

tillfrågad, vilket ger en indikation på komplexiteten som finns i benämning av ett visst 

synsätt. Burrell och Morgan är de forskare som enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) fått 

stor uppmärksamhet för de paradigm som de framhållit. Dessa är det funktionella-, 

interpretativa-, kritiska- och marxistiska synsätten. Vi anser oss ha ett interpretativt synsätt, då 

vi kommer att försöka tolka informationen som vi erhåller från den kvalitativa datan i form av 

intervjuer och sedan jämföra detta med teorin för att försöka skapa en helhetsförståelse. 

 

De vanliga metodologiska ansatserna är en induktiv- eller en deduktiv ansats (Jacobsen, 

2002). Med en deduktiv ansats innebär att forskningsprocessen börjar i teorin och sedan testar 

den i empirin. Medan en induktiv ansats har sin utgångspunkt i empirin för att sedan bygga 

upp sin teori. Vi har använt oss av en induktiv ansats och en kvalitativ metod. Genom denna 

typ av ansats har vi haft möjligheten att skapa en välgrundad teori för att sedan skapa en 

förståelse för empirin. Genom våra respondenter har vi kunnat beskriva och skildra 

verkligheten. En nackdel med denna ansats är att vi som författare omöjligt kan träda in i 

verkligheten utan förväntningar, vilket ökar risken att missa viktig information, då vi tenderar 

att leta efter information som ger stöd åt våra förväntningar (Jacobsen, 2002). För att 

minimera denna risk har vi genomfört intervjuer där öppna frågor ställts, vilket gjort att vi 

tillhandahållit stor mängd med information som sedan organiserats. 
 

3.1.1 Vetenskaplig metod 
Enligt Jacobsen (2002) är det problemställningen som styr vilken typ av metod som ska 

användas för att samla in information. Insamlingen kan ske genom en kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Vid en beskrivande problemställning vill författaren gå på bredden för att 

söka svar på sin fråga och väljer oftast en kvantitativ metod. Medan en explorativ 

problemställning kräver en kvalitativ metod, som går på djupet för att skapa förståelse för ett 

område. Detta innebär att insamlingen av information sker från ett fåtal personer (Jacobsen, 

2002). Då vi anser oss ha en explorativ problemställning, har vi valt att samla in information 

genom en kvalitativ metod i form av intervjuer. Fördelen med denna metod är att vi får fram 

en rikare beskrivning och mer nyanserad bild på området. På detta sätt bidrar respondenterna 

med en riktig förståelse för ett visst fenomen och en definition av vad den korrekta förståelsen 

är. Dock så ställer öppenheten krav på förmåga att tolka informationen samt att det blir en 
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subjektiv verklighetsbeskrivning. Metoden är dessutom väldigt resurskrävande, då 

intervjuerna tar tid att utföra (Jacobsen, 2002). 

 

Vi är dock medvetna om att en kvantitativ metod också hade varit möjlig att använda för att 

undersöka vår frågeställning, men vi anser att den metoden inte hade gett oss samma 

förutsättningar informationsmässigt som en kvalitativ metod gör inom den tidsramen som 

studien författades. Dessutom så är införandet av Revisionspaketet i Sverige så pass nytt att vi 

därmed är mer inriktade på framtiden och inte säkra på utfallet för vår frågeställning, vilket 

gör att fasta svarsalternativ hade varit svårt att fastställa i detta fall. 

 

Dessa olika metodval har givit oss förutsättningarna för att skapa mer klarhet i vårt ämne. 

Detta då vi har haft möjligheten till tolkning och förståelse utifrån det interpretativa synsättet, 

möjligheten till skildring av verkligheten utifrån den induktiva ansatsen samt möjligheten till 

öppenhet i och med den kvalitativa metoden. 

3.2 Teoretiskt urval 

3.2.1 Val av ämne 

Striktare reglering inom revisionen har blivit ett aktuellt ämne de senaste tio åren (Carrington, 

2014). Revisionsskandaler är orsaken till striktare reglering, vilket skadat förtroendet för 

revisorerna och revisionen. För att motverka detta har resultat blivit en striktare reglering för 

revisorsyrket (Carrington, 2014; Saputra, 2015). Den senaste regleringen är införandet av 

Revisionspaketet i juni 2016, där syftet är att öka revisionskvaliteten genom att bland annat 

stärka revisorns oberoende (Prop., 2015/16:162). I och med en ökad kontroll och hårdare 

reglering av revisorerna har yrket förlorat mycket av sin självreglering, vilket kan ha en 

negativ effekt på revisorns analyser och kreativitet (Carrington, 2014). Det finns forskning i 

andra länder som pekar på både för- och nackdelar med begränsade konsulttjänster och 

obligatorisk byrårotation. Det är därmed av betydelse att få en förståelse för vilken påverkan 

begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen kan ha 

på revisionskvaliteten i Sverige. Avsikten med uppsatsen är att bidra med kunskap och 

förståelse för detta.  

3.2.2 Urval av sekundärdata 

För att beskriva kunskapsgapet har vetenskapliga artiklar, propositioner och böcker används i 

uppsatsen. Böcker har lånats på Halmstads- och Laholms Stadsbibliotek, biblioteket på 

Högskolan i Halmstad samt att några böcker har köpts in. Propositioner har hämtat från 

regeringen.se. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram i artikeldatabasen Summon som 

finns på Högskolan i Halmstad hemsida samt sciencedirect.com. Vidare har andra artiklar 

hittats på respektive hemsidor: branschorganisationen FAR, International Federation of 

Accountants, EU-upplysningens, Tidningen Balans och PwC. 

 

En författare som ofta används i uppsatsen är Carrington (2014). Detta då författaren ger en 

väldigt bra helhetsbild av revisorns och revisionens historia och vilka problem revisorerna 

ställs inför och hur framtiden kan förväntas se ut. Dessutom anser vi att författaren har den 

erfarenheten och kunskapen som krävs för att litteraturen ska anses trovärdig. Det är utifrån 

Carrington (2014) som den teoretiska modellen fått sin utgångspunkt från. Vi är dock 

medvetna om att det kan kapa en onyanserad bild av området och därför har vi kompletterat 

med vetenskapliga artiklar för att kunna stärka det som sagts. De sökord som användes för att 

hitta vetenskapliga artiklar är auditor independence, audit competence, mandatory audit firm 
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rotation, audit firm rotation, non-audit services, audit quality, audit report, key audit matters, 

the auditor's reporting model. 

3.3 Empiriskt urval 

3.3.1 Urval av respondenter 
Vid val av respondenter för insamling av den empiriska datan har vi valt att utgå från de personer som 

påverkar, påverkas av och har kunskap om Revisionspaketets införande och kan svara på vår fråga: 

Hur kommer Revisionspaketets införande gällande begränsade konsulttjänster, obligatorisk 

byrårotation och den nya revisionsberättelsen påverka revisionskvaliteten i Sverige? Vårt 

urval består av tre olika typer av respondenter; Revisionsbyråer, branschorganisationen FAR 

och en professor inom revision.  

 

Respondenterna hos revisionsbyråerna som vi ansåg var lämpliga för intervju var 

auktoriserade revisorer med flera års erfarenhet av arbete med antingen börsnoterade och/eller 

finansiella bolag och därmed kan bidra med välgrundad information om ämnet och bra insikt i 

begreppet revisionskvalitet. Vi valde dessutom att inrikta oss mot större revisionsbyråer, då de 

enklare matchar våra krav på respondenter. Sökandet efter respondenter hos revisionsbyråerna 

började med att vi kontaktade varje byrås studentambassadör och inväntade svar från dem, 

men när flera dagar passerade och vi inte fick något svar eller blev nekade så valde vi ett 

annat tillvägagångssätt. Vi började ringa till kontorschefer för de stora revisionsbyråerna i 

storstäderna Stockholm och Göteborg och förklarade vår uppsats, dess syfte och vad för sorts 

intervjupersoner vi letade efter. Därefter frågade vi i sin tur om de kunde rekommendera 

någon inom deras företag som passade våra krav av intervjuperson. Efter det ringde vi växeln 

inom företaget och frågade om att bli kopplade till den rekommenderade personen i fråga. 

Sedan förklarade vi för respondenten att vi hade blivit rekommenderade av respondentens 

kontorschef att söka kontakt. De som kontaktades på detta sätt var Anders Fornstedt (Mazars) 

och N.R (Grant Thornton).  

 

Resterande revisorer hittade vi genom storbankernas (Ikano Bank och Handelsbanken) och 

försäkringsbolagens (Länsförsäkringar Halland) hemsidor, där vi tittade på 

revisionsberättelser och revisorsyttrande. Dessa är Jan Palmqvist (Deloitte), Jesper Nilsson 

(EY) och R.W (KPMG). Alla tre är auktoriserade revisor och två av dem partners på 

respektive byrå. J. Nilsson är dessutom VD på EY. Mikael Lindqvist som är auktoriserad 

revisor på PwC i Göteborg kom vi i kontakt med då VD:n på PwC rekommenderade honom. 

Alla intervjuer skedde via telefon förutom med R.W som vi träffade personligen på KPMG i 

Halmstad. 

 

Respondenten från branschorganisationen FAR ansåg vi bör vara en person som aktivt har 

arbetat med implementeringen av det nya Revisionspaketet och som har en övergripande 

insikt i branschen. Valet föll på Dan Brännström, generalsekreterare hos FAR som i grunden 

är auktoriserad revisor och aktivt arbetat med Revisionspaketets införande. Vi fann D. 

Brännströms kontaktuppgifter via FAR:s hemsida och skapade kontakt först via mail och 

sedan via telefon. Vi bokade därefter in en tid för en telefonintervju. 

 

Respondenten vilket avser en professor inom revision började med att vi använde oss av 

sökmotorn Google för att identifiera professorer inom revision i Sverige. Vilket snabbt ledde 

oss till Bino Catasus som är professor inom redovisning och revision, men som även har suttit 

i branschorganisationen FAR:s styrelse samt som ordförande i Svenska Revisionsakademin. 

Bino Catasus har därmed en bred kompetens inom revision samt dess regleringar, och kan 



 
 

19 
 

bidra med ett bra underlag i vår empiri. Vi kontaktade Bino Catasus via mail och förklarade 

vår uppsats, dess syfte och frågade sedan om han hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Bino Catasus förklarade att han befann sig i Australien de närmsta månaderna men kunde 

ställa upp på en Skype-intervju. 

 

3.3.2 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt att genomföra intervjuer för att samla in information till empirin, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. 

Anledningen till att vi valt intervjumetoden är för att vi vill veta vad den enskilda individen 

säger och hur hen tolkar ett visst fenomen. Genom intervjuer får vi tillgång till primärdata 

(Jacobsen, 2002), vilket innebär att vi som författare samlar in upplysningar direkt från 

personer. Intervjumetodens fördel är att den bidrar till en öppenhet för respondenten att prata 

om något obegränsat, men som samtidigt kan resultera till stora datamängder som kräver tid 

att administrera och analysera. Dessutom så kan informationen bli så pass överflödig att det 

blir svårt att få en överblick över den (ibid.). För att undvika detta har vi valt att strukturera 

intervjun vilket enligt Jacobsen (2002) är en fördel. Det innebär att undersökaren fokuserar på 

vissa enskilda ämnen som är viktiga för undersökningen. Vi har i vår uppsats fokuserat på 

begreppen: revisionskvalitet, kompetens, oberoende, byrårotation, begränsade konsulttjänster 

och den nya revisionsberättelsen. 

 

Genom att använda upplägget av en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1 & 2) har vi 

haft en ökad möjlighet att göra jämförelse mellan de olika respondenterna, samt få fram 

utförligare svar (Qu & Dumay, 2011) Även fast intervjun är strukturerad så innebär det inte 

att intervjuns öppenhet begränsats utan snarare att vi som författare säkerställer att vi kommer 

in på viktiga delar som vi vill belysa. Vi har inte heller låst oss till någon ordningsföljd utan 

låtit intervjun flyta på naturligt. Det är enbart i de fall respondenten inte själv kommit in på ett 

område som vi återgått till intervjuguiden. 

 

Alla respondenter har fått ta del av intervjuguiden i förväg, då det varit deras önskemål. På det 

sättet har respondenterna haft möjlighet att reflektera kring frågorna vilket vi anser kan vara 

av fördel men även av nackdel för studien. Fördelen är att respondenterna får tid på sig att 

tänka kring ett visst ämne och hur de ställer sig till det, medans nackdelen är att de haft 

möjlighet att förbereda svar och därmed svarat på ett ej naturligt sätt (Bryman & Bell, 2013). 

Även fast vi var medvetna om detta så valde vi att skicka intervjuguiden. 

 

3.3.3 Genomförandet av intervjuer 
Genomförandet av intervjun kan enligt Jacobsen (2002) ske personligen eller via telefon. Vi 

har använt oss av båda sätten samt att en intervju skett via ett Skypevideo. Anledningen till 

det är för att majoriteten av respondenterna befunnit sig långt bort geografiskt, medans de som 

varit närmare haft tidsbrist. En respondent som vi träffat personligen är revisorn från KPMG i 

Halmstad. Enligt Gillham (2008) är videosamtal ett bra komplement då det fysiska mötet inte 

är möjligt att genomföra. Det är viktigt att observera respondentens kroppsspråk under en 

intervju, men vi anser att detta var möjligt till viss del under videointervjun med professorn 

och likställer den därmed med en fysisk intervju.  Vi är införstådda med att de intervjuer vi 

haft per telefon inte gjort det möjligt för oss att observera respondentens kroppsspråk, men vi 

anser inte att det haft någon negativ effekt på intervjun utan snarare positiv. Då de intervjuer 

som skett per telefon bidrag till mer innehållsrik information än de som skedde ansikte mot 

ansikte. Vi är dock medvetna om att personer som intervjuas per telefon har lättare för att 

undanhålla sanningen eller säga något som inte är sant (Jacobsen, 2002). Fördelen med en 

telefonintervju förutom lägre kostnader är att den minimerar risken att skapa en 
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intervjuareffekt, då respondenten endast kan ha påverkats av hur vi ställt frågorna och talat. Vi 

har alltså haft en väldigt liten påverkan på respondenten. Vi har dessutom låtit respondenterna 

bestämma tid och plats för intervjuerna, vilket är en fördel enligt Jacobsen (2002) då 

respondenten får möjligheten att verka i en miljö som hen känner sig trygg i och som är 

naturlig.  På de sättet blir även innehållet på intervjun bättre (Gillham, 2008). 

 

För att få en effektiv intervju valde vi att spela in alla intervjuer, då vi istället kunde 

koncentrera oss på respondenten och vad hen sa. Det gjorde att vi kunde hålla en mer naturlig 

och flytande intervju. En risk med inspelning är att respondenterna kan ha påverkats negativt, 

då de hållit igen och varit försiktiga i svaren. Även om vi inte upplevde det problemet och 

respondenterna sa att det var okej, så är vi medvetna om riskerna. Vi valde dessutom att ha en 

tidsram inför varje intervju, för att på något sätt begränsa informationsöverflödet som annars 

är vanligt vid öppna frågor. Vi har försökt hålla oss inom en timme, vilket enligt Jacobsen 

(2002) kan ses som en optimal tidsram. Alla våra intervjuer har pågått mellan 30–60 minuter. 

 

Efter intervjuerna så har vi transkriberat inspelningarna och lagt in varje del i empirin. Vi har 

sedan skickat det empiriska materialet som tillhör respektive respondent för att ge dem 

möjligheten att läsa igenom det och se ifall vi har missförstått dem på något sätt. Detta var 

dessutom deras önskemål. Genom att genomföra detta har vi haft möjligheten att förtydliga 

det som sagts och ta bort eventuella feltolkningar, vilket vi anser ökar studiens trovärdighet. 

 

3.3.4 Operationalisering  
Bryman och Bell (2013) menar att operationalisering tillåter forskaren att forma sina 

intervjufrågor från de begrepp som studien avser att få svar på. Studiens intervjuguide utgår 

från de nyckelbegrepp som finns involverade i den teoretiska referensramen, vilket studiens 

syfte avser att behandla. Detta för att få så relevant empiri som möjligt kopplat till vår 

frågeställning och teoretiska referensram, för att sedan kunna utföra en trovärdig analys. Även 

för att undvika att få ett glapp mellan vad vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Vi 

har ytterligare försökt undvika glappet genom att ha avstämmningsfrågor kopplade till 

betydelsefulla teorier i vår referensram. 

 

Vi har använt oss av en generell intervjuguide anpassad för alla respondenterna (se Bilaga 1 

och 2). Varav en av respondenterna är Bino Catasus som är professor inom företagsekonomi 

med särskild inriktning inom redovisning och revision, en respondent är Dan Brännström 

generalsekreterare på FAR och sex är auktoriserade revisorer med mångårig erfarenhet. 

Anledningen till valet av en generell intervjuguide är för att vi ska få svar på samma frågor 

kopplade till vår teori utifrån respondenternas olika erfarenheter och kunskaper inom revision.  

 

Vi har dock under processens gång märkt att arbetet inte varit tillräckligt avgränsats vilket har 

gjort att vissa delar i intervjuguiden lett till väldigt breda svar. För att minimera risken att ta 

med information som inte är fokuserad på studiens problemformulering har vi gjort selektiva 

val vid annotering av den empiriska rådatan. Vi har dock valt att låta intervjuguidens innehåll 

vara orört, för att ge läsaren en uppfattning om exakt vilka frågor respondenterna fick svara 

på. 

 

3.3.5 Analysmetod 
För att analysera våran empiriska data har vi i enlighet med Jacobsen (2002) rekommendation 

spelat in samtliga intervjuer för att få en komplett form av rådata. För att kunna genomföra en 

så effektiv och bra analys som möjligt har sedan de inspelade intervjuerna transkriberats. 

Vilket enligt Jacobsen (2002) är en enorm fördel, då det gör det lättare för författaren att få en 
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helhetsbild av intervjun och hen glömmer ej lika lätt bort viktiga delar. Som komplettering till 

den transkriberade texten har egna anteckningar från intervjuerna förts in som noteringar för 

att maximera förståelsen för rådatan. Det är enligt Jacobsen (2002) här den första delen i 

analysen påbörjats, där vi kritiskt läser igenom varje enskild intervju och lämnat kommentarer 

för att skilja mellan respondentens beskrivning, värdering och förklaring om fenomenet. Där 

respondentens beskrivning handlar om vad som faktiskt förekommer, respondentens 

värdering handlar om hur respondenten upplever fenomenet och respondentens förklaring 

handlar om varför det är på ett visst sätt. Nästa steg är enligt Jacobsen (2002) att göra en 

annotering, vilket innebär en kortare sammanfattning av en större helhet och sedan 

kategorisera datan. Vi har annoterad det som är mest relevant och delat in det i sex 

huvudrubriker: revisionskvalitet, oberoende, kompetens, begränsade konsulttjänster, 

obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen. Sedan har vi enligt Jacobsen 

(2002) sökt efter samband i datan. Det har vi gjort genom att göra teoretiska kopplingar till 

våran data och lyft fram likheter och skillnader. Sedan har vi sökt efter likheter och skillnader 

mellan de olika respondenterna för att hitta samband hur de upplever att revisionskvaliteten 

påverkas i Sverige av den striktare regleringen. Analysen har delats upp i samma sex 

huvudrubriker som den annoterade datan för att skapa en röd tråd som läsaren kan följa 

mellan teori, empiri och analys. 

3.4 Trovärdighetsdiskussion 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är, medans validitet handlar om att studien 

faktiskt mäter det den avser att mäta (Söderbom och Ulvenblad, 2016). För att tillfredsställa 

reliabiliteten och validiteten krävs det att vi som författare ständigt har ett kritiskt tänkande till 

den information som använts under studien samt att vi är försiktiga vid hanteringen av denna. 

Anledningen till det är att resultatet annars kan bli påverkad av slumpmässiga fel eller 

systematiska fel vid insamlingen av data (Holme & Solvang, 1997). Dessa fel har vi försökt 

motverka genom att vara medvetna om dessa risker. 

 

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten är en beskrivning av hur tillförlitlig informationen i uppsatsen är. Reliabiliteten 

påverkas av hur datan till studien har samlats in och hur den sedan har behandlats och tolkats. 

Slumpmässiga eller systematiska fel kan alltså påverka uppsatsens reliabilitet. Ifall samma 

undersökning görs om ett flertal gånger och ändå få liknande resultat så anses uppsatsen ha en 

hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997). Vårt mål är att ha en så hög 

reliabilitet i vår uppsats som det är möjligt. För att främja detta har vi använt samma 

intervjuguide till samtliga respondenter med endast små förändringar i formalia för att rikta 

frågorna rätt till rätt respondent. Vi har även genomfört intervjuerna genom samma principer 

för att skapa samma upplevelse genom intervjuns gång för varje enskild respondent. Samma 

upplevelse för respondenterna har vi försökt uppnå genom att förklara för respondenten att 

intervjufrågorna är öppna och respondenten får öppet diskutera sina åsikter. Vi har även 

förklarat för varje respondent att intervjun kommer att spelas in. Slutligen framfördes rätten 

att vara anonym, vilket vi anser är en fördel då respondenterna vågar prata mer öppet och kan 

bestämma sig i efterhand om de vill vara anonyma utifall de har kritiserat något de egentligen 

inte vill göra formellt.  Vidare så har vi behandlat och analyserat respondenternas intervjuer 

på ett likvärdigt sätt, för att ingen respondents åsikter ska väga över en annans och därmed få 

en mer övergripande bild. Dessutom så har en hög reliabilitet eftersträvats vid insamlingen av 

vår sekundärdata, genom att styrka den insamlade sekundärdatan med flera olika källor, vilket 

Kvale och Brinkman (2009) menar är ett sätt att öka reliabiliteten. Vi anser att dessa val och 

genomföranden ökat studiens tillförlitlighet. 
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Reliabiliteten kan dessutom delas in i två delar, intern och extern. Intern reliabilitet handlar 

enligt Bryman och Bell (2013) om att forskarna kommer överens om en gemensam tolkning 

av information de tillhandahåller under processens gång. För att uppnå en god 

intersubjektivitet krävs det att forskaren gör konsekventa bedömningar av den insamlade 

informationen. För att uppfylla detta har vi har under uppsatsprocessen kontinuerlig diskuterat 

information som samlats in för att på så sätt jämföra våra tolkningar och bedömt om 

informationen är relevant och rimlig. Genom detta arbetssätt har en gemensam tolkning 

skapats som sedan legat till grund för våra slutsatser. Extern reliabilitet handlar däremot om i 

vilken utsträckning undersökning kan göras om (Bryman & Bell, 2013). För att nå en hög 

extern reliabilitet ska undersökningen kunna göras om och få samma resultat, men i en 

kvalitativ studie där intervjuer genomförts kan detta vara svårt att uppnå på grund av att 

undersökningen sker i en tolkande miljö som snabbt kan ändra sig. Det är därför viktigt för 

oss att på ett tydligt sätt förklara hur vi gått tillväga under hela uppsatsen och i empirin belysa 

underlaget med citat för att förtydliga. Inte minst i analyskapitlet där vi genom argumentation 

försökt visa på våra tolkningar och tankesätt. Vidare har vi även lagt stor vikt vid 

källhanteringen till vår teoretiska referensram då den utgör grunden för vår studie. 

 

3.4.2 Validitet 
Validitet är en beskrivning om uppsatsen verkligen mäter det den avser att mäta. Även om 

uppsatsen lyckas uppnå en hög reliabilitet så måste den även uppnå en hög validitet för att i 

sin tur kunna uppnå studiens syfte. Validiteten innebär alltså hur sanningsenlig uppsatsen är 

(Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997). Validitet kan mätas ur två olika synvinklar, 

den interna och den externa validiteten. Den interna validiteten är en beskrivelse av orsak och 

verkan mellan de begrepp som används genom uppsatsen och det som mäts vid insamlingen 

av den empiriska datan (Bryman och Bell, 2013). För att sträva efter en hög intern validitet 

har vi utformat vår intervjuguide utifrån de begrepp som vår teoretiska referensram bygger på. 

Vidare har upplägget av det empiriska underlaget därmed följt den teoretiska referensramens 

upplägg. På detta sätt har vi kunnat analysera varje del för sig för att sedan tolka datan och 

hitta mönster. 

 

Den externa validiteten beskriver hur den insamlade empiriska datan är generaliserbar 

(Jacobsen, 2002). Vid en kvalitativ studie kan en hög extern validitet vara svår att uppnå på 

grund av det begränsade urvalet (Bryman & Bell, 2013). Vi strävar inte efter att i denna studie 

uppnå ett generaliserbart svar då vi är medvetna om det begränsade urvalet, utan vårt mål är 

att bidra med en tillräcklig hög validitet som gör att vårt resultat kan anses vara ett utav flera 

tänkbara svar för att beskriva verkligheten. Dessutom är syftet med studien att öka kunskapen 

och förståelsen för hur de olika delarna i Revisionspaketet kan påverka revisionskvaliteten i 

svensk kontext, vilket kan uppnås i en kvalitativ studie enligt Kvale och Brinkman (2009). Vi 

har även strävat efter att höja kvaliteten i vår undersökning genom att samla data från olika 

respondenter med olika befattningar kopplade till revisionsyrket och därmed olika 

erfarenheter. Valet att intervjua en professor inom revisions, FAR:s generalsekreterare samt 

sex auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer har bidragit med ett mer nyanserat 

empiriskt underlag. Vi har även strävat efter att minimera respondenternas subjektiva 

tolkningar av begreppen i intervjuguiden, för att få lika tolkningar av respondenterna 

avseende frågan de har ställts. Detta har vi gjort genom att begränsa antalet ord och 

formuleringar som är öppna för tolkning och erbjudit oss att förklara frågan ytterligare vid 

intervjutillfället för att respondenterna ska uppfatta frågorna på liknande sätt.  
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3.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) menar att det finns etiska dilemman en forskare måste hantera. Det finns tre 

krav som forskaren då måste arbeta med. Det första kravet är samtyckeskravet, det innebär att 

varje deltagare i en studie har själv rätt att bestämma över sin medverkan. För att uppfylla 

detta krav så har vi tagit kontakt med personer som på grund av sitt arbete anses har förståelse 

för vår studies innehåll. Sedan har vi tydligt beskrivit vår problemformulering och syfte och 

efter det har respondenten själva fått ta beslut om medverkan. Det andra kravet är 

respondentens rätt att bli korrekt återgiven. Det innebär att forskaren ska återge respondentens 

intervju korrekt. För att uppfylla detta krav och vara säkra på att vi har förstått vad 

respondenten vill ha sagt och att inga missförstånd har uppkommit, så har vi skickat 

respondentens empiridel tillbaka till respondenten för godkännande. Det sista kravet är 

respondentens rätt till privatliv. Det innebär att vi hanterar känslig information på rätt sätt 

samt avgör om respondenten bör vara anonym eller ej. Eftersom vår studie kretsar kring ökad 

reglering inom revisionsbranschen så anser vi inte att vi har tagit del av någon känslig 

information från respondenterna som gör att de ska anonymiseras. Respondenterna har haft 

möjligheten att vara anonyma ifall de önskar. Alla respondenter förutom två valde att stå med 

namn vilket gör att våra läsare får veta vilka respondenterna är och på det sättet ökar studiens 

tillförlitlighet. De två som önskade vara anonyma var två revisorer som inte står presenterade 

med namn utan benämns som N.R och R.W .Bokstäverna står för personernas initialer vilket 

enligt respondenten är tillräckligt anonymt. De är även villiga att låta oss presentera 

revisionsbyrån de arbetar på vilket återigen ökar studiens tillförlitlighet då läsaren får vetskap 

om var respondenterna arbetar. 
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4. Empiri 
Vår empiri bygger på intervjuer med tre olika grupper som påverkas av och har kunskap om 

Revisionspaketets införande. Dessa är professorn, revisionsbyråerna (PwC, KPMG, EY, 

Deloitte, Mazars och Grant Thornton) och branschorganisationen FAR. Först presenteras 

intervjun med professorn Bino Catasus och hans perspektiv gällande Revisionspaketets 

införande och påverkan på revisionskvaliteten. Därefter presenteras de auktoriserade 

revisorernas perspektiv och avslutningsvis presenteras FAR:s generalsekreterare Dan 

Brännströms perspektiv på hur de tre delarna i Revisionspaketet påverkar revisionskvaliteten. 

Alla intervjuer har skett via telefon förutom intervjun med revisorn R.W (KPMG), som vi 

träffat personligen på hans kontor i Halmstad, samt intervjun med professorn som 

genomfördes via Skypevideo. Vi har under intervjuerna använt oss av två intervjuguider (se 

Bilaga 1 & 2) som präglas av öppna frågor. För att bidra med en röd tråd genomgående i 

uppsatsen har vi valt att använda oss av samma rubriker i empirin som i den teoretiska 

referensramen.  

4.1 Professor – Bino Catasus 

Bino Catasus är professor inom redovisning och revision. Han har tidigare suttit i styrelsen i 

FAR och även som ordförande i Svenska Revisionsakademin. B. Catasus säger att han har 

forskat mycket inom revision, både i Sverige och i andra länder. Intervjun genomfördes den 

15 mars kl. 22.00 via Skypevideo. 

 

4.1.1 Revisionskvalitet 
B. Catasus menar att revisionskvalitet är ett svårt begrepp och att det fortfarande diskuteras 

mycket inom forskningen vad det egentligen är. Men B. Catasus ser det som att det finns en 

teknisk kvalitet vilket är “...hur många timmar man lägger ner, vad det är man får in för 

processer och sådär, ISA helt enkelt”. B. Catasus menar dock att detta endast är en del av 

revisionskvaliteten. Kvaliteten finns även i upplevelsen av revisionen. I praktiken är det också 

annorlunda, för det finns en affärsrelation mellan revisor och klient vilket är grunddilemmat 

med revision enligt B. Catasus. Det finns ingen forskare som vet exakt vad revisionskvalitet 

är “Utan det är rörlig materia kanske man kan säga”. B. Catasus argumenterar vidare att 

revisionskvalitet kan ändras över tid och rum. Vad som är revisionskvalitet i andra länder 

behöver inte vara revisionskvalitet i Sverige. B. Catasus menar att revisionskvalitet betyder 

olika beroende på ur vilket perspektiv man tittar på det och att Revisionspaketet “...det tar en 

position som säger såhär, kvalitet är om det hjälper de små oinformerade ägarna, det vill 

säga rakt av, aktieägarna, det säger Revisionspaketet”. 

 

B. Catasus menar att en allt hårdare reglering kan påverka revisionskvaliteten både positivt 

och negativt. Men inom den tekniska kvaliteten så ger en ökad reglering en positiv effekt. För 

“...då har man per definition sagt vad som är bra kvalitet enligt regleringen”. B. Catasus 

menar dock att det finns en risk att upplevelsen av revisionen blir sämre då revisionskvaliteten 

riskerar att bli sämre när det blir allt för strukturerat. Då tappar revisorn sin egen bedömning, 

och kan få svårt att se helheten. Det kan även leda till att folk blir upprörda då de upplever att 

revisorn ej kan så mycket själv när deras arbetssätt blir för strukturerat, utan att de endast blint 

följer de riktlinjer som de får från exempelvis IFRS. B. Catasus menar att problematiken med 

ökade regleringar är att det är svårt att införa regler som tar hand om alla problem. 

 

4.1.2 Revisorns oberoende 
Enligt B. Catasus går det ej att vara helt oberoende från sin klient. Revisorn och klienten 

småpratar, dricker kaffe ihop och samtalar för att få fram datan som behövs för revisionen. 
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Det innebär att revisorn har en social relation med sin klient. B. Catasus menar då att 

oberoende inte gäller en person utan flera och måste därmed hanteras och organiseras. Det här 

har byråerna förstått enligt B. Catasus. Så de har byggt upp sina egna “...lines of defence”. 

Det innebär att de har en social revisor som samtalar och sköter relationen med klienten och 

“... kanske till och med blir sympatisk för klienten”. Sedan finns den mer tekniska revisorn 

som håller sig i bakgrunden och säger ifrån när någonting är fel. 

 

B. Catasus menar att det är väldigt viktigt med revisorns synliga oberoende, så intressenter 

kan se att revisorn är oberoende från klienten. Intressenterna kan annars uppleva att det inte 

finns någon integritet och att revisorn inte säger ifrån när någonting är fel. B. Catasus tror 

dock att en beroende revisor ändå kommer att säga till när någonting är fel. För styrelsen vill 

inte ha en revisor som bara håller med och aldrig säger ifrån. B. Catasus upplever oberoendet 

som ett “...in appearance problem” snarare än ett “... in fact problem”. För att revisorn ska 

agera objektivt och opartiskt i sitt arbete är det snarare integritet som är den centrala frågan. 

Det är revisorns syn på saker och ting samt deras ärlighet som påverkar vad de hittar och i sin 

tur rapporterar. Som komplement till integriteten menar även B. Catasus att kompetens är en 

självklar central påverkan, “...att revisorn kan grejerna”. B. Catasus menar att det är väldigt 

praktiskt för regulatorerna att försöka öka oberoendet, men det är väldigt sällan ett lågt 

oberoende påverkat revisionskvaliteten. Det är “Processer och administrativa ståndpunkter 

och så vidare som påverkar”. 

 

4.1.3 Revisorns kompetens 
B. Catasus menar att årsredovisningarna idag är mycket mer komplicerade än de var förr. Det 

innebär att revisorn hela tiden måste lära sig nya saker, i samma takt eller snabbare än 

företagens utveckling för att hänga med. Revisorn måste alltså ha en kompetens “...att lära 

sig att veta vad vi inte vet”. B. Catasus menar att även fast det står enligt revisionslagen att 

revisorn ska utföra sin uppgift med professionell skepticism, så är det ett karaktärsdrag hos 

revisorn, som i princip är det viktigaste. Det är en sorts integritetsfråga att revisorn inte ska ta 

information för givet, utan skapa sin egen uppfattning. Professionell skepticism har enligt B. 

Catasus även med den tekniska kvaliteten att göra, “...är man inte skeptisk så kan man lika 

gärna vara en tränad apa”. B. Catasus menar dock att i Sverige är det en sorts tradition att 

det inte är ett problem för revisorn att säga ifrån om någonting är fel, detta kan ha att göra 

med att de flesta företag är relativt välskötta.  

 

4.1.4 Begränsade konsulttjänster 
B. Catasus menar att det tar minst ett par år att lära känna ett företag, vad de gör och riskerna 

som finns. Med revisorns kompetens inom företaget går det att eliminera flertalet problem hos 

klienten genom konsultering. B. Catasus menar dock att om revisorn kommer in som konsult 

är han “...de facto på deras sida”. Det blir även väldigt svårt för revisorn att behålla integritet 

och öppet kritisera konsultering som kommer från samma byrå som revisorn jobbar för. Det är 

även dåligt för det synliga oberoendet, B. Catasus menar att även fast revisorn sköter sig så 

blir folk skeptiska till revisionen ifall revisorn, eller byrån som revisorn arbetar för 

tillhandahåller konsulttjänster. B. Catasus menar även att det ekonomiska bandet mellan 

revisor och klient stärks ifall revisorn tillhandahåller konsulttjänster. Om det till exempel är 7 

miljoner kronor i intäkter från revisionen, och 27 miljoner kronor intäkter från 

konsulttjänsterna så kan oberoendet och opartiskheten ifrågasättas. B. Catasus tycker att det 

generellt sätt är bra att begränsa konsulttjänsterna. 
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4.1.5 Obligatorisk byrårotation 
B. Catasus menar att det finns fördelar med en byrårotation så som “...fresh pair of eyes”, 

vilket innebär att en revisor kommer in och har en ny syn på saker och ting, nya risker och 

vänder på nya stenar. Byrårotationen framhäver mer kreativitet i revisionen som annars inte 

brukar finnas där vid en långvarig bekantskap. Det finns även nackdelar med byrårotationen 

enligt B. Catasus. Det första året efter en byrårotation kommer att bli ett dåligt år, med sämre 

kvalitet i revisionen. Den branta inlärningskurvan som den nya revisorn måste klättra kommer 

att leda till en sämre helhetsbild till en början. B. Catasus menar också att tidpunkten för en 

byrårotation är avgörande om det kommer att leda till någon nytta. Exempelvis om det blir en 

ny finansiell kris, och företaget måste byta revisor kommer det leda till mycket sämre kvalitet 

i ett läge där det behövs högre kvalitet. Därför har tidpunkten för rotationen en stor betydelse. 

Det är naivt enligt B. Catasus att tro att man bara kan byta av revisor på löpande band utan att 

ta in andra faktorer som spelar roll. B. Catasus menar även att det låter rimligt att revisorn 

känner press att leverera högre kvalitet i revisionen då en annan byrå kommer att kritiskt 

granska arbetet, “Man städar innan det kommer gäster, det är klart”. Dock ser B. Catasus inte 

detta som något avgörande för kvaliteten i revisionen. 

 

4.1.6 Den nya revisionsberättelsen 
B. Catasus menar att den förra revisionsberättelsen inte sa någonting, förutom i vissa 

extremfall. Om den aldrig säger någonting, så läser ingen den. B. Catasus menar att den nya 

utökade revisionsberättelsen passar agentteori-modellen avsevärt mycket bättre. Det blir mer 

information till ägarna i och med införandet av Key Audit Matters. Riskerna och hanteringen 

av dem blir mer synliga. B. Catasus menar dock att det finns en risk att revisionsberättelsen så 

småningom blir standardiserad, precis som tidigare. En annan motgång som B. Catasus kan 

identifiera med de nya kraven på revisionsberättelsen är att balansera den utökade 

informationen som intressenterna vill ha, med känsliga företagshemligheter. Den nya 

revisionsberättelsen kommer dock enligt B. Catasus att ge revisionen mer betydelse, eftersom 

revisionen inte endast är till för företagsledningen, utan för intressenterna också. Så en utökad 

revisionsberättelse är ett rimligt sätt att minska informationsasymmetrin. 

4.2 Revisor Anders Fornstedt – Mazars 

Anders Fornstedt har flera års erfarenhet inom revision och 2009 blev han auktoriserad 

revisor. Idag är A. Fornstedt partner på revisionsbyrån Mazars i Stockholm. A. Fornstedt 

arbetar både med små och stora bolag inom olika branscher. Han arbetar dessutom med 

finansiella företag, vilket A. Fornstedt anser är ”…lurigare att revidera…”.  Intervjun 

genomfördes den 17 mars kl 13.00 via telefon. 

 

4.2.1 Revisionskvalitet 
A. Fornstedt använder nedan definition för att definiera revisionskvalitet. 

 

”Revisionskvalitet…mynnar någonstans i att du ska ha grund för ditt uttalande i 

revisionsberättelsen. Det vill säga att du har tillräckligt på fötterna för att skriva en korrekt 

revisionsberättelse….Sen ligger det i olika delar. Dels har du ju revisorns kompetens…och 

sen har du även det här med oberoendet…”. 

 

A. Fornstedt menar att revisorn måste ha kompetens och vara oberoende för att kunna leverera 

hög kvalitet i revisionen. Med kompetens menar A. Fornstedt att revisorn måste förstå 

företaget och branschen som hen arbetar med. Anledningen till det är att revisorn på så sätt 

kan göra en korrekt riskbedömning, vilket innebär att revisorn är medveten om vad som är 
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riskfyllt för det unika företaget. Exempelvis så ska revisorn veta vilka samhällsekonomiska 

faktorer som kan påverka företaget. Dessutom så ska revisorn enligt A. Fornstedt alltid vara 

oberoende för att kunna göra ett bra arbete. 

 

Det finns enligt A. Fornstedt olika faktorer som påverkar revisionskvaliteten positivt och 

negativt. Ett exempel är längden på revisorns mandattid. Ju längre mandattid revisor har desto 

mer kompetent blir revisorn inom företaget och en viss bransch, vilket ökar 

revisionskvaliteten. Samtidigt som hotet mot revisorn oberoende ökar, då revisorn blir allt 

bekvämare i sin roll och förlorar en del av sin professionella skepticism. 

 

"Om man varit revisor i samma bolag i väldigt många år, då kan det vara så att man blir 

blind. Man ser inte skogen för alla träden". 

 

A. Fornstedt menar att det finns ett eget intresse av att leverera kvalitet i revisionen då man 

som revisor ständigt blir kontrollerade och granskad. Genom att ha en bra dokumentation så 

mildras risken att man blir stämd eller får sanktioner. Att en konkurrerande byrå granskar ens 

arbete är enligt A. Fornstedt ingen faktor sätter press på revisionskvaliteten. 
 

4.2.2 Revisorns oberoende 
Finanskrisen är en av anledningarna till den allt striktare regleringen inom revisorsyrket enligt 

A. Fornstedt. Revisorn anses vara den utomstående parten som står företaget närmast och som 

"...ska slå larm i god tid". När revisorerna inte gör detta så ifrågasätter allmänheten revisorn 

oberoende. Vilket skapar en osäkerhet på marknaden vilket får myndigheterna att reagera. 

 

"Då tycker myndigheterna att ´det där löser vi med att ösa in mer reglering´. Jag vet inte om 

det är den medicin som ska användas alla gånger, men det är så det är. Det är därför det ser 

ut som det gör". 

 

A. Fornstedt menar att revisorns oberoende är det mest centrala för yrket. 

 

"Det är det som legitimerar hela vår yrkeskår, hela revisorsrollen. Om vi inte är oberoende 

så finns det inget värde i den produkten vi levererar, alltså revisionsberättelsen”.  

 

A. Fornstedt förklarar vidare att det finns etiska riktlinjer som FAR ger ut samt regleringar 

som hjälper revisorn att stärka sitt oberoende. Analysmodellen är ett sådant exempel, där 

revisorn kan se vilka som är de vanligaste hoten som kan påverka oberoendet. Det största 

hotet mot revisorns oberoende är enligt A. Fornstedt "...det faktum att kunden är den som 

betalar revisionsarvodet till revisorn". Det gör att det finns en inbyggd begränsning för hur 

mycket arbete revisorn kan göras. En lösning på detta är enligt A. Fornstedt att revisorn 

anställs av staten istället och får mer tid på sig att genomföra revisionen. 

 

"...om revisorn hade varit anställd av staten och det skulle finnas hur mycket tid som helst, då 

kanske man skulle upptäckt mer saker och kunna jobba mer objektivt oberoende". 

 

4.2.3 Revisorns kompetens 
För att en revisor ska vara kompetent så krävs det enligt A. Fornstedt att revisor har flera års 

erfarenhet inom yrket. Anledningen till det är att yrket kräver kunskap inom flera olika 

områden för att förstå helheten och branschen som klienten verkar inom. Dessutom så har den 

ständiga förändringen i regelverket fört med sig utmaningar för revisorerna att snabbt kunna 
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ta till regleringarna och implementera dessa. För att lyckas med det, krävs det enligt A. 

Fornstedt att revisorn är kompetent. En nackdel med en striktare reglering är att revisorer 

lägger allt mer tid på att göra saker rätt än att göra rätt saker. 

 

"...en revision som kanske tar 100 timmar...så tycker jag att allt för lite tid av de timmarna 

går åt att göra själva granskningen...väldigt mycket tid går åt för att fylla i checklistor, 

uppfylla formaliakrav och så vidare. Sådant som inte skapar något värde". 

 

4.2.4 Begränsade konsulttjänster 
A. Fornstedt ser både fördelar och nackdelar gällande begränsningen av konsulttjänster och 

hur detta påverkar revisionskvaliteten. Det negativa är att revisionen kan bli ineffektiv vilket 

leder till mindre kvalitet i revisionen, då revisorn kan stöta på fel under revideringen men som 

revisorn inte får lösa på grund av självgranskningshotet. Detta gör att klienten måste vända sig 

till någon annan fastän revisor sitter med svaret. För klienten innebär det ökade kostnader 

samtidigt som revisorn förlorar möjligheten att ge mervärde till klienten. Om klienten i detta 

fallet väljer att rådfråga en kunnig person som arbetar inom samma byrå som revisorn, så är 

det enligt A. Fornstedt väldigt viktigt att ”…det är vattentäta skott mellan revisionsteamet och 

de som lämnar de här råden”. 

 

Fördelen med begränsade konsulttjänster är enligt A. Fornstedt att hotet mot revisorn 

oberoende generellt blir lägre, då de starka ekonomiska förhållandena som annars kan uppstå 

på grund av dessa tjänster elimineras. A. Fornstedt menar att konsultarvodet har i vissa fall 

stått för 80% av det totala arvodet från klienten, medan revisionen enbart stått för 20%. Det 

gör att oberoende frågan blir aktuell, för "...kan man verkligen uttala sig på ett oberoende sätt, 

vågar man verkligen säga vad man tycker..." när konsultarvodet blir ett så stort konto hos 

revisionsbyråerna? 

 

4.2.5 Obligatorisk byrårotation 
Vad gäller införandet av byrårotationen så anser A. Fornstedt att det finns stora fördelar. 

 

“… det kommer in nya ögon. Du kan ställa de där dumma frågorna för att verkligen förstå 

och då upptäcker man faktiskt oftast lite fel”.  

 

Byrårotationen bidrar med att sänka risken för att revisionen utförs av en revisor som på 

grund av sin långa mandattid förlorat en del av sin professionella skepticism. Det finns även 

några nackdelar med byrårotationen enligt A. Fornstedt och den ena är att den är tidsbunden. 

 

”Det kan vara så att bolaget står inför en försäljning eller det är någonting som händer i 

bolaget som gör att man inte vill byta revisor just då”. 

 

Den andra nackdelen är att kvaliteten på revisionen blir lidanden i början av ett nytt uppdrag 

hos de stora noterade bolagen, då det tar två till tre år innan revisorn förstår sig på företaget.  

 

“Det är ju en viktigt anledningen till att många större företag inte byter revisor då man vet att 

revisorn känner till bolaget, de kan verksamheten, de vet vem dem ska fråga, de vet vilka 

system som man använder, hur de fungerar. Det blir ju en effektivare revision när du har 

varit inne några år i bolaget”. 
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Slutligen så menar A. Fornstedt att genomsnittstiden i Sverige för sittande byråer ligger på 

cirka sju år, vilket är lägre än den fastställda och anser därmed inte att införandet av den 

obligatoriska byrårotationen kommer ha någon effekt i Sverige. 

 

4.2.6 Den nya revisionsberättelsen 
Den nya revisionsberättelsen har enligt A. Fornstedt förändrats genom att den är mer 

informativ nu och i större omfång. Key Audit Matters är enligt A. Fornstedt det nya som 

införts, där revisorn beskriver vilka områden som är riskfyllda för det reviderade företaget och 

varför de anses vara det samt hur revisorn arbetat för att få fram dessa.  

 

A. Fornstedt anser att utvecklingen av revisionsberättelsen påverkat revisorsyrket negativt, då 

förändringen indikerar på att förtroendet för revisorn minskat eftersom allmänheten kräver 

mer information om vad revisorn gör och hur de gör sina bedömningar. Dessutom så menar 

A. Fornstedt att i och med att revisionsberättelsen innehåll blivit större så har ansvaret om att 

bedöma ett företaget gått från revisorn till intressenterna. 

 

En annan nackdel med kravet om mer information är enligt A. Fornstedt att det kan bli ” en 

väldigt känslig diskussion mellan företagsledning och revisorn om vad som ska stå i 

revisionsberättelsen. Det blir liksom mer en förhandlingsfråga om vad som ska vara med”. 

Dessutom så krävs det en avvägning från revisorns sida om vilken information som egentligen 

får komma ut då de arbetar under tystnadsplikt. 

4.3 Revisor Jan Palmqvist – Deloitte 

Jan Palmqvist är auktoriserad revisor och partner i revisionsbyrån Deloitte i Stockholm. J. 

Palmqvist har flera års erfarenhet inom yrket och arbetar idag med stora och medelstora 

företag med inriktning finansiella företag. Intervju genomfördes den 3 april kl. 14.00 via 

telefon. 

 

4.3.1 Revisionskvalitet 
Revisionskvalitet innebär enligt J. Palmqvist att revisorn ”…utför en revision i enlighet med 

den standard som vi blivit ålagda att granska. Alltså utifrån ISA”. För att uppnå en hög 

kvalitet så krävs det att revisorn är utbildad, har kompetens och är skicklig för den typen av 

uppdrag som revisorn har samt att hen är verksam i en byrå som har 

kvalitetsuppföljningsprocesser. 

 

J. Palmqvist har inte sett någon effekt på revisionskvaliteten sen Revisionspaketet införts. Inte 

än iallafall, då den ”… varken ökat eller minskat kvaliteten”. 

 

4.3.2 Revisorns oberoende 
Revisorn uppgift är enligt J. Palmqvist att förse aktieägarna och andra intressenter med 

betydelsefull information om det reviderade företaget. För att revisorn ska kunna utföra en 

revision enligt god revisionssed krävs det att revisorn är oberoende. Det är därmed av 

betydelse att revisorn inte tar på sig uppdrag som kan äventyra oberoendet. J. Palmqvist 

berättar vidare att ”…det finns ju massa hot mot oberoendet och olika typer av 

intressekonflikter som du som revisor måste hantera”. Ett utav hoten mot oberoendet är enligt 

J. Palmqvist att revisorn arvoderas av personen som ska revideras. Ett annat hot är 

konsulttjänsterna som kan få en mer betydelsefull roll än revideringen hos klienten samt att 

revisorn tar på sig uppdrag som egentligen står i strid med god revisionssed. 
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J. Palmqvist menar att oavsett hur oberoende revisorn än är så handlar det i slutändan om hur 

andra upplever revisorns oberoende. Slutligen så berättar J. Palmqvist att det är för tidigt att 

säga om den senaste regleringen har haft någon effekt på revisorns oberoende. 

 

4.3.3 Revisorns kompetens 
För att revisorn ska klara av sitt arbete så krävs det enligt J. Palmqvist att revisorn är 

kompetent inom sitt område. 

 

”…du måste ha en branschkompetens… att förstå kundens verksamhet och behov är a och o. 

Det är då du kan bedöma vilka risker företaget utsätts för och utsätter andra för”. 

 

J. Palmqvist berättar vidare att allt mer specialiserade kompetenser krävs idag, speciellt 

kompetens inom IT då vi lever i en digitaliserad värld. Revisorer ska dessutom enligt J. 

Palmqvist utföra sitt arbete med professionell skepticism som innebär att revisorn ifrågasätter 

information som inhämtats “...i rimlig grad...”. Revisorn ska alltså inte godta informationen 

utan att vara säker på att den är korrekt. Vad gäller Revisionspaketets införande så ser J. 

Palmqvist inte någon effekt utav det på kompetensen utan enligt honom så kommer effekterna 

troligtvis senare. 

 

4.3.4 Begränsade konsulttjänster 
Då revisorn enligt J. Palmqvist har kompetens inom bland annat redovisningsfrågor, 

skattefrågor och områden som är väldigt närliggande revisionen så ser han väldigt många 

fördelar med att revisorn utföra dessa tjänster. Det kan enligt J. Palmqvist vara framtagande 

av årsredovisningen, kartlägga redovisningsprinciper osv. Fördelarna är att det blir billigare 

och effektivare för klienten att låta revisorn sköta detta då hen redan är insatt i företaget. Det 

som dock kan påverka revisionen negativt, är om revisorn eller konsulter, från samma 

revisionsbyrå som revisorn verkar i, utför större uppdrag för klienten eller att revisorn utför 

tjänster som innebär självgranskning. Det är enligt J. Palmqvist revisorn som hela tiden måste 

tolka situationen och uppdraget för att veta om det gränsar till att bli ett hot mot revisorns 

oberoende eller inte. En annan nackdel med utförandet av konsulttjänster är enligt J. 

Palmqvist det stärkta ekonomiska förhållandet gentemot klienten. 

 

”Ta ett exempel, om revisionsarvodet är en miljon och konsultarvodet är 10 miljoner kronor, 

då blir ju konsulteriet viktigare än revisionen för firman och det kan aldrig vara bra”. 

 

Att Revisionspaketet nu begränsat konsulttjänster har enligt J. Palmqvist inte haft någon 

påverkan. 

 

”…det som de har föreslagit nu tycker jag har varit självklarheter sen innan. Det som de har 

föreslagit i den här EU-förordningen, det borde du inte ha gjort innan heller”. 

 

4.3.5 Obligatorisk byrårotation 
J. Palmqvist anser att det finns för- och nackdelar med den obligatoriska byrårotationen. 

Fördelarna med rotationen är att revisorns oberoende stärks genom att man bryter en eventuell 

vänskapsrelation mellan klienten och revisorn, då det finns en risk att detta utvecklas ju längre 

mandattid revisorn har. En annan fördel är att den nya revisorn ”…vänder på en massa stenar 

som inte har varit lyfta under lång tid”. 
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Det negativa enligt J. Palmqvist är att rotationen sker utifrån en förutbestämd tidsram, 

dessutom så påverkar detta aktieägarnas roll i valet av revisor. 

 

”Det har ju varit en ägarfråga, vem du har velat ha som revisor. Nu är det någon annan som 

säger att ägarna inte fullt ut får bestämma vem de ska välja”. 

 

Slutligen så innebär byrårotationen att revisorer som går till nya klienter måste lägga ner 

väldigt mycket tid i början av revisionen för att förstå sig på klientens verksamhet, såsom 

processer och rutiner. Att bidra med en hög revisionskvalitet är något som J. Palmqvist alltid 

strävar efter oavsett vad det är för slags uppdrag som ska genomföras och oavsett vem det är 

som kontrollerar hans arbete. 

 

Att införandet av byrårotationen skulle mildra rädslan för att förlora inkomsten från en klient 

är något som J. Palmqvist inte håller med om. J. Palmqvist berättar att det redan finns regler 

som säger att en intäkt från en klient aldrig får bli för stor i relationer till andra klienter, utan 

det ska finnas en riskspridning bland klienterna. 

 

4.3.6 Den nya revisionsberättelsen 
J. Palmqvist berättar att den nya berättelsen har blivit mycket längre nu i och med revisorns 

utförliga beskrivning av vad hen gjort i revisionen. Fördelen med detta är enligt J. Palmqvist 

att ju mer information läsaren får om vad revisorn faktiskt gjort, desto större är chansen att 

förväntningsgapet minskar. För de noterade bolagen finns det ännu en förändring och det är 

införandet av Key Audit Matters, särskilt betydelsefulla riskområden. Revisorn ska noggrant 

beskriva hur bedömningen har gått till och vilka slutsatser som revisorn har kommit fram till. 

En annan fördel är att revisorn nu får möjligheten att utveckla svaren mer och visa på 

individuella bedömningar. Dock så menar J. Palmqvist att det lika väl kan bli standardiserat 

igen efter några år. 

 

Nackdelen med dessa förändringar är just längden av revisionsberättelsen. J. Palmqvist menar 

att många aktieägare inte kommer orka läsa igenom den, då det blir för mycket information 

för läsaren att ta till sig. 

 

”Den är mer informativ. Det är mycket bra information…men den har blivit till betydligt 

värre”. 

 

4.4 Revisor Jesper Nilsson – EY 

Jesper Nilsson är auktoriserad revisor med flera års erfarenhet inom branschen. J. Nilsson har 

sedan 1990 arbetat på revisionsbyrån Ernst & Young i Stockholm, med undantag för sex år då 

han arbetade utanför byrån, där han idag är verkställande direktör. J. Nilsson arbetar främst 

med noterade bolag och är inriktad mot finansiella företag. Intervjun genomfördes den 6 april 

kl. 14.00 via telefon. 

 

4.4.1 Revisionskvalitet 
Revisionskvalitet är enligt J. Nilsson ett svårt begrepp att definiera. 

 

”Mest handlar det om sättet vi bedömer…Det kan vara bra eller dåligt beroende på hur vi 

utformar våra riskanalyser och procedurer för att säkerställa att finansiell information är 

rätt”. 
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För att skapa revisionskvalitet krävs det enligt J. Nilsson ”…resurser i form av tid, personal, 

expertis, kompetens och erfarenhet”. Dessutom så krävs det grundläggande ramverk så som 

legala-, tekniska- och strukturella ramverk för att uppnå revisionskvalitet. 

 

4.4.2 Revisorns oberoende 
Enligt J. Nilsson är revisorns oberoende ”…kanske den viktigaste ingrediensen för 

revisionskvaliteten”.  Dessutom så är oberoendet grunden för revisorns existens. J. Nilsson 

förklarar vidare att ”…oberoende är ju i grunden en teoretisk historia. Det är svårt att få med 

den mänskliga relationen…”. Vilket enligt J. Nilsson innebär att i praktiken är det nästintill 

omöjligt att vara helt oberoende, men sålänge revisorn har integritet och säger sanningen så 

anses revisorn vara tillräckligt oberoende. 

 

Ett fört högt oberoende kan dessutom enligt J. Nilsson ha en negativ inverkan på 

revisionskvaliteten, då en revisor som inte knyter an med företagets personer kan får svårt att 

förstå helheten och förlorar dessutom information som kan vara till nytta för revisionen. J. 

Nilsson menar att skandalerna och finanskrisen varit drivkraften bakom den striktare 

regleringen inom yrket då revisorernas oberoende ifrågasatts. Finanskrisen har även lett till 

mer “...regleringen inom den finansiella sektorn och de noterade bolagen…det är inte bara 

revisionsyrket som reglerats upp, utan det är alla de som på något sätt var med, eller påstods 

var med och ställde till det 2007–2008”. 

 

4.4.3 Revisorns kompetens 
Enligt J. Nilsson är det erfarenhet och kunskap inom ett område det som bidrar till kompetens. 

Det är därmed viktigt att revisorn inriktar sig mot en viss bransch för att bygga sin kompetens. 

Dessutom så påverkas kompetensen positivt när kompetensutveckling sker ”…på rätt sätt och 

i rätt dos”. Om detta inte sker så har det istället en negativ inverkan på kompetensen. En 

annan faktor som kan påverka kompetensen negativt enligt J. Nilsson är om revisorn jämt och 

ständigt byter klienter. 

 

Revisorn ska dessutom ha en professionell skepticism i arbetet och det sker enligt J. Nilsson 

genom att revisorn ifrågasätter det klienten säger. 

 

” Säger kunden att någonting har hänt eller någonting kommer att hända eller någonting är 

på det här sättet, så ska man inte bara ta det som det är, utan du ska kunna belägga det på 

något annat sätt också. Att ständigt pröva påståenden, är ju skepticism”. 

 

4.4.4 Begränsade konsulttjänster 
J. Nilsson menar att det finns en missuppfattning vad gäller revisorn och konsulttjänster. 

 

”Det finns ett missförstånd i alla diskussioner om att revisionsbyråerna gör något slags 

konsultjobb på sina kunder och så är det ju inte, utan det är såhär att vi har omfattande 

konsultverksamhet, men den är ju primärt på de kunder vi inte har som revisionskunder”. 

 

Därmed anser J. Nilsson att begränsningen av konsulttjänster inte har så stor påverkan på 

revisionen ”… vi gör ju inte speciellt mycket konsultjobb på våra kunder, revisionskunder”. 

En annan sak som J. Nilsson lyfter är att revisorn oberoende inte påverkas av de få 

konsultinslagen som revisorn ger till klienten. Därmed finns det inte heller något ekonomiskt 

beroende från revisorns sida som skulle påverka oberoendet. Dock menar J. Nilsson att det 

finns enstaka fall där det kan finnas stora konsultinsatser hos en revisionsklient. 
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Vad gäller spill-over kunskap, så berättar J. Nilsson att revisorn inte får specifik kunskap om 

just klientens förhållanden, utan generell kunskap som sedan kan användas i en annan 

revision. På det sättet kan revisorns kompetens stärkas. 

 

4.4.5 Obligatorisk byrårotation 
J. Nilsson förklarar att den obligatoriska byrårotationen inte kommer ha så stor effekt i 

Sverige för revisorsyrket. Det enda negativa är att det kan ställa till det praktiskt för klienter 

som vill behålla sin revisor i mer än 10 år och är ett finansiellt företag. En annan nackdel är 

att det kan vara svårt för en revisor att sätta sig in i ett stort och komplicerat företag. Det tar 

oftast ett till två år för revisorn att förstå företaget enligt J. Nilsson, vilket därmed kan ha en 

negativ inverkan på revisionskvaliteten. 

 

J. Nilsson berättar vidare att revisorn redan är begränsad i sin möjlighet för kreativitet i sin 

revision, vilket gör att införandet av byrårotationen inte spelar någon roll. Vad gäller 

rotationen av nya klienter så är det enligt J. Nilsson något som redan pågått sedan innan, så 

det är inte heller någon effekt av just byrårotationen. En annan sak som J. Nilsson lyfter fram 

är att det finns ett missförstånd om att revisorn skapar relationer med klienten ju längre 

revisorns mandattid sträcker sig och att detta i in tur skulle ha en negativ påverkan på 

revisionen. Men enligt J. Nilsson så är det tvärtom. 

 

”Det är nog snarare så att de tuffa diskussionerna orkar man ju ha med kunden man känner 

väldigt väl”. 

 

Det som kan nämnas som positivt gällande byrårotationen är enligt J. Nilsson att det kommer 

”…nya friska ögon…” vilket är bra för revisionen. 

 

4.4.6 Den nya revisionsberättelsen 
J. Nilsson förklarar att förändringarna i revisionsberättelsen är att den vänts upp och ner 

innehållsmässigt samt att den blivit mer informativ. Det står mer information om revisorns 

arbete. Den största förändringen har skett för de finansiella företagen och noterade bolagen, 

där riskområdena för de reviderade företaget ska tas upp. Enligt J. Nilsson bör 

revisionsberättelsen inte bli för omfattande, då det kan bli svårt för läsaren att förstå innehållet 

och hur hen ska förhålla sig till informationen. 

 

”…revisionsberättelsen är inte det första läsaren av finansiell rapport ser över…Man 

försöker titta så att den inte innehåller en massa allvarlig kritik och gör den inte det, då 

ägnar man sig mer åt resten av årsredovisningen, så jag tror inte man ska överdriva den”. 

 

En annan negativ sak som förändringen i revisionsberättelsen kan bidra med enligt J. Nilsson 

är att läsaren kan fokusera på fel saker. Detta då användandet av Key Audit Matters skiljer sig 

åt mellan revisorerna, vilket gör att två snarlika företag kan presentera olika många 

riskområden. Läsaren kan i det fallet fastna på varför ena företaget har mer eller mindre 

riskområden än det andra. 

4.5 Revisor N.R – Grant Thornton 

N.R är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Stockholm. Hon har arbetat med revision i 30 

år och under 24 av dessa har hon varit auktoriserad revisor. N.R har i princip jobbat med 
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finansiella företag under hela sin karriär. Intervjun genomfördes den 4 april kl. 14.00 via 

telefon. 

 

4.5.1 Revisionskvalitet 
N.R definierar revisionskvalitet som 

 

“Att man har gjort en så bra revision att man kan uttala sig om det man gör i en 

revisionsberättelse. Att man med rimlig säkerhet har kommit fram till det man säger i den”. 

 

Detta innebär enligt N.R att tid och resurser är något som krävs för att komma fram till den 

rimliga säkerheten. Något som kan ha en positiv eller negativ effekt på revisionskvaliteten är 

enligt N.R “...om det är ordning och reda hos kunden, då blir det oftast en bra revision. Är 

det inte det blir allt mycket svårare... Det tar längre tid att få en bra revision om kunden inte 

har bra koll. Om kunden har bra rutiner, processer och kontroller, då är det mycket enklare 

att få en bra kvalitet på revisionen”. N.R menar även att den allt hårdare regleringen har ökat 

kvaliteten i revisionen väldigt lite, många lagar som införs är onödiga. Den ökade regleringen 

har enligt N.R begränsat kreativiteten i revisionen. Det händer enligt N.R att “...man fastnar 

lite i de här checklistorna”, det vill säga att revisorn lägger ner tid på att checka av listor 

istället för att försöka förstå helheten. 

 

4.5.2 Revisorns oberoende 
N.R menar att revisorns oberoende är bland det viktigaste för att kunna agera objektivt i sin 

bedömning. N.R lyfter även fram att revisorerna går igenom många prövningar hela tiden för 

att säkerställa oberoendet. N.R beskriver att det inte finns några problem att vara helt 

oberoende från klienten. Det enda hotet N.R kan se mot en revisors oberoende, förutsatt att 

revisorn har integritet, är ifall klienten är ett väldigt stort bolag. På så vis är det ekonomiska 

bandet väldigt starkt och det kan bli lätt att falla för påtryckningar på grund av rädslan att 

förlora en så stor klient. N.R menar att det är bra att en byrårotation har införts för sådana 

stora bolag. N.R säger dock att det är inte nödvändigt att införa en byrårotation för små 

institut, som sparbanker. 

 

4.5.3 Revisorns kompetens 
N.R lyfter fram att revisorn befinner sig i ett ständigt lärande, de måste hela tiden hänga med i 

nya regleringar. De måste även hänga med i företagens utveckling och vad de går igenom för 

förändringar. Ifall revisorn inte hela tiden uppdaterar sig om dessa saker har det en negativ 

påverkan på revisorns kompetens. N.R menar att ju mer uppdaterad revisorn är om företagets 

ekonomiska siffror och verksamheten i helhet, desto bättre blir kompetensen. N.R förklarar 

även att erfarenhet är en betydande faktor, inte endast från samma företag utan från flertalet 

företag, då det är mycket benchmarking revisorer sysslar med. N.R kan inte se någon 

reglering som har haft en stor påverkan på revisorns kompetens. Revisorsproven är det enda 

som har gett en positiv effekt på revisorns kompetens. Byrårotationen kan även ha en negativ 

påverkan då revisorn måste ta sig an nya uppdrag istället för att hålla sig till samma, men N.R 

menar att 10 år är en bra mandatperiod. Dock så måste en ny tillsatt revisor ha kompetens från 

branschen eller liknande bolag för att kunna leverera kvalitet i revisionen efter ett byte. 

 

4.5.4 Begränsade konsulttjänster 
N.R beskriver att det helt klart finns fördelar med att revisorn tillhandahåller konsulttjänster. 

Då revisorn är så pass insatt i företaget så kan revisorn leverera mycket bättre och effektivare 

råd, snabbare än en extern konsult. Nackdelen med att revisorn agerar konsult enligt N.R är 
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att revisorn kan i senare skede granska sitt eget arbete, samt att revisorn indirekt sköter 

förvaltningen av företaget, och detta är ett hot mot oberoendet. N.R ser inte heller att 

konsulttjänsterna skulle stärka det ekonomiska bandet mellan revisor och klient så pass 

mycket att oberoendet skulle ifrågasättas. Det är endast i de fall där ett enormt företag får 

konsultering som N.R ser ett problem med det ekonomiska förhållandet. 

 

4.5.5 Obligatorisk byrårotation 
N.R menar att fördelarna med en byrårotation “...är att det kommer in nya ögon, som ser 

saker man inte tänkt på innan och så vidare. Att man inte gör som man alltid gjort”. En 

byrårotation kan dock enligt N.R medföra att den nya revisorn till en början missar viktiga 

saker och inte kommer in i bolaget tillräckligt snabbt, för att man inte har tillräckligt med 

erfarenhet eller information om bolaget bakåt i tiden. N.R ser dock inga väsentliga fördelar 

eller nackdelar med en byrårotation sålänge den nya revisorn får ta del av den gamla revisorns 

information. N.R säger att hon känner ingen press att leverera högre kvalitet på grund av att 

en ny revisor kommer granska hennes arbete, då hon jämt satsar på att leverera så hög kvalitet 

i revisionen som hon kan. N.R tror inte heller att en byrårotation kommer ha en så stor 

påverkan på revisionskvaliteten varken åt det positiva eller det negativa hållet. N.R menar att 

det genom alla tider har bytts ut revisorer av diverse anledningar. Dessutom så vet revisorerna 

tidpunkten för utbytet i och med att det är lagstadgat så det finns mycket tid att förbereda sig. 

N.R säger även att enligt sin egen erfarenhet har hon aldrig känt en rädsla eller vet om någon 

annan som känt en rädsla att förlora en klient. N.R kan dock rent teoretiskt tänka sig att det 

skulle kunna vara så i vissa extremfall, med exempelvis enorma bolag. 

 

4.5.6 Den nya revisionsberättelsen 
N.R beskriver att den nya revisionsberättelsens viktigaste förändringar är införandet av 

‘speciellt betydelsefulla områden’, vilket är svenska för ‘Key Audit Matters’. N.R menar att 

den nya revisionsberättelsen kommer att bidra med ökad förståelse för vad revisorerna 

faktiskt gör och vad de tycker är de största riskerna inom det reviderade bolaget. N.R menar 

dock att den nya revisionsberättelsen kommer ha som störst påverkan det första året, åren 

efter det riskerar den att bli standardiserad som innan. Men N.R menar att det är lite så 

revision ska vara, revisionen ska hela tiden visa sanningen om riskerna och de finansiella 

siffrorna, så den nya revisionsberättelsen kommer i stor sannolikhet se liknande ut mellan 

liknande bolag och från olika revisorer från år till år om ingen stor påverkan sker. Dock ser 

N.R inte att den nya revisionsberättelsen kommer att på något sätt påverka revisionen.  

4.6 Revisor R.W – KPMG 

R.W är auktoriserad revisor på revisionsbyrån KPMG i Halmstad och av FAR licensierad 

revisor för finansiella företag. R.W har flera års erfarenhet inom revision då han arbetat som 

revisor sedan 1980. R.W arbetar främst med försäkringsbolag, men har även klienter från 

andra områden än den finansiella. Intervjun genomfördes den 4 april kl. 15.00 på KPMG:s 

kontor i Halmstad. 

 

4.6.1 Revisionskvalitet 
Revisionskvalitet är enligt R.W när revisorn tillhandahåller en kvalitetssäkring för de 

uppgifter som klienten har lämnat. För att revisorn ska kunna göra detta krävs det att hen gjort 

en bra riskanalys, vilket innebär att revisorn förstått sig på klientens verksamhet och vet vilka 

styrkor och svagheter det finns i företaget. 
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Det som påverkar revisionskvaliteten positivt är enligt R.W att revisorn har kunskap om 

branschen som klienten verkar i. Det är även viktigt att revisorn arbetar i team under 

revideringen då det krävs personer med specialistkompetenser för att tillsammans bidra med 

en god revisionskvalitet. Slutligen så krävs en licens för att man som revisor ska få revidera 

finansiella företaget vilket enligt R.W anser påverkar revisionskvaliteten positiv. Det som 

däremot påverkar revisionskvaliteten negativt är enligt R.W tidspressen som revisorerna har. 

 

R.W menar att den hårdare reglering inom revisorsyrket på lång sikt troligtvis kommer ha en 

positiv påverkan på revisionskvaliteten men inte på kort sikt. R.W tar införandet av den 

obligatoriska byrårotationen som ett exempel, där den nya revisorn inte har lika mycket 

kunskap om klientens verksamhet utan behöver tid på sig för att förstå den. Under denna tid 

kan kvaliteten på revision bli lidande. 

 

4.6.2 Revisorns oberoende 
Att revisorns oberoende är viktigt har enligt R.W att göra med förtroendet. Om revisorn inte 

är det så får det en negativ påverkan på förtroendet för revisorerna. R.W menar att 

skandalerna och inte minst finanskrisen är faktorer som väckt intresset för revisorns 

oberoende. Dock så menar R.W att ”Det är väl inte ett svenskt fenomen detta på något sätt, 

utan det är ett internationellt fenomen”. 

 

Att revisorn är oberoende innebär att hen bidrar med kvalitet i revisionen samt att hen tar 

självständiga bedömningar. Med självständiga bedömningar menar R.W att revisorn ska 

lyssna och vara lyhörd för synpunkter som klienten har, men att i slutändan inte låta sig bli 

påverkad av detta utan agera opartiskt och självständigt. Dock så menar R.W att det inte går 

att vara helt oberoende i praktiken. 

 

”…man är väl beroende av all sin omgivning, all miljö man verkar i, på ett eller annat sätt. 

Man ska väl kanske göra skillnad på beroende…asså det som är skadligt och det som inte får 

förekomma och det som är sunt och normalt i en relation där man arbetar med andra 

människor”. 

 

En revisor som däremot rent teoretiskt har ett högt oberoende kan skapa en väldig distans till 

klienten, vilket gör att revisorn riskerar att gå miste om värdefull information. Det största 

hotet mot revisorn oberoende är enligt R.W tillhandahållande av rådgivningstjänster till 

klienten. Anledningen till det är att revisorn på det sättet kan riskera att granska sitt eget 

arbete. 

 

4.6.3 Revisorns kompetens 
Kompetens är enligt R.W när revisorn har teoretiska kunskaper men även erfarenhet inom den 

bransch som hen verkar i. För att bibehålla en hög kompetens krävs det att revisorn går på 

fortlöpande utbildningar, då det ständigt händer något som påverkar yrket. Det som påverkar 

kompetensen negativt är om utbildning inte sker och att revisorn inte gör tillräckligt mycket 

praktiskt arbete eller att hen har lite erfarenhet inom yrket. Med professionell skepticism 

menar R.W är att revisorn måste skapa sig en egen uppfattning om saker och ting i 

revideringen. Revisorn ska inte vara godtrogen för den information hen får från klienten. 

 

R.W berättar vidare att han har svårt att se att införandet av Revisionspaketet har någon effekt 

på kompetensen, men det återstår att se. Dessutom så menar han att det är för tidigt att se 

någon effekt av regleringen överhuvudtaget. Dock så ger han återigen exempel på hur 
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byrårotationen kan stärkta revisorns oberoende, då han menar att i och med den 

tidsbegränsade mandattiden så stärker det per automatik revisorns oberoende. 

 

4.6.4 Begränsade konsulttjänster 
R.W ser många fördelar med tillhandahållandet av konsulttjänster. Han menar att revisorn på 

det sätter får väldigt mycket kunskap om branschen vilket gör att revisorn kan utnyttja det till 

förmån för annan klient. Dessutom så håller R.W med om att revisionen blir mycket mer 

effektiv och kvaliteten på revisionen ökar när revisorn bidrar med konsulttjänster. Nackdelen 

med konsulttjänster är som R.W tidigare nämnde, nämligen ökad risk för självgranskning. 

 

Att revisorns oberoende skulle hotas på grund av ett stärkt ekonomiskt förhållande i och med 

tillhandahållandet av konsulttjänster, är något som R.W inte håller med om. Han ser inte att 

det skulle vara ett hot, då han menar att de större byråerna inte har enskilda klienter som ”… 

väger så tung att man är hotad om man skulle bli av med den här kunden”. 

 

4.6.5 Obligatorisk byrårotation 
R.W berättar att han själv kommer tvingas rotera från en del klienter i vår och ser det som ett 

positivt sätt att lämna klienten.”…det kännas som en lite trevligare reträtt så att säga, att man 

av regulatoriska skäl måste lämna kunden än att man ska bli ersatt i en upphandling eller 

något annat”. 

 

R.W berättar att fördelen med rotationen är att ”… någon med oförstörda ögon går in och 

tittar på processerna och riskerna”, då risken finns att en revisor som reviderat samma 

företag under en längre tid gör liknande bedömningarna gällande riskerna år efter år. R.W höll 

även med om att revisorn kreativiteten ökar i och med byrårotationen. 

 

Nackdelen däremot är som tidigare nämnt att den nya revisorn behöver tid för att förstå sig på 

den nya klienten och dess verksamhet, vilket kan innebära en lägre kvalitet på revisionen den 

första tiden. En annan nackdel med byrårotationen enligt R.W är för deras del att de 

finansiella företag som funnits i Södra Sverige har de redan haft och ”…nästan alla 

finansiella företag har sina rötter i Stockholm…” vilket gör att ”… när vi tvingas rotera av 

från dem så har vi inget att rotera till”. 

 

Att en konkurrerande byrå skulle komma in och granska det en tidigare revisor gjort är inte en 

faktor som bidrar till mer kvalitet i revisionen enligt R.W. Det som sätter press är enligt R.W 

tillsynsmyndigheterna som vakar över en hela tiden. 

 

”Du har finansinspektionen, du har revisorsnämnden som är som hökar på allt du gör och allt 

du rapporterar och inte rapporterar. Det är en mycket större press än att det skulle komma in 

nya revisorer”. 

 

4.6.6 Den nya revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen har enligt R.W tidigare varit väldigt standardiserat och sett likadan ut för 

alla bolag, medan den nya revisionsberättelsen kommer vara mer informativ och specifik för 

det reviderade bolaget. En del problemområden kommer lyftas fram i berättelsen som är unikt 

för det reviderade bolaget samt vilka betydelsefulla risker det finns och hur revisorn hanterat 

dessa i revisionen. På så sätt kommer den nya revisionsberättelsen göra det enklare att se 

skillnader och likheter mellan bolagen menar R.W. En annan fördel med de nya kraven är att 
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revisorn nu får möjligheten att mer ingående förklara olika delar som anses vara 

betydelsefulla för företaget. R.W ger ett exempel: 

 

”…när de ska…bedöma värdet på en stor tillgång som är fullständigt beroende av en viss 

utveckling på marknaden till exempel. Tar marknaden en annan vändning i något avseende så 

kanske värdet är mycket lägre än vad den är bokförd i”. 

 

Detta är väldigt betydelsefullt för företagets ekonomiska ställning och bör därmed tas upp. 

4.7 Revisor Mikael Winkvist – PwC 

Mikael Winkvist är auktoriserad revisor och partner i PwC och har arbetat inom byrån i 30 år. 

Han har framförallt på senare år arbetat med noterade bolag, och är för närvarande revisor i 

två noterade bolag. M. Winkvist är även sedan två år tillbaka risk management partner, vilket 

innebär att han hanterar många riskfrågor, som exempelvis orena revisionsberättelser. M. 

Winkvist säger även att han har en del andra betydande interna roller när det gäller interna 

kontroller och system för revisionskvalitet. Intervjun genomfördes den 11 april kl. 13.00 via 

telefon. 

 

4.7.1 Revisionskvalitet 
M. Winkvist berättar att det finns två olika sidor på revisionskvaliteten. Den enda sidan är 

enligt M. Winkvist den mest vanliga man pratar om när man pratar om revisionskvalitet, 

vilket är den compliance-inriktade kvaliteten. Det innebär enligt M. Winkvist att revisorn har 

gjort alla moment som revisorn ska göra enligt ISA. Den andra sidan på revisionskvaliteten 

menar M. Winkvist är klientupplevelsen. Vilket enligt M. Winkvist kan vara saker som 

förslag på förbättringar av internkontroller, och den revision man levererar till klienten. 

 

M. Winkvist berättar att “Man kan aldrig göra en bra revision på en dålig klient, men man 

kan göra en dålig revision på en bra klient”. Det innebär att det alltid är svårt att göra en bra 

revision om ens klient inte är duktig, och inte har kvalitet i sina interna processer och rutiner. 

M. Winkvist menar alltså att det är svårt att leverera hög kvalitet i revisionen när klienten inte 

“...bryr sig om kvaliteten i årsredovisningen och i bokslutet”. Andra faktorer som har en 

påverkan på revisionskvaliteten är kompetensen samt erfarenheten hos revisorn, där 

erfarenheter från liknande företag eller branscher har betydelse. M. Winkvist menar även att 

för att uppnå en hög revisionskvalitet måste revisorn följa ISA. Revisorn måste även följa de 

interna ramverk som finns inom respektive byrå, som handlar om “...hur man kan tänka och 

tycka när det gäller stickprovsstorlekar och stickprovsstrategier och annat“.  

 

M. Winkvist anser inte att den allt ökade regleringen inom yrket har på något sätt förändrat 

eller förbättrat revisorernas slutsatser. Däremot ser M. Winkvist att den interna 

dokumentationen har blivit bättre med den ökade regleringen. 

 

4.7.2 Revisorns oberoende 
M. Winkvist menar att det är väldigt viktigt när revisorn gör en prövning av klientens beslut 

och ställningstaganden i redovisningen, att revisorn ej påverkas eller själv är involverad i 

olika beslut. Det är även inom noterade bolag viktigt att revisorn ser på revisionen utifrån 

ägarnas perspektiv. M. Winkvist argumenterar även att det ej går att vara helt oberoende från 

klienten, för att när en revisor under en tid arbetar med klienten så byggs det en mänsklig 

relation, vilket skapar ett sorts beroende. M. Winkvist menar även att utan den mänskliga 

relationen, där revisorn blir väldigt strikt och “...inte ens svarar på frågor och inte ens 
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försöker hjälpa dem att komma rätt”. Då blir det en negativ påverkan på klientens kvalitet i 

boksluten, vilket försvårar revisionen. 

 

M. Winkvist är tveksam till om den allt ökade regleringen har ökat revisorns oberoende. M. 

Winkvist exemplifierar det med “...byrårotation när man ändå sitter i 10 eller 20 år, vad 

spelar det för roll, de som var med i början har ändå gått i pension när man är uppe i 20 år. 

Så det finns ingen koppling över huvud taget mellan personerna, så starka band brukar det 

inte finnas inom byråerna heller, utan det är ju personkemin som avgör”. M. Winkvist lyfter 

då fram att ett beroende mellan revisor och klient handlar om personerna i sig och 

personkemin, och sådant går ej att reglera bort.   

 

4.7.3 Revisorns kompetens 
M. Winkvist berättar att i dagens samhälle är det omöjligt för en revisor att kunna allting inom 

alla områden. Det är för regelverken har ökat något så enormt och företagen har blivit allt mer 

komplexa. Det leder enligt M. Winkvist till att revisorerna måste hela tiden specialisera sig 

eller ta hjälp av specialister. Revisorn måste alltså enligt M. Winkvist ha ett bra nätverk samt 

“...erfarenhet naturligtvis, viktig faktor. Det märker man att det krävs lång erfarenhet, man 

måste ha sett mycket för att komma på allting. Vad som kan hända och hur det ska va.”. Det 

är även viktigt att revisorn behåller sin professionella skepticism, alltså att revisorn “...inte 

bara godtar saker och ting för att någon har sagt det, så att man också verifierar de 

förhållanden som det har påståtts“. 

 

4.7.4 Begränsade konsulttjänster 
M. Winkvist menar att specialisering är en väldigt viktig del för att uppnå hög 

revisionskvalitet. Det innebär att revisorn måste ta hjälp av specialister i sin revision. Utan 

möjligheten att utföra konsulttjänster så argumenterar M. Winkvist att “...vi inte har utrymme 

eller förmåga att locka till oss dem bästa”. M. Winkvist säger också att vid utförandet av 

konsulttjänster så utvecklas specialiseringen för revisorn och andra specialister inblandade. 

Vidare så förklarar M. Winkvist ett samband enligt följande; “...utan våra specialister så 

skulle vi inte ha en så bra revision, och utan konsulttjänsterna skulle vi inte ha specialisterna. 

Så det där hänger ihop på något sätt. Och kvaliteten skulle försämras”. M. Winkvist säger att 

det går självklart hyra in externa specialister genom nätverk vid behov, men “...det är inte alls 

samma sak som att ha dem inom huset, använda dem som bollplank, eller till och med som en 

del av revisionsbiten i vissa fall”. M. Winkvist säger att allt det här mynnar ner i att 

erbjudandet av konsulttjänster gör det lättare att hålla en högre kompetensnivå inom byrån.  

 

Risken med att revisorn utför konsulttjänster enligt M. Winkvist är utifall konsultarvodet 

skulle blir för stort relaterat till revisionsarvodet. Det skulle i sin tur kunna påverka 

oberoendet för revisorn blir mer intresserad av konsulttjänster än revisionen, samt att “...man 

vågar kanske inte vara lika tuff i revisionen, om man har stor konsultaffär att förlora”. M. 

Winkvist menar även att det är en risk ifall revisorn skulle granska sina egna råd, dock säger 

M. Winkvist att det ej händer då revisorn måste gå igenom ett självgranskningshot där 

revisorn ej får ge råd som framkommer i revisionen eller går för långt in i företaget och 

påverkar redovisningen. 

 

4.7.5 Obligatorisk byrårotation 
M. Winkvist berättar att “...det tar ungefär tre år för en revisor att sätta sig in i ett företag. Så 

risken för fel i revisionen är störst under de tre första åren”. Det här medför en negativ 

påverkan på kvaliteten i revisionen överlag. Dock lyfter M. Winkvist fram att det finns en risk 
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vid en långvarig bekantskap mellan revisor och klient att revisorn hela tiden utför arbetet som 

året innan. Men det här kan hanteras genom att nya revisorer kommer in och möjligtvis 

“...upptäcker och identifierar saker som kanske skulle gjorts på annat sätt, eller redovisats på 

annat sätt, som kan ses på annat sätt”. På så sätt menar M. Winkvist att en byrårotation kan 

medföra att revisorn kan få nya insikter i företaget, men även företaget själv kan få nya 

insikter i sig själv när de nya revisorerna frågar och ber dem förklara vissa saker. M. Winkvist 

ser dock inte att en byrårotation skulle lindra rädslan hos revisorn för att förlora en klient. För 

M. Winkvist förklarar att den rädslan ej finns där från början, för även om det är en stor klient 

så är det oftast väldigt litet i relation till det totala. M. Winkvist berättar även att han inte 

känner någon press att leverera högre kvalitet i revisionen för att en konkurrerande byrå 

kommer att granska hans arbete efter en rotation. Det är snarare de interna 

kvalitetskontrollerna och granskningar från Revisorsinspektionen som gör att M. Winkvist 

känner press att leverera hög kvalitet. M. Winkvist förklarar även att han vill leverera hög 

kvalitet för klientens skull, så därför “...vill man vara mer nyskapande, kreativ och komma 

med nya idéer varje år som klienten känner att det är någonting nytt”.  

 

4.7.6 Den nya revisionsberättelsen 
M. Winkvist förklarar att den absolut viktigaste förändringen i den nya revisionsberättelsen är 

införandet av särskilt betydelsefulla områden, vilket är samma sak som key audit matters. M. 

Winkvist menar att detta medför att “...man då i skrift i revisionsberättelsen verkligen kan 

förklara, de mest kritiska och de områdena man ägnat mest tid åt som är viktigaste för 

förståelsen av den finansiella rapporten”. M. Winkvist menar dock att konceptet med Key 

Audit Matter inte är helt nytt, eftersom tidigare har revisorn pratat om key audit matters på 

bolagsstämman. Men M. Winkvist menar ändå att det kan bli mer relevant för “...Vad man 

gör nu då, vilket gör det lite svårare, det är att man ska skriva det. Och det gör att man väger 

orden lite mer på guldvågen mer än man kanske gör när man pratar om det. Så de kan ju 

uppfattas som mer informativa”. M. Winkvist menar även att den nya revisionsberättelsen 

kan öka kvaliteten i revisionen då revisorn blir mer noggrann när det gäller kopplingen till vad 

som har gjorts. För “...de här key audit matters områdena iallafall. Från planerande till 

genomföring till rapportering. Eftersom man då externt ska rapportera vilka det är och vad 

man har vidtagit för åtgärder. Så är det förhoppningsvis en dokumentation som hänger ihop 

med det där”.  

 

M. Winkvist tror generellt att den nya revisionsberättelsen kommer att bli mer informativ 

under förutsättningen att revisorn skriver den bra, och inte endast ger ett symboliskt värde. M. 

Winkvist ser även en risk att den nya revisionsberättelsen kan bli standardiserat gjord. Det har 

att göra med att företagen och dess verksamhet förblir samma år efter år, därför blir riskerna 

desamma år efter år. Så M. Winkvist menar att “...det finns ju inte så stor idé att uppfinna 

hjulet igen”. M. Winkvist menar att den allt mer omfattande informationen i 

revisionsberättelsen har lett till en viss förvirring. Men att om revisorn fortsätter leverera 

välskrivna revisionsberättelsen så ska det leda till en bättre insikt i revisionen för externa 

parter. Det kan även leda till en viss förvirring när användarna av de finansiella rapporterna 

ska jämföra olika företag, och revisorer i liknande företag har pekat på olika problemområden, 

då de förväntar sig liknande problemområden. Men M. Winkvist menar att liknande företag 

kan ha olika risker. M. Winkvist säger även att det nu är upp till läsarna av den finansiella 

rapporten att lära sig tolka revisionsberättelsen. M. Winkvist exemplifierar med 

“...kreditvärderingsinstitut eller banker och annat som ska göra kreditbedömning som tittar 

efter det traditionella som inte innehåller några anmärkningar, det kan vara svårt för nu 

måste man läsa revisionsberättelsen”. 
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4.8 Generalsekreterare Dan Brännström - FAR 

Dan Brännström är generalsekreterare i FAR och har varit det i snart 14 år. Innan D. 

Brännström började som generalsekreterare i FAR arbetade han som auktoriserad revisor i 22 

år hos Ernst & Young. Intervjun genomfördes 11 april 2017 kl. 10.00 via telefon. 

 

4.8.1 Revisionskvalitet 
D. Brännström menar att det finns två olika delar i ordet revisionskvalitet. Den ena delen 

handlar enligt D. Brännström om en teknisk dimension. Vilket innebär att revisorn har gjort 

en effektiv revision och fokuserat på rätt saker, för att få en bra grund för sin rapportering i 

revisionsberättelsen. Den andra dimensionen av revisionskvalitet handlar enligt D. 

Brännström om att revisorn uppträder och agerar på ett sådant sätt att revisorn inger 

förtroende och trygghet till alla dem som ska förlita sig på revisionen. För att uppnå en hög 

revisionskvalitet måste revisorn vara duktig på att planera, använda sig av bra tekniskt stöd i 

revisionen och “...verkligen inventerar fram vad det finns för risker i företagets verksamhet”. 

D. Brännström menar även att det krävs rätt kompetens för att klara av detta och uppnå en hög 

revisionskvalitet. D. Brännström lyfter även fram att enligt honom har den allt hårdare 

regleringen ej har haft en positiv effekt på revisionskvaliteten utan “...det finns inslag som gör 

att det finns snarare risker mot revisionskvaliteten än sånt som lyfter revisionskvaliteten. Jag 

sätter alltid ett frågetecken kring att man kan reglera fram revisionskvaliteten”. Dessa risker 

kan exempelvis handla om att revisorn blir tvungen att lägga stort fokus på regleringar och 

dokumentation snarare än själva revisionen. 

 

4.8.2 Revisorns oberoende 
D. Brännström argumenterar att för att en revisor ska kunna leva upp till den lagstadgade 

opartiskheten och självständigheten, så är det framför allt revisorns integritet som spelar roll, 

alltså “...att revisorn står för sina åsikter och framför dem, även när det kan blåsa lite 

grann”. D. Brännström menar att det som triggade igång den allt striktare regleringen 

angående revisorns oberoende var finanskrisen 2008, där de fann att revisorerna ej flaggade 

för risker i banker. Då drog politikerna slutsatsen att revisorerna hade problem med sitt 

oberoende, på grund av att de ägnade sig för mycket åt rådgivning och det var därför de ej 

slog larm. D. Brännström tycker dock att detta är en felaktig slutsats. D. Brännström menar att 

uppfattningen att konsulttjänster skulle påverka revisionskvaliteten negativt är felaktig, och att 

den uppfattningen är svår att ändra på. Den allt striktare regleringen, som exempelvis 

byrårotation är endast positivt för det synbara oberoendet enligt D. Brännström, alltså hur 

omvärlden uppfattar revisorns oberoende. Dock menar D. Brännström att det faktiska 

oberoendet där revisorn faktiskt står för sina uppfattningar och presenterar dem i 

revisionsberättelsen, det är det absolut viktigaste. D. Brännström lyfter fram att det inte går att 

vara helt oberoende från sin klient för “...det finns ett beroende redan i det faktum att 

revisionsbyrån får betalt av företaget. Och sen finns det ju något slags beroende i alla 

mänskliga relationer”. D. Brännström menar till och med att ett för högt oberoende, där 

revisorn är för distanserad från sin klient kan ha en negativ påverkan på revisionskvaliteten. 

För revisorn måste ha dialoger med styrelsen och företagsledningen för att kunna få en bra 

insikt i företaget.  

 

4.8.3 Revisorns kompetens 
D. Brännström lyfter fram att det är viktigt att det finns en bred kompetens, och inte bara hos 

den enskilde ansvarige revisorn, utan i hela teamet. Alltså att “...någon är duktig på skatter, 

någon är duktig på IT, någon är duktig på revisionsmetodiken som dem tillämpar, någon är 

duktig på att leda uppdraget”. D. Brännström menar att det är ytterst viktigt för 
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revisionskvaliteten att det finns en bred kompetensförsörjning i ett revisionsteam. Det är även 

viktigt med denna kompetens samt integritet för att revisorn ska kunna förstå sin roll och 

arbeta utifrån en professionell skepticism. Vilket benar ut i att revisorn faktiskt går hela vägen 

och verifierar det som är väsentligt i revisionen och skapar sin egen uppfattning om 

situationen. D. Brännström berättar att det ej går att reglera fram kompetensen hos revisorn. 

Det han istället menar är att det borde bli mer mångfald i kompetenserna hos revisorerna. Här 

ser D. Brännström Storbritannien som en förebild, där utbildningskraven för auktoriserade 

revisorer ej är för snäva och det går att ha alla möjliga inriktningar på sina högskolestudier. 

Där får de sedan utbildning inom revisionsbyrån och avlägger prov för att bli auktoriserad 

revisor. På så sätt argumenterar D. Brännström att Storbritannien har en mycket bredare 

kompetensförsörjning hos sina revisorer. 

 

4.8.4 Begränsade konsulttjänster 
D. Brännström belyser fördelarna med att revisorn tillhandahåller konsulttjänster till sina 

klienter. Ur företagets perspektiv är det bra på det sättet att det är ett effektivt sätt att dra nytta 

av revisorns kompetens och förståelse för företagets verksamhet. Utan revisorns 

konsulttjänster skulle företaget behöva hyra in externa konsulter vid problematik och det 

skulle enligt D. Brännström bli dyrt och ineffektivt. D. Brännström menar också att ur ett 

revisionsperspektiv är det “...en fördel för revisionsteamet som får en djupare och djupare 

förståelse och bättre kunskap om företagets verksamhet och det har man ju nytta av i 

revisionen. Det är ju helt avgörande egentligen för revisionskvaliteten att man förstår 

verksamheten man reviderar”. De enda nackdelarna med konsulttjänsterna som D. 

Brännström kan se är utifall arvodena från konsulttjänsterna blir för stora i förhållande till 

arvodena från revisionen, då det kan vara dåligt för revisorns synbara oberoende.  

 

Begränsningen av konsulttjänsterna har ej påverkat revisionsyrket eller revisionskvaliteten på 

något sätt enligt D. Brännström för “...EU’s Revisionspaket, den landade på ungefär den 

nivån som marknaden redan hade anpassat sig till. För företaget har ju över tiden blivit lite 

försiktiga med att anlita sina revisionsbyråer för rådgivning. Till exempel på skatteområdet, 

så att den här regleringen som blev nu den stämmer ganska väl med faktiska förhållanden”. 

Dock poängterar D. Brännström återigen att gentemot media och övrig omvärld så har det 

synbara oberoendet fått en positiv effekt. D. Brännström menar att rådgivning och revision 

går hand i hand och påverkar varandra på ett positivt sätt, och exemplifierar med en metafor: 

“...tänk om ni gick till en tandläkare som hittar tre hål, men som inte får laga dem, det är 

faktiskt lite galet”. D. Brännström menar även att det ej finns något fall i Sverige där en 

revisor har granskat sitt eget arbete. Detta är tack vare den analysmodell som finns i 

revisorslagen där en revisor hela tiden prövar om uppdraget är ett hot mot oberoendet. 

 

4.8.5 Obligatorisk byrårotation 
D. Brännström menar att byrårotationen är bra för det synliga oberoendet då nya ögon i 

revisionen kan få en positiv effekt. Dock ser D. Brännström flertalet nackdelar med 

byrårotationen. En av dessa nackdelar förklarar D. Brännström är att “...bytet av revisor 

kanske sker, tvingas ske vid fel tidpunkt, det kan ju vara någon situation företaget är i, eller 

någon orolig omvärld som gör att det är viktigt med kontinuitet i revisionen och just då måste 

man byta, det kan vara olämpligt”. D. Brännström menar även att det finns en risk att 

kvaliteten i revisionen blir sämre under en tid direkt efter en byrårotation, på grund av att det 

tar långt tid att sätta sig in i en verksamhet och göra en effektiv revision. D. Brännström anser 

även att det endast är marginellt att revisorn skulle känna en rädsla för att förlora klienten och 

denna rädsla skulle mildras av en byrårotation. Marginalen ligger även i att revisorns skulle 

känna press att leverera högre kvalitet på grund av att en konkurrerande byrå skulle granska 
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deras arbete efter en byrårotation. D. Brännström menar att revisorn vill vara oberoende och 

göra ett bra jobb samt att revisionen hela tiden är utsatt för kvalitetskontroll, tillsyn och 

interna kvalitetskrav, så det går att bortse från dessa marginaler. 

 

4.8.6 Den nya revisionsberättelsen 
D. Brännström har en väldigt positiv inställning till den nya revisionsberättelsen, han inleder 

med “...den absolut viktigaste som redan är införd i och med vårens revisionsberättelse, det 

är ju att det här key audit matters, att revisorn belyser viktiga områden som det har funnits 

anledning att ägna särskilt intresse åt och det gör ju att revisionsberättelsen får ett högre 

läsvärd, och blir inte lika digital eller svartvit som tidigare att revisorn bara tillstyrker eller 

avstyrker, så att nu blir ju revisionsberättelsen faktiskt någon slags läsanvisning för den som 

vill gå igenom årsredovisningen, då kan man ju faktiskt börja med att läsa 

revisionsberättelsen för att se vilka områden som revisorn tyckte var intressant. Och sedan 

studera de avsnitten i årsredovisningen”. D. Brännström ser dock risken med att den nya 

revisionsberättelsen blir standardiserad ändå, då revisorn kan vara för försiktig och ej våga 

belysa områdena på ett heltäckande sätt. Utifall revisorerna vågar belysa dessa områden och 

vara transparent så menar D. Brännström att den nya revisionsberättelsen inte endast får ett 

symboliskt värde utan blir mer informativ. Det är enligt D. Brännström också en transparent 

revisor som företagen vill ha, för det skapar förtroende för verksamheten. D. Brännström 

argumenterar dock att det kan bli svårt för användarna av de finansiella rapporterna att 

bearbeta, men att det är då upp till revisorn att vara så tydlig och distinkt som möjligt så 

revisorn “...lämnar så få frågetecken efter sig som möjligt”. D. Brännström ser inte heller att 

den nya revisionsberättelsen skulle göra det svårare att jämföra olika företag, för alla företag 

är i grund och botten olika till att börja med. 

 

D. Brännström ser även att den nya revisionsberättelsen kommer att bidra till högre kvalitet i 

revisionen för “...det finns en skyldighet att belysa problemområden, key audit matters, så 

måste ju revisorn borra djupt i dem, på dem områdena och ha på fötterna innan han eller hon 

skriver i revisionsberättelsen. Och det tror jag bidrar till en bra revisionskvalitet. Så 

identifierade problemområden blir ju faktiskt, tror jag, bättre belysta i och med den nya 

revisionsberättelsen“. D. Brännström säger att revisorn är på “...mycket djupare vatten.” när 

det handlar om att dela med sig av ett företags problemområden. Det är dock enligt D. 

Brännström en skyldighet att peka på företagets problemområden och inte mörka dem, även 

om det är känslig information för företaget. D. Brännström berättar att det finns vissa extrema 

undantagsfall då revisorn faktiskt kan avstå från att berätta om vissa saker i Key Audit 

Matters, men att de undantagsfallen kommer att användas väldig restriktivt för att hålla 

revisorn så transparent som hen förväntas vara. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Kapitlets struktur följer det teoretiska och empiriska upplägget, där vi börjar med att 

diskutera begreppet revisionskvalitet och avslutar med en diskussion kring Revisionspaketet 

och dess tre utvalda delar. Syftet med analysen är att jämföra data, hitta mönster och därmed 

skapa förståelse för hur Revisionspaketet kan påverka revisionskvaliteten i Sverige. 

5.1 Analysmodellen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Studiens analysmodell. 

 

Studiens analysmodell (se Figur 4) har som syfte att förklara hur vi har gått till väga för att få 

fram svar som kan svara på vår frågeställning: Hur kommer Revisionspaketets införande 

gällande begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya 

revisionsberättelsen påverka revisionskvaliteten i Sverige? För att bidra med ändamålsenligt 

resultat har vi gjort selektiva val i empirin där vi diskuterat det som vi anser har en koppling 

till vårt syfte med uppsatsen och som kan svara på vår fråga. 

 

För att göra detta har vi försökt tolka det empiriska underlaget med hjälp av de teorier som 

ligger till grund för denna studie, där likheter och skillnader identifierats och analyserats. De 

nyckelbegrepp som används för att göra detta är de som återfinns i den teoretiska 

referensramen nämligen: revisionskvalitet, oberoende, kompetens, begränsade 

konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen. Sedan har även en 

jämförelse mellan respondenternas utsagor gjorts för att se om eventuella skillnader eller 

likheter finns, då respondenterna har olika erfarenheter inom revision. Vi har revisorerna som 

arbetar dagligen för att bidra med kvalitet i revisionen, FAR:s generalsekreterare som arbetar 

aktivt med införandet av Revisionspaketet, och till slut professor som är en ledande forskare 
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inom revision. Genom detta har vi därmed fått en ökad förståelse för hur de tre delarna i 

Revisionspaketet kan påverka revisionskvaliteten i Sverige. 

5.2 Revisionskvalitet 

Utifrån empirin visade det sig att begreppet revisionskvalitet är svårtolkat, då mycket kan 

rymmas i det. Enligt professor B. Catasus finns det inte heller någon som vet exakt vad 

revisionskvalitet är och det kan tolkas olika beroende på tid och rum. Saputra (2015) 

definierade begreppet som att en revisor ska upptäcka felaktigheter i granskningen men även 

rapportera dessa. För att göra det krävs det att revisorn är kompetent och oberoende. Detta var 

något alla respondenter kom fram till i sina formuleringar, där ordet kompetens, oberoende 

och erfarenhet var väldigt betydelsefulla. Även efterlevande av ISA i revisionen visade sig 

vara kvalitet i sig. Generalsekreteraren D. Brännström, professorn B. Catasus och revisorns 

M. Winkvist talade om revisionskvalitet som två delar, ett teoretiskt och ett praktiskt. Den 

teoretiska kvaliteten handlar om att revisorn följer lagar och regler samt genomför en effektiv 

revision, medan den praktiska handlar om vilken upplevelse revisorn förmedlar. De visar på 

att det måste finnas en balans mellan dessa två för att uppnå kvalitet i revisionen. Det går att 

se ett samband i dessa två delar och agentteorin, då revisorn enligt Carrington (2014) ska 

agerar som en försäkran om att de finansiella rapporterna är av kvalitet samt säkerställa att de 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Det vill säga om revisorn inte hade upplevts 

som en förtroendefull person så hade hen inte anställts. Även Watts och Zimmerman (1983) 

menar på att revisionen enbart är en effektiv övervakning om revisorn är oberoende och 

kompetent. Enligt Knechel (2016) är det dessutom oberoendet och kompetensen som klienten 

är villig att betala för, då de blir försäkrade om att revisionen är av kvalitet.  

 

Det är dock inte enbart revisorn som kan påverka revisionskvaliteten enligt N.R, utan hon 

menar att även klienten har en påverkan. Om klienten har ordning och reda i sin verksamhet 

kan revisorn istället lägga ner tid på mer betydelsefulla uppgifter som i sin tur ökar kvaliteten. 

Även M. Winkvist talar om detta då han menar att det inte går att göra en bra revision på en 

dålig klient, men det går att göra en dålig revision på en bra klient. 

 

5.2.1 Revisorns oberoende 
Det är bland annat revisionsskandaler och finanskriser som har skapat en allt striktare 

reglering inom revisorsyrket (Chiang, 2016), vilket respondenterna är eniga om. I empirin 

lyfts framförallt finanskrisen som en viktig faktor till striktare reglering. Revisorerna hade 

enligt respondenterna inte varnat i tid vilket gjorde att förtroendet för revisorns opartiskhet 

blev ifrågasatt. Revisorns uppgift är vara objektiv och ge ett självständigt yttrande om 

företagets ekonomiska rapport (Carrington, 2014), när detta inte sker så ifrågasätts 

revisorernas oberoende. Då oberoendet är centralt för revisorn så reagerar regulatorerna enligt 

A. Fornstedt genom att införa nya regler som ett försök till att öka förtroendet för revisionen, 

men A. Fornstedt anser inte att det är den bästa lösningen alla gånger. 

 

Att oberoendet är revisorernas legitimitet är det ingen tvekan om hos respondenterna. Det är 

alltså revisorns oberoende som skapar en efterfråga på revision (Ahmed, 2014; Carrington, 

2014; Chiang, 2016; Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 2006; Saputra, 2015) och det är 

därmed av betydelse för respondenterna att oberoendet beaktas. Enligt respondenterna är 

oberoendet uppdelat på två sätt, ett teoretiskt och ett praktiskt oberoende. Det teoretiska 

oberoende är det som alla kan läsa sig till men som enligt J. Nilsson, M. Winkvist och D. 

Brännström saknar den mänskliga faktorn, nämligen den mänskliga relationen. Detta gör att 

oberoendet i praktiken skiljer sig från det teoretiska. I praktiken handlar det enligt 

respondenterna om att revisorn måste ha integritet och säga sanning fastän hen inte är helt 
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oberoende. Samtliga respondenter förutom N.R menar att det är omöjligt för revisorn att i 

praktiken agera oberoende. R.W menar att individen ständigt påverkas av sin omgivning och 

för revisorn är det därmed av betydelse att förstå detta beroende. Även Chiang (2016) lyfter 

fram i sin studie att en revisor aldrig kan vara helt oberoende. Det är därmed viktigt att 

revisorn känner till dessa intressekonflikter för att på så sätt eliminera de. Alla respondenter 

utom N.R visade på en förståelse för detta, då de ansåg att ett oberoende i praktiken var 

omöjligt. Enligt Chiang (2016) kommer reglering inom yrket inte leda till att skandaler 

minskar så länge de inte tar hänsyn till den mänskliga faktorn. Det handlar enligt Chiang 

(2016) om att försöka öka medvetenheten och kunskapen om revisorernas etiska dilemman de 

ställs inför. Även M. Winkvist menar att det är svårt att reglera fram oberoendet, då det i 

slutändan handlar om personerna i sig och deras personkemi. För revisorns handlar de om att 

ha integritet och inte vika sig för klienten när det väl gäller.  

 

Problematiken med oberoendet är egentligen enligt professorn B. Catasus hur andra upplever 

oberoendet och inte hur oberoende revisorn egentligen är. Han lyfter fram oberoendet som ett 

“...in appearance problem” snarare än ett “... in fact problem.”. J. Palmqvist lyfter samma 

problematik där han berättar att det i slutändan är upplevelsen som bestämmer hur oberoende 

revisorn är. 

 

För att minska hotet mot oberoende ska revisor följa revisionslagen (1999:1079), där bland 

annat jävsreglerna finns som ett hjälpmedel (Carrington, 2014). Det är här 

självgranskninghotet finns, vilket innebär att revisor ska akta sig för att bidra klienten med 

konsultation som innebär att revisorn på så sätt riskerar att granska sitt egna arbete. Även 

revisorslagen (2001:883) ska följas där analysmodellen är tillgänglig (ibid.). J. Palmqvist 

berättar att revisorer redan har lagar och regler som är till för att stärka oberoendet och därför 

ser han inte vilken effekt införandet av Revisionspaketen egentligen kommer ha på 

oberoendet.  Generalsekreteraren D. Brännström menar även att införandet av byrårotationen 

är mest till för att stärka det synliga oberoendet. Enligt professorn B. Catasus har de stora 

revisionsbyråerna dessutom redan anpassat sitt revisionsteam så att en revisor är den så 

kallade sociala revisorn som sköter relationen med klienten, medan den tekniska revisorn 

håller sig i bakgrunden och granskar företaget. J. Nilsson, R.W och D. Brännström förklarar 

vidare att även om revisorn är för oberoende, i den mening att revisorn distanserar sig väldigt 

mycket från klienten, kan det medföra att viktig information för revisionen går förlorat vilket 

påverkar revisionskvaliteten negativt. 

 

Det största hotet mot revisorns oberoende är dock enligt B. Catasus, A. Fornstedt, D. 

Brännström och J. Palmqvist att revisorn arvoderas av det reviderade bolaget. Det vill säga 

revisorn får betalt av den klient som blir granskad, vilket enligt respondenterna har en direkt 

påverkan på oberoendet. A. Fornstedt menar att det på så sätt finns en begränsning för 

revisorn för hur mycket arbete som kan utföras. Som en lösning på detta anser A. Fornstedt att 

revisorer bör anställas av staten istället för ägarna. Detta går emot den svenska 

bolagsstyrningen, men J. Palmqvist menar att i och med införandet av den obligatoriska 

byrårotationen så har regulatorerna redan varit inne och begränsat ägarnas rätt att välja 

revisor. Nu måste ett byte av revisionsbyrån ske vart tionde år för de börsnoterade bolagen 

och de finansiella företagen (Prop., 2015/16:162). 

 

5.2.2 Revisorns kompetens 
Kompetens handlar enligt Usman (2016) om att en person har kunskap, erfarenhet och 

färdighet att utföra ett arbete med goda resultat.  Utifrån empirin går det att tyda att samtliga 

respondenter tolkade kompetensen på samma sätt, där teoretisk kunskap och erfarenheten 
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visade sig vara nyckeln till kompetens. B. Catasus, J. Palmqvist och A. Fornstedt beskriver 

hur viktigt det är för revisorn att besitta en kompetens för att kunna utföra sitt arbete. J. 

Palmqvist menar att när revisorn förstår klientens verksamhet så kommer hen därmed även 

förstå vilka risker som finns i verksamheten, vilket är viktigt. När revisorn är kompetent så 

bidrar det enligt Usman (2016) till kvalitet i revisionen. 

 

En annan anledning till att kompetens är viktigt för revisorn är enligt Guiral, Rodgers, Ruiz-

Barbadillo och Gonzalo (2015) för att hen inte riskerar på samma sätt att påverkas av 

intressekonflikter som annars kan uppstå i revisionen. Kompetensen har dessutom en 

avgörande roll för revisorns möjlighet till skepticism (Rodgers, Mubako & Hall, 2017). Alla 

respondenter var eniga om att den professionella skepticismen är en viktig faktor i revisionen. 

B. Catasus menar att om revisor inte är skeptisk så hade vem som helst kunnat utföra deras 

arbete. Revisorn ska ifrågasätta information som inhämtas för på det sättet säkerställs även 

kvaliteten i revisionen. 

 

Det är dessutom enligt Bonnie och Lewis (1990) viktigt för revisorn att vara kompetens på 

grund av att deras arbete är kunskapsintensivt. Detta är något respondenterna talade väldigt 

mycket för. B. Catasus och M. Winkvist menar att företagen idag blivit allt mer komplexa 

vilket kräver kompetenta revisorer för att förstå helheten. A. Fornstedt och R.W berättar även 

att det hela tiden kommer nya regleringar inom yrket som gör att revisorernas arbete ständigt 

förändras, vilket ställer krav på dem att hantera det. För att göra det krävs det kompetens. 

Revisorn M. Winkvist och generalsekreteraren D. Brännström diskuterar även vikten av att 

hela revisionsteamet måste ha kompetens. Det är enligt M. Winkvist omöjligt för en person att 

förstå allt, därför är det bättre att man har flera personer som är specialiserade inom olika 

områden för att få en högre kvalitet på revisionen. D. Brännström lyfter Storbritannien som ett 

bra exempel på hur en bred kompetensförsörjning ser ut bland revisorerna. I Storbritannien är 

utbildningskraven inte snäva utan breda, vilket innebär att personen kan ha vilken utbildning 

som helst och ändå bli revisor. Här skiljer sig Sverige med sin fasta utbildningsplan. 

 

5.2.3 Införandet av Revisionspaketet 
Samtliga respondenter var osäkra på om införandet av Revisionspaketet kommer leda till att 

revisorns oberoende stärks samt att kvaliteten i revisionen ökar. Professorn B. Catasus menar 

att den teoretiska kvaliteten sannolikt ökar i och med mer regleringar, men att den praktiska 

minskar. Med det menar han att upplevelsen av revisionen blir sämre då arbetssättet blir mer 

strukturerat och fyrkantigt, vilket hämmar revisorns möjlighet till mer kreativitet i sitt 

arbetssätt. Även N.R menade på att mer reglering innebär minskad kreativitet i revisionen. 

Detta är något som Carrington (2014) och Mohamed och Habib (2013) pekat på i deras 

studier där en striktare reglering inom revision kan minska kreativiteten i revisionen och 

därmed ha en negativ effekt på revisionskvaliteten. Knechel (2016) lyfte fram i sin 

amerikanska studie att mer reglering inte per automatik leder till mer kvalitet utan det finns 

delade meningar, vilket det gör även i denna uppsats. 

 

Generalsekreteraren D. Brännström lyfte fram att man inte kan reglera fram kvalitet, vilket är 

motsatsen till det Knechel (2016) lyfte fram i sin amerikanska studie, där minimikraven på 

oberoendet och kompetensen gjorde att en viss kvalitet i revisionen kunde uppnås. Likt det 

amerikanska så finns det väldigt mycket lagar och regler som revisorerna i Sverige måste 

förhålla sig till gällande oberoendet men även kompetensen. För oberoendet finns bland annat 

den så kallade analysmodellen i revisorslagen (2001:883) som är ett hjälpmedel för revisorn 

att testa sitt oberoende innan hen tar ett uppdrag, medan kompetensen kommer med de 

teoretiska och praktiska kraven som ställt för att bli auktoriserad revisor. Detta gör det därmed 
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möjligt att reglera kvaliteten till en viss nivå.  A. Fornstedt visade på ett exempel där en längre 

mandattid hos klienten bidrar med ökad kompetens för revisorn men som samtidigt hotar 

oberoendet. Då kan införandet av byrårotationen vara en lösning på det problemet. R.W 

menar att en tidsbegränsad mandattid stärker per automatik revisorns oberoende. Dock är det 

ingen som säger att oberoendet hotas just efter att tio år har gått utan vi anser att det kan ske 

när som helst. 

 

B. Catasus lyfter fram att problematiken med reglering är att den aldrig kan bli heltäckande, 

vilket ger utrymme för egna tolkningar och därmed ökar risken för feltolkning. En annan sak 

som D. Brännström och A. Fornstedt lyfte fram som en negativ effekt med införande av 

striktare regleringar är att det finns en risk att revisorerna fokuserar mer på att uppfylla lagar 

och regler än på själva revisionen. Även Knechel (2016) och Smith (2012) lyfte fram detta 

som en problematik. Anledningen till det anses vara rädslan som revisorerna har för att bli 

stämda om inte alla lagar är uppfyllda (ibid.). Detta lyfte även A. Fornstedt fram och menar på 

att det därmed finns ett eget intresse hos revisorn att leverera kvalitet. R.W beskriver att 

Revisionspaketet på kort sikt kommer ha en negativ effekt på revisionskvaliteten men att den 

på lång sikt kommer bli positiv. Anledningen till det är exempelvis införandet av den 

obligatoriska byrårotationen där en ny revisor som kliver in behöver tid på sig för att förstå 

verksamheten vilket återspeglas på revisionskvaliteten. 

 

Avslutningsvis menar M. Winkvist att införandet av Revisionspaketet har lett till mer 

dokumentation men för samma slutsatser. Med det menar han att det administrativa har ökat 

men inte till förbättring för kvaliteten i revisionen utan den anses vara densamma. Enligt 

Knechel (2016) finns det en risk att en striktare reglering inom revisionen leder till en 

kostsammare revision, vilket även Agelii (2014) menar kommer vara en direkt effekt av 

införandet av Revisionspaketet. Detta kan vara en svårighet som revisorerna måste arbeta med 

men som respondenterna inte lyft fram. Enligt Knechel (2016) vill klienten öka 

revisionskvaliteten samtidigt som de vill hålla nere kostnaderna vilket kan bli en jobbig 

situation för revisorerna Slutligen så menar Knechel (2016) att en striktare reglering inom 

revision är bättre, så länge kostnaderna inte räknas med. 

5.3 Revisionspaketet 

5.3.1 Begränsade konsulttjänster 

Enligt Ahmed (2014) och Carrington (2014) så gynnar det revisorns kompetens om revisorn 

tillhandahåller konsulttjänster, för revisorn får en djupare insikt i företagets verksamhet. D. 

Brännström anser även det här som ett faktum, då han säger att det är “...en fördel för 

revisionsteamet som får en djupare och djupare förståelse och bättre kunskap om företagets 

verksamhet, och det har man ju nytta av i revisionen, det är ju helt avgörande egentligen för 

revisionskvaliteten att man förstår verksamheten man reviderar”. Även M. Winkvist 

argumenterar för att det blir lättare för revisorn att hålla en högre kompetensnivå när revisorn 

får vara delaktig i konsultation och på så sätt öka sin specialisering. J. Nilsson och R.W är 

inne på samma spår då de menar att genom konsultation får revisorn en ökad kunskap om 

branschen och att detta i sin tur leder till effektivare revision med högre kvalitet. Likt den 

ökade kompetensutvecklingen som kommer med konsulttjänsterna så menar Wang och Hay 

(2013) även att revisorns konsultation kommer att eliminera problem hos klienten, som i sin 

tur gör revisionsprocessen enklare och effektivare. B. Catasus håller med om detta då han 

säger att revisorns kännedom om företagets verksamhet och risker kan eliminera problem hos 

klienten.  
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Det finns en oro att konsulttjänster skulle stärka det ekonomiska förhållandet mellan revisor 

och klient så pass mycket att revisorns objektivitet och professionella skepticism i sin tur kan 

ifrågasättas (Carrington, 2014; Wang & Hay, 2013; Quick & Warming-Rasmussen, 2015). 

Denna oro delas med professorn B. Catasus, revisorerna A. Fornstedt, J, Palmqvist, M. 

Winkvist och generalsekreteraren D. Brännström, då de menar att ifall konsultarvodet är för 

stort i relation till revisionsarvodet så kan revisorns oberoende ifrågasättas. Dock anser B. 

Catasus och D. Brännström att det stärkta ekonomiska förhållandet mestadels utgör ett hot för 

revisorns synliga oberoende. I motsägelse anser J. Nilsson, N.R och R.W att det ekonomiska 

förhållandet ej skulle utgöra ett problem. Där J. Nilsson och N.R berättar att det möjligtvis 

kan finnas undantag ifall det är en enorm klient i fråga. Medans R.W anser att för stora 

revisionsbyråer så finns det ingen klient som väger så tungt att de känner sig hotade av att bli 

av med klienten. 

 

Carrington (2014) och Mauldin (2003) anser att revisorns oberoende påverkas när 

konsulteringen går så långt att revisorn granskar sitt eget arbete och indirekt sköter företagets 

förvaltning. N.R och R.W instämmer med detta. M. Winkvist, J. Palmqvist säger även de att 

det ökar risken för att revisorn granskar sitt eget arbete, men att revisorn måste analysera varje 

konsulttjänst, om det är så att de utgör ett självgranskningshot så får de ej genomföras. A. 

Fornstedt argumenterar att kvaliteten i revisionen blir lidande på grund av att revisorn kan 

stöta på fel under sin revision som revisorn ej får lösa på grund av självgranskningshotet. Det 

förhindrar även revisorn att ge ett mervärde till sin klient enligt A. Fornstedt. Men det kan 

enligt A. Fornstedt lösas genom att någon annan person inom samma byrå kan konsultera 

klienten om felen som revisorn har hittat, under förutsättningarna att det ej finns starka 

förbindelser mellan revisorn och den konsulterande personen i fråga. Dock säger B. Catasus 

att det är svårt för revisorn att behålla integritet och öppet kritisera konsultering från samma 

byrå vilket revisorn arbetar på. Vidare säger D. Brännström att rådgivning och revision går 

hand i hand, och påverkar varandra på ett positivt sätt. D. Brännström argumenterar vidare att 

det inte har funnits ett enda fall i Sverige där en revisor har granskat sitt eget arbete, det är 

tack vare den analysmodell för självgranskningshotet som finns i revisorslagen (2001:883). D. 

Brännström har även lyft fram att Revisionspaketets begränsning av konsulttjänster hamnade 

på samma nivå som den svenska marknaden redan har anpassat sig till. Vilket innebär att 

begränsningen av konsulttjänster ej har haft någon större påverkan på revisionskvaliteten. 

 

5.3.2 Obligatorisk byrårotation 
Ahmed (2014), Chi (2005) och Edwards (2014) diskuterar i sin forskning att kvaliteten i 

revisionen blir sämre efter en byrårotation, speciellt till en början då det är en brant 

inlärningskurva för revisorn att klättra. Från vårt empiriska underlag kan vi utläsa ett tydligt 

mönster då alla respondenter instämmer med denna forskning. Det finns dock vissa skillnader 

i hur långt tid det tar för revisorn att sätta sig in i företaget och kunna utföra en bra och 

effektiv revision. Respondenternas uppfattning om hur lång tid det tar sträcker sig mellan ett 

och tre år. 

 

Det framkommer även ett tydligt mönster mellan samtliga respondenter i enlighet med 

Mohamed och Habib (2013) forskning, att en byrårotation ökar kvaliteten i revisionen genom 

att lyfta fram mer kreativitet i revisionen, som annars inte finns där vid en långvarig 

bekantskap. Majoriteten av respondenterna använder sig av uttryck likt “...helt nya ögon...” 

och “...vänder på nya stenar...”, vilket respondenterna ser som en positiv sak för 

revisionskvaliteten. Dock så menar J. Nilsson att även fast han ser nya ögon som något 

positivt, så är revisorns kreativitet begränsad redan från början och byrårotationen kommer ej 

ha någon effekt. Ahmed (2014), Corbella, Florio, Gotti och Mastrolia (2015) diskuterar även 
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den negativa sidan av en lång mandatperiod, vilket kan resultera i sämre kvalitet i revisionen 

på grund av den personliga relationen som utvecklas mellan revisor och klient. Det kommer i 

sin tur göra det svårare för revisorn att agera oberoende och därmed kommer den 

professionella skepticismen äventyras. Denna forskning är i enlighet med vad A. Fornstedt 

säger, vilket är att det finns en risk för att revisorn förlorar sin professionella skepticism på 

grund av den långa mandatperioden. Även J. Palmqvist menar att en byrårotation kan bryta en 

eventuell vänskapsrelation som har utvecklats mellan revisor och klient. J. Nilsson ser 

däremot relationen som uppstår mellan revisor och klient över en längre tid som något positivt 

för revisionen, just för att det blir lättare att hantera svåra diskussioner med en klient som 

revisorn känner väl.  

 

Ahmed (2014), Mohamed och Habib (2013) lyfter i sin forskning fram att revisorns rädsla att 

förlora de stadiga intäkterna från det reviderade bolaget mildras av en obligatorisk 

byrårotation. När denna rädsla mildras så kommer revisorn i sin tur vara mindre mottaglig för 

påtryckningar från klienten. J. Palmqvist, N.R, M. Winkvist och D. Brännström berättar alla 

att detta inte är något direkt problem. J. Palmqvist menar att det finns regler för att förebygga 

detta problem, reglerna säger att intäkten från en klient aldrig får bli för stora i relation till 

andra klienter, vilket skapar en riskspridning. Även M. Winkvist förklarar att rädslan ej finns 

där, för att intäkten från klienten är väldigt liten relaterat till totalen. Corbella et al. (2015) och 

Edwards (2014) forskning menar att revisorn känner en högre press att leverera kvalitet i 

revisionen för att en konkurrerande byrå kommer att ta över efter en byrårotation och kritiskt 

granska revisorns arbete. Det håller revisorerna J. Palmqvist, N.R, R.W och M. Winkvist ej 

med om. J. Palmqvist och N.R argumenterar att de alltid satsar på att leverera hög kvalitet i 

revisionen, oavsett vilka sorts granskningar de blir utsatta för. Medans R.W och M. Winkvist 

berättar att det snarare är de interna kvalitetskontrollerna, revisorsnämndens granskningar och 

finansinspektionens granskningar som gör att de känner press att leverera högre kvalitet. M. 

Winkvist säger även att han känner press att leverera kvalitet för klientens skull. D. 

Brännström säger att det kan finnas en marginal i detta påstående. Men att revisorn hela tiden 

är utsatt för kvalitetskontroller, tillsyn och interna kvalitetskrav, så det framkommer en stor 

distansering bland respondenterna från Corbella, Florio, Gotti, Mastrolia (2015) och Edwards 

(2014) tidigare forskning. B. Catasus säger dock att det finns en möjlighet att revisorn skärper 

till revisionen lite extra innan bytet, men B. Catasus argumenterar vidare att detta ej skulle 

vara något avgörande för kvaliteten i revisionen. 

 

En återkommande nackdel som visar ett mönster i vårt empiriska underlag vilket ej har 

framkommit i vår teoretiska referensram är tidpunkten för byrårotationen. B. Catasus, A. 

Fornstedt, J. Palmqvist och D. Brännström lyfter alla fram att bytet av byrå kan tvingas ske 

vid en tidpunkt vilket inte alls är rätt tillfälle för byte. D. Brännström förklarar att bytet av 

byrå kanske tvingas ske vid en orolig situation för företaget, vilket kräver kontinuitet i 

revisionen och det kan då få konsekvenser och påverka revisionskvaliteten negativt. N.R ser 

dock den förutbestämda tidpunkten ur en positiv synvinkel, då det finns mycket tid att 

förbereda sig. 

 

Avslutningsvis så berättar A. Fornstedt och N.R att byrårotationen ej kommer ha någon effekt 

på revisionskvaliteten. N.R menar att det alltid genom alla tider har bytts ut revisorer 

kontinuerligt. A. Fornstedt säger även att genomsnittstiden för en sittande byrå är mindre än 

den numera fastställda, vilket gör att en obligatorisk byrårotation ej har någon effekt i 

Sverige.  
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5.3.3 Den nya revisionsberättelsen 
Enligt Watts och Zimmerman (1983) är revision en effektiv övervakning av agenten vid ett 

principal-agent problem. Det är dock under förutsättningen att revisorn har kompetens nog att 

upptäcka felaktigheter och är oberoende nog att rapportera dem. Det är dessa förutsättningar 

som leder till kvalitet i revisionen enligt DeAngelo (1981) och Knechel (2016). Robu och 

Robu (2015) menar att informationen som är till för att minska informationsasymmetrin 

mellan principal och agent förmedlas genom en revisionsberättelse. Det är då viktigt att 

revisionsberättelsen är förståelig, objektiv och accepterad av dess användare som en relevant 

källa av information. Att informationen i revisionsberättelsen är relevant definieras som 

påverkan revisionsberättelsen har på användarnas beslut kopplade till de finansiella 

rapporterna. Lennartsson (2015) menar att den nya revisionsberättelsens syfte är att skapa en 

tydligare kommunikation om de specifika risker eller fokusområden inom revisionen och hur 

dessa har hanterats. Den nya revisionsberättelsen kommer alltså på ett sätt spegla kvaliteten i 

revisionen, då det framkommer i den nya revisionsberättelsen om revisorn är kompetens nog 

att finna de allra viktigaste riskerna för företaget, och sedan är oberoende nog att rapportera 

dem i revisionsberättelsen. N.R definierar revisionskvalitet som styrkan i uttalandet i 

revisionsberättelsen. Även A. Fornstedt menar att revisionskvalitet handlar om grunden 

revisorn arbetat fram inför sitt uttalande i revisionsberättelsen, men även att revisorn har 

kompetens nog att göra sitt uttalande samt att revisorn är oberoende nog för att tillåta sitt 

uttalande påverkas. Som Robu och Robu (2015) argumenterar att revisionsberättelsen måste 

vara objektiv så är A. Fornstedt inne på samma linje då han menar att oberoendet är det som 

skapar värde i revisorns slutprodukt, vilket är revisionsberättelsen. Lawson och Schwartz 

(2014) lyfter även fram att den nya revisionsberättelsen medför en ökad kvalitet av 

information i revisorns slutprodukt. Det finns ett samband med vad B. Catasus säger, att den 

nya revisionsberättelsen ger revisionen mer betydelse och att den nya revisionsberättelsen 

passar agentteori-modellen avsevärt mycket bättre än den förra revisionsberättelsen. Det är 

enligt B. Catasus ett rimligt sätt att ytterligare minska informationsasymmetrin till företagets 

intressenter. Intressenterna som även kan ses som principal enligt Hill och Jones (1992), då de 

har ett intresse i företaget men har mindre information än företagsledningen. 

 

Alla respondenter är eniga om att införandet av Key Audit Matters är den absolut viktigaste 

förändringen till den nya revisionsberättelsen. Där de lyfter fram de viktigaste riskerna med 

företaget och förklarar hur de har hanterats. Samtliga respondenter är överens om att den nya 

revisionsberättelsen är mer informativ. M. Winkvist berättar i enlighet med Lennartsson 

(2015) att den informationen som nu skrivs ut i revisionsberättelsen är sådant som revisorn 

har tagit upp på bolagsstämman tidigare. Men när det istället ska skrivas menar M. Winkvist 

får revisorn att tänker över och väljer sina ord bättre, vilket leder till att informationen som nu 

finns i revisionsberättelsen anses vara av hög kvalitet. 

 

M. Winkvist och D. Brännström menar att den nya revisionsberättelsen inte endast har ett 

symboliskt värde utan även ett informativt sådant. D. Brännström menar dock att den endast 

får ett informativt värde ifall revisorn vågar belysa de viktigaste områdena och vara 

transparent. Även M. Winkvist trycker på att revisorn måste skriva revisionsberättelsen bra 

för att den ska ge ett informativt värde. Vilket inte stämmer överens med Bédard, Gonthier-

Besacier och Schatt (2014) forskning, att den nya revisionsberättelsen endast har ett 

informativt värde och ingen påverkan hos användarna av de finansiella rapporterna. 

 

Robu och Robu (2015) lyfter fram att revisionsberättelsen måste vara förståelig. Medans 

Lawson och Schwartz (2014) i sin tur argumenterar att den nya revisionsberättelsen kommer 

att medföra för mycket komplexitet och leda till förvirring. M. Winkvist J. Palmqvist, J. 
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Nilsson och D. Brännström lyfter i enlighet med Robu och Robu (2015) och Lawson och 

Schwartz (2014) fram att den nya revisionsberättelsen faktiskt kan bli för omfattande, och det 

kan bli svårt för läsaren att förstå innehållet och förhålla sig till informationen. D. Brännström 

säger då att det vilar på revisorn att vara så tydlig som möjligt och se till att hen inte lämnar 

några frågetecken efter sig.  

 

Lennartsson (2015) menar att med den nya revisionsberättelsen så kommer risken att revisorn 

delar med sig av mer information än vad bolag själv har informerat om i årsredovisningen, 

vilket kan skada bolaget. Detta är en risk som även B. Catasus och A. Fornstedt lyfter fram. 

B. Catasus menar att revisorn måste var försiktig med att ej dela med sig av 

företagshemligheter. A. Fornstedt diskuterar vidare att det krävs en avvägning från revisorns 

sida vilken information som ska vara med i revisionsberättelsen, och att det kan bli svårt 

eftersom revisorn arbetar under tystnadsplikt. D. Brännström menar även han att revisorn har 

mer att handskas med gällande den nya revisionsberättelsen. Men D. Brännström anser att det 

är en revisors skyldighet numera att peka på de största problemområdena inom företaget, och 

inte att mörka dem. Det finns enligt D. Brännström undantag i extremfall där revisorn kan 

avstå från att uttala sig om vissa saker i Key Audit Matters, och om revisorns situation ej 

faller inom dessa extremfall så hoppas D. Brännström att revisorn är så transparent som hen 

förväntas vara. 

 

Utifrån vårt empiriska underlag kan man utläsa ett mönster av oro hos respondenterna att den 

nya revisionsberättelsen riskerar att bli standardiserad ändå. Där B. Catasus, J. Palmqvist, 

N.R, D. Brännström och M. Winkvist alla lyfter fram denna oro. M. Winkvist berättar dock 

att standardiseringen av den nya revisionsberättelsen kan bero på att företagets verksamhet 

och risker förblir desamma år efter år, därför förblir revisionsberättelsen samma år efter år. 

Även N.R är inne på samma spår, att standardiseringen kan bero på att det är sanningen i 

revisionen som framkommer år efter år, och om sanningen ser likadan ut så kommer 

revisionen se likadan ut. 

 

Både D. Brännström och M. Winkvist ser ett samband mellan den nya revisionsberättelsen 

och en ökning i själva kvaliteten i revisionen. Som D. Brännström så utmärkt förklarar att 

“...det finns en skyldighet att belysa problemområden, key audit matters, så måste ju revisorn 

borra djupt i dem, på dem områdena och ha på fötterna innan han eller hon skriver i 

revisionsberättelsen. Och det tror jag bidrar till en bra revisionskvalitet. Så identifierade 

problemområden blir ju faktiskt, tror jag, bättre belysta i och med den nya 

revisionsberättelsen“. Det är i samma linje med vad M. Winkvist säger, då han menar att 

revisorn blir mer noggrann när det framkommer en skyldighet att externt rapportera Key 

Audit Matters och vilka åtgärder som har vidtagits. Det ligger i samband med vad Gonthier-

Besacier och Schatt (2014) lyfter fram, vilket är att revisorn känner sig mer ansvarig för de 

nyckelelement som omfattas av Key Audit Matters och lägger därför ner mer tid på att 

analysera dessa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

6. Resultat 
I detta kapitel presenteras en kortare diskussion i form av en sammanfattning av studiens 

resultat. Detta för att på ett tydligare sätt betona resultatet som är kopplat till uppsatsens 

problemformulering och syfte. Först presenteras begreppet revisionskvaliteten och vad det är, 

för att sedan direkt gå över på de tre utvalda delarna i Revisionspaketet och hur det påverkat 

revisionskvaliteten i Sverige. 

6.1 Revisionskvalitet 

Analysen visar att begreppet revisionskvalitet kan tolkas olika beroende på tid och rum, men 

som i grunden handlar om att revisorn är kompetent och oberoende. En kompetent revisor 

förstår sig på klientens verksamhet och kan identifiera risker som är av betydelse men även 

upptäcka eventuella felaktigheter. För att rapportera dessa krävs det att revisorn är oberoende. 

Utifrån agentteorin så är revisionen en effektiv övervakning enbart i de fall revisorn är 

kompetent och oberoende, vilket vi anser är i linje med det som resultatet visade.  

6.2 Begränsade konsulttjänster 

Revisorns kompetens är alltså en av faktorerna till att revisionskvalitet kan uppnås. 

Kompetens får revisorn med erfarenhet och kunskap inom ett specifikt område. Eftersom 

revisorsyrket är väldigt kunskapsintensivt krävs det att revisorn är kompetent för att klara sig 

på marknaden och utföra en revision. Det visade sig i analysen att när revisorn tillhandahåller 

konsulttjänster så ökar revisorns förståelse för klientens verksamhet och dess risker, vilket är 

kompetenshöjande. Revisorn kommer dessutom att kunna utföra en effektivare revision och 

därmed bidra med en högre kvalitet. 

 

Oron som finns gällande konsulttjänster är att revisorns oberoende hotas på grund av de 

stärkta ekonomiska förhållandena och risken att revisorn granskar sitt eget arbete. Dessutom 

är konsulttjänster mer lönsamma än revisionstjänster enligt tidigare studier, vilket därmed 

ökar risken att konsultarvoden blir för stor i relation till revisionsarvodet.  Detta är ett hot mot 

revisorns oberoende som även respondenterna lyfte fram. Om intäkterna blir betydelsefulla 

för revisorn så är risken stor att hen agerar till fördel för klienten. Därmed infördes en 

begränsnings gällande möjligheten för revisorn att tillhandahålla konsulttjänster.  

 

Det framgick dock från det empiriska underlaget att marknaden redan hade regleringar kring 

hur många procent konsultarvodet fick vara i relation till det totala arvodet. Dessutom så har 

de större byråerna regler som säger att det ska finnas en riskspridning bland klienterna så att 

en enskild klient aldrig kan väga så tung att oberoendet hotas. Detsamma gäller regleringen 

kring självgranskningshotet. Revisorer i Sverige har redan hjälpmedel så som analysmodellen 

för att testa eventuella hot mot oberoendet och i Sverige har det enligt D. Brännström 

historisk sett aldrig hänt att självgranskningshotet blivit aktuellt. Så när regleringen av 

begränsade konsulttjänster infördes hamnade de i samma nivå som marknaden redan anpassat 

sig efter. Problematiken gällande regleringen är snarare att den aldrig är heltäckande vilket 

ger utrymme för egna tolkningar och det är där det isåfall kan brista enligt oss. Det är därmed 

av betydelse att öka revisorernas kunskap och förståelse om etiska dilemman och 

intressekonflikter som kan uppstå för att kunna hantera olika situationer, vilket även tidigare 

studier pekat på. På det sättet kan även kvaliteten öka i revisionen.  

 

Enligt det empiriska underlaget var införandet av begränsade konsulttjänster något väntat. De 

ser regleringen som en positiv påverkan på det synliga oberoendet, samtidigt som de ser en 

negativ påverkan på kompetensen. Slutligen anser de att revisionen kan bli ineffektiv när 
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revisorn träffar på fel under granskningen och vet vad felet är men inte vågar ge konsultering 

på grund av risken för självgranskning.  

6.3 Obligatorisk byrårotation 

Finansiella- och börsnoterade företag har oftast en väldigt omfattande verksamhet. Det krävs 

en bra insikt i företaget från revisorns sida för att kunna utföra en effektiv revision med hög 

kvalitet. Vår analys visar att kompetensen ökar ju längre mandattid revisor har samtidigt som 

hotet mot revisorns oberoende ökar. Detta då risken att en personlig relation utvecklas mellan 

revisorn och klient ökar, som i sin tur kan ha en negativ påverkan på den professionella 

skepticismen. Revisionskvaliteten kan därmed påverkas negativt. 

 

Revisorns oberoende är det mest centrala för revisorerna, eftersom det är det som skapar 

efterfrågan på revision. Det är därmed av betydelse för revisorerna att detta ständigt beaktas. 

När kriser och revisionsskandaler uppstår är oberoendet det första som ifrågasätts. Då 

försöker regulatorerna stärka oberoendet genom en striktare reglering. Det har visat sig i 

analysen att oberoendet är uppdelat på två sätt, ett faktiskt oberoende och ett synligt 

oberoende. Det faktiska oberoendet handlar om hur oberoende revisorn egentligen är och hur 

revisorn följer de regleringar som finns gällande oberoendet, medan det synliga oberoendet 

handlar om hur andra upplever oberoendet. Empirin beskrev att revisorn i praktiken aldrig är 

helt oberoende, vilket visar på att det finns en förståelse bland revisorerna om att de kan 

påverkas av olika intressen i revisionen, vilket går i linje med vad tidigare studier kommit 

fram till. 

 

Problematiken gällande oberoendet är alltså inte det faktiska oberoendet utan det synliga 

oberoendet. För oavsett hur oberoende revisorn är så handlar det i slutändan om hur andra 

upplever det. Detta tror vi är anledningen till att regulatorerna går in med striktare reglering 

och på så sätt stärker förtroendet för revisorerna och revisionen. Syftet med Revisionspaketet 

är just att öka oberoendet så att revisionskvaliteten ökar och för att i sin tur stärka förtroendet 

för yrket. Införandet av byrårotationen anses vara en sådan reglering enligt analysen, där de 

finansiella- och börsnoterade företag endast får ha samma revisionsbyrå i tio år. Den anses 

stärka det synliga oberoendet, då byrån får en begränsad tid hos klienten. Att den inte skulle 

påverka det faktiska oberoendet är för att vi inte anser att beroendet är tidsbundet utan att 

revisorns oberoende kan hotas så snart ett intresse uppstår. En annan fördel med 

byrårotationen är att en ny revisor går in med nya friska ögon i granskningen, vilket kan öka 

kvaliteten i revisionen. Anledningen till det är att de nya revisorerna kan lyfta fram områden 

som innan inte granskats på samma sätt och därmed öka sannolikheten att hitta felaktigheter i 

de finansiella rapporterna. 

 

Det framkom i analysen att nackdelen med byrårotationen är att revisionskvaliteten minskar 

när revisor byter till en ny klient, då det tar tid för hen att sätta sig in i klientens verksamhet 

och få en förståelse för den. Uppskattningsvis tar det enligt det empiriska underlaget två till 

tre år för revisorn att förstå en verksamhet. Dock anses byrårotationen på längre sikt ha en 

positiv påverkan på revisionskvaliteten. En annan sak som diskuterades i analysen och som 

inte lyfts fram i tidigare forskning är tidpunkten för rotation som anses vara den kritiska 

punkten, för det är den som avgöra i slutändan om rotationen lett till någon nytta. Om 

tidpunkten infaller under en tid där klienten står inför stora förändringar, kan rotationen leda 

till mer skada än nytta för bolaget och dess intressenter, vilket påverkar kvaliteten negativt. 

Klienten behöver i det fallet oftast stöd från sin revisor som redan är insatt i bolaget. 
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Slutligen så framkom det från det empiriska underlaget att genomsnittstiden för en sittande 

revisionsbyrå i Sverige ligger under tio åren, vilket är tidsramen för den obligatorisk 

byrårotation. Ifall detta är fallet så anser vi att det finns en liten möjlighet att införandet av 

byrårotationen egentligen har någon påverkan på revisionskvaliteten i Sverige. Det som isåfall 

påverkas är det synliga oberoendet som stärks som i sin tur ökar förtroendet för yrket. 

Dessutom så anser vi inte att de nackdelar som lyfts fram är specifika för just byrårotationen, 

utan de är applicerbara på alla de fall som revisorerna av någon anledning byter klient.    

6.4 Den nya revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är revisorns slutprodukt och det är den som återspeglar kvaliteten i 

revisionen. Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv kan revisionsberättelsen ses som ett kvitto 

till principalen på hur agenten förvaltat bolaget och vad revisorn bidragit med. Revisorns 

uppgift blir därmed att bidra med kvalitet i revisionen så att revisionsberättelsen som är 

slutprodukten speglar detta. För att göra det krävs det att revisorn utfört revisionen enligt lagar 

och regler så att revisorn kan stå till svars för sin slutprodukt. Det innebär bland annat att 

revisorn har kompetensen att upptäcka felaktigheter och risker och är oberoende nog för att 

rapportera dessa. 

 

Den nya revisionsberättelsen har blivit mycket mer informativ, då riskområdena ska förklaras 

mer ingående och hur revisorn hanterat dessa. Denna information har tidigare tagits upp på 

bolagsstämman men inte skrivits ner, vilket den gör idag. Detta ställer högre krav på 

revisorerna. Eftersom den tidigare revisionsberättelsen var standardiserad så anses 

förändringen bidra per automatik till mer kvalitet eftersom intressenter får mer information 

om företaget och dess risker. Detta leder även till att informationsasymmetrin minskar mellan 

principalen och agenten. 

 

Samtidigt som det är en fördel att revisionsberättelsen blivit mer informativ och ger högre 

kvalitet av revisionen så kan det även vara en nackdel. Detta då mer information kan göra det 

svårare för användarna att ta till sig det, vilket därmed förlorar sitt värde. För revisorerna 

innebär denna förändring ännu mer administrativt arbete och tolkning om vilken information 

som får publiceras utan att det inskränker på tystnadsplikten. Detta anser vi kan påverka 

revisionskvaliteten negativt då revisorn får mer uppgifter att sköta men för samma resultat.  
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7. Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser. Slutsatserna har sin utgångspunkt i de 

argument som framkommit i studiens analys. Där sedan de viktigaste resultaten lyfts fram i 

detta kapitel. Kapitlet börjar med att förklara hur revisionskvaliteten i Sverige påverkas av 

begränsningen av konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen. 

Där de mest viktiga faktorerna som påverkas av dessa lyfts fram och diskuteras. Vidare lyfts 

studiens bidrag för förståelsen vid framtida ökad reglering inom revisionsbranschen fram. 

Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida forskning, där vi lyfter fram förslag för att 

komplettera svagheterna i vår studie och vad som ska tas hänsyn till vid vidare forskning 

inom ökad reglering i revisionsbranschen. 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att beskriva samt öka förståelsen för hur de tre delarna i 

Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya 

revisionsberättelsen kan påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. Genom att intervjua 

FARs generalsekreterare, sex auktoriserade revisorer och en professor inom revision har en 

kvalitativ analys kunnat genomföras för att uppfylla studiens syfte och svara på 

problemformuleringen: Hur kommer Revisionspaketets införande gällande begränsade 

konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen påverka 

revisionskvaliteten i Sverige? 

 

 Studien pekar på att begränsningen av konsulttjänster kan få en negativ effekt på 

revisorns kompetens och i sin tur revisionskvaliteten. Genom att utföra konsulttjänster 

ökar revisorns kompetens inom det specifika företaget men även inom branschen. 

Detta kan revisorn sedan dra nytta utav i sin revision, vilket kommer leda till en 

effektivare revision med högre kvalitet. Begränsningen av konsulttjänster har dock en 

positiv effekt på det synliga oberoendet, vilket i sin tur förbättrar den upplevda 

revisionskvaliteten från externa parter. Det faktiska oberoendet förblir dock 

densamma. Det är på grund av redan existerande regleringar som finns i Sverige, som 

exempelvis analysmodellen för självgranskningshot och riskspridning med en stor 

klientbas hos revisionsbyråerna. Dessa regleringar eliminerar hot mot revisorns 

oberoende, som självgranskningshotet och det starka ekonomiska förhållande som 

uppstår när revisorn blir beroende av arvoden från en enskild klient. Effekten av 

begränsandet av konsulttjänster satt tillsammans kommer få en negativ effekt på den 

faktiska revisionskvaliteten, men en positiv effekt på den upplevda kvaliteten. Dock så 

har Sverige redan anpassat sig till de förhållanden som Revisionspaketets begränsande 

av konsulttjänster hamnade på. Vilket slutligen innebär att begränsandet av 

konsulttjänster i Sverige ej har haft någon effekt på den faktiska revisionskvaliteten, 

men en positiv effekt på den upplevda revisionskvaliteten. 

 

 Den obligatoriska byrårotationen visade sig likt begränsningen av konsulttjänsterna ha 

en positiv påverkan på det synliga oberoendet men en negativ påverkan på revisorns 

kompetens. Den positiva effekten på det synliga oberoendet grundar sig i att ur de 

externa parternas synvinkel, så innebär långa mandatperioder att en relation utvecklas 

mellan revisor och klient vilket påverkar oberoendet negativt. Med tidsbestämda 

mandatperioder så bryts dessa relationer vilket skapar förtroende hos intressenter.  Att 

kompetensen påverkas negativt grundar sig i att revisor på nytt måste sätta sig in hos 

en ny klient vilket uppskattningsvis tar ett par år, vilket innebär en försämrad kvalitet i 

revisionen under de första åren. Detta innebär att regleringen har en påverkan på 
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revisionskvaliteten, där den till en början anses vara negativ men när revisor har fått en 

djupare insikt i klientens verksamhet så ökar kvaliteten i revisionen igen. Slutligen så 

anses även tidpunkten för byrårotationen vara en avgörande del för att kunna bedöma 

hur mycket revisionskvaliteten blir försämrad. Exempelvis om tidpunkten infaller när 

klienten står inför stora förändringar eller en orolig omvärld, så kan det medföra stora 

konsekvenser för revisionskvaliteten, då revisorn ska sätta sig in i företagets 

verksamhet samtidigt som revisorn ska hantera stora förändringar eller oroligheter. 

Medans om byrårotationen sker vid en tidpunkt då företaget och omvärlden befinner 

sig i ett stabilt stadie, så medför det ej lika stora konsekvenser för revisionskvaliteten. 

Dessutom så visade det sig att genomsnittstiden för en sittande revisionsbyrå i Sverige 

ligger på cirka sju år vilket gör att en obligatorisk byrårotation i Sverige därmed inte 

kommer ha så stor påverkan på revisionskvaliteten. Vår bedömning är att den 

obligatoriska byrårotationen medför att det synliga oberoendet stärks vilket ökar den 

upplevda revisionskvaliteten medan den faktiskt revisionskvaliteten till en början är 

negativ men som med längre mandattid ökar.  

 

 Resultatet visade att revisionskvaliteten handlar om att revisorn genomfört en effektiv 

revision och upprätthåller en revisionsberättelse som hen kan stå till svars för. Det är 

här revisor ska spegla kvaliteten i revisionen och detta görs genom att revisorn haft 

kunskap och kompetens att upptäcka risker och felaktigheter som är av betydelse för 

principalen och i och med oberoendet rapportera dessa i revisionsberättelsen. Den nya 

revisionsberättelsen innebär att revisorn måste skriva ner hur revisorn har genomfört 

revisionen, vilka risker som upptäcks och hur hen arbetat med dessa. Genom att tvinga 

revisorn att skriva ner dessa områden gör att hen blir mer noggrann om vad som 

uttalas, då revisorn ska stå till svars för det. Detta innebär en ökad kvalitet på 

revisionen, då revisorn strävar på grund av det egna intresset av att genomföra en 

revision av kvalitet. Samtidigt som det är positivt med mer information så finns en oro 

att det kan få en negativ effekt. Om information blir överflödig ökar risken att 

användaren får svårt att ta till sig information vilket gör att den förlorar sitt värde och 

upplevelsen av kvaliteten minskar. Vår bedömning är att i och med de ökade kraven 

på mer information i revisionsberättelsen gör att revisorn arbetar hårdare för att 

generera en högre kvalitet i revisionen, vilket därmed innebär en positiv påverkan på 

revisionskvaliteten. 

7.2 Studiens bidrag 

Vår studie kan anses bidra med en förståelse för hur revisionskvaliteten påverkas, i svensk 

kontext, i och med införandet av begränsade konsulttjänster, byrårotationen och den nya 

revisionsberättelsen. Studien ger kunskap och en ökad förståelse till de aktörer som påverkar 

och/eller påverkas av regleringarna, vilket inkluderar alla inom revisionsbranschen från 

lagstiftare till intressenter. Det visade sig att lagstiftarna kan påverka revisionskvaliteten 

genom att stärka oberoendet och öka kompetensen bland revisorerna, men till en viss grad. 

För att stärka oberoendet framöver så handlar det istället om att alla parter blir medvetna om 

att ett oberoende i praktiken inte existerar, utan varje person påverkas av sin omgivning. 

Därför handlar det istället om att öka kunskapen och medvetenheten om revisorerna etiska 

dilemman som de ställs inför. När detta sker minskar risken att revisorn agerar till fördel för 

klienten. Dessutom har företagen idag blivit allt mer komplexa vilket kräver andra 

kompetenser inom yrket för att klara av att genomföra en effektiv revision av kvalitet. En 

förebild inom detta område är enligt FAR:s generalsekreteraren D. Brännström 

Storbritannien, som inte har en fast utbildningsplan likt Sverige för att bli revisor. 
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Slutligen så har det visat sig att regleringen oftast påverkar revisorns kompetens och 

oberoende olika. Antingen är det oberoendet som stärks medan kompetensen blir lidande eller 

så är det tvärtom, vilket ger en indikation på svårigheten att faktiskt reglera revisionskvalitet. 

Dock är alla respondenter eniga om att den effekt Revisionspaketet bidragit med är att 

upplevelsen för yrket förbättrats, vilket i sin tur gjort att den upplevda kvaliteten av revisionen 

ökat.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar att det likt tidigare studier finns för- och nackdelar med införande av 

begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och en informativ revisionsberättelse. 

Det visade sig att revisorns kompetens och oberoende är två faktorer som är svåra att reglera i 

symbios med varandra. Vår slutsats lyfter fram bevis på att vissa regleringar kan öka en av 

dessa faktorer på bekostnad av den andra. Det är därmed av intresse att i en vidare forskning 

undersöka resultatet av regleringarna och hur revisionskvaliteten påverkats men även vilken 

effekt regleringarna haft i svensk kontext. Exempelvis så visade det sig att byrårotationen 

inskränkt i den svenska bolagsstyrningen då ägarnas rättighet att välja revisorer begränsats. 

Nu är det lagstiftarna som bestämmer när bytet av revisor ska ske. 

 

Då studien har genomförts med ett kvalitativt tillvägagångssätt med åtta respondenter, samt 

enbart fokuserat på påverkan av revisionskvaliteten, anser vi att för att få en djupare förståelse 

för Revisionspaketet påverkan bör en blandning mellan en kvantitativ och kvalitativ 

undersökning genomföras. En sådan studie fångar upp en större population och därmed ökar 

studiens generaliserbarhet. Eftersom studien undersöker ett fenomen som skedde för cirka ett 

år sedan kan effekten utav den inte visa sig lika starkt som det kanske gör senare. Vidare 

studier bör därför genomföras efter ett antal år, när fenomenet anses ha mognat. Slutligen så 

bör det i en framtida forskning ta hänsyn till digitaliseringen, då vi anser att den kan ha en stor 

påverkan på revisionskvaliteten. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till revisorer: 

Var vänlig och ge en kort presentation av dig själv och din roll på företaget. 

 

Revisionskvalitet: 

 Berätta hur ni ser på begreppet revisionskvalitet? 

 Vad är det som kan påverka revisionskvaliteten på ett negativt sätt/positivt sätt? 

 Hur uppnås en hög revisionskvalitet? 

 Hur har en allt hårdare reglering påverkat revisionskvaliteten? 

 

Revisorns oberoende: 

 Hur skulle ni beskriva revisorns oberoende gentemot klienten? 

 Varför är det viktigt att revisorn är oberoende? 

 Hur viktigt tycker ni det är att en revisor är oberoende? 

 Vad är det som väckt intresset för revisorns oberoende? 

 Går det att vara helt oberoende från klienten? 

 Vad krävs för att ni ska kunna agera objektivt och opartiskt i ert arbete? 

 Vad är det som påverkar oberoendet? 

 Kan för högt oberoende ha en negativ påverkan på revisionen? 

 Hur skulle ni beskriva regleringens försök till att öka revisorn oberoende? 

 På vilket sätt påverkar oberoendet förtroendet för revisorn? 

 

Revisorns kompetens: 

 Vilka faktorer kan påverkar en revisors kompetens negativt/positivt? 

 Det är ett krav enligt revisionslagen (1999:1079) att revisorn utför sin uppgift med 

professionell skepticism, vad innebär det? 

 Vad krävs för att bibehålla en professionell skepticism? 

 Hur påverkar striktare reglering revisorns kompetens? 

Historisk påverkan: 

 Ser ni någon kulturell skillnad i revisionen i Sverige jämfört med andra länder? 

 Vad är drivkraften bakom den striktare regleringen inom revisorsyrket i Sverige? 

 Syftet med reglering är att stärka revisorns oberoende och opartiskhet gentemot 

klienten. Anser ni att regleringen lyckats med att uppnå sitt syfte?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med striktare reglering? 

 

Revisionspaketet 

 

Konsulttjänster: 

 Vilka är fördelarna med konsulttjänsterna? 

 Det finns argument om att konsulttjänster kan ha en positiv effekt på revisionen, 

genom att konsulteringen eliminerar problem hos klienten och att revisorn har 

spill-over kunskap vilket effektiviserar revisionen. Vad anser ni om detta? 

 Vilka är nackdelarna med konsulttjänsterna? 

 Forskning menar på att konsulttjänsterna stärker det ekonomiska förhållandet 

mellan revisor och klient, vilket i sin tur påverkar revisorns oberoende. Anser 

ni att detta stämmer? 

 Det finns oro att revisorn till viss del granskar sitt eget arbete samt indirekt 

sköter klientens förvaltning genom att tillhandahålla konsulttjänster, och att 

detta har en direkt påverkan på oberoendet. Vad är er synpunkt på detta? 
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 På vilket sätt har begränsningen av konsulttjänster påverkat revisionsyrket? 

 Varför finns det ett orosmoment om att konsulttjänsterna skulle påverka revisorns 

oberoende gentemot klienten? 

 

Byrårotation 

 Vilka fördelar finns det med den obligatoriska byrårotationen som införts? 

 Det finns argument som menar att en byrårotation lyfter fram mer kreativitet i 

revisionen, som annars inte finns där vid ett långvarig bekantskap med 

klienten. Vad anser ni om detta? 

 Tidigare forskning påpekar att rädslan för att förlora den stadiga inkomsten från 

klienten kan påverka revisorns oberoende, och att denna rädsla i sin tur kan 

mildras av en obligatorisk byrårotation. Vad är era synpunkter på detta? 

 Vilka nackdelar finns det med den obligatoriska byrårotationen som införts? 

 Det finns argument om att revisionskvaliteten blir lidande efter en rotation, på 

grund av den branta inlärningskurvan som den nya revisorn måste klättra hos 

den nya klienten. Vad anser ni om detta? 

 Känner ni mer press att leverera högre kvalitet i revisionen då en konkurrerande byrå 

kritiskt kommer att granska ert arbete efter byrårotationen? 

 

Revisionsberättelsen 

 Berätta om de mest viktiga förändringarna angående revisionsberättelsen och vilka 

för- och nackdelar detta kan medföra. 

 Vad vill regulatorerna bidra med i och med denna förändring? 

 Vad anser ni att den nya revisionsberättelsen bidrar med för värde? 

 Det finns argument om att rapporteringen av Key Audit Matters snarare har ett 

mer symboliskt värde än ett informativt sådant, håller ni med? 

 Anser ni att den mer företagsspecifika revisionsberättelsen gör det svårare att jämföra 

olika företag? 

 Hur tror ni att användarna av de finansiella rapporterna kommer att reagera på den nya 

revisionsberättelsen? 

 Riskerar den nya revisionsberättelsen ändå att bli standardiserad? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide till professor och generalsekreterare: 

Var vänlig och ge en kort presentation av dig själv och dina erfarenheter inom revision. 

 

Revisionskvalitet: 

 Berätta hur ni ser på begreppet revisionskvalitet? 

 Vad är det som kan påverka revisionskvaliteten på ett negativt sätt/positivt sätt? 

 Hur uppnås en hög revisionskvalitet? 

 Hur har en allt hårdare reglering påverkat revisionskvaliteten? 

 

Revisorns oberoende: 

 Hur skulle ni beskriva revisorns oberoende gentemot klienten? 

 Varför är det viktigt att revisorn är oberoende? 

 Hur viktigt tycker ni det är att en revisor är oberoende? 

 Vad är det som väckt intresset för revisorns oberoende? 

 Kan en revisor vara helt oberoende från klienten? 

 Vad krävs för att revisorn ska kunna agera objektivt och opartiskt i sitt arbete? 

 Vad är det som påverkar oberoendet? 

 Kan för högt oberoende ha en negativ påverkan på revisionen? 

 Hur skulle ni beskriva regleringens försök till att öka revisorn oberoende? 

 På vilket sätt påverkar oberoendet förtroendet för revisorn? 

 

Revisorns kompetens: 

 Vilka faktorer kan påverkar en revisors kompetens negativt/positivt? 

 Det är ett krav enligt revisionslagen (1999:1079) att revisorn utför sin uppgift med 

professionell skepticism, vad innebär det? 

 Vad krävs för att revisorn ska kunna bibehålla en professionell skepticism? 

 Hur påverkar striktare reglering revisorns kompetens? 

Historisk påverkan: 

 Ser ni någon kulturell skillnad i revisionen i Sverige jämfört med andra länder? 

 Vad är drivkraften bakom den striktare regleringen inom revisorsyrket i Sverige? 

 Syftet med reglering är att stärka revisorns oberoende och opartiskhet gentemot 

klienten. Anser ni att regleringen lyckats med att uppnå sitt syfte?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med striktare reglering? 

 

Revisionspaketet 

 

Konsulttjänster: 

 Vilka är fördelarna med konsulttjänsterna? 

 Det finns argument om att konsulttjänster kan ha en positiv effekt på revisionen, 

genom att konsulteringen eliminerar problem hos klienten och att revisorn har 

spill-over kunskap vilket effektiviserar revisionen. Vad anser ni om detta? 

 Vilka är nackdelarna med konsulttjänsterna? 

 Forskning menar på att konsulttjänsterna stärker det ekonomiska förhållandet 

mellan revisor och klient, vilket i sin tur påverkar revisorns oberoende. Anser 

ni att detta stämmer? 

 Det finns oro att revisorn till viss del granskar sitt eget arbete samt indirekt 

sköter klientens förvaltning genom att tillhandahålla konsulttjänster, och att 

detta har en direkt påverkan på oberoendet. Vad är er synpunkt på detta? 
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 På vilket sätt har begränsningen av konsulttjänster påverkat revisionsyrket? 

 Varför finns det ett orosmoment om att konsulttjänsterna skulle påverka revisorns 

oberoende gentemot klienten? 

 

Byrårotation 

 Vilka fördelar finns det med den obligatoriska byrårotationen som införts? 

 Det finns argument som menar att en byrårotation lyfter fram mer kreativitet i 

revisionen, som annars inte finns där vid ett långvarig bekantskap med 

klienten. Vad anser ni om detta? 

 Tidigare forskning påpekar att rädslan för att förlora den stadiga inkomsten från 

klienten kan påverka revisorns oberoende, och att denna rädsla i sin tur kan 

mildras av en obligatorisk byrårotation. Vad är era synpunkter på detta? 

 Vilka nackdelar finns det med den obligatoriska byrårotationen som införts? 

 Det finns argument om att revisionskvaliteten blir lidande efter en rotation, på 

grund av den branta inlärningskurvan som den nya revisorn måste klättra hos 

den nya klienten. Vad anser ni om detta? 

 Anser ni att revisorn känner mer press att leverera högre kvalitet i revisionen då en 

konkurrerande byrå kritiskt kommer att granska revisorns arbete efter byrårotationen? 

 

Revisionsberättelsen 

 Berätta om de mest viktiga förändringarna angående revisionsberättelsen och vilka 

för- och nackdelar detta kan medföra. 

 Vad vill regulatorerna bidra med i och med denna förändring? 

 Vad anser ni att den nya revisionsberättelsen bidrar med för värde? 

 Det finns argument om att rapporteringen av Key Audit Matters snarare har ett 

mer symboliskt värde än ett informativt sådant, håller ni med? 

 Anser ni att den mer företagsspecifika revisionsberättelsen gör det svårare att jämföra 

olika företag? 

 Hur tror ni att användarna av de finansiella rapporterna kommer att reagera på den nya 

revisionsberättelsen? 

 Riskerar den nya revisionsberättelsen ändå att bli standardiserad? 
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