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Sammanfattning  

Titel: Hur upplevs revisionsbyråbyten? En kvalitativ studie ur företagsledningens 

perspektiv. 

Författare: Antonia Nörby och Linda Scott 

Handledare: Pernilla Broberg 

 

Bakgrund: Det nya rotationskravet som infördes i Sverige 2016 väcker tankar om hur 

företagsledningar upplever revisionsbyråbyten. Tidigare forskning har fokuserat på att 

undersöka för- och nackdelar med rotationskrav i kvantitativa studier. Däremot har inte 

forskare undersökt företagsledningens perspektiv på revisionsbyråbyten i Sverige, vilket 

motiverar vår studie att undersöka hur revisionsbyråbyten upplevs av företagsledningar. 

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur representanter från företags-

ledningar upplever byte av revisionsbyrå, samt jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan 

företagsledningar i noterade och onoterade bolag. 

 

Metod: För att uppnå studiens syfte utfördes 19 semistrukturerade telefonintervjuer. 

Samtliga intervjupersoner representerade företagsledningen på respektive företag. Nio 

intervjuer hölls med representanter för noterade bolag och tio intervjuer med representanter 

för onoterade bolag. 

 

Slutsats: Vi kommer fram till att revisionsbyråbyten upplevs som tidskrävande. 

Anledningen till bytet avgör inte hur bytet upplevs, och de viktigaste faktorerna att tänka på 

för att ett revisionsbyråbyte ska upplevas positivt är: att välja en revisionsbyrå med rätt 

kompetens, att ha ett personligt möte och att se till att personkemin stämmer, samt att börja 

planera bytet i tid. 

 

Nyckelord: rotationskrav, revisionsbyråbyten, företagsledning, förtroende, personkemi 

 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

 

Title: How are audit firm changes experienced? A qualitative study from the management's 

perspective. 

Author: Antonia Nörby and Linda Scott 

Supervisor: Pernilla Broberg 

 

Background: The new mandatory audit firm rotation rule was introduced in Sweden in 

2016, which raises interest in how management experience audit firm changes. Previous 

research has focused on investigating the pros and cons of mandatory audit firm rotation in 

quantitative studies. However, researchers have not investigated the management's 

perspective of audit firm changes in Sweden, which motivates our study to investigate how 

audit firm changes are experienced by management. 

 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how representatives 

from the management experience audit firm changes, and to compare if experiences differs 

for management in listed and unlisted companies. 

 

Method: To fulfil the purpose of this study, 19 semi structured telephone interviews were 

conducted. The people interviewed represented the management at each company. Nine 

interviews were held with listed companies and ten interviews with unlisted companies. 

 

Conclusion: We conclude that audit firm changes are experienced as time consuming by 

management. The reason behind the audit firm change does not determine how the change 

is experienced and the most important factors to consider, in order for an audit firm change 

to be perceived as positive, are: choose an audit firm with the right competence, have a 

personal meeting to make sure there is personal chemistry between the auditor and yourself, 

and start planning the audit firm change in time. 

 

Key words: mandatory audit firm rotation, audit firm changes, management, trust, 

personal chemistry 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till ämnet som tar oss till en problemformulering. 

Problemformuleringen mynnar sedan ut i studiens syfte och kapitlet avslutas med en 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

I juni 2016 infördes ett rotationskrav av revisionsbyråer för vissa företag i Sverige (FAR, 

2016). Rotationskrav är redan infört i flera andra länder till följd av olika typer av 

revisionsmisslyckanden1 (Catanach & Walker, 1999). Målet med detta krav är att öka 

oberoendet mellan revisionsbyråerna och de företag som granskas (Daniels & Booker, 2011). 

Det nya rotationskravet i Sverige, som ingår i det så kallade revisionspaketet, innebär att 

vissa företag, såsom börsbolag, försäkringsbolag och vissa finansiella företag, måste byta 

revisionsbyrå efter tio år (Justitiedepartementet, 2016). Flertalet bestämmelser i den nya 

revisorsförordningen börjar tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast 

efter 16 juni 2016, enligt FARs generalsekreterare Dan Brännström (2016). Rotationskravet 

innebär att många företag kommer att behöva byta revisionsbyrå under de närmaste åren. 

 

Debatten kring rotationskrav har lett till att forskning har kartlagt för- och nackdelar med 

kravet på att byta revisionsbyrå regelbundet. Tan och Ho (2016) har kopplat för- och 

nackdelar med rotationskrav till två olika hypoteser; oberoende-hypotesen respektive 

expertis-hypotesen. Oberoende-hypotesen innebär att långa perioder med samma revisor 

minskar revisorns oberoende och därmed revisionskvaliteten, vilket motiverar reglerings-

organ att införa krav på obligatoriska revisionsbyråbyten (DeAngelo, 1981; Dopuch, King & 

Schwartz, 2001; Dao, Mishra & Raghunandan, 2008; Tan & Ho, 2016). Argumenten för 

expertis-hypotesen är däremot att revisionskvaliteten anses öka med tiden som revisorn har 

kvar ett revisionsuppdrag (Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Ghosh & Moon, 2005; 

Geiger & Raghunandan, 2002; Tan & Ho, 2016). Kvaliteten på revisionen enligt denna 

hypotes anses öka med tiden eftersom revisorn lär känna företagets verksamhet bättre och 

därmed kan planera och utföra revisionsgranskningen bättre. 

 

Nackdelarna med obligatoriska revisionsbyråbyten är bland annat att företagen kommer att 

få högre uppstartskostnader när dessa tvingas att byta revisionsbyrå regelbundet (Arruñada 

& Paz-Ares, 1997; Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). När 

                                                     
1 Med termen revisionsmisslyckande avses här situationen när en revisor gett ut en ren 
revisionsberättelse, trots att den är felaktig, till följd av att revisorn har missat att upptäcka eller 
att redogöra för väsentliga fel i de finansiella rapporterna. 
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revisorer byts ut förloras klientspecifik kunskap och det blir en ökad risk att nytillsatta 

revisorer inte upptäcker felaktigheter vid de första granskningarna av de finansiella 

rapporterna (ibid). 

 

Arruñada och Paz-Ares (1997) argumenterar, i linje med expertis-hypotesen, att med tiden 

som revisorn innehar ett revisionsuppdrag, byggs ett ömsesidigt förtroende upp mellan 

företagsledningen och dess revisor. Tillika får revisorn bättre kunskap om företagets 

verksamhet, vilket ökar klientspecifik kunskap och kan sänka kostnaderna för båda parter 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997). Vidare menar forskarna att parterna med tiden kan 

kommunicera bättre och att detta kan resultera i att eventuella konflikter löses lättare. När 

revisorn har klient- och branschspecifik kunskap kommer revisionen att utföras bättre 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Ghosh & Moon, 2005). 

 

Det finns dock en risk att för nära relationer mellan revisorn och företagsledningen uppstår 

när företaget har haft samma revisor under en längre tid, vilket regleringsorgan och 

förespråkare till revisionsbyråbyten vill motverka (Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, 

Moldrich & Roebuck, 2008; Tan & Ho, 2016). Målet med revisionsbyråbyten är att öka 

transparensen och kvaliteten på de finansiella rapporterna i företagen, för att företagens 

intressenter ska kunna lita på den information som ges ut (Jackson, Moldrich & Roebuck, 

2008, FAR, 2016). När företagsledningen har mer information om hur verksamheten går än 

vad aktieägarna, som äger företaget, har uppstår moral hazard (Akerlof, 1970; Corbella, 

Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Vidare beskriver Corbella m.fl. (2015), genom att utgå från 

agentteorin, att problemet med moral hazard går att förhindra med hjälp av en tredje 

oberoende part, det vill säga revisorn, som säkerställer att företagsledningen ger rätt 

information till aktieägarna. En ökad revisionskvalitet skulle även möjligtvis kunna minska 

risken för företagskrascher såsom Enron och WorldCom, då marknaden har en högre kvalitet 

på informationen att utgå ifrån (Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). 

 

1.2 Problematisering 

Förutom för- och nackdelar med revisionsbyråbyten har forskning även undersökt vilka fak-

torer företagsledningen beaktar vid byte av revisor (Blouin, Grein & Rountree, 2007; 

Axelsson & Landsjö, 2015). Enligt Blouin, Grein och Rountree (2007) tar företagsledningen 

hänsyn till både kostnaderna för bytet, samt den fördel som en ny oberoende revisor innebär 

för företaget i och med dennes nya kritiska ögon. Vidare beskriver forskarna att ur 

företagsledningens perspektiv väger oftast nackdelen med höga startkostnader tyngre än 

fördelarna med att en ny oberoende revisor signalerar till intressenterna att företags-

ledningen agerar utifrån ägarnas bästa. I en liknande studie av Axelsson och Landsjö (2015) 

undersöktes publika bolags attityd till revisionsbyråbyten, där CFO eller motsvarande 
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kontaktades, och dessa personer uppvisade ett rationellt beteende genom att fokusera på att 

minska företagets kostnader. 

 

Ur ett företagsledningsperspektiv innebär rotationskravet att företaget måste avsätta mer 

resurser för att göra den första granskningen möjlig (Arruñada och Paz-Ares, 1997). Vidare 

innebär revisionsbyråbyten att en ny upphandling av revisionstjänster, med anbuds-

förfarande och offertgranskning med mera, måste ske för att finna den lämpligaste 

revisionsbyrån. Bytet blir därmed både tids- och kostnadskrävande under främst det första 

året, särskilt om företaget inte har effektiva interna kontrollsystem som kan vara till hjälp för 

de nya revisorerna (Arruñada & Paz-Ares, 1997). När revisorn är ny, till följd av ett revisions-

byråbyte, och denne inte innehar klientspecifik kunskap blir det svårt att planera och förutse 

möjliga scenarion som kan uppstå vid granskningen (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Myers, 

Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). De totala kostnaderna av ett 

första års revision blir därför troligtvis svåra att förutse på förhand, eftersom det kan uppstå 

nya oförutsedda saker som bör granskas (Carrington, 2014). Bristen på kunskap och risken 

för oförutsedda händelser kan medföra ytterligare kostnader, vilket påverkar både 

revisionsbyråns och företagets ekonomi. 

 

Sett ur företagets perspektiv har även revisorn och dess revisionsbyrå en effekt på ett företags 

börskurs (Arruñada och Paz-Ares, 1997). Arruñada och Paz-Ares (1997) samt Jackson, 

Moldrich och Roebuck (2008) menar att frivilliga revisionsbyråbyten fungerar som signaler 

för intressenter och kan ge information, vilka kan förloras vid obligatoriska revisions-

byråbyten. En studie av Ang, Jiang och Wu (2016) visar att informationssignalering är ett 

sätt för företag att differentiera sig från bedrägliga företag, speciellt med tanke på tidigare 

finansiella skandaler. Intressenters förlust av denna informationskälla leder då till en mindre 

effektiv marknad (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Ang, Jiang & Wu, 2016). 

 

Att marknaden är effektiv är till fördel för företagets intressenter, och enligt Carrington 

(2014) bidrar revisionen till detta genom att en oberoende revisor granskar företagets 

verksamhet och ser till att intressenterna i högre utsträckning kan lita på den finansiella 

informationen. Det är företagets ägare som väljer den nya revisionsbyrån, vilket sker på 

bolagsstämman. Agentteorin beskriver revisorn som en utsedd kontrollant av ägarna för att 

se till att företagsledningen agerar i ägarnas bästa intresse (Carrington, 2014). Revisorns 

funktion är att granska företagsledningen och styrelsen så att ägarna kan vara säkra på att 

den löpande verksamheten sköts på rätt sätt, och att företagets finansiella rapportering är 

tillförlitlig och ger en rättvisande bild (Ijiri, 1983; Carrington 2014). Revisorn ska därför vara 

en opartisk tredje part och rapportera sin granskning genom att lämna en oren eller ren 

revisionsberättelse till ägarna (Carrington, 2014). Det krävs därmed att revisorn är 

oberoende för att intressenterna ska kunna lita på företagets finansiella rapporter. 



  

4 

 

Tidigare forskning har således undersökt för- och nackdelar med revisionsbyråbyten, hur 

företagsledningar resonerar kring val av ny revisionsbyrå, samt klarlagt att revisions-

byråbyten kan påverka ett företags börskurs. Vårt bidrag är att ta reda på hur representanter 

från företagsledningar upplever processen av att byta revisionsbyrå, och kunskap kring detta 

är viktigt till följd av den nya lagen om rotationskravet, som kommer att gälla för vissa 

företag.  I den förberedande litteraturgenomgången inför denna studie har ingen tidigare 

forskning kring detta funnits. Då det är ägarna som utser den nya revisionsbyrån, i syfte att 

granska företagsledningen och styrelsen, skapas ett tredimensionellt förhållande mellan 

företagets ägare, revisorn och företagsledningen. Inom denna dimension är det endast 

förhållandet mellan företagsledningen och revisorn som denna studie undersöker. Ett 

företagsledningsperspektiv är viktigt då det är företagsledningen som i största utsträckning 

kommer i kontakt med revisorn och löpande samarbetar med denne. Studien utgår dock inte 

från revisionsbyråbyten initierade av det nya rotationskravet. Men med kunskap om hur 

redan genomförda revisionsbyråbyten har upplevts av representanter från företagsledningar, 

kan det förhoppningsvis leda till att både tvingande och frivilliga byten i framtiden kan ske 

på ett smidigare sätt för både företagsledningar och revisionsbyråer.  

 

1.3 Syfte 

Med utgångspunkt från problemformuleringen ovan, är syftet med studien att skapa förstå-

else för hur representanter från företagsledningar upplever byte av revisionsbyrå, samt 

jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade 

bolag. 
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1.4 Disposition 

 

 

 

  

1

•Kapitel 1: I det inledande kapitlet ges en bakgrund till ämnet som tar oss till en 
problemformulering. Problemformuleringen mynnar sedan ut i studiens syfte och kapitlet 
avslutas med en disposition.

2
•Kapitel 2: I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats, samt den diskussion 
som uppstått vid skapandet av vår teoretiska referensram.

3

•Kapitel 3: Revision och redovisning är starkt kopplat till regleringar och etik. Följande 
kapitel återger därför den nya regleringen kring revisionspaketet, samt relevanta 
standarder och etiska krav som revisionsprofessionen måste ta hänsyn till. 

4

•Kapitel 4: I detta kapitel utformas en teoretisk referensram varpå vår studie kan byggas. 
Referensramen består av professionsteori, tidigare relevant forskning där rotations-
kravets för- och nackdelar diskuteras samt rotationskravet ur företagsledningens 
perspektiv. I slutet av varje delkapitel förklaras hur referensramen kommer att tillämpas.

5

•Kapitel 5: Här presenteras studiens empiriska metod och inleds med en beskrivning av 
studiens forskningsdesign. Vidare presenteras studiens datainsamlingsmetod där 
intervjuguide och pilotstudie diskuteras. Kapitlet fortsätter med att redogöra för studiens 
urval samt hur empirin ska bearbetas och analyseras. Avslutningsvis diskuteras etiska 
aspekter samt studiens begränsningar och kritik. Studiens kvalitetsaspekter diskuteras 
löpande genom kapitlet.

6

•Kapitel 6: I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material som erhållits från de 
19 intervjuer som utförts.  Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar, noterade bolag och 
onoterade bolag, och dessa har i sin tur delats upp i underrubriker där en samman-
fattning av varje intervju presenteras. Intervjuerna presenteras var för sig för att göra 
det enklare för läsaren att följa med i vad varje intervjuperson har bidragit med till 
studien.

7

•Kapitel 7: Kapitlet inleds med en analys uppdelad på noterade och onoterade bolag inom 
varje avsnitt, där varje avsnitt avslutas med en jämförande tabell över likheter och 
skillnader. Därefter avslutas analyskapitlet med en induktiv tematisk analys.

8
•Kapitel 8: Här presenteras studiens slutsatser samt en diskussion kring vad studien har 
bidragit till. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats, samt den diskussion som uppstod 

vid skapandet av vår teoretiska referensram. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Inom forskning finns det två huvudsakliga vetenskapliga forskningsmetoder, kvalitativ- och 

kvantitativ metod (Starrin och Svensson, 1994). Vid studier där förståelse av ett fenomen är 

i fokus, passar kvalitativa forskningsmetoder bäst att använda sig av (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Enligt Merriam (1994) är kvalitativa forskare intresserade av att undersöka processer, 

vilket stämmer överens med studiens syfte, det vill säga att skapa förståelse för hur 

representanter från företagsledningar upplever processen av att byta revisionsbyrå, samt 

jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade 

bolag. Utifrån denna utgångspunkt har en kvalitativ forskningsmetod valts. Kvantitativa 

forskningsmetoder ger en statistisk generaliserbarhet och förutsätter att fenomenet som 

studeras går att definiera samt avgränsa enkelt. En sådan metod utgår ifrån att beskriva eller 

att förklara samband (Bryman & Bell, 2014), vilket gör att en kvantitativ metod inte är 

lämplig för studien. 

  

Enligt Bryman och Bell (2014) går en induktiv ansats hand i hand med kvalitativa studier. 

Vidare innebär en induktiv ansats att forskarna skapar ny, eller bygger vidare på, teori utifrån 

den insamlade empirin. Då det finns begränsat med tidigare forskning kring företagsledning-

ens upplevelse av revisionsbyråbyten, och eftersom studiens mål är att förstå representanter 

från företagsledningars upplevelse, har vi valt att delvis arbeta utifrån en induktiv ansats. En 

deduktiv ansats innebär däremot att redan befintliga teorier testas utifrån den insamlade 

empirin (Bryman & Bell, 2014). Studien kommer delvis att ha inslag av deduktion, då en 

teoretisk referensram (se 2.2) byggts upp med hjälp av tidigare forskning och teorier.  

Referensramen har sedan används till att utforma studiens intervjuguide och som stöd i 

analysen av insamlat empiriskt material för att se om studiens resultat återspeglar tidigare 

forskning. 

 

2.2 Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram ingår en genomgång av professionsteori, samt teorier om 

revisorns roll. I studien kommer professionsteori att användas, då denna kan skapa förståelse 

för revisionsprofessionens förhållande till revisionsklienter samt samhället i stort. En sådan 

förståelse kan vägleda oss att också se det motsatta förhållandet, nämligen hur klienterna 

förhåller sig till professionen. Således kan professionsteorins olika perspektiv användas för 
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att förstå vad företagsledningar förväntar sig av revisorn och dess revisionsbyrå, samt vilka 

aspekter som har betydelse vid ett revisionsbyråbyte och som därmed påverkar upplevelsen 

av processen.  

 

Vi har valt att bygga vår teoretiska referensram till största del på tidigare forskning inom 

området, eftersom det inte finns några specifika teorier som kan kopplas direkt till revisions-

byråbyten. Däremot baseras studien på agent teorin för att förstå revisorns roll i det 

tredimensionella förhållandet mellan företagets ägare, företagsledningen och revisorn. Inom 

referensramen tas både för- och nackdelar med rotationskrav upp. Där tas även upp hur 

revisionsbyråbyten kan påverka företaget ur företagsledningens perspektiv. Tidigare 

forskning har hjälpt oss att skapa en förståelse för vilka faktorer som kan påverka 

företagsledningsrepresentanternas upplevelse av revisionsbyråbyten. Kunskapen vi får från 

både teori och tidigare forskning hjälper oss att utforma en intervjuguide, som under 

studiens gång kan omarbetas, utifrån den induktiva ansats som studien har. 
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3. Institutionalia 

Revision och redovisning är starkt kopplat till regleringar och etik. Följande kapitel återger 

därför den nya regleringen kring revisionspaketet, samt relevanta standarder och etiska 

krav som revisionsprofessionen måste ta hänsyn till.  

 

3.1 Revisionspaketet 

Den nya EU-reformen trädde i kraft i Sverige i juni 2016, och de flesta reglerna ska tillämpas 

på räkenskapsår som startar efter juni 2016 (FAR, 2016). Revisionspaketet, som är 

benämningen på den nya EU-reformen, beskriver bland annat att nyttan hos företagets 

intressenter ska öka genom krav på en mer utförlig revisionsberättelse från revisorerna 

(Justitiedepartementet, 2016). Reformen innehåller även en reglering kring revisionsutskott 

och krav på att fler finansiella företag ska inneha ett sådant utskott, samt att Finans-

inspektionen ska ingripa om finansiella företag eller börsbolag negligerar sina skyldigheter 

enligt nämnda reform. Vidare anges att kraven ska skärpas avseende revisorns självständig-

het, speciellt i frågan om konsulttjänster till granskade företag, samt ökade befogenheter för 

Revisionsnämnden att kunna vidta disciplinära åtgärder. Till sist nämner reformen att ett 

byrårotationskrav kommer att inträda för börsbolag samt finansiella företag (Justitie-

departementet, 2016). 

 

För att börsbolag ska kunna förlänga tiden för ett revisionsuppdrag efter tio år, måste ett 

anbudsförfarande ske (FAR 2016). Anbudsförfarandet ger möjlighet till en förlängning med 

ytterligare tio år (ibid). Maximalt under tjugo år kan därmed ett företag ha samma revisions-

byrå, innan de måste byta enligt byrårotationskravet. Vidare gäller att om företaget väljer att 

anlita en andra revisionsbyrå efter de tio första åren kan revisionsuppdraget för den första 

revisionsbyrån förlängas ytterligare fyra år, vilket resulterar i maximalt tjugofyra år med den 

första revisionsbyrån, varav fjorton år är i samarbete med den andra byrån. Enligt FAR 

(2016) gäller detta bara för börsbolag som inte är finansiella bolag. För finansiella bolag går 

det inte att förlänga tiden efter tio år, även om det finansiella bolaget är noterat (ibid). 

 

3.2 International Standard on Auditing 

Vid ett revisionsbyråbyte är det viktigt för den nya revisorn att följa vissa steg. Den nya 

revisorn behöver följa International Standard on Auditing, (ISA), 220 krav gällande 

revisionsuppdraget och kundrelationens godkännande, samt föra en dialog med föregående 

revisor enligt de etiska krav som finns i standarden (ISA 300, paragraf 13).  Revisorn måste, 

enligt ISA 220 (paragraf A8), ta hänsyn till följande frågor innan åtagande av ett nytt 

revisionsuppdrag: 
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- Finns tillräckligt med tid och kompetens i revisionsteamet? 

- Uppfyller revisionsteamet de etiska kraven? 

- Har några tidigare händelser inträffat som kan leda till avgörande konsekvenser för 

relationen till den nya klienten? 

- Uppfattas ägarna och ledningen hos den nya klienten ha integritet? 

 

Vidare krävs det en mer ingående planering av ett första revisionsuppdrag med en ny klient 

(ISA 300, paragraf A20). Planeringsarbetet behöver här även inkludera en dialog med den 

föregående revisorn om det tillåts enligt lagar och standarder. En ny revisor kan behöva 

studera den tidigare revisorns anteckningar för att få en ökad förståelse av den nya klientens 

verksamhet, vilket behövs vid planeringen av det nya revisionsuppdraget (ISA 300, paragraf 

A20). 

 

3.3 Code of Ethics for Professional Accountants 

Det krävs även att revisorn tar hänsyn till The International Ethics Standards Board for 

Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), vilket är de etiska 

krav som nämnts ovan. En revisor får inte acceptera ett nytt revisionsuppdrag om detta utgör 

ett hot mot de grundläggande principerna (IESBA Code, 2016, paragraf 210.9).  

 

För att underlätta undersökningen ska tidigare revisor konsulteras, med undantag från sådan 

information som till sin art kan anses bryta mot den tidigare revisorns tystnadsplikt, om inte 

klienten givit sitt godkännande, samt om det inte bryter mot legala eller etiska regler att 

kommunicera denna information (IESBA Code, 2016, paragraf 210.10-13). Om den nya 

revisorn, genom att följa IESBA Code (2016) paragraf 210.13, inte kan få information av den 

tidigare revisorn, ställs det krav på den nya revisorn att på andra sätt ta reda på om det 

föreligger några hot mot att acceptera det nya revisionsuppdraget genom att exempelvis 

kontakta en tredje part (IESBA Code, 2016, paragraf 210.14). 

 

3.4 Överlämning av material 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om 

lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets 

direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG 

och Utredningen om EU:s revisionspaket (2015), ska den tidigare revisorn eller revisions-

byrån ge de nytillträdande revisorerna tillgång till all relevant information och material. De 

avgående revisorerna eller revisionsbyrån ska även lämna över kompletterande rapporter 

och uppgifter som eventuellt lämnats till de behöriga myndigheterna, till de tillträdande 
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revisorerna, samt kunna bevisa att allt detta material har lämnats över (Utredningen om 

EU:s revisionspaket, 2015). 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel utformas en teoretisk referensram varpå vår studie kan byggas. Referens-

ramen består av professionsteori, tidigare relevant forskning där rotationskravets för- och 

nackdelar diskuteras samt rotationskravet ur företagsledningens perspektiv. I slutet av 

varje delkapitel förklaras hur referensramen kommer att tillämpas. 

 

4.1 Professionsteori 

“The professions dominate our world. They heal our bodies, measure our profits, save 

our souls. Yet we are deeply ambivalent about them.” Abbott (1988, s. 1) 

 

Professioner är ett omdiskuterat ämne inom samhällsvetenskaplig forskning och är något 

som har både ökat i antal, samt utvecklats under de senaste decennierna (Brante, 2005). 

Enligt Brante (2005) har det industrialiserade samhället försvunnit och idag har vi ett 

kunskaps- och risksamhälle där professionella bär på expertkunskap och kan minska 

osäkerhet i detta samhälle. En profession växer fram när det finns behov av expertkunskap 

och professionen utvecklar därmed en kunskapsbas utöver vad någon utanför professionen 

besitter (Öhman & Wallerstedt, 2012). Viss forskning menar att det är innehavet av abstrakt 

kunskap som skiljer professioner från yrken (Abbott, 1988). Då samhället gått igenom en 

förändring och numera byggs på information, anses professionella inta nyckelpositioner med 

sina unika förmågor (Brante, 2009).  

 

Profession är idag ett positivt laddat begrepp, och det kan till viss del kopplas till att den 

förknippas med hög status och inkomst, enligt Brante (2005). Vidare definierar Brante 

(2005) profession med förtroende och utbytbarhet. Med utbytbarhet menas i detta fall att en 

professionell inom en viss kår kan bytas ut mot vilken annan person som helst inom samma 

kår, då båda parter har en jämförbar kunskap och expertis inom ämnet. För det första blir 

förtroendet för kåren i sin helhet viktigt till följd av utbytbarheten. För det andra anses endast 

professionella kapabla till att bedöma kompetensen hos en annan professionell inom sin 

profession, vilket sätter ytterligare krav på förtroendet för professionen. För det tredje byggs 

förtroendet för professionella upp genom innehavet av yrkesintegritet och etiska kommittéer 

(Brante, 2005). 

 

Dagens risksamhälle skapar osäkerhet hos allmänheten och denna osäkerhet överlämnas till 

professionella att hantera (Brante, 2005). Det är dock en fin gräns mellan för lite och för 

mycket risk för professionen. Vidare debatterar Brante (2005) att vid för hög risk klarar 

professionen inte av att prestera, vilket skadar dess förtroende och vid för låg risk försvinner 

behovet av en professionell, då någon annan lika gärna kan göra det själv. Om den perfekta 
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balansen uppnås kommer dock den professionella, att genom sina förmågor och expertis, att 

minska osäkerheten för allmänheten och upplevas som en källa till trygghet (Brante, 2005). 

 

Professionsforskning har genererat många förslag till karaktärsdrag för professioner och 

därav lett till att många olika definitioner av profession uppkommit. Tidigare definitioner är 

dock svåra att tillämpa i empirisk forskning varpå Brante (2009) har utformat en egen 

definition av begreppet: 

 

“Professionella yrken är i nåt avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla 

av allmänheten/klienten.” Brante (2009, s. 28) 

 

4.1.1 Revisionsprofession 

Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) har utvecklingen av revisionsyrket, revisions-

standarder och rekommendationer skapat en kunskapsbas med expertis som kan jämställas 

med definitionen av en profession enligt ovan. Carrington (2010) analyserade efterfrågan på 

tillfredsställande revisioner, och beskrev att Revisorsnämnden anser att revisions-

professionen är viktig för framställandet av tillfredsställande revisioner. Grey (1998) menar 

att professionalism är uppbyggt på både kunskap och möjligheten att uppvisa ett lämpligt 

(professionellt) beteende. I hans studie undersöktes en revisionsbyrå där det upplevdes lika 

viktigt att kunna bete sig professionellt som att inneha expertkunskap. Grey (1998) menar 

även att professionellt beteende och expertkunskap kan ses som substitut då vissa yrken kan 

anses vara professioner på grund av sitt professionella agerande, trots att expertkunskap 

inom yrket saknas. 

 

Professionella ska agera utifrån allmänhetens bästa (Brante, 2005), varpå även revisorn bör 

göra detta. Chambers och Odar (2015) hävdar dock att revisorer sällan agerar med all-

mänheten i fokus, vilket lett till de finansiella kriser vi haft. Det verkar finnas en speciell 

tolkning av samhällsnytta-aspekten av professioner när det talas om revisorer, där revisorns 

agerande utifrån allmänhetens bästa har ett mer klientorienterat perspektiv (Chambers & 

Odar, 2015).  Carrington (2010) menar att revisorernas exklusiva kunskapsbas är begränsad 

till revision och dess kvalitetssäkring, och de kan inte utmana andra områden som till 

exempel finans- eller skatteexpertis. 

 

Revision kan ses som en försäkran (Carrington, 2014). Som nämns ovan, ska en profession 

ge trygghet i en värld av osäkerhet (Brante, 2005) och på samma sätt kan revision ses som 

lösningen på problemet med osäkerheten att felaktig utgiven information om företaget ges 
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ut till marknaden (Carrington, 2014). Information anses alltid komma med en viss grad av 

osäkerhet och det är revisorn som, genom sin roll som kontrollant, minskar informations-

asymmetrin och därmed osäkerheten för intressenter, vilket leder till att även företags-

ledningen gynnas och kan få den ersättning som denne förtjänar (Carrington, 2014). 

 

4.1.2 Tillämpning - professionsteori 

Teoriavsnittet om profession, mer specifikt revisionsprofessionen, kan hjälpa oss att skapa 

grundläggande förståelse för hur företagsledningen uppfattar yrket, samt hur de förhåller sig 

till och vad de förväntar sig av revisorer. Professionsteorin tar upp utbytbarhet och detta blir 

en intressant aspekt att undersöka, för om en total utbytbarhet inom professionen existerar 

borde det innebära att revisionsbyråbyten inte påverkar företagsledningen nämnvärt, utan 

samma relation borde uppstå med efterträdande revisorer. För att skapa en bättre förståelse 

för studiens syfte är det viktigt att ha med detta perspektiv på revisionsprofessionen och den 

eventuella påverkan företagsledningens förtroende för revisionsprofessionen kan få på ett 

revisionsbyråbyte. 

 

4.2 Övergripande debatt om rotationskrav  

I debatten om obligatoriska rotationskrav finns det två skolor (Corbella m.fl., 2015; Tan & 

Ho, 2016). Den ena skolan driver en oberoende-hypotes där långa förhållanden mellan 

revisor och klient anses motverka revisorns oberoende och bland annat göra revisorn mer 

bekväm och partisk (Arel, Brody & Pany, 2005; Gates, Lowe & Reckers, 2007; Dao, Mishra 

& Raghunandan, 2008; Daniels & Booker, 2009; Tan & Ho, 2016;). Vidare har intressenter 

visat sig känna mer tillit till kvaliteten hos finansiella rapporter under rotationskrav (Gates, 

Lowe & Reckers, 2007; Dao, Mishra & Raghunandan, 2008). Vissa forskare anser dock att 

förespråkarna för oberoende-hypotesen inte bygger sin forskning på empiriska bevis utan på 

uppfattningen av oberoendet (Corbella m.fl., 2015). Den andra skolan motsätter sig detta och 

talar om en expertis-hypotes, där rotationskravet anses ha en negativ inverkan på revisionen. 

Där anses långa förhållanden mellan revisor och klienter leda till en bättre klientspecifik 

kunskap, samt öka revisionskvaliteten och att detta inte skadar revisorns oberoende väsent-

ligt (Geiger & Raghunandan, 2002; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Myers, Myers & 

Omer, 2003; Carcello & Nagy, 2004).  

 

Oberoendet är ett centralt begrepp i debatten om rotationskravet, där Mautz och Sharaf 

(1961) menar att oberoende är i grunden ett sinnestillstånd och att oberoende har blivit en 

slags fackterm. Vidare menar författarna att det är viktigt att revisorn självständigt bedömer 

och ger sitt uttalande om företagets finansiella rapporter utan påverkan från sitt egen-

intresse. Författarna beskriver detta som “honest disinterestedness”, vilket kan översättas till 
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ärlig oegennytta, och de menar att det är viktigt att revisorns egenintresse inte omedvetet 

påverkar dennes bedömningar. 

 

4.2.1 Fördelar med rotationskrav 

Den generella fördelen med rotationskrav anses vara att det ökar revisorns oberoende ställ-

ning gentemot det reviderade företaget (Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & 

Roebuck, 2008; Tan & Ho, 2016) i linje med oberoende-hypotesen. Jackson, Moldrich och 

Roebuck (2008) säger att rotationssystemet av revisionsbyråer skulle hindra revisorer från 

att få en allt för nära relation med sina klienter, och att revisorernas oberoende därmed 

stärks. Dopuch, King och Schwartz (2001) instämmer och skriver att obligatoriska revisions-

byråbyten medför att revisorerna får en begränsad tid för att utveckla dessa relationer, vilket 

förbättrar revisorernas oberoende ställning. Rotationskravet kan därmed ge ett starkare 

incitament för objektiv rapportering.  

 

Det uppstår transaktions- och startkostnader för både revisorn och klienten vid ett byte, 

vilket leder till att båda parter kan hota med att avbryta pågående revisionsuppdrag, då ett 

byte skulle leda till ökade kostnader för båda parter (DeAngelo, 1981; Arruñada & Paz-Ares, 

1997). Revisorn kan dra nytta av att de har bättre kunskap om företagets verksamhet och 

därmed öka sina intäkter från revisionen. Motsatsvis kan klienten ställa krav på revisorn att 

endast gå ut med viss specifik information i de finansiella rapporterna (DeAngelo, 1981), 

vilket kan anses vara ytterligare ett argument för att rotationskravet ökar revisorns 

oberoende.  

 

Corbella m.fl. (2015) studie kom fram till att revisionskvalitet ökar vid revisionsbyråbyten, 

både frivilliga och obligatoriska, men endast för företag som granskas av en icke Big 4-byrå 

efter bytet. Vidare fann forskarna att i de obligatoriska revisionsbyråbytena, där icke Big 4-

byråer granskade efter bytet, förändrades inte heller de totala revisionskostnaderna. Nelson 

(2006) menar dock att ur ett ekonomiskt perspektiv kan revisorer utsättas för press att ge 

ifrån sig okvalificerade yttranden och därmed kan revisorns oberoende komma att 

ifrågasättas. Vidare påstår han att detta beteende kan förklaras av att revisorerna kan hamna 

i en beroendeställning till företagsledningen, då revisorerna önskar att fortsätta med 

uppdragen och inte vill förlora intäkterna. Många revisorer går vidare efter sin karriär på en 

revisionsbyrå till en anställning hos en klient, vilket också kan vara en bakomliggande faktor 

till att försöka tillfredsställa klienten och därmed ge avkall på sitt oberoende (Nelson, 2006; 

Blouin, Grein & Rountree, 2007).  

 

Myers, Myers och Omer (2003) anser att när revisorn tappar sin oberoende ställning kan det 

leda till att revisorn börjar att "tänja på gränserna", det vill säga frångår lagar och regler, och 
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således förlorar revisorn värdet i sitt uttalande. Värdet i uttalandet går förlorat om revisorn 

mister sitt oberoende, då revisorn ska vara en oberoende tredje part. Om denne ej kan vara 

en opartisk kontrollant så kan revisorn inte heller göra sitt jobb och vare sig företags-

ledningen eller företagets intressenter kan således åtnjuta de fördelar som kommer av att ha 

en kontrollerande tredje part. Även DeAngelo (1981) anser att en revisor, som har ett 

ekonomiskt intresse i sin klient, kommer att vara mindre benägen att upptäcka och rapport-

era ett misstag eller en överträdelse av lagar och förordningar. I Dopuch, King och Schwartz 

(2001) studie upptäckte forskarna att de flesta partiska revisioner återfanns i företag där de 

inte hade haft krav på revisorsrotation, samt att färre manipulerade rapporter återfanns där 

det fanns ett rotationskrav för revisorer. 

 

DeAngelo (1981) skriver om “low balling”2 och om hur långa förhållanden mellan revisorer 

och dess klienter leder till ett ömsesidigt monopol, vilket påverkar oberoendet.  Samtidigt 

noterade Dopuch, King och Schwartz (2001) att rotationskravet ökade revisorernas opartisk-

het, det vill säga att revisionsberättelsen inte utfärdades till förmån för företagsledningen, ett 

ytterligare bevis för att rotationskravet ökar revisorns oberoende. Motsatsvis visade studien 

av Dopuch, King och Schwartz (2001) att rotationskravet inte alltid behöver förbättra 

revisorns oberoende, utan företagsledningen kan fortfarande hota med att byta ut revisions-

byrån tidigare än vad rotationskravet kräver. Vid ett revisionsbyråbyte förlorar revisions-

byrån intäkten från uppdraget och därmed kan företagsledningen förmå sin revisor att ge 

ifrån sig en ren revisionsberättelse, även om företagets räkenskaper inte är väsentligt felfria. 

Likartat menar DeAngelo (1981) att revisorn aldrig kan vara perfekt oberoende. För att kunna 

utföra en granskning krävs företagsspecifik information, och det krävs att revisorn har lärt 

känna företagets verksamhet. De regleringar som finns idag för att motverka så kallad “low 

balling” leder inte till någon förbättring av oberoendet, enligt DeAngelo (1981).  

 

4.2.2 Nackdelar med rotationskrav 

Motståndarna till rotationskravet argumenterar utifrån en expertis-hypotes (Johnson, 

Khurana & Reynolds, 2002; Ghosh & Moon, 2005; Geiger & Raghunandan, 2002). Expertis-

hypotesen förespråkar att det inte finns ett negativt samband mellan uppdragstid och 

revisionskvalitet. Motståndarna anser att en lång relation mellan revisorn och företags-

ledningen inte väsentligt skadar oberoendet utan istället leder till bättre kunskap (Geiger & 

Raghunandan, 2002; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Myers, Myers & Omer, 2003; 

Carcello & Nagy, 2004).  

 

                                                     
2 Low balling är en teknik som används vid anbudsförfaranden och innebär att anbudet läggs på 
en lägre prisnivå än det verkliga värdet av tillgången. I denna artikel används termen för när 
revisorer lägger ett anbud där revisionskostnaderna understiger de faktiska kostnaderna för en 
första revision. 
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Implicita och explicita uppstartskostnader uppkommer både oftare och tidigare för revisions-

byråer och dess klienter på grund av obligatoriska revisionsbyråbyten (Arruñada & Paz-Ares, 

1997). De explicita kostnaderna för revisorerna, och därmed revisionsbyrån, innebär att de 

måste bekanta sig med klientens system, räkenskaper (ibid) och representanter. Revisions-

kostnaderna ökar på grund av det extra arbete som krävs av den nya revisorn och dess 

revisionsbyrå (Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). De ökade kostnaderna måste klienterna 

betala, samtidigt som de explicita kostnaderna påverkar klienterna genom att de först måste 

hitta en lämplig ny revisor samt spendera tid och resurser för att ge denne bästa möjliga 

förutsättning för en första revisionsinsats (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Myers, Myers och 

Omer (2003) instämmer med att startkostnader för en revision ökar, då den nya revisorn kan 

ställa högre krav på förklaringar till klientens beräkningar vid ett nytt uppdrag. Revisions-

byråbyten leder med andra ord till att den totala kostnaden för en revision kan öka. 

  

Arruñada och Paz-Ares (1997) beskriver tre olika typer av implicita kostnader som är 

relevanta vid revisionsbyråbyten. Den viktigaste typen av implicit kostnad är att den upp-

arbetade kunskapen om företaget, som den tidigare revisorn besitter, försvinner i samband 

med byte av revisor (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) är 

eniga och menar att en av de största nackdelarna med revisionsbyråbyten är att det leder till 

förlust av klientspecifik kunskap när revisorn tvingas avgå. Även Myers, Myers och Omer 

(2003) visar att revisorer med tiden kan få en företagsspecifik kompetens, som hjälper dem 

att förstå verksamheten samt medför en bättre och mer effektiv revision. 

 

Kontinuiteten i att ha samma revisor skapar ett förhållande med ömsesidigt förtroende och 

innebär även att kunskap byggs upp under åren (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Förtroendet 

ger parterna en möjlighet att kommunicera till en låg kostnad och en möjlighet att lösa 

konflikter på ett tillfredsställande sätt (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Revisorn kan även dra 

nytta av företagsspecifik kunskap och därmed öka intäkterna från revisionen (DeAngelo, 

1981). Myers, Myers och Omer (2003) menar att med en förlängd relation mellan revisor och 

klient verkar inte revisionskvaliteten minska, då revisorerna tycks ställa högre krav på 

diskretionära periodiseringar, det vill säga periodiseringar som styrs av företagsledningen. 

Johnson, Khurana och Reynolds (2002) undersökte på liknande sätt hur tiden på ett 

revisionsuppdrag påverkar kvaliteten på finansiella rapporter och fann att korta relationer 

mellan företagsledningen och dess revisor är förknippade med högre diskretionära 

periodiseringar. Senare forskning av Carcello och Nagy (2004) går i linje med detta genom 

att visa på att bedrägliga och missvisande rapporter var vanligare under de tre första åren 

med en ny klient. Myers, Myers och Omer (2003) instämmer att revisorns bristande kunskap 

kan öka risken för fel i revisionen under de första åren, även om revisionsbyråbytet i sig kan 

vara fördelaktigt genom att öka objektiviteten.  
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Den andra typen av implicit kostnad är att den signal som marknaden får när ett företag byter 

revisor delvis går förlorad när obligatoriska revisionsbyråbyten införs (Jackson, Moldrich & 

Roebuck, 2008) och denna informativa kostnad faller på aktieägarna (Arruñada & Paz-Ares, 

1997). Revisionsbyråbyten kan signalera att revisorn och företagsledningen är oense, vilket 

är av intresse för företagets intressenter. Obligatoriska revisionsbyråbyten gör det dock 

svårare för intressenterna att upptäcka denna typ av signaler (Jackson, Moldrich & Roebuck, 

2008). Genom att reglera revisionsbyråbyten kan företagsledningen dölja anledningen till 

att de byter revisionsbyrå och därmed får marknaden en sämre chans att reagera på informa-

tionen och utvärdera orsaken till bytet (Arruñada & Paz-Ares, 1997). 

 

Den tredje implicita kostnaden är att obligatoriska revisionsbyråbyten leder till att 

efterfrågan inte möter utbudet, enligt Arruñada och Paz-Ares (1997). Vidare menar forskarna 

att det finns två typer av efterfrågan på revisionstjänster och att dessa skiljer sig åt i vikten 

av enformig kvalitet.  I den första typen av efterfrågan är enformig kvalitet central, då den är 

knuten till lagar och regleringar. Den andra typen av efterfrågan är knuten till olika typer av 

avtal mellan företag och revisionsbyråer, och då företagen kan ha olika efterfrågan på 

revision är enformig kvalitet inte lika viktigt. Vid obligatoriska revisionsbyråbyten kan det 

därför uppstå en obalans som påverkar både revisionens kostnader och kvalitet (Arruñada & 

Paz-Ares, 1997). 

 

4.2.3 Tillämpning - övergripande debatt om rotationskrav 

Debatten om rotationskrav och dess för- och nackdelar ligger till grund för studiens syfte att 

ta reda på hur representanter från företagsledningar upplever revisionsbyråbyten, samt 

jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade 

bolag. Det nya lagförda rotationskravet i Sverige, från och med juni 2016, är aktuellt och det 

är viktigt att förstå innebörden och effekterna av rotationskravet för att bättre kunna förstå 

vad som kan påverka företagsledningars upplevelse av revisionsbyråbyten. Vi har valt att 

diskutera för- och nackdelar med rotationskravet för att få en övergripande bild över vad 

rotationskravet innebär ur olika perspektiv. Tidigare forskning inom området utgör en grund 

genom att identifiera olika faktorer som kan komma till betydelse vid ett revisionsbyråbyte. 

Sådana faktorer inkluderar bland annat oberoende, kostnader, klientspecifik kunskap och 

informationsasymmetri. Faktorerna kan sedan användas i studien för att undersöka och 

förstå hur företagsledningsrepresentanterna upplever revisionsbyråbyten. I nästa avsnitt 

kommer rotationskravet att presenteras ur företagsledningens perspektiv. 
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4.3 Företagsledningens perspektiv på rotationskrav 

4.3.1 Ökade kostnader för revision 

Carrington (2014) beskriver att det är viktigt för revisorer att planera granskningar ute hos 

företag. Vidare menar författaren att det krävs att revisorn innehar god klientspecifik 

kunskap om företaget för att kunna göra en noggrann och effektiv planering inför en revision. 

Följaktligen är det viktigt att ha förståelse för verksamheten som ska granskas, och när nya 

revisorer inte har detta, kan de missa väsentliga saker i sin granskningsanalys. Om väsentliga 

saker missas vid ett första granskningstillfälle kan det leda till att revisorerna behöver 

komma tillbaka till företaget för att komplettera den utförda revisionen (Arruñada & Paz-

Ares, 1997; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Ghosh & Moon, 2005). Revisionskostnad-

erna kommer att öka för företaget om revisorn tvingas till denna typ av merarbete. 

 

Företaget kommer att få ökade kostnader på grund av såväl implicita som explicita kostnader 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997). Vidare menar forskarna att vid ett revisionsbyråbyte behöver 

revisorn och klienten bygga upp ett förtroende för varandra för att bland annat kunna sänka 

sina kommunikationskostnader. Uppbyggnad av förtroende räknas som en implicit kostnad. 

De explicita kostnaderna uppstår under hela uppstartsfasen, vilken börjar med en 

introduktionsfas och avslutas med att skattesituationen utvärderas (Arruñada & Paz-Ares, 

1997). Vidare skriver forskarna att introduktionsfasens höga kostnader härrör från anbuds-

förfarande och offertgranskning för att finna en adekvat revisionsbyrå. Uppstartsfasen består 

av allt från att informera den nya revisorn om räkenskaperna, till att ge revisorn klient- och 

branschspecifika kunskaper. Företaget kommer under denna period att tillhandahålla såväl 

materiella som personella resurser, för att en första granskning ska bli möjlig. Arruñada och 

Paz-Ares (1997) menar även att de explicita kostnaderna kan bli ännu högre om företaget 

saknar bra interna kontrollsystem. 

 

4.3.2 Marknadssignaler och informationsasymmetri 

En annan implicit kostnad som kan uppstå vid rotationskrav är informativa kostnader för 

företagets intressenter i form av bristande marknadssignaler (Arruñada & Paz-Ares, 1997). 

Vid revisionsbyråbyten kan signaler gå ut till marknaden att företaget och revisionsbyrån 

exempelvis inte är nöjda med samarbetet och därför avbryter revisionskontraktet (Arruñada 

& Paz-Ares, 1997; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). Revisionsbyråbyten kan bland annat 

bero på att företaget hellre vill ha en annan revisionsbyrå som går med på de krav företaget 

ställer (Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). Vid obligatoriska revisionsbyråbyten 

försvinner denna signaleringsfunktion, vilket leder till att företagets intressenter får ta 

kostnaderna som uppstår på grund av informationsasymmetrin (Arruñada & Paz-Ares, 1997; 

Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008). 
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Genom införandet av obligatoriska revisionsbyråbyten kan företagsledningen lättare dölja 

orsaken till ett byte och därmed upptäcks inte bedrägligt beteende lika lätt (Arruñada & Paz-

Ares, 1997). De signaler som revisionsbyråbyten sänder till marknaden kan även få en effekt 

på företagets börsvärde (Firth, 1978; Banks & Kinney, 1982; Arruñada & Paz-Ares, 1997). En 

oren revisionsberättelse påverkar börsvärdet då investerare tar hänsyn till sådan information 

(Firth, 1978). Om företagsledningen och revisorn inte är överens om vad som ska tas upp i 

revisionsberättelsen, och företagsledningen därför väljer att göra ett revisionsbyråbyte, döljs 

en eventuellt oren revisionsberättelse för marknaden. Rotationskrav kan med andra ord leda 

till minskad information till företagets intressenter, men istället för att bara innebära en 

implicit kostnad för dessa, kan det även leda till ett fall i företagets börsvärde (Arruñada & 

Paz-Ares, 1997).  

 

4.3.3 Tillämpning - företagsledningens perspektiv på rotationskrav 

Studiens fokus ligger på företagsledningens perspektiv av revisionsbyråbyten, och därmed är 

det relevant att förstå debatten kring rotationskrav. Utifrån det tredimensionella 

förhållandet mellan företagets ägare, revisorn och företagsledningen skapar detta avsnitt en 

bakgrund för att förstå hur företagsledningen kan påverkas av revisionsbyråbyten. Tidigare 

forskning har funnit att bland annat ökade kostnader och informationsasymmetri är faktorer 

som kan påverka företagsledningar vid byten av revisionsbyrå. Genom att undersöka dessa 

faktorer kan vi sedan öka förståelsen för hur företagsledningsrepresentanterna upplever 

processen av att byta revisionsbyrå.  

 

4.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I kapitel 4 har vi gått igenom professionsteori med en inriktning mot revisionsprofessionen 

för att bättre förstå vad yrket innebär, och därmed vad företagsledningen förväntar sig av 

professionen. Professionsteorin kan även hjälpa oss att bättre förstå hur företagsledningen 

förhåller sig till professionen. Vidare gick vi igenom debatten av rotationskravet med dess 

för- och nackdelar samt sett ur företagsledningens perspektiv, för att få en bättre grund till 

att förstå studiens syfte, att skapa en ökad förståelse av hur representanter från företags-

ledningar upplever revisionsbyråbyten, samt jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan 

företagsledningar i noterade och onoterade bolag. För att skapa transparens och 

tillförlitlighet i studien, kommer härnäst en ingående beskrivning av utförandet samt 

metodval till denna studie. 
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5.  Empirisk metod  

Här presenteras studiens empiriska metod och inleds med en beskrivning av studiens forsk-

ningsdesign. Vidare presenteras studiens datainsamlingsmetod där intervjuguide och 

pilotstudie diskuteras. Kapitlet fortsätter med att redogöra för studiens urval samt hur 

empirin ska bearbetas och analyseras. Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter samt 

studiens begränsningar och kritik. Studiens kvalitetsaspekter diskuteras löpande genom 

kapitlet. 

 

5.1 Forskningsdesign 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign, där fokus läggs på ett tolkande 

synsätt (Bryman & Bell, 2014), och vi har valt att samla in empiri genom intervjuer. Studien 

har huvudsakligen en induktiv ansats och syftet är att öka förståelsen av hur representanter 

från företagsledningar upplever byte av revisionsbyrå, samt jämföra om upplevelserna skiljer 

sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade bolag, vilket motiverar vårt val att 

använda en kvalitativ forskningsdesign (Bryman & Bell, 2014). Intervjuer är en vanlig metod 

vid kvalitativa studier och anses vara ett lämpligt sätt att insamla empiri, enligt Bryman och 

Bell (2014) samt Grønmo (2004). Kvalitativa intervjuer är antingen ostrukturerade eller 

semistrukturerade, vilket innebär en flexibel process i båda fallen (Bryman & Bell, 2014).  

 

Vi har valt att inhämta det empiriska materialet från semistrukturerade intervjuer och har 

utgått från en intervjuguide med ett antal teman samt öppna frågor. Intervjuer av enskilda 

personers upplevelser skapar ett individperspektiv, och de personer som har intervjuats har 

haft positioner på företagen såsom ägare, VD, ekonomichef, redovisningschef eller motsvar-

ande. Personernas svar kring upplevelsen av revisionsbyråbytet får representera företags-

ledningarnas upplevelser.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Insamling av empiri har gjorts genom totalt 19 intervjuer, var av 18 telefonintervjuer och en 

personlig intervju. Nio av dessa intervjuer hölls med personer anställda på noterade bolag 

och tio av intervjuerna var med anställda på onoterade bolag. Uppdelningen gjordes i syfte 

att jämföra om upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade 

bolag. Därmed kan studien eventuellt identifiera skillnader mellan noterade bolag som 

påverkas direkt av det nya rotationskravet och onoterade bolag som inte kommer att 

påverkas. För att säkerställa kvaliteten i studien försökte vi samla in material från lika många 

noterade som onoterade bolag, då typen av bolag kan ha inverkan på studiens resultat.  
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För att den valda datainsamlingsmetoden ska anses vara en tillförlitlig metod har vi varit 

noga med att informera intervjupersonerna om att deltagandet anonymiseras i studien, att 

allt material kommer att hanteras konfidentiellt och endast kommer att användas i studien, 

samt att de har haft möjlighet att få intervjutranskriberingen skickad till sig om så önskats. I 

och med att våra frågor handlar om personernas upplevelser valde vi att utföra telefon-

intervjuer för att intervjupersonerna skulle känna sig mer bekväma och mindre utsatta. 

Förhoppningen är att detta har skapat en trygghet och större sannolikhet för ärliga svar. 

Fördelen med telefonintervjuer är att de minskar intervjuareffekten, men samtidigt finns det 

nackdelar i form av att intervjupersonens kroppsspråk går förlorad (Bryman & Bell, 2014). 

Det hölls en personlig intervju, men vi tror med hög sannolikhet att samma svar skulle ha 

insamlats om intervjun hade skett över telefon, då denna intervjuperson är en nära bekant 

till en av oss och verkade bekväm med situationen. 

 

Intervjuerna varierade i längd mellan cirka 10 och 35 minuter beroende på hur revisions-

byråbytet hade upplevts, om bytet var initierat av företagsledningen, samt huruvida intervju-

personen hade upplevt ett tidigare byte. Dock är det viktigt att notera att det aldrig är 

företagsledningen, utan företagets ägare, som väljer revisionsbyrå. De kortare intervjuerna 

kan förklaras av att intervjupersonen antingen varit väldigt nöjd med bytet och inte hade så 

mycket att tillägga alternativt att bytet skett på grund av order från moderbolag eller 

ägarbyte, vilket också resulterade i att några av frågorna i intervjuguiden inte blev tillämpliga. 

Intervjuerna spelades in i syfte att lättare kunna transkribera och hantera materialet efteråt 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Inspelningar minimerar risken för feltolkningar och gav oss 

möjligheten att fokusera på de svar vi fick, vilket underlättade för oss att ställa passande 

följdfrågor, samt säkerställa att vi fick svar på alla frågor. En nackdel med att spela in 

intervjuer är att intervjupersonen kan känna oro (Bryman & Bell, 2014), men efter att ha 

frågat varje intervjuperson om tillåtelse upplevdes ingen oro och vi ser därför inte att 

inspelningarna har haft en negativ effekt vid intervjuerna.  

 

Till skillnad från kvantitativa studiers statistiska generaliserbarhet så handlar kvalitativ 

forskning mer om analytisk generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet handlar om över-

förbarheten till andra studier på området eller teoretiska motsvarigheter (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Till skillnad från kvantitativa intervjuer brukar kvalitativa intervjuer vara 

svårare att replikera och därför kan det vara svårare att skapa reliabilitet i studien på samma 

sätt. Vi har dock arbetat med att skapa reliabilitet i studien genom att bland annat följa en 

intervjuguide. Fyra av de första intervjuerna har utförts tillsammans, vilket ledde till att båda 

författarna kunde utföra de kommande intervjuerna på liknande sätt efter vad som 

gemensamt diskuterats fram tidigare. Därför skapas trovärdighet i studien trots att alla 

intervjuer inte utförts tillsammans. Vidare har en beskrivning av tillvägagångssättet och ett 
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ingående återberättande av intervjuerna skapat en fyllig redogörelse. Enligt Bryman och Bell 

(2014) är detta något som ökar den externa reliabiliteten i en kvalitativ studie.  

 

5.2.1 Intervjuguide 

I en kvalitativ studie revideras intervjuguiden i takt med att intervjuerna sker, för att fånga 

teman som kan uppstå under studiens gång (Bryman, 2011). Enligt Yin (2014) kan forskare 

hålla sig opartisk vid en intervju genom att utforma en intervjuguide med hur-frågor i mot-

sats till varför-frågor.  

 

Vår intervjuguide (Bilaga 1) är utformad efter vårt syfte att förstå hur representanter från 

företagsledningar upplever byte av revisionsbyrå, samt jämföra om upplevelserna skiljer sig 

mellan företagsledningar i noterade och onoterade bolag. Vid utformningen av frågorna var 

studiens syfte i fokus (Bryman & Bell, 2014). Intervjuguiden delades in i teman för att lättare 

kunna ringa in intervjupersonens upplevelser. Den första delen består av bakgrundsfrågor 

om personen och företaget, samt några generella frågor angående personens kontakt med 

revisorn, vilka byråer företaget bytt emellan och varför bytet skedde. Sedan gick vi in på 

frågor kring hur valet gick till av den nya revisionsbyrån, för att senare eventuellt kunna 

analysera om valet påverkade hur de upplevde bytet av revisionsbyrå. Efter detta ställdes 

frågor om hur de upplevde bytet, om de var nöjda eller ej med bytet och om de ansåg att 

något kunde ha gjorts annorlunda för att bytet skulle kunna ha skett smidigare. Sedan 

ombads de att jämföra den tidigare revisionsbyrån med den nya i arbetssätt, samarbete, 

dialog och förtroende samt om de varit med om ett tidigare byte för att fånga upp eventuellt 

upplevda skillnaderna. Avslutningsvis tillfrågades intervjupersonerna hur de ställde sig till 

det nya rotationskravet samt om de ville komplettera med något angående deras upplevelse 

av bytet, eller om de hade några frågor till oss rörande vårt arbete. 

 

Vi lade fokus på att ställa så öppna frågor som möjligt för att på bästa sätt försöka fånga in 

intervjupersonens upplevelser eftersom intervjupersonen enklare kan svara med egna ord 

vid denna typ av frågor (Bryman & Bell, 2014). Eftersom vi är intresserade av intervju-

personens upplevelser, lämnar öppna frågor även utrymme för oförutsedda svar eller 

reaktioner, vilket vi försökte nå med dessa frågor. Dock användes även mer specifika följd-

frågor för att kunna säkerställa att svaren som insamlades knöt an till studiens syfte. Ledande 

frågor har undvikits och ett lättbegripligt språk har använts för att intervjupersonen enkelt 

ska kunna förstå frågorna och ge mer utförliga svar på frågorna (Justesen & Mik-Meyer, 2011; 

Bryman, 2011). Genom att ställa frågorna på samma sätt till alla intervjupersoner behålls en 

viss grad av objektivitet, men samtidigt tillåter den semistrukturerade formen en typ av 

explorativ undersökning. Att dela upp intervjuguiden i teman, som nämns ovan, hjälpte oss 

att fånga in svaren och se till att vi fick in det material som vi behövde för att bättre kunna 
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analysera och jämföra upplevelserna. Innan vi samlade in studiens empiriska material i form 

av intervjuer utfördes en pilotstudie för att säkerställa kvaliteten på våra frågor i intervju-

guiden. Denna pilotstudie beskrivs nedan. 

 

5.2.2 Pilotstudie 

Pilotstudiens syfte var att utvärdera intervjufrågorna innan de användes i undersökningen. 

Det är viktigt att säkerställa att intervjufrågorna fungerar för att undersöka studiens syfte 

innan insamlingen av det empiriska materialet påbörjas (Bryman & Bell, 2014). Säker-

ställande sker genom en utvärdering av frågorna så att de inte uppfattas som ledande, oklara 

eller svårbegripliga. Pilotstudien är även till för att ge oss vana och för att vi ska bli mer 

bekväma med intervjuguidens struktur innan vi påbörjar insamlingen av empirin (Bryman 

& Bell, 2014). Tillika har pilotstudien som syfte att skapa en uppfattning om tidsåtgången för 

en intervju. 

 

Pilotstudien utfördes på två olika testpersoner som uppfyllde studiens slutliga urval (se 5.3 

Urval), en person från företagsledningen i ett noterat bolag och en person från 

företagsledningen i ett onoterat bolag, som bytt revisionsbyrå. De två testintervjuerna 

utfördes separat och personligen, och båda tog cirka 20 minuter. Vi märkte att vi var tvungna 

att ändra ordningen på vissa frågor för att få ett bättre flyt i intervjun. Vidare upptäckte vi att 

vi borde göra språket ännu mer lättförståeligt för att intervjupersonen skulle kunna svara 

mer utförligt i ett avslappnat och ledigt språk. Intervjuerna gav oss även idéer till fler frågor 

att ha med i intervjuguiden och på så sätt kunde vi förbättra studien. 

 

De justeringar som gjordes efter pilotstudien var bland annat att ordningsföljden på vissa 

frågor i intervjuguiden ändrades och några frågor lades till kring överlämnande av material. 

Vidare lades några jämförelser till mellan den tidigare och den nya revisionsbyrån, samt 

någon extra fråga kring hur valet av den nya byrån gick till. Någon fråga kring vad valet 

baserades på och om intervjupersonen hade upplevt något tidigare byte, samt en jämförelse 

av detta lades även till efter den utförda pilotstudien.  Justeringarna gjordes i syfte att få ett 

bättre flyt i intervjuerna och för att bättre kunna ringa in svaren, samt för att få in mer 

omfattande svar. Resultatet av pilotstudien gav oss en mer genomtänkt intervjuguide till 

insamlingen av det empiriska materialet. 

 

5.3 Urval 

Studien har ett företagsledningsperspektiv och en koppling till det nya rotationskravet som 

är nyligen infört i Sverige, som påverkar börsbolag, försäkringsbolag och vissa finansiella 

företag. Studien har undersökt både noterade och onoterade företag i ett jämförande syfte 

för att undersöka om upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningarna i de två olika 
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bolagstyperna, då det bara är de noterade bolagen som direkt kommer att påverkas av 

rotationskravet. För att få en inblick i vilka företag som nyligen bytt revisionsbyrå 

kontaktades Bolagsverket som ombads att sammanställa en lista över 100 noterade bolag, 

vilka inom de två senaste åren bytt revisionsbyrå. Listan begränsades till noterade bolag i 

Östergötland och Stockholmsområdet. Ytterligare en lista beställdes från Bolagsverket på 

100 onoterade bolag i hela Sverige som bytt revisionsbyrå under det senaste året. Efter att ha 

kontaktat totalt cirka 200 företag från listorna från Bolagsverket, gav det oss 17 intervjuer. 

Listorna genererade dock revisionsbyråbyten i ett tidsspann från 1 till 15 år tillbaka i tiden, 

varför vi valde att inte låta tidpunkten för bytet vara avgörande.  

 

Det fanns flera olika skäl till varför representanterna från företagsledningarna tackade nej 

till att delta i vår intervju. Vissa ansåg sig inte ha tid, vissa representanter kom inte alls i 

kontakt med sin revisor utan det var deras moderbolag som ordnade allt och några på listan 

hade inte bytt revisionsbyrå alls. Ytterligare skäl var att deras revisionsbyrå hade slagits ihop 

med en annan byrå och därmed hade de inte märkt av revisionsbyråbytet, då de hade kvar 

samma revisor, samt att några få företag på listan inte gick att hitta telefonnummer till. 

Utöver de två listorna som Bolagsverket genererade har även egna kontakter använts, vilket 

ledde till två intervjuer, tillika testpersonerna från pilotstudien. Total gav detta oss 19 

intervjuer som har sammanställts i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Översiktlig beskrivning av utförda intervjuer 

Intervju Intervjupersonens position i 
företaget 

Typ Tidslängd  Datum 

Intervjuperson 1 VD Noterat bolag 26 min 2017-03-29 

Intervjuperson 2 Ekonomichef Noterat bolag 10 min 2017-03-31 

Intervjuperson 3 Ekonomichef  Noterat bolag 21 min 2017-04-05 

Intervjuperson 4 Ekonomiansvarig Noterat bolag 17 min 2017-04-10 

Intervjuperson 5 VD Noterat bolag 21 min 2017-04-10 

Intervjuperson 6 Chef över serviceavdelningen Noterat bolag 16 min 2017-04-11 

Intervjuperson 7 Ekonomichef Noterat bolag 19 min 2017-04-12 

Intervjuperson 83 Ekonomichef Noterat bolag 31 min 2017-04-14 

Intervjuperson 9 Redovisningschef Noterat bolag 23 min 2017-04-19 

Intervjuperson 10 Säljare och kontorist, sköter allt Onoterat bolag 13 min 2017-04-05 

Intervjuperson 11 VD Onoterat bolag 20 min 2017-04-05 

Intervjuperson 12 Huvudägare och VD Onoterat bolag 23 min 2017-04-07 

Intervjuperson 13 VD Onoterat bolag 17 min 2017-04-11 

Intervjuperson 14 Redovisningschef Onoterat bolag 23 min 2017-04-13 

Intervjuperson 154 Delägare och ekonomiansvarig Onoterat bolag 36 min 2017-04-13 

Intervjuperson 16 Controller Onoterat bolag 32 min 2017-04-18 

Intervjuperson 17 Ekonomidirektör Onoterat bolag 11 min 2017-04-18 

Intervjuperson 18 
Accounting manager, ansvarig för  
ekonomifunktionen 

Onoterat bolag 15 min 
2017-04-18 

Intervjuperson 19 VD och ägare Onoterat bolag 13 min 2017-04-20 

 

I urvalet av företag har inte hänsyn tagits till vilken storlek företagen har eller inom vilken 

bransch företagen är verksamma. Studien ämnar undersöka upplevelser av revisions-

byråbyten och således ligger vårt intresse i att undersöka bytet specifikt och inte företagens 

karaktär. Därmed ser vi ingen orsak till att begränsa vårt urval genom krav på specifika 

företagskriterier.  

                                                     
3 Personlig intervju samt intervjuad i pilotstudie. 
4 Intervjuad i pilotstudie. 
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Urvalet av intervjupersoner bestod av en person i företagsledningen som har haft direkt 

kontakt med revisorerna, både före och efter bytet. Därför valdes företagets ekonomichef, VD 

eller motsvarande att kontaktas till studien. Ett bekvämlighetsurval har använts i studien då 

de personer på företagen som varit tillgänglig att delta i vår studie har intervjuats, vilket är 

att föredra framför ett sannolikhetsurval när tid och resurser är knappa (Bryman & Bell, 

2014). 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats. För att underlätta arbetet 

valde vi att i möjligaste mån arbeta löpande med transkriberingen under tidsperioden som 

intervjuerna utfördes. Under intervjuns gång kan intressanta följdfrågor dyka upp, och 

kontinuerlig transkribering kan därmed göra det möjligt att upptäcka nya teman (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Genom att arbeta kontinuerligt med transkriberingen och genomföra 

denna ordagrant, minskades risken för att glömma bort detaljer och feltolka svar (Bryman & 

Bell, 2014). Transkriberingen har utförts individuellt och i största möjliga utsträckning har 

personen, som inte hållit i intervjun, transkriberat den, så att båda författarna på bästa sätt 

tagit del av allt material. Enligt Bryman och Bell (2014) är det lätt att transkriberingen blir 

bristfällig på grund av trötthet, att personen hör fel eller av slarv. För att säkerställa 

transkriberingens kvalitet har de intervjuer där det varit svårare att höra eller förstå vad 

intervjupersonen sagt, lyssnats på av oss båda samt pauser tagits mellan transkriberingarna, 

för att undvika att trötthet orsakar felaktigheter. Alla intervjuer har spelats upp ett par gånger 

för att säkerställa all transkribering inför eventuella citat i studien. 

 

När all transkribering var klar användes en tematisk analysmetod för att kunna upptäcka 

olika teman som var kopplade till revisionsbyråbyten. Efter att ha läst allt empiriskt material 

har vi tillsammans byggt upp tabeller för att koda vårt material. Genom att tillsammans 

diskutera allt material säkerställs att vår tematisering och kodning av materialet är framställt 

på liknande sätt. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Denna studie följer Vetenskapsrådets etiska principer för att säkerställa att en etisk 

medvetenhet upprätthålls (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att följa de etiska principerna 

har trovärdighet skapats i studien.  För att hålla oss ifrån subjektivitet har vi undvikit att 

påverka intervjupersonerna (Justesen & Mik-Meyer, 2011) genom att avstå från ledande 

frågor, och intervjuareffekten har minskat genom att ställa forskningsfrågorna på liknande 

sätt till samtliga intervjupersoner, tillika genom att studien har utförts med telefonintervjuer. 
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Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte och innebörden av intervjuerna i 

enlighet med informationskravet. Medverkan var frivillig, vilket intervjupersonerna har 

informerats om enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har upprätthållits genom att 

svaren har behandlats konfidentiellt, det vill säga att intervjupersonerna är helt anonyma och 

inga namn har angivits i studiens resultat. Materialet från intervjuerna används endast i 

forskningsändamål, vilket intervjupersonerna har informerats om enligt nyttjandekravet. 

För att uppnå konfidentialitetskravet har både företagen och personerna i studien hållits 

anonyma och endast personernas yrkestitel har angivits, vilket även minskat risken för att de 

inte skulle ha vågat berätta om vad som eventuellt kan ha ansetts vara ett känsligt ämne 

(Bryman & Bell, 2014). 

 

5.6 Studiens begränsningar, kritik och egna reflektioner 

Studien har några begränsningar, vilka måste tas i beaktande vid tolkningen av resultatet och 

de slutsatser som studien genererar. Nedan beskrivs studiens begränsningar, kritik och våra 

egna reflektioner över studiens metod och resultat. 

 

 

Figur 1. Agentteorins tredimensionella förhållande (inspirerad av Knowledge Grab, 2017). 

  

Figur 1 ovan, visar agentteorins tredimensionella förhållande mellan företagets ägare, revisor 

och företagsledning. En av studiens största begränsningar är därmed att studien endast 

undersöker en dimension av detta förhållande, det vill säga revisionsbyråbyten utifrån 

företagsledningens perspektiv. I studien har vi endast kommit i kontakt med representanter 

från företagsledningar, som är granskade av revisorer. Revisionen i sin tur är till för bl.a. 

ägarna, och en studie av företagsägarnas upplevelser av ett revisionsbyråbyte skulle kunna 

ge helt andra resultat, då revisionsbyråbytet är sett ur ett ägarperspektiv. Samma 

resonemang gäller om studien hade utförts från revisorns perspektiv som kontrollant. 
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Således måste resultatet som studien genererar tolkas med hänsyn till att urvalet, företags-

ledningen, är de som granskas av revisorn.  

 

Vidare går det att diskutera begreppet ökat eller minskat oberoende hos en revisor. Då 

tidigare forskning använder sig av dessa begrepp, har även denna studie gjort så i de avsnitt 

som refererar till tidigare forskning. Vi har dock ställt oss frågan om revisorns oberoende kan 

öka eller minska, eller om det snarare är något som revisorn antingen är eller inte. Därmed 

kommer vi i vår analys och slutsats att använda oss av säkerställande av oberoende istället 

för ökat oberoende, samt obefintligt oberoende istället för minskat oberoende.  

 

Det vi har reflekterat över i denna studie är att om vi hade fått möjligheten att få intervjua 

någon mer person från samma företagsledning hade vi kanske kunnat få en annan upplevelse 

av samma revisionsbyråbyte, eftersom en upplevelse är väldigt individuell. Då vi inte fick 

tillgång till fler intervjupersoner från samma företag har detta skapat en begränsning i 

studien i form av ett individperspektiv. Således bör viss försiktighet råda vid generalisering 

av företagsledningens upplevelser, då upplevelserna kan vara färgade av enstaka individers 

känslor och upplevelser, och inte nödvändigtvis representerar resterande del av hela 

företagsledningens upplevelse av revisionsbyråbytet. 

 

En annan reflektion som uppstod i undersökningen var att vi fick korta svar från en del 

intervjupersoner, vilket medför att det blev svårare för oss att bilda en korrekt uppfattning 

om hur revisionsbyråbytena upplevdes. Då vi fick mindre utförliga svar att utgå ifrån kan det 

anses minska den kvalitativa tillförlitligheten i studien. Men vi har överlag tolkat dessa korta 

svar som att intervjupersonen hade upplevt bytet bra och inte hade något negativt att berätta 

eller utveckla sina svar med. Trots detta innebar inte längre och mer utförliga svar att 

revisionsbyråbytet nödvändigtvis hade upplevts negativt, utan det blev en effekt av hur 

intresserad intervjupersonen var av ämnet.  

 

Vid insamlingen av studiens empiriska material uppstod en större förståelse för oss angående 

hur representanter från företagsledningar uppfattar och upplever revisorer. Då vi båda två 

har fått jobb på revisionsbyråer är detta något vi kommer att ha nytta av i framtiden. Vi tror 

inte att det har uppstått någon bias på grund av detta i vår empiriska insamling av material, 

då vi istället var desto mer nyfikna och intresserade av att ta del av intervjupersonernas 

upplevelser och hur olika situationer kan ha upplevts på olika sätt. 
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6. Empiri 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material som erhållits från de 19 intervjuer 

som utförts.  Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar, noterade bolag och onoterade bolag, 

och dessa har i sin tur delats upp i underrubriker där en sammanfattning av varje intervju 

presenteras. Intervjuerna presenteras var för sig för att göra det enklare för läsaren att 

följa med i vad varje intervjuperson har bidragit med till studien. 

 

6.1 Representanter från företagsledningar – noterade bolag 

Intervju 1 

Intervjuperson 1 är VD på ett noterat bolag sedan 2002 och deras byte hade skett från en stor 

till en liten revisionsbyrå. Det noterade bolaget hade haft ett omfattande avtal med den 

avgående revisionsbyrån om att denne skulle sköta all ekonomi, d.v.s. både bokförings-

tjänster och revision. Men intervjuperson 1 upplevde att den avgående byrån hade ett 

krångligt IT-system. Det var byråkratiskt och det gick inte att utföra allt digitalt såsom 

revisionsbyrån hade utlovat. Intervjuperson 1 upplevde att de automatiska processerna 

resulterade i att kontrollen över verksamheten tappades, och beskrev det såhär: 

 

“Jag känner mig som en Charlie Chaplin liksom. Det poppade upp grejer där 

på PCn: att attestera faktura, gör det här, och skulle man flytta på en faktura 

så skulle man följa vissa tekniska processer liksom [...]. Det är inte så mycket 

underlättande i såna hära fantastiska automatiska processer [...]. Det var 

enklare om nån kom hit och fixade det där istället, eftersom dom ändå kom hit 

liksom.” 

 

Vidare upplevde intervjuperson 1 att det var jobbigt att det kom in nya revisionsassistenter 

varje år, som tillika ställde samma frågor varje år. Om någon på det noterade bolaget däremot 

ställde en fråga tillbaka fick denne som svar att deras experter skulle återkomma med svar 

på frågan. Därmed upplevde intervjuperson 1 att de anställda på bolaget till slut inte vågade 

ställa frågor, för rädslan att revisionen skulle bli för dyr. Således tyckte intervjuperson 1 av 

flera anledningar att det skulle passa dem bättre att byta till en mindre revisionsbyrå.  

 

Intervjuperson 1 angav att de valde den tillträdande revisionsbyrån, en mindre byrå, efter att 

ha frågat sin nytillträdda redovisningsbyrå om de kunde rekommendera några revisions-

byråer. Intervjupersonen fick en lista och valde den revisionsbyrå som låg geografiskt 

närmast bolaget och tyckte att det skulle bli skönt att slippa bilköer i trafiken på väg till 

revisorn. Bytet upplevde intervjuperson 1 som väldigt smidigt. Intervjuperson 1 berättade för 

deras redovisningsbyrå att de hade bytt revisor och fick sedan ett vänligt mail från den 
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avgående revisionsbyrån, att byrån fått veta att det noterade bolaget hade bytt revisionsbyrå 

och önskade dem lycka till i framtiden, vilket intervjuperson 1 uppskattade. Fördelen med 

bytet ansåg intervjuperson 1 vara att redovisningsbyrån fick en bättre kommunikation och 

ett närmare samarbete med den tillträdande revisorn, vilket underlättade arbetet med års-

bokslutet, samt en lägre kostnad för bolaget.  Intervjuperson 1 upplevde inte några nackdelar 

med bytet och upplevde inte heller något överlämnande mellan den avgående och den 

tillträdande revisionsbyrån. Vidare kände intervjuperson 1 inte heller att något kunde gjorts 

annorlunda vid bytet för att det skulle ha skett smidigare. 

 

Angående förtroendet för den tillträdande revisionsbyrån upplevde intervjuperson 1 att om 

bolaget har en mindre revisionsbyrå så bli de mer beroende av revisorn som individ än om 

bolaget anlitar en stor revisionsbyrå. På större revisionsbyråer finns det mer folk och de har 

därmed mer resurser än vad en mindre byrå har. Intervjuperson 1 hade inte haft så mycket 

kontakt med den tillträdande revisorn ännu, men trodde att revisionen skulle gå bra och sade 

följande:  

“Jag har bara träffat honom [den tillträdande revisorn] personligen en gång, 

sen har jag pratat med honom i telefon några gånger. [...] jag tror han gör den 

där revisionen bra liksom. Men så är det ju alltid, man vet ju liksom inte. Nya 

individen kanske är nån som sitter och petar ihjäl sig på, inte vet jag, 

parkeringsavgifter. Man vet ju aldrig. Det hoppas man inte, hehe. [...] det vet 

man ju inte vad han har för käpphästar. Men normalt sett har vi inte upplevt 

nåt [...] problem med revisionen.” 

 

Vid ett tidigare revisionsbyråbyte hade företaget bytt från en stor revisionsbyrå till den 

tidigare nämnda stora byrån. Det var då i syfte att automatisera processer och ha både 

redovisning och revision på samma byrå. Vid jämförelse mellan dessa två byten upplevde 

intervjuperson 1 att båda bytena gick bra och att det varit enkelt att byta revisionsbyrå. 

Intervjuperson 1 tyckte att det nya rotationskravet var bra och att det fanns behov av det i 

stora bolag. Personen hade hört talas om flera stora skandaler och påpekade att det finns ett 

skäl till varför noterade bolag behöver revisorer, och tyckte även att rotationskravet är ett bra 

sätt att konkurrensutsätta revisionsbyråerna för att sänka deras priser. 

 

Intervju 2 

Intervjuperson 2 är ekonomichef på ett noterat bolag och har arbetat där i lite över ett år.  

Bolaget bytte från en stor till en liten revisionsbyrå och den primära anledningen var att 

bolaget hade minskat i storlek och därmed inte hade samma behov av en stor revisionsbyrå 

längre. Intervjuperson 2 ansåg att kostnadsstrukturen på den lilla revisionsbyrån passade 

dem bättre efter nedskärningen. Vid valet av den tillträdande revisionsbyrån kontaktades tre 

små revisionsbyråer som fick lämna anbud. De viktigaste faktorerna vid valet var personkemi 
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och pris. Intervjuperson 2 ansåg inte att det var så stor skillnad i kompetens och storlek 

mellan de tillfrågade revisionsbyråerna och ansåg därför att det viktigaste var vem bolaget 

ville ha en relation med.  När intervjuperson 2 tillfrågades om hur denne upplevt revisions-

byråbytet svarade denne: 

 

“Det är ju väldigt smidigt. [...] Ett revisionsarbete börjar man egentligen från 

början varje år så [...] det finns bara ett sätt att göra revisionen på så att, det 

är ju väldigt, väldigt enkelt. Det är ju så att det blir ju lite mera omfattande när 

man har en ny byrå som inte har historiken då.” 

 

Intervjuperson 2 hade fått en positiv upplevelse av revisionsbyråbytet och kände inte heller 

någon skillnad i förtroende mellan den avgående och den tillträdande revisorn. Den till-

trädande revisionsbyrån var tidigare känd för intervjupersonen och därmed fanns det redan 

en positiv bild av revisionsbyrån som helhet. Intervjuperson 2 tyckte även att det är revisions-

byrån som skapar förtroende och inte revisorn personligen. När det kom till överlämnande 

av material trodde intervjupersonen att någon överlämning inte görs mellan avgående och 

tillträdande revisionsbyråer, och det var heller inget denne upplevt. Det enda problemet som 

uppstod vid bytet var att vissa saker var tvungna att förklaras på nytt till den tillträdande 

revisorn. Det var också detta som ansågs vara en nackdel med att byta revisionsbyrå, 

nämligen att revisionen inte går lika smidigt det första året efter ett byte. Dock ansåg intervju-

person 2 att detta endast var en nackdel första året och att andra året kommer gå mycket 

lättare. Fördelarna med bytet ansågs vara att bolaget kunde få nya hungriga revisorer och att 

priset även kunde pressas ner vid anbudsförfarandet.  

 

Inget tidigare revisionsbyråbyte hade upplevts av intervjupersonen och därför kunde ingen 

jämförelse göras med tidigare erfarenheter. När intervjuperson 2 tillfrågades om dennes in-

ställning till det nya rotationskravet ansåg intervjuperson 2 att “Jag skulle kunna tänka mig 

att stora bolag byter nog oftare än tio år i vilket fall som helst. Rekommendationen är ju 

egentligen att man ska byta vart tredje år”. Vidare menade intervjuperson 2 att ”Vi kommer 

nog byta oftare än tio år i vilket fall som helst, så det blir nog ingenting som kommer att 

påverka oss.” 

 

Intervju 3 

Intervjuperson 3 är ekonomichef på ett noterat bolag och har arbetat där i snart nio år. 

Bolaget bytte från en stor revisionsbyrå till en annan stor. Bytet skedde inför det nya 

rotationskravet, att noterade bolag måste byta revisionsbyrå med jämna mellanrum, och 

bolaget hade haft den dåvarande revisionsbyrån i närmare tio år. När intervjuperson 3 

tillfrågades om anledningen till bytet svarade intervjupersonen även att “[...] ett annat syfte 
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också, är att det kan vara bra att få nya ögon på siffrorna och så och få en annan input 

från nya revisorer. Så att det var därför.” 

 

Vid valet mottogs offerter från tre olika revisionsbyråer som också höll presentationer för 

bolaget. Offerterna innehöll förutom prisförslag, även vad de kunde erbjuda och varför just 

de skulle bli bra revisorer för bolaget. En av revisionsbyråerna var en mindre byrå men denne 

blev inte aktuell när det kom till kritan på grund av att byrån inte hade den breda kompetens 

som bolaget eftersökte: 

“Där kände vi att det inte fanns riktigt den breda kompetensen. Vi är en så pass 

stor koncern, så att vi behöver ha kompetens inom alla områden och då pratar 

jag om liksom hela skattebiten och revision och även ha då specialister inom 

områdena. Det var viktigt för oss.” 

 

När intervjuperson 3 tillfrågades vad denne ansåg var de viktigaste faktorerna vid valet av 

revisionsbyrå svarade denne: 

“Ja precis, allting väger i sin vågskål givetvis [...]. Kostnadsskäl är en bit, men 

det är inte det som var det avgörande. Det var ju [...] kvaliteten, och att det var 

professionellt, och att man har de områdena. Specialister på de områden som 

vi behöver. Och sen det teamet som kom och den erfarenheten som de hade med 

sig, som vi kände en stor trygghet i när vi valde dom då.”  

 

Bytet av revisionsbyrå upplevdes väldigt bra och intervjuperson 3 ansåg till och med att det 

gick över förväntan smidigt. Bolaget förberedde sig för att det skulle bli extra arbete till en 

början, men representanterna från revisionsbyrån var på flera uppstartsmöten med olika 

nivåer på bolaget och hade sedan överfört denna information på ett snyggt sätt till resterande 

del av teamet. Den höga kompetensen hos den tillträdande revisionsbyrån har skapat ett högt 

förtroende, men intervjuperson 3 tyckte även att eftersom bolaget inte bytt revisionsbyrå på 

grund av missnöje, så fanns det också ett förtroende för den avgående byrån. Den avgående 

och den tillträdande revisionsbyrån hade ett överlämningsmöte. Intervjuperson 3 berättade: 

“[...] för dom var det också väldigt viktigt att det blev en bra överlämning, för 

att vi kan ju använda [den avgående revisionsbyrån] som konsulter istället och 

ta in deras konsultspecialisttjänster, vilket vi säkert kommer att göra också. Så 

att därför upplevde jag att det var bra, och det var säkert en anledning till att 

det fungerade smidigt, att dom ändå hade en dialog däremellan också.”  

  

De problem som upplevdes var att bolagets uppbyggnad systemmässigt ansågs krånglig och 

det tog lite tid att förklara alla processer för det nya revisionsteamet. Nackdelarna med bytet 
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innefattade på liknande sätt endast att ett byte är tidskrävande. Fördelarna med bytet var lite 

olika då intervjupersonen och styrelsens viktigaste punkt jämfördes. Styrelsen ville säker-

ställa oberoendet medan intervjupersonen tyckte att den främsta fördelen var att få nya ögon 

på siffrorna, vilket bolaget även fick, inklusive goda synpunkter på förändringar. Intervju-

person 3 var därmed nöjd med bytet och kände att dennes mål hade uppfyllts.  

 

Det noterade bolaget är stort och har verksamhet i andra länder, vilket också innebär att de 

tillträdande revisorerna behöver ha kontakt med revisorer från andra länder. Där kände 

intervjuperson 3 att revisionsbyrån kunde ha agerat något bättre genom att ha haft en bättre 

kommunikation mellan de olika ländernas revisorer. Bortsett från detta ansågs bytet vara 

smidigt och processerna fungerade bra. Intervjuperson 3 hade inte upplevt något tidigare 

revisionsbyråbyte och kunde därför inte göra en jämförelse med tidigare erfarenheter. När 

intervjuperson 3 tillfrågades om dennes inställning till det nya rotationskravet ansåg denne 

att syftet är bra, speciellt då deras byte gått så bra. Intervjupersonen kände sig positiv till att 

både säkerställa oberoendet hos revisorer och att få nya ögon på siffrorna i bolaget. Pris-

bilden, att rotationskravet kan leda till priskonkurrens mellan revisionsbyråer, sågs även 

detta som en positiv effekt av kravet.  

 

Intervju 4 

Intervjuperson 4 är ekonomiansvarig på ett noterat bolag där denne har arbetat i fem och ett 

halvt år. Bolaget bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå. Anledningen till bytet var 

att bolaget var tvungna att byta revisor inom den avgående revisionsbyrån och intervjuperson 

4 förklarade det så här: 

 

“Behöver du gå igenom hela bolaget igen, […] då var det liksom en tvådelad 

grej. Att om vi ändå ska investera så här mycket tid kanske vi kan hitta nån 

som är lite billigare eller som är lite mer insatt i vår verksamhet och också hitta 

rätt person istället. Nån som har kunskap inom det området vi jobbar.” 

 

Vid valet kontaktades endast de stora revisionsbyråerna, men vissa blev inte aktuella av olika 

orsaker. En av de stora revisionsbyråerna hade bolaget haft tidigare men intervjuperson 4 

berättade att de inte hade varit nöjda med dem. En annan stor revisionsbyrå hade precis varit 

i sociala medier efter en skandal och blev därmed inte aktuell.  I styrelsen fanns det dock en 

person som kände en bra och kompetent revisor från en tredje stor revisionsbyrå och därför 

valdes denna byrå. Bytet i sig upplevdes smidigt av intervjuperson 4 och detta trodde denne 

berodde på att den avgående revisionsbyrån redan hade gett upp och att den tillträdande var 

entusiastisk för att få en ny klient. Det blev en smidig övergång. Vad intervjuperson 4 

uppfattade så lämnades inget material mellan revisionsbyråerna men detta såg personen inte 

som ett problem då bolaget inte är så stort och att de själva hade kopior på allt material. När 
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intervjupersonen tillfrågades om några problem hade upplevts under bytet var det inte heller 

något intervjuperson 4 kunde minnas. En nackdel, som dock ansågs komma med bytet av 

revisionsbyrå, beskrevs på följande sätt: 

 

“Nackdelar är väl att det står i årsredovisningen som man använder på 

årsstämman, så behöver vi ju säga att vi har bytt revisionsbolag och det ser 

inte alltid jättesnyggt ut, om man gör det ofta. Nu hade vi ju som tur är inte 

gjort det jätteofta så att nu blev det ju bara den gången. “ 

 

Fördelen med bytet var att intervjuperson 4 ansåg att den tillträdande revisionsbyrån var en 

bättre byrå än den avgående. Den tillträdande revisorn var väldigt kompetent enligt intervju-

personen och detta ledde även till att intervjupersonen såg hela byrån som kompetent. När 

intervjupersonen tillfrågades om denne upplevde någon skillnad i förtroende mellan den av-

gående och den tillträdande revisionsbyrån, svarade denne: 

 

“[...] jag tror att man nånstans blir lite hjärntvättad av att man har ett sånt 

bra samarbete med [den tillträdande byrån] och hur revisorn är idag. Då ser 

man ju alla fel man hade med den andra revisorn. Det var kanske inget fel, 

alltså just i det skedet när man var i det ögonblicket och samarbetade. Men 

idag ser man att vår kommunikation var inte bra. Det fanns [...] inte egentligen 

nån bra dialog mellan oss. Men det är egentligen bara baserat på hur bra det 

funkar idag. ” 

 

Intervjuperson 4 menade att den tillträdande revisionsbyrån var bra för att de hela tiden är 

aktiva och vill veta vad som händer. Den avgående revisionsbyrån fick inte intervjuperson 4 

att känna sig prioriterad på samma sätt. Intervjupersonen kopplade detta till att bolaget inte 

ansågs vara en kassako för den avgående revisionsbyrån och var därmed inte lika viktig att 

prioritera. Eftersom intervjuperson 4 inte var anställd på bolaget när det föregående bytet 

skedde så kunde inga jämförelser göras med tidigare erfarenheter. Vid frågan om hur 

intervjuperson 4 ställde sig till det nya rotationskravet sa denne: 

 

“Nej, men det är väl inga problem. [...] men för oss småbolag, vi kan ju inte 

muta nån egentligen. Eller vi är ju inga bra kunder så att. Jag ser inte varför 

nån skulle riskera sitt liksom rykte eller riskera det på oss så att. Men, men, 

alla måste man ha samma regler.” 

 

Avslutningsvis ansåg intervjuperson 4 att bytet hade gått väldigt smidigt men reflekterade 

även över att det till stor del kan bero på bolagets storlek. Intervjupersonen trodde att det 

kunde funnits större risk för krångel om bolaget hade varit större. 
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Intervju 5 

Intervjuperson 5 är en VD på ett noterat bolag och där gjordes revisionsbyråbytet från en stor 

till en liten revisionsbyrå. Bytet var enligt intervjupersonen endast på grund av kostnadsskäl 

och att de avgående revisorerna utförde en för detaljerad revison, där bytet ledde till att 

revisionskostnaderna minskade från 600 000 kronor till 125 000 kronor per år, d.v.s. en 

minskning med 475 000 kr. Vid valet hade en person i styrelsen en kontakt på en mindre 

revisionsbyrå, men bolaget fick även in prisofferter från tre andra revisionsbyråer. De 

viktigaste faktorerna vid valet var att hitta en liten revisionsbyrå med erfarenhet av publika 

bolag och kontinuitet i sitt arbete.  

 

Intervjuperson 5 ansåg inte att denne upplevde revisionsbyråbytet i någon större utsträck-

ning. Det var bolagets redovisningsbyrå som hade kontakt med både den avgående och den 

tillträdande revisionsbyrån, och mellan dem lämnades material. Intervjupersonen menade 

att det var främst med redovisningsbyrån som denne hade kontakt. När intervjupersonen 

tillfrågades om hur det nya samarbetet fungerade svarade denne: 

“Det är mindre viktigt för mig. [...] Alltså revisorn, för mig, är till för att 

revidera, komma med åsikter och synpunkter vid, på beställningen. Jag har 

inget behov av att bygga upp en relation eller kompisskap om man vill säga så, 

med en revisor. Utan det har jag ju ändå med min [redovisnings-]byrå där 

kompetensen finns och där jag får fråga, om jag har skattefrågor eller om jag 

har juridiska frågor. Så finns det ju den kompetensen på min byrå då, i form 

av bolagsjurist och skattejurist och ja, all kompetens finns där. [...] Revisorns 

jobb är ju då att granska dom.“ 

 

Vidare ansåg intervjuperson 5 att i små revisionsbyråer skapar revisorn förtroende för hela 

byrån, då de oftare har sina namn kopplade till byråns namn. För stora revisionsbyråer kände 

intervjupersonen att det inte hängde ihop. Dock ska det tilläggas att intervjuperson 5 

berättade att denne hade högt förtroende för både sin avgående och sin tillträdande revisor. 

De främsta fördelarna med bytet var att det noterade bolaget har kunnat sänka sina 

kostnader rejält. Några övriga för- eller nackdelar kunde inte intervjuperson 5 komma på och 

inga problem hade heller upplevts i samband med bytet. Intervjuperson 5 hade inte varit med 

om något tidigare revisionsbyråbyte men ansåg att det nya rotationskravet är väldigt sunt. 

När intervjupersonen ombads att utveckla sitt svar angående rotationskravet svarade denne: 

 

“Nej, men, det finns kanske en risk att man blir för mycket kompis, men jag vet 

inte [...]. Jag tycker det [...] är en affärsmässig handling och revisorn ska ju 

vara statens och ägarnas förlängda arm in i verksamheten, så att. Jag tycker 

att det är sunt.”  
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Avslutningsvis gav intervjuperson 5 några råd till andra bolag att se över sina förvaltnings-

kostnader: 

“[...] jag rekommenderar ju alla bolag att se över, som jag pratat om, att se 

över sina förvaltningskostnader, som det heter, rejält. [...] dom flesta är så 

jävla skrajja för sina revisorer och byråer och speciellt när man bara har med 

dom här större att göra, för dom är ganska formella. Så det är ingen som vågar 

peta i det. Och det gör också att man kan fakturera fruktansvärda kostnader.” 

 

Intervju 6 

Intervju 6 hölls med chefen över serviceavdelningen på ett noterat bolag och personen var 

även kontaktperson för revisorerna. Bytet av revisionsbyrå skedde från en stor till en annan 

stor revisionsbyrå, och ägde rum för två år sedan. Bolaget fick nya ägare och på grund av 

detta tvingades även bolaget att byta revisionsbyrå. Det var därför inget aktivt val från 

kontoret där intervjuperson 6 arbetar. När intervjuperson 6 beskrev upplevelsen av bytet 

berättade denne att den avgående och tillträdande revisionsbyrån hade två helt skilda sätt att 

granska på, vilket de inte var beredda på. Revisorerna från den avgående byrån gjorde en 

riskbedömning utifrån relevans, medan de tillträdande revisorerna granskar allt i detalj utan 

någon värdering om vad som är relevant eller inte. Bytet upplevdes väldigt problematiskt och 

intervjuperson 6 kände inte att de nya representanterna från den tillträdande byrån passade 

in med deras bolag, och beskrev det enligt följande: 

 

 “Nej, det gjorde dom inte. Det första, det var så här att vi fick in en från USA 

som inte hade jobbat med svenska regler, och en från Ryssland som inte heller 

hade jobbat med svenska regler, och en svensk tjej som bara hade jobbat i 

England och sen en helt ny-exad [nyexaminerad]. Det var teamet. Vilket jag 

anser är helt fel, eftersom vi fick lära upp dom på vissa grejer. Och så ska det 

ju inte vara.” 

 

Intervjuperson 6 upplevde stora problem på grund av bytet eftersom revisionen tog mycket 

mer tid både för revisionsbyrån och för bolaget. Intervjupersonen hade inte varit beredd på 

att det nya revisionsteamet inte skulle ha arbetat i Sverige förut. Fördelarna med bytet enligt 

intervjuperson 6 var att de anställda på bolaget fick bättre kunskap om reglerna än vad de 

hade innan bytet. De hade varit tvungna att sätta sig in i reglerna och hjälpa revisorerna, som 

inte alls hade jobbat med svenska lagar och regler innan. Förtroendet för den avgående och 

den tillträdande revisorn upplever intervjuperson 6 som lika högt, men av olika anledningar. 

Den avgående revisorn ifrågasatte för lite upplevde intervjuperson 6, medan den tillträdande 

revisorn ifrågasätter för mycket, samt att den tillträdande revisorn var väldigt osäker och inte 

vågade ta ansvar. 
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Intervjuperson 6 tyckte att det som den tillträdande revisionsbyrån kunde ha gjort 

annorlunda vid bytet, var att de kunde ha satt ihop ett team som var van att arbeta på den 

svenska marknaden, samt att planeringen och upplägget kunde ha gjorts bättre. Intervju-

personen upplevde att revisionsteamet inte varit förberedda och att de inte visste vad som 

väntades. Å andra sidan upplever intervjuperson 6 i efterhand att vad bolaget kunde ha gjort 

annorlunda vid bytet var att ha frågat mer. Det var en period som upplevdes som stressig och 

bolaget hade extremt mycket jobb att göra, då de både bytte ägare och revisionsbyrå under 

en tvåmånadersperiod runt årsskiftet. Där hade intervjuperson 6 önskat att bolaget hunnit 

göra mer. Efter ett år med de nya revisorerna tyckte intervjuperson 6 att samarbetet har blivit 

mycket bättre och beskrev det enligt följande: 

 

“Ja det är mycket, mycket bättre i år, för nu la vi upp det på ett helt annat sätt. 

[...] Så nu känns det mycket, mycket bättre, och dessutom så har ju revisorerna 

då, satt sig in i bolaget. Dom var ju helt nya tidigare då, så att det är klart att 

dom har ju granskat en vända nu och vi vet hur det fungerar nu liksom. Så 

mycket bättre i år än förra året.” 

 

Intervjuperson 6 ansåg att rotationskravet är bra och påpekade att det är lätt att bli blind för 

vardagen, vilket även gäller för revisorer. Intervjupersonen tyckte också att rotationskravet 

är positivt eftersom det kommer att ställa större krav på revisorerna, för om bolaget inte 

tycker att revisorerna gör ett bra jobb kommer bolagen inte att byta tillbaka till dem genom 

detta rotationskrav. 

 

Intervju 7 

Intervjuperson 7 har varit ekonomichef i drygt ett år på ett noterat bolag, som har bytt från 

en liten till en stor revisionsbyrå. Bytet skedde under förra året och bolaget bytte på grund av 

att den förra revisorn hade granskat bolaget under cirka 15 år och därför borde byta revisor, 

men även för att bolaget hade bytt ägare. När de valde den tillträdande revisionsbyrån visste 

bolaget redan att de ville ha någon av Big 4-byråerna och valde en av dem. 

 

“Vi hade redan bestämt oss att vi skulle ta nån av dom stora fyra, Big 4-

byråerna, [...]. Inte för att de nödvändigtvis kanske är jättemycket bättre än 

dom andra, men för att vi ville ha det varumärket lite grann inför en eventuell 

framtida försäljning eller börsnotering eller liknande.”  

 

Bytet upplevde intervjuperson 7 som jobbigt och hade en negativ upplevelse av bytet. Det 

innebar både extra arbete och att det blev dyrare för bolaget. Men intervjuperson 7 såg på 

bytet som en investering för att bli bättre rustade inför framtiden. På frågan om intervju-

person 7 är nöjd med revisionsbyrån efter bytet svarade personen: 
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“Ja det är jag. Jag tycker att vi har haft en bra dialog under bytet. Inte helt 

nöjd med priset, de har inte hållit sig inom det priset som vi kom överens om. 

Men det såg jag som att vi inte heller hunnit bottna i det än, för det har ju inte 

gått så många månader än in på uppdraget. Så vi kommer väl ta upp en 

diskussion om det lite senare i vår.” 

 

Intervjuperson 7 beskriver den tidigare revisorns arbetssätt som att denne valde ut vilka 

områden som var kritiska, medan den tillträdande går mer från a till ö och tittar på allting. 

Intervjupersonen upplevde inte, eller var inte inblandad i, överlämnandet av material. För-

delarna med bytet beskrevs som att det är bra att få nya fräscha ögon på verksamheten, vilket 

också beskrevs som väldigt viktigt. 

 

“Man får en lista från scratch på grejer som ja, men de här sakerna skulle 

kunna funka bättre, och det här är grejer som ja, vid påsyn skulle komma att 

behövas. Och det är bra input tycker jag. Göra lite förbättringsarbete, så det 

är ju bra. Det är ju det man liksom vill uppnå med att byta [revisionsbyrå]. Det 

som är dåligt är att det blir dyrare och kostar massor med tid internt.” 

 

På frågan om personen upplevde någon skillnad i förtroendet svarade intervjuperson 7: 

 

“Jag tycker nog att den nye revisorn gör ett grundligare arbete, vilket i saken 

är naturligt när man är ny och också att de tar ju mer betalt, så dom kan ju 

lägga ner mer tid. Det är väl det, och på det viset upplever väl jag att för-

troendet är nåt högre för den nya revisorn. “ 

 

Intervjuperson 7 berättade att vad de kunde ha gjort annorlunda, och vad som skulle kunna 

ha gjort bytet smidigare, är om de kunde ha kommit igång snabbare med den löpande gransk-

ningen. Dock pekade inte intervjupersonen på att det var någons fel, utan av olika anled-

ningar tog det längre tid innan de kom igång. I och med att de drog igång sent så upplevde 

intervjuperson 7 att de hade mindre tid att göra något åt det som framkom i den löpande 

granskningen. Intervjuperson 7 hade inte upplevt något tidigare revisionsbyråbyte och kunde 

inte jämföra någon tidigare upplevelse med detta byte. På frågan vad intervjuperson 7 tycker 

om rotationskravet tyckte personen att det låter väldigt rätt, men att tio år nästan är för lång 

tid och tyckte att en period på sju år hade varit bättre. 

 

Intervju 8 

Denna intervju hölls med en person som har varit ekonomichef på ett noterat bolag, där 

bolaget bytte revisionsbyrå för cirka nio år sedan. Intervjuperson 8 jobbade på bolaget då, 

men jobbar inte kvar där idag. Bolaget bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå. 
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Deras årsredovisning var ganska komplicerad och de fick mycket stöttning av sina revisorer, 

som de hade regelbunden kontakt med. Intervjuperson 8 hade ingen påverkan på valet av 

den tillträdande revisionsbyrån, då det var bolagets moderbolag som hade bestämt att bytet 

skulle ske. Men intervjuperson 8 trodde att bytet var på grund av att ett bolag som detta, som 

har 130 - 140 miljarder i omsättning globalt, byter revisionsbyrå med jämna mellanrum. 

Intervjuperson 8 trodde även att bytet kan ha berott på att moderbolaget ville se över 

kostnaderna i koncernen, men menade att skälet att byta inte kunde betraktas som något 

besynnerligt. Vidare beskrev intervjuperson 8 att de hade en jättebra relation med den 

tidigare revisionsbyrån och om valet varit upp till denne hade de valt att inte byta: 

 

“Men när man står inför valet att lämna nånting som man är väldigt, väldigt 

nöjd med, till att gå in i nåt som man inte vet om man kommer att bli nöjd med. 

Även om jag var färgad så […] är ju svaret på din fråga, att om vi hade fått 

välja hade vi nog stannat kvar på [den avgående byrån].” 

 

Här beskriver intervjuperson 8 att denne var färgad på grund av sin tidigare anställning på 

den tillträdande revisionsbyrån. Bytet i sig beskrev intervjuperson 8 som väldigt smidigt och 

det enda problem de märkte av var inkörningsperioden för revisorerna från den tillträdande 

revisionsbyrån, men det hade intervjuperson 8 förväntat sig och tyckte att bolag ska ha 

tålamod i början av ett byte: 

 

“Jag kan inte erinra mig om att medarbetarna på ekonomi- och finans-

avdelningen hade några större problem med [den tillträdande byrån], mer än 

att den där inkörningsperioden, det är ju det som är det jobbiga då. Och när 

det kommer en massa nya revisorer och revisorsassistenter, så har de ju inte 

en susning om. Men dom måste ju få en chans att lära sig verksamheten och 

det tar ju ett tag. Och då var dom väl lite trötta på ekonomi- och finans-

avdelningen över att få så många frågor, som de tyckte att de var, kanske inte 

alltid så smarta.  Men det är ju så när man är, när man inte kan nåt så kanske 

man ställer en och annan dum fråga, och det tycker jag att man som företag 

får acceptera och respektera att det är så. Så man får ha lite tålamod. Så det 

är ju en inkörningsperiod. Men på den nivån som jag jobbade på, ihop med 

påskrivande partnern på [den tillträdande byrån], så var det ju absolut inga 

problem.” 

 

Intervjuperson 8 upplevde inte någon skillnad i förtroendet mellan den tillträdande och av-

gående revisorn och tyckte inte att det var någon skillnad på arbetssätten och samarbetet 

mellan de två stora byråerna, och beskriver arbetssätten enligt följande: 
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“Vi jobbade på samma sätt med [den tillträdande byrån] som vi gjorde med [den 

avgående byrån]. Det vill säga, det byggde på öppenhet, och att man hjälptes åt 

att hitta, och finna då den rätta vägen att gå. Och det som jag uppskattade med 

båda byråerna var att de var ju båda lika intresserade som vi var, att det här 

skulle bli effektivt och bra och produktivt. Och som jag sa till dem, till båda, vi 

förväntar ju oss inte att ni ska komma hit och kontrollera oss, utan vi förväntar 

oss ju också att vi ska samarbeta på ett sätt som gör att ni kan hjälpa oss att 

bli bättre, om vi har några svagheter eller inte gör saker och ting rätt, och att 

ni ska hjälpa oss att bli bättre.” 

 

På frågan om intervjuperson 8 kunde beskriva fördelar och nackdelar med bytet svarade 

personen följande: 

“Ja det fanns ju, jag kan inte påstå att det fanns några fördelar, eftersom jag 

upplever att dom gav oss samma service och samma stöd och samma råd. Eller 

lika goda råd. Nackdelen som jag sa är ju att det är en inkörningsperiod på ett 

år, som påfrestar min organisation.” 

 

Intervjuperson 8 upplevde inte några problem med bytet, utöver inkörningsperioden, och 

tycker därmed inte heller att det fanns något som kunde ha gjorts annorlunda i bytet. Vidare 

upplevde intervjupersonen inte heller något överlämnande av material mellan revisions-

byråerna i samband med bytet. På frågan om vad intervjuperson 8 tycker om rotationskravet 

svarade personen att kravet är bra. Ju längre relationen är mellan revisorn och bolaget, desto 

större är risken att de blir för mycket kompisar och att revisorerna börjar tumma på regler, 

vilket intervjuperson 8 ansåg hade varit det stora problemet de senaste åren. Intervjuperson 

8 ansåg även att: 

 

“Ju längre tiden går och ju mer man lär känna den här personen desto mer blir 

det [...] en personlig fråga till slut. Och det är det man vill undvika. Det ska inte 

vara en personlig fråga om man ska byta ut en person eller inte, utan man ska 

ta sina beslut utifrån kompetens och förmåga hos den personen som man 

kanske då ifrågasätter.” 

 

Intervju 9 

Intervjuperson 9 är redovisningschef på ett noterat bolag och kommer i kontakt med revisorn 

mer eller mindre varje vecka. Bolaget bytte från en liten till en stor redovisningsbyrå under 

förra året. Bytet skedde till en större byrå på grund av att bolagets verksamhet hade vuxit och 

för att de ville vara väl rustade inför en så kallad börsrevision, vilket skulle krävas inför att 

eventuellt lista bolaget på Stockholmsbörsens huvudlista. Valet av den tillträdande revisions-
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byrån baserades på att branschkollegor hade denna revisionsbyrå och samma påskrivande 

revisor, samt att en i deras organisation tidigare hade arbetat med den påskrivande revisorn. 

Offerter togs in från tre stora revisionsbyråer, och när priset inte skilde sig mellan byråerna 

valdes den revisionsbyrå där den rekommenderade revisorn arbetade. 

 

Bytet upplevdes relativt smärtfritt enligt intervjuperson 9. Intervjupersonen upplevde att 

bolaget fick ta den största smällen i revisionsbyråbytet under granskningen av bolagets tredje 

kvartalsrapport, då de tillträdande revisorernas hade sin inlärningsperiod. Tanken var att 

alla parter skulle vara upplärda inför årsredovisningsgranskningen om bytet skedde redan 

inför tredje kvartalsrapporten. Det enda problemet som upplevdes i samband med bytet var 

att det blev lite mer jobb vid den tredje kvartalsrapporten på grund av bytesfasen. Men detta 

tyckte intervjuperson 9 var naturligt och de var förberedda på det. Således kände sig intervju-

person 9 nöjd med bytet i sin helhet. Fördelarna och nackdelarna med bytet beskrev intervju-

person 9 enligt följande: 

 

“Fördelarna är att det är en revisor som har [erfarenhet av] både vår bransch 

och av att revidera bolag i noterad miljö. Både revisorn och revisionsbyrån är 

mer vana vid det från tidigare behov. Så att det är en fördel. Nackdelen vet jag 

inte om jag har upplevt nån [...]. Nånting med arbetsätt med dom gamla, och 

jag trivdes bra personlighetsmässigt med dom också. Så att det var ju på ett 

sätt lite trist att byta. Men vi fick mer än vad vi förlorar av bytet.” 

 

Intervjuperson 9 har gott förtroende för både den tillträdande och avgående revisorn, men 

beskrev att det kanske var något högre för den tillträdande revisorn på grund av dennes 

branschspecifika kunskap samt vana att revidera noterade bolag. Det upplevdes inget över-

lämnande av material mellan byråerna, men intervjuperson 9 kände till att det varit ett 

samtal mellan den tillträdande och avgående revisorn, dock deltog inte intervjuperson 9 i 

detta. Då inga direkta problem upplevdes av bytet, upplevde inte intervjuperson 9 att bolaget 

eller någon av revisionsbyråerna hade kunnat göra något annorlunda för att bytet skulle 

kunna ha skett smidigare. På frågan om vad intervjuperson 9 tycker om det nya rotations-

kravet svarade personen att denne inte hört talas om det tidigare, men vid närmare efter-

tanke tyckte intervjupersonen att det verkar sunt att byta, men att tio år kändes som för lång 

tid.  

 

Nedan i tabell 2 har studiens intervjuer av representanter från företagsledningarna i de 

noterade bolagen sammanställs. 
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Tabell 2. Sammanställning av intervjuerna för noterade bolag. 

Intervju Bolagstyp Upplevelse Byte Anledning till byte Viktiga faktorer vid val av byrå Fördelar med bytet Nackdelar med bytet 
Jämförelse av 

förtroende 

1 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

liten 
Kostnad 

● Personkemi 
● Kostnad 
● Närhet 
● Samarbete mellan 

redovisnings- och revisionsbyrå 

● Bättre samarbete mellan redovisningsbyrån 
och nya revisorn  

● Smidigare process  
● Lägre kostnad  
● Närmare avstånd till byrån, slipper trafik  

 
Förtroende för tidigare, 

vet inte om nya 

2 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

liten 
Minskade verksamhet 

● Personkemi  
● Kostnad 

● Nya revisorn är mer hungrig  
● Lägre kostnad  

● Går inte lika smidigt när nya revisorn 
gör det för första gången  

Ingen skillnad 

3 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 
Rotationskrav 

● Kostnad   
● Branschspecifik kunskap 
● Kvalitet 
● Professionell 

● Få nya ögon på siffrorna  
● Nya synpunkter  
● Styrelsen såg fördel i oberoende frågan. 

● Tidskrävande att "lära upp" nya 
revisorer (fick hålla presentationer 
om företagets struktur) 

Högre förtroende för 
nya 

4 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 

Behövde byta revisor, 
passa på att byta byrå 

● Big 4 byrå  
● Branschspecifik kunskap  
● Kostnad  
● Personkemi 

● Den nya byrån är bättre 
● Blir mer prioriterad av nya byrån  
● Insåg genom det nya samarbetet hur dåligt det 

förra hade varit 

● Står i årsredovisning att man har bytt 
revisionsbyrå, och måste nämnas på 
årsstämman, ser inte så snyggt ut 

Högre förtroende för 
nya 

5 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

liten 
Kostnad 

● Erfarenhet av publikt bolag 
● Kostnad 
● Kontinuitet i arbetet 

● Lägre kostnad  Ingen skillnad 

6 Noterat bolag Negativ 
Stor 
till 

stor 
Ägarbyte 

● Kompetens  
● Kostnad 
● Tillgänglighet 

● Bättre kunskap om reglerna nu (p.g.a. att de 
var tvungna att sätta sig in i reglerna) 

● Tidskrävande 
●  Var tvungna att sätta sig in lite mer 

själva  
● Revisorerna kunde inte svenska 

regler/svenska marknaden  
● Var inte helt förberedda på bytet 

Ingen skillnad 

7 Noterat bolag Negativ 
Liten 

till 
stor 

Ägarbyte 
● Big 4 byrå   
● Branschspecifik kunskap  
● Kostnad 

● Får nya ögon på verksamheten  
● Ny input  
● Förbättringsarbete är bra 

● Tidskrävande 
● Måste gå igenom verksamheten på 

nytt med de nya revisorerna 

Högre förtroende för 
nya 

8 Noterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 
Moderbolaget bytte 

● Big 4 byrå  
● Kompetens 

 
● En inkörningsperiod på 1 år, så 

påfrestar min organisation   
Ingen skillnad 

9 Noterat bolag Positiv 
Liten 

till 
stor 

Växande verksamhet samt 
inför en ny börsnotering 

● Big 4 byrå 
● Mer van att revidera i noterad miljö  
● Fick mer av bytet än vad de förlorade 

● Trivdes bra personlighetsmässigt 
med de tidigare så det var ju trist att 
byta   

Högre förtroende för 
nya 
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6.2 Representanter från företagsledningar – onoterade bolag 

Intervju 10 

Intervjuperson 10 är säljare och kontorist på ett onoterat bolag och sköter allt på bolaget. 

Bolaget bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå på grund av att de ville ha tillbaka 

deras tidigare revisor som bytt till en ny revisionsbyrå. När den förra revisorn slutade på 

byrån upplevde intervjupersonen att det var svårt att förstå den nytillträdda revisorn: 

 

“Vi är nämligen vanliga människor och förstår vanligt svenskt språk. De hade 

väldigt svårt att komma ner på vår lilla nivå, så vi hade lite svårt att förstå 

dem, sen [den tidigare revisorn] slutade då. Så därför kände vi att vi ville ju ha 

en som vi förstår och som förstår oss, hur vi jobbar […]. Så vi tycker det är 

väldigt viktigt att man förstår varandra med både skrift och tal.” 

 

Intervjuperson 10 upplevde bytet av revisionsbyrå jättebra. Förtroendet för den revisor som 

ersattes på den avgående byrån, blev inte så högt som för den tidigare revisorn. 

 

“Det har nog med personer, som våran revisor är, och hennes assistenter är väl 

upplärda lite kanske efter hur hon är.  Så att det är ett jättebra bemötande, på 

mailen så skriver de exakt så att jag förstår.  Och sånt är jätteviktigt. Det är en 

och samma assist hon har, det var inget byte, för det var väldigt mycket byten 

på [den avgående byrån]. Så jag visste ju aldrig vem det var egentligen som jag 

skulle fråga. Och så fort jag ringde, och jag eventuellt pratade med chefen där 

som satt i en bil och då vart jag debiterad väldigt mycket pengar för en minut 

samtal. Och sånt där tycker jag är lite konstigt. [...] Jag tror aldrig [deras 

nuvarande revisor] skulle tänka tanken. Utan hon vill att det ska vara klart och 

tydligt, och självklart debiterar hon sin tid, det är ju självklart.” 

 

Intervjuperson 10 hade därmed mer förtroende för deras nuvarande revisor och beskrev att 

förtroendet de känner är för deras revisor och inte för deras revisionsbyrå. Intervjupersonen 

hade inte upplevt något överlämnande mellan byråerna, men trodde att det inte hade varit 

något problem, då den tillträdande revisorn tidigare hade arbetat på den avgående byrån och 

då varit deras revisor. Det hade inte upplevts några problem med bytet och intervjuperson 

10 beskrev att fördelar med bytet var att de inte hade upplevt några konstigheter från deras 

avgående revisionsbyrå vid bytet och att bytet hade upplevts som smidigt. Nackdelen med 

bytet hade varit att bolaget inte haft avsikten att byta. Bolaget bytte på grund av att det var 

svårt att förstå den nytillträdde revisorn men intervjuperson 10 menade att “Det låter som vi 

inte alls förstod dem, men det gjorde vi ju. Men det var inte vår personkemi som stämde 

helt enkelt.” 
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Intervjuperson 10 upplevde inte att något kunde ha gjorts annorlunda för att bytet skulle ha 

upplevts bättre och något tidigare revisionsbyråbyte hade inte skett på bolaget. Avslutnings-

vis tyckte intervjuperson 10 att det nya rotationskravet är bra och att det är bra för bolag att 

byta revisionsbyrå och revisor för att kunna minska kostnaderna. 

 

Intervju 11 

Intervju 11 var med en huvudägare och styrelseordförande i ett onoterat bolag, som denne 

startade år 2008. Bolaget bytte från en liten till en stor revisionsbyrå på grund av praktiska 

skäl, och inte på grund av missnöje med den avgående revisionsbyrån. Skälet till bytet 

beskrevs “Anledningen till att vi bytte revisionsbyrå var mest praktiska saker. [...] för att 

ha närheten till både redovisningsbyrån och revisorn”. Valet stod mellan några olika byråer 

men utifrån rekommendationer från både egna kontakter och deras nya redovisningsbyrå 

kunde de avgöra vilken byrå de skulle välja. De viktigaste faktorerna vid valet av byrån 

beskrevs på följande sätt: 

 

“[...] det är ju två saker, dels är det viktigt för oss att ha en auktoriserad revisor 

för det är också en signal utåt om seriositet i företaget och man har också en 

granskare och utifrån kontroll på företaget är en sak. Men sen så också att man 

har en pragmatisk, vettig revisor som också kan vara en rådgivare i svåra 

frågor, som till exempel kan göra moms vid import och export och lite sånt. [...] 

Så det är just den rådgivande funktionen tycker jag är väldigt viktig och sen 

också att det [...] ger en, ska jag säga trygghet för företaget, mig som ägare. 

Och också en signal utåt att man har en auktoriserad revisor, mer seriös 

revisor i bolaget. Tycker jag är viktigt.” 

 

Bytet upplevde intervjuperson 11 som smidigt, och beskrev upplevelsen enligt följande: 

 

“Jag upplevde, ja egentligen var det inget krångel alls utan vi meddelade bara 

tidigare revisor att vi ska byta, så skickade vi in det till Bolagsverket, ett papper 

på att byta revisor. Och svårare än så var det inte. Och det gjorde vi efter att 

den gamla revisorn hade avslutat ett årsbokslut för oss, så det var liksom inget 

konstigt. Men det var liksom inga hard feelings eller nånting sånt heller därför 

att det var mest av praktiska skäl. Det är ändå svårt att ha en redovisnings-

byrå och en revisor på en annan ort än verksamheten bedrivs.” 

 

Överlämnandet av material mellan den avgående och tillträdande revisionsbyrån var inget 

som upplevdes av intervjuperson 11, utan det var redovisningsbyrån som skötte över-

lämnandet. Angående förtroendet för den tillträdande revisorn tyckte intervjuperson 11 att 

det var för tidigt att uttala sig om, då den nya revisorn tillsattes i år och inte har granskat 

någon årsredovisning ännu. Det var inget heller som intervjuperson 11 tyckte kunde ha gjorts 

annorlunda av bolaget eller någon av revisionsbyråerna för att bytet skulle ha skett 
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smidigare. Intervjuperson 11 hade en tidigare erfarenhet av ett revisionsbyråbyte och 

berättade att “den gången var det för att den revisorn var ju jävig och gjorde inte sitt jobb, 

så då var det helt andra anledningar och helt andra skäl som låg bakom.”. Vi var väldigt 

intresserade av att få ta del av den upplevelsen, och därför presenteras denna separat i nästa 

intervju, se intervju 12. 

 

Avslutningsvis tyckte intervjuperson 11 att det nya rotationskravet är väldigt bra, men att en 

rotationstid på tio år känns som en lång tid. Intervjuperson 11 tyckte även att fler bolag borde 

ingå i rotationskravet och att de små bolagen som inte har något krav alls på revisor idag 

borde få krav på någon sorts förenklad årsrevision.  

 

Intervju 12  

Intervju 12 är med samma intervjuperson som i intervju 11. Intervju 12 handlar om ett 

tidigare och separat revisionsbyråbyte som personen upplevde i ett annat bolag. 

 

Intervjuperson 12 var huvudägare och VD i det onoterade bolaget, där denne var tvungna att 

byta revisor och revisionsbyrå på grund av att revisorn var jävig. Händelsen ägde rum för 

cirka 15 år sedan. Intervjuperson 12 hade två och ett halvt år innan revisionsbyråbytet tagit 

in minoritetsägare i bolaget, vilka tillsammans ägde 36 procent av bolagets aktier. 

Resterande 64 procent av aktierna ägde intervjuperson 12. Händelsen beskrev intervju-

person 12 som följande: 

 

“Ja det som hände var att dom här minoritetsägarna i företaget då som hade, 

var det 35 eller 36 % av aktierna, försökte manövrera ut mig och genom en ful 

kupp och revisorn var i spetsen. Där om försökte utnyttja att jag skulle betala 

in väldigt mycket skatt. Och de trodde inte att jag hade råd att betala in den 

skatten. Och för att ha råd att betala in den skatten så ville de köpa merparten 

av mina aktier till ett väldigt lågt pris, för att jag skulle klara av att betala 

skatten. Och det de inte visste var att jag hade tillräckligt med resurser för att 

betala den här skatten och de försökte på det sättet, ja, överta aktiemajoriteten 

i bolaget. [...] Så de trodde att jag befann mig i ett ekonomiskt trångmål som 

de kunde utnyttja till att överta bolagets aktier. Och revisorn, säg att de här 

minoritetsägarna var god vän med revisorn och de försökte göra det här 

liksom tillsammans. Och när det sen misslyckades och det hela uppdagades då 

så, då löste jag ut de här minoritetsägarna istället och bytte revisionsbyrå. För 

att den här revisorn var ju då inte opartisk som han skulle va. Han ska ju 

företräda alla aktieägare på lika villkor i bolaget. ” 

  

Efter denna händelse fick intervjuperson 12 försöka byta revisor och revisionsbyrå akut och 

fick då en rekommendation på en bra revisor från en nära vän, som vännen själv använde i 

sitt bolag. I och med att denna revisor var auktoriserad så var intervjuperson 12 nöjd med 
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valet. Bytet i sig gick bra och det uppstod inga problem i bytet. Men intervjuperson 12 beskrev 

situationen och upplevelsen så här: 

 

“Bytet var ju förstås ganska dramatiskt höll jag på att säga, i och med att jag 

höll på att förlora kontrollen och stor del av ägandet över det bolaget som jag 

hade tagit initiativ till och skapat och byggt upp. Så det var väldigt stressande 

och jobbigt.” 

 

Intervjuperson 12 sa att initialt fanns ingen anledning till att misstro eller misstänka 

någonting, men på grund av detta kuppförsök försvann allt förtroende för den avgående 

revisorn. Överlämnandet av material fick intervjuperson 12 göra till den tillträdande 

revisionsbyrån, och intervjupersonen tyckte det var tur att allt bokföringsmaterial fanns på 

bolagets kontor, för annars kunde det ha uppstått problem i samband med revisions-

byråbytet. Intervjuperson 12 hade samma åsikt om rotationskravet som tidigare i intervju 11, 

och tyckte att tio år är för lång tid. Men intervjupersonen tyckte att det är väldigt klokt att 

byta revisor, för blir revisorn och företagsledningen för goda vänner kan det leda till att beslut 

tas, som kanske inte är rent objektiva, utan besluten kan komma att grunda sig på vänskap 

istället. 

 

Intervju 13 

Intervjuperson 13 är VD för ett onoterat bolag som hade bytt från en liten till en stor 

revisionsbyrå, och bytet skedde för ett och ett halvt år sedan. Bolaget bytte på grund av att 

intervjuperson 13 inte var nöjd med revisionsbyrån, som bolaget hade när intervjupersonen 

köpte bolaget för ett år sedan. Intervjuperson 13 ville därför byta till en revisor som denne 

kände sedan tidigare. Trots att den tillträdande revisionsbyrån denna gång valdes på grund 

av tidigare kännedom, ansåg ändå intervjuperson 13 att kostnadsfrågan var viktig: 

 

“[...] kostnadsfrågan är jätteviktig, men det är billigare med rätt kompetens, 

så att jag får massa hjälp med rätt beslut på en gång, än att jag har sämre 

kompetens och fattar beslut som i slutändan kostar mig mer pengar. [...] 

Självklart vill man veta vad det kostar och det måste ligga liksom en rimlig 

peng på det. Men ja, samtidigt så liksom får man kompetensen och man liksom 

gör rätt på en gång och man gör varje grej en gång, så då är det också nånting 

som jag räknar in i priset.” 

 

Bytet i sig upplevde intervjuperson 13 som smidigt, men trodde att detta berodde på att både 

bolaget och den tillträdande revisionsbyrån använder bokföringsprogrammet Fortnox. 

Bolaget använder deras moln-tjänst och därför var överföringen av material smidig. Fördelar 

och nackdelar med att byta revisionsbyrå beskrevs som “Alltså fördelen här var ju att jag 

kände personen jag bytte till. Annars skulle jag säga att nackdelarna är egentligen att byta 
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till ett annat företag som jobbar där så kan du ju egentligen inte veta vad du byter till.” 

Intervjuperson 13 beskrev att förtroendet hade ökat för hennes tillträdande revisor: 

 

“Ja den gamla revisorn hade nog inget förtroende för oss, skulle jag säga. Det 

kändes som att det inte fanns nåt förtroende och att det inte, ja vad ska jag 

säga, ingen tilltro till verksamheten. [...] Ja, det är jätteannorlunda. Nu finns 

det tilltro hos alla de människor vi jobbar med på [den tillträdande byrån] och 

de känner oss och dom vet vad vi vill med vårt företag och det gör att det funkar 

väldigt bra.” 

 

Intervjuperson 13 ansåg inte att något kunde ha gjorts annorlunda för att revisionsbyråbytet 

skulle ha skett smidigare. Intervjupersonen hade upplevt ett tidigare byte på ett annat 

onoterat bolag och då hade de bytt både bokföringssystem och revisionsbyrå samtidigt, och 

personen beskrev den tidigare upplevelsen så här: 

 

“Då var nog egentligen skillnaden att man bytte både bokföringssystem och 

revisionsbyrå. Och då blir allt mycket, mycket tyngre. För då måste allt läggas 

upp på nytt. [...] Då måste alla relationer funka, alla måste kunna prata med 

alla och [...] tycka att det här bytet är okej. [...]. Men då måste det verkligen 

synka, vilket gör att jag personligen måste lägga ner betydligt mycket mer jobb 

än vad jag behövde den här gången.” 

 

Intervjuperson 13 hade inte hört talas om rotationskravet, men tyckte det var bra med en 

ökad kontroll för större bolag. Dock tyckte intervjupersonen inte det skulle vara aktuellt för 

mindre bolag. Om intervjuperson 13 hade fått detta krav på sitt bolag hade intervjupersonen 

inte blivit road just därför att de tidigare har bytt runt bland revisionsbyråer för att hamna 

där de är 110 procent nöjda, vilket de är idag. 

 

Intervju 14 

Intervjuperson 14 är redovisningschef på ett onoterat bolag där denne arbetat i cirka två och 

ett halvt år. Bolaget bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå. Anledningen var att 

bolaget fått nya ägare som ville ha samma revisionsbyrå i alla sina bolag. På grund av att de 

inte själva valt den tillträdande revisionsbyrån, kunde inte intervjuperson 14 beskriva 

tankarna bakom valet, men ansåg själv att vid valet var det självklart att välja en stor 

revisionsbyrå, då bolaget redovisar efter IFRS och behöver den expertis som de större 

byråerna besitter. Upplevelsen av revisionsbyråbytet beskrevs som följande: 

 

“Det var helt fantastiskt. Nu har ju vi fått ett jättebra revisionsteam, som jag 

känner att det är jättelätt att prata med, det känns naturligt. [...] För det är ju 

så att revisorerna är ju faktiskt här för att hjälpa oss och inte liksom granska 

och försöka sätta dit oss. Och det är ju lite det som man ibland, alltså man är 
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nervös och man är rädd att liksom de ska komma på en, och det är inte det det 

handlar om. De är ju här för att hjälpa oss och granska vårt arbete och se ifall 

vi gör fel. Liksom hitta dom och tillrättadela hur vi ska jobba framåt liksom. 

Och det tycker jag det här bytet verkligen visade att. Alltså att de är till vår 

hjälp. Det är till vår liksom fördel att ha dom.“ 

 

Vid jämförelsen med tidigare revisionsbyrå ansåg intervjuperson 14 att revisionsteamet på 

den tillträdande byrån helt enkelt hade en högre kunskapsnivå. Intervjuperson 14 kände även 

att detta ledde till ett högre förtroende för den tillträdande revisionsbyrån jämfört med den 

avgående. I det nya samarbetet kände sig intervjupersonen mer trygg och ansåg att det var 

enklare att ställa frågor. Själv relaterade intervjupersonen detta till att den tillträdande 

revisionsbyrån hade mer erfarenhet och förklarade att tryggheten skapades på grund av 

följande: 

“Jag tror bara det är erfarenhet. Faktiskt. Lite så. Och sen inte liksom, som jag 

sa tidigare, det är inte det att dom är som ett uppslagsverk med svar på allting, 

tvärtom. Alltså och då är de ganska tydliga med att säga jag vågar inte svara 

på det, låt mig kolla med mina experter på byrån [...]. Och det gillar jag för då, 

alltså att det är liksom prestigelöst. Man kan vara ärlig och säga jag har inte 

koll på just den biten, men jag kan ta reda på det och återkomma.” 

 

Intervjuperson 14 märkte inte av någon interaktion mellan de två revisionsbyråerna och 

trodde inte heller att den avgående revisionsbyrån hade lämnat över material till den till-

trädande. Det enda problem som upplevdes vid bytet var att uppdatera den tillträdande 

revisionsbyrån på bolagets processer och uppbyggnad. För- och nackdelar med bytet beskrev 

intervjuperson 14 så här:  

 

“Okej, nackdelar då är det precis som jag nämnde tidigare då. Det blir ju liksom 

en grövre, en grundligare granskning i form av annat än bara liksom siffrorna. 

Och fördelen, nu kan jag ju bara säga fördelen inför det här bytet. Det var ju 

att jag tycker vi fick en större kompetent grupp.”  

 

Avslutningsvis ansåg intervjuperson 14 att det nya rotationskravet är bra för att bolag 

behöver nya ögon och nytt tänk emellanåt. Vidare drog intervjupersonen en parallell mellan 

rotationskravet och rekommendationen att personer bör byta jobb vart femte till tionde år, 

och kunde därmed inte se någon nackdel med kravet. Om bolag har samma revisionsbyrå för 

länge kan det bli för bekvämt enligt intervjuperson 14. 

 

Intervju 15 

Intervjuperson 15 är styrelseledamot och delägare i ett onoterat bolag som denne haft de 

senaste tio åren. Revisionsbyråbytet skedde från en liten till en annan liten revisionsbyrå. 

Anledningen till bytet var att bolagets avgående revisor försökte tvinga bolaget att anlita 
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dennes vän som hade startat en redovisningsbyrå. Intervjuperson 15 kände inte att de hade 

behov av redovisningshjälp och när bolaget tackade nej, vägrade revisorn utföra sitt arbete. 

Dock informerades inte intervjupersonen om detta, utan upptäckte det själv efter några 

veckor och ansåg att detta beteende var väldigt märkligt. 

 

Den tillträdande revisionsbyrån valdes för att intervjuperson 15 kände igen revisorns namn 

sedan tidigare och visste att han hade gjort ett bra jobb hos sin förra arbetsgivare, en stor 

revisionsbyrå. Revisorn hade ett gott renommé som gjorde att valet blev enkelt och ingen 

annan revisionsbyrå kontaktades. När intervjuperson 15 tillfrågades om hur denne 

resonerade kring kostnadsfrågan vid valet av den tillträdande byrån svarade personen: 

 

“Vi bytte till en annan, också liten, revisionsbyrå. Så att det var inte en 

kostnadsfråga utan det var revisorns beteende. Att han utsatte oss för press att 

vi var tvungna att anlita en viss redovisningsbyrå om han skulle skriva på våra 

papper och det tyckte vi var väldigt märkligt. Och vi tänkte anmäla honom [till 

Revisionsnämnden]. Men vi skrev aldrig dit, men vi tänkte anmäla honom, för 

det är oetiskt beteende.” 

 

Vidare berättade intervjuperson 15 att de viktigaste faktorerna vid ett val av revisionsbyrå 

var: 

“[...] det är en seriös revisionsbyrå som inte har varit med i nåt trubbel, som 

liksom inte åtar sig skumraskföretag, utan har ett gott renommé. För det kan 

jag tänka mig sprider sig även till Skatteverket och andra myndigheter. Så att 

man vill ha en bra revisor som är påläst och ja, som kan regelverket och följer 

det.[...] och [...] har rutin och kan ge tips om förbättringar av olika slag. Både 

ekonomiskt och praktiskt.”  

 

Bytet av revisionsbyrå upplevdes smidigt av intervjuperson 15 och trodde det berodde på att 

de har en ganska liten och enkel verksamhet. Intervjupersonen var nöjd med bytet och såg 

den tillträdande revisorn som mycket skicklig. Vid jämförandet av förtroende mellan den 

avgående och den tillträdande revisorn berättade intervjuperson 15 att denne helt förlorat 

förtroendet för den avgående revisorn efter dennes beteende, men att intervjupersonen hade 

fullt förtroende för den tillträdande revisorn. Intervjuperson 15 berättade även att de haft 

problem med att få deklarationsuppgifter från den avgående revisionsbyrån och tyckte att, 

något som kunde gjorts annorlunda i bytet var att, den avgående byrån kunde ha lämnat över 

material till den tillträdande revisorn. Problem som upplevdes vid bytet var endast att det tar 

tid att sätta in den tillträdande revisorn i bolagets verksamhet. För- och nackdelar med bytet 

beskrev intervjuperson 15 enligt följande: 

 

“Ja, fördelar är alltså att man byter från en revisor som man mister 

förtroendet för helt och hållet, till en revisor som hade väldigt bra renommé 
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och som vi trodde vi skulle bli väldigt nöjda med och det blev vi också. [...] Det 

är ju lätt att bara ha samma revisor år ut och år in. Det är bekvämt och bra, 

att ha en revisor som känner till verksamheten. Man behöver bara lyfta på 

luren och ställa några frågor så vet han precis vem det är som frågar och vilken 

verksamhet det är som gäller. Så det är ju en inkörningsperiod i början med en 

ny revisor. Så det är nog enda nackdelen. Och det beror nog också på hur stor 

verksamhet man har. Så en liten verksamhet går ju mycket smidigare än om 

man har ett stort bolag för då, då är ju inkörningsperioden [...] väldigt stor och 

lång.” 

 

Avslutningsvis ställde sig intervjuperson 15 till det nya rotationskravet på följande vis: 

 

“Det tror jag är väldigt bra, för att det här med jäv och revisorer. [...] Jag tror 

att det kan bli ett problem på sikt om man har för långa uppdrag med en firma. 

Och speciellt de här stora byråerna där revisionsbyrån kan vara även 

ekonomiskt beroende av att ha kvar klienterna. Det tror jag är bra. Och jag 

skulle egentligen tycka att revisorn ska utses av nån oberoende part, inte av 

ägarna på bolagsstämman. Utan det borde vara att, ja kanske länsstyrelsen 

eller nån annan myndighet tillsätter revisorer för att öka opartiskheten.”  

 

Intervju 16 

Intervjuperson 16 är controller på ett onoterat bolag där denne har arbetat i 15 år. Bytet av 

revisionsbyrå skedde på grund av att styrelsen ansåg att revisionskostnaderna hade stuckit 

iväg och ville försöka få ner dem genom ett byte. Bolaget gick från en stor till en annan stor 

revisionsbyrå. Intervjuperson 16 ansåg att det borde gå att matcha storleken på bolaget med 

storleken på revisionsbyrån, men i deras fall valdes en revisionsbyrå som var något större än 

bolaget själva. En revisor som var känd sedan tidigare kontaktades, men offerter togs även in 

från tre andra revisionsbyråer vid valet. I slutändan var det inte priset som avgjorde och 

intervjuperson 16 berättade att de valde på person snarare än byrå.  Intervjuperson 16 var 

nöjd med bytet och upplevde att bytet av revisionsbyrå hade gått jättebra. Det var inga 

problem, förutom att en första revision alltid är väldigt omfattande. Samtidigt upplevde 

intervjuperson 16 lite missnöje då det nya revisionsteamet kändes väldigt petiga och det var 

många personer i rotation. Fördelar och nackdelar med bytet beskrevs: 

 

“Fördelarna är ju ofta då om man ser det ekonomiskt eller inte, att man kan 

pressa ner kostnaderna genom att byta. Så det är ju en fördel. Fördel två är väl 

[...] att man får lite nya perspektiv på verksamheten. [...] Om det är en bra 

revisor som är bra, så kan man ju få ny input liksom. Men det händer inte så 

ofta, det hinns liksom inte med. [...] det är väl egentligen bara nackdelar med 

att byta som jag ser det. Förutom med ekonomiska byten. “ 
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Intervjuperson 16 ansåg sig ha högt förtroende för både den avgående och den tillträdande 

revisionsbyrån. Vidare berättade dock denne att trots förtroendet för kompetensen hos den 

tillträdande byrån upplevde intervjupersonen att byrån överdebiterade sina tjänster. En jäm-

förelse mellan de två byråerna gjordes enligt följande: 

 

“Jag tycker den här [tillträdande] byrån är mycket mer omständig. Dom har 

omständigare rutiner. Det tycker jag definitivt. Dom är mindre pragmatiska 

och det vet jag inte om det beror på byrån eller om det beror på personerna, så 

det kan jag egentligen inte svara på. [...] Ja, då känns dom andra mycket proff-

sigare faktiskt.” 

 

Intervjuperson 16 upplevde inte vare sig interaktion eller överlämnande av material mellan 

byråerna och ansåg inte heller att någon av parterna kunde ha gjort någonting annorlunda 

vid bytet. Bolaget hade bytt revisionsbyrå fyra gånger under tiden intervjupersonen hade 

arbetat där och en jämförelse kunde dras mellan detta byte och tidigare byten enligt följande: 

 

“Ja, den förra var nog smidigare faktiskt, kan jag tycka nog. Det gick 

smidigare. Det gick snabbare. Och första året gick mycket bättre att revidera 

för dom än vad det gjorde för den här byrån. Det kan jag nog drista mig till att 

säga ja. Det är lätt att bli det, man glömmer, det är så svårt att komma ihåg 

sånt här men när jag tänker efter så känns det så.”  

 

Avslutningsvis ansåg intervjuperson 16 att ett rotationskrav på tio år är alldeles för lång tid, 

utan var femte år vore bättre om meningen är att öka opartiskhet. Intervjupersonen tyckte 

tio år kändes meningslöst då stora delar av personal hinner bytas ut under den tiden och att 

det är för lång tid om revisorerna inte ska komma för nära sina kunder.   

 

Intervju 17 

Intervjuperson 17 är ekonomidirektör på ett onoterat bolag och har arbetat på bolaget i sju 

år. Bolaget bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå. Anledningen till bytet var inte 

känt för intervjupersonen, utan det var moderbolaget som hade bestämt att ett byte skulle 

ske. Den avgående revisionsbyrån hade bolaget haft i mer än tio år innan bytet. Intervju-

person 17 upplevde att bytet av revisionsbyrå var rätt stökigt i början, under tiden som den 

tillträdande byrån lärde känna bolaget och deras processer. Mycket kraft och energi gick åt i 

början, men sedan ansåg intervjupersonen att det blev väldigt bra. Bytet var intervjuperson 

17 nöjd med och berättade att “Det är mest att de kommer in med nya ögon och ger oss 

feedback på saker som vi inte tänkt på tidigare. ” 

 

Det enda problem som upplevdes med bytet var att det tog mycket tid under inlärnings-

processen. Tiden var också den största nackdelen med ett byte medan intervjuperson 17 

ansåg att fördelen var att bolaget får en slags nystart. Intervjuperson 17 ansåg sig ha högt 
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förtroende för den tillträdande revisionsbyrån, precis som för den avgående byrån. Däremot 

när intervjupersonen tillfrågades om ett förtroende för revisorn även skapar förtroende för 

revisionsbyrån svarade intervjuperson 17 nej och utvecklade svaret med “Ja, det är person 

eller ett team man har kontakt med och. Det är mycket deras omdömen och förhållningssätt 

som viktigt och inte revisionsbyråns.” 

 

Intervjuperson 17 ansåg inte att något hade kunnat göras annorlunda av någon part vid 

revisionsbyråbytet. Vidare berättade intervjupersonen att det funnits interaktion mellan de 

två byråerna, dock visste denne inte i vilken utsträckning som material hade överlämnats 

från den avgående till den tillträdande revisionsbyrån. Dialogen mellan bolaget och 

revisionsbyrån tyckte intervjupersonen var något mer formell nu med den tillträdande byrån. 

Avslutningsvis ansåg intervjuperson 17 att det nya rotationskravet är bra, då det förhindrar 

jävssituationer och att det är lätt för parterna som är involverade att bli hemmablinda.  

 

Intervju 18 

Intervjuperson 18 är accounting manager samt ansvarig för ekonomifunktionen på deras 

onoterade bolag och har arbetat där i över 25 år. Bolaget bytte från en stor till en annan stor 

revisionsbyrå, som de hade haft tidigare, och det var ägarna och koncernledningen som tog 

beslutet att byta ut revisionsbyrån. Intervjuperson 18 var därför inte helt medveten om 

orsaken bakom bytet, men berättade att det inte var konstigt att det blev en annan stor 

revisionsbyrå då bolaget finns i hela världen och föredrar att anlita en och samma byrå i alla 

länder. Bytet beskrev intervjuperson 18 så här:  

 

“Till att börja med så tyckte jag nog att det var bra, för vi hade ett kontor som 

var en bit härifrån, [...] vi tyckte det var bra med att komma närmare. Alltså 

ett kontor som är närmare oss. Så det går lite snabbare. Man kan ha mer en 

daglig kontakt”.  

 

Bolaget hade tidigare haft denna revisionsbyrå och intervjupersonen berättade att de såg 

fram emot att få arbeta med dem igen. Trots det tidigare samarbetet har både personalen på 

byrån och processerna på bolaget ändrats, vilket leder till att bytet ändå kan bli tidskrävande, 

men än så länge tyckte intervjupersonen att de var nöjda med bytet. Intervjuperson 18 var 

inte säker på om revisionsbyråerna haft något överlämnande av material ännu, men var 

medveten om att det bokats in ett möte mellan de två byråerna för att göra en överlämning. 

Intervjuperson 18 har ett stort förtroende för den tillträdande revisionsbyrån, men på grund 

av att bytet skedde vid årsskiftet hade denne ingen åsikt ännu om skillnader i samarbete och 

dialog eller om de nya representanterna fungerar väl med bolaget. Vidare kunde denne heller 

inte svara på om någon av parterna kunde ha gjort något annorlunda i samband med 

revisionsbyråbytet. Vid frågan om för- och nackdelar med bytet fick vi följande svar: 
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“Nackdelarna är som jag sa innan att det är väldigt tidskrävande. Fördelar 

som vi ser just nu är att vi tror att dom, alltså utifrån vår erfarenhet från förra 

gången vi hade [den tillträdande byrån], så hade vi en helt annan [...] service-

nivå från deras sida. Vi var, ja vi var prioriterade från deras sida, så vi fick 

hjälp när vi behövde den. Dom var snabba med att hjälpa oss och snabba med 

att ställa upp och snabba med att komma tillbaka om vi hade ställt en fråga. 

Och det har vi saknat, den behandlingen liksom från [den avgående byrån].” 

 

Intervjuperson 18 hade upplevt ett tidigare byte, då de bytte till den nu avgående revisions-

byrån. Upplevelsen av det förra bytet beskrev intervjuperson 18: “Som jag kommer ihåg så 

gick det bra. Men precis som med denna gången, det är tidskrävande att sätta in 

revisorerna i verksamheten och i hur vi jobbar och så.”. Bolaget hade bytt revisionsbyrå två 

gånger under de senaste fem åren, men innan dess hade det varit samma revisionsbyrå sedan 

bolaget bildades. Intervjuperson 18 menade att det fanns ingen plan på att byta revisionsbyrå 

så här ofta, utan det hade bara blivit så den senaste tiden. Avslutningsvis när intervju-

personen tillfrågades om dennes syn på det nya rotationskravet svarade intervjuperson 18: 

 

“Jag har inte funderat så mycket över det. Vi är inte börsnoterat. Jag behåller 

gärna samma revisionsbolag länge om det går, för det är lättare att jobba till-

sammans och göra de här granskningarna om man jobbat ihop länge. För det 

tar några år att liksom hitta samarbetet.” 

 

Intervju 19 

Intervjuperson 19 är VD och ägare till ett onoterat bolag, som hade bytt revisionsbyrå nu vid 

årsskiftet. Bytet skedde från en liten till en stor revisionsbyrå. Intervjuperson 19 berättade 

att de bytte revisionsbyrå på grund av att intervjupersonen var missnöjd med kommunika-

tionen med den avgående byrån och att personalen roterade för mycket på revisionsbyrån. 

Vidare beskrev intervjuperson 19 att “Jag fick en bra kemikänning med de två som kom ner 

och skulle ha hand om företaget.”. Revisorerna från den tillträdande byrån hade efter ett 

inledande möte, kommit tillbaka med vad revisionsbyrån hade att erbjuda och en prisuppgift 

på detta. Utifrån det valde bolaget att byta till den tillträdande revisionsbyrån. De valde aldrig 

mellan några andra revisionsbyråer.  

 

Bytet upplevde intervjuperson 19 som smidigt och sa att “Jag tyckte de tog hand om oss rätt, 

så att det gick smidigt”. De hade själva överlämnat allt material till den tillträdande byrån 

och intervjuperson 19 berättade att det fanns ett större förtroende för den tillträdande 

revisorn, då det kändes som att den tillträdande revisorn hade bra koll på allting som händer. 

Intervjuperson 19 beskrev skillnaden i dialogen mellan den avgående och den tillträdande 

revisorn enligt följande: 
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“Den gamla var mer, ja men så här är det och så här ser det ut och sen var det 

klart. Och den andra nya vill verkligen gå igenom och kolla så att man förstår 

och kommer med förslag att, så här kanske ni ska göra offertningar eller för-

valta pengarna.” 

 

Intervjuperson 19 hade inte upplevt några nackdelar med bytet alls, och beskrev fördelarna: 

 

“Fördelen är ju att man få en ny syn på saker och ting. De kanske ser nåt som 

en annan inte har sett och som har bara gått i samma spår hela tiden. Ja men 

du kanske ska göra så här för att det ska bli lite bättre. Annars så är det bara 

samma sak man gör hela tiden. Jag tycker att jag har fått mer koll och förstår 

bättre.” 

 

Då inga problem eller nackdelar med bytet upplevdes av intervjuperson 19, tyckte denne inte 

heller att det fanns något som kunde ha gjorts annorlunda i bytet för att det skulle ha skett 

smidigare. Angående rotationskravet svarade intervjuperson 19 att det finns både för- och 

nackdelar med att byta regelbundet. Fördelarna skulle vara att bolaget får in nya idéer och 

förnyar sig. Nackdelarna beskrevs som att om man har ett bra förtroende för bolagets revisor 

kan ett byte leda till det sämre. Övriga nackdelar beskrevs som att det kostar pengar och tar 

tid att byta, men det var inget som intervjuperson 19 hade upplevt med bytet. Dock tyckte 

inte intervjuperson 19 att det ska finnas ett krav på regelbunden rotation, utan att det vore 

bättre med en rekommendation. 

 

Nedan i tabell 3 har studiens intervjuer av representanter från onoterade bolag samman-

ställs.
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Tabell 3. Sammanställning av intervjuerna för onoterade bolag. 

Intervju Bolagstyp Upplevelse Byte 
Anledning till 

byte 
Viktiga faktorer vid val av 

byrå Fördelar med bytet Nackdelar med bytet 
Jämförelse av 

förtroende 

10 Onoterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 

Följde med 
revisorn 

● Big 4 byrå 
● Samarbete 
● Noggrannhet 

● Var väldigt enkelt att byta och bra överlämning från den tidigare 
byrån  

● Lättare att förstå  
● Bättre personkemi  

Högre förtroende 
för nya 

11 Onoterat bolag Positiv 
Liten  

till 
stor 

Närhet ● Auktoriserad revisor 
● Tillgängligheten är en fördel för oss  
● Underlättar att revisorn har bra samarbete med redovisningsbyrån  
● Blir billigare när revisorn har bra samarbete med redovisningsbyrån  

Förtroende för 
tidigare, vet inte om 

nya 

12 Onoterat bolag Positiv 
Kom 
inte 
ihåg 

Jäv 
● Auktoriserad revisor 
● Närhet 

● Bytte till någon som han fått goda referenser om 
● Bytte från någon som var jävig 

 

Högre förtroende 
för nya 

13 Onoterat bolag Positiv 
Liten  

till 
stor 

Missnöjd 
● Kompetens 
● Service 

● Bytt till någon denne kände  
● Fortnox, att de använde samma redovisningssystem underlättade 

bytet  
● Nya byrån är bättre enligt intervjupersonen  

Högre förtroende 
för nya 

14 Onoterat bolag Positivt 
Liten  

till 
stor 

Ägarbyte 
● Big 4 byrå 
● Kompetens 

● Mer kompetens hos nya revisorerna  
● Lätt att prata med de nya  
● Bättre samarbete och bättre hjälp 

● Grövre, grundligare granskning 
av mer än bara siffrorna   

● Tidskrävande 
● Måste börja om från noll 

Högre förtroende 
för nya 

15 Onoterat bolag Positivt 
Liten  

till  
liten 

Jäv 
● Professionell 
● Kompetens 
● Kostnad 

● Fördel att byta från en revisor man mist förtroendet för till en med 
gott renommé  

● Bekvämt att ha en revisor som kan verksamheten 

● Inkörningsperiod   
Inkörningsperioden är dock 
smidigare för små bolag än stora 

Högre förtroende 
för nya 

16 Onoterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 
Kostnad ● Kostnad 

● Kan pressa ner kostnaderna 
● Få nya perspektiv på verksamheten, fast det händer nästan aldrig   
● Personkemi 

● Första revisionen är väldigt 
omfattande  

● Resurskrävande  
● Tidskrävande 

Ingen skillnad 

17 Onoterat bolag Negativ 
Stor 
till 

stor 

Moderbolaget 
bytte 

(Fick inte välja, och valde att 
inte svara på frågan) 

● Fördel att företaget får en nystart ● Tidskrävande Ingen skillnad 

18 Onoterat bolag Positiv 
Stor 
till 

stor 

Moderbolag 
bytte 

● Big 4 byrå 
● Tidigare erfarenhet av byrån säger att de har högre servicenivå och 

de har saknat denna behandling från den tidigare byrån  
● Blir mer prioriterade av nya byrån  

● Tidskrävande Förtroende för nya 

19 Onoterat bolag Positiv 
Liten  

till 
stor 

Missnöjd 
● Personkemi   
● Kostnad 

● Får ny syn på saker som gör att man kan förbättra verksamheten 
 

Högre förtroende 
för nya 
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7. Analys 

Kapitlet inleds med en analys uppdelad på noterade och onoterade bolag inom varje 

avsnitt, där varje avsnitt avslutas med en jämförande tabell över likheter och skillnader. 

Därefter avslutas analyskapitlet med en induktiv tematisk analys. 

 

7.1 Storlek på revisionsbyrå och anledning till revisionsbyråbyte 

Noterade bolag 

Av de nio noterade bolagen som deltog i studien hade majoriteten bytt till en stor revisions-

byrå. I de noterade bolagen som valde att byta från en liten till en stor byrå hade antingen 

verksamheten ökat och därför behövde de mer resurser och expertis, eller så hade bolaget 

genomfört ett ägarbyte, vilket resulterade i ett ofrivilligt byte till en stor revisionsbyrå. De 

noterade bolagen som valde att gå från en stor revisionsbyrå till en liten hade gjort detta val 

på grund av att de ville minska kostnaden eller att verksamheten hade minskat och en stor 

revisionsbyrå inte längre var nödvändig för verksamheten. Således verkar det finnas en 

koppling mellan storleken på verksamheten och den storlek på revisionsbyrå som efter-

frågades. Bolagen verkar leta efter en typ av matchning mellan storleken på bolag och byrå. 

 

För de noterade bolagen där bytet skedde från en stor till en annan stor revisionsbyrå 

varierade anledningen till bytet från att det var bestämt av ägare eller moderbolaget, till att 

den avgående revisionsbyrån hade reviderat bolaget så pass länge att ett byte var tvingande 

på grund av rotationskrav. En tredje orsak var att revisorn som det noterade bolaget haft 

tidigare, bytte revisionsbyrå och därför undersöktes huruvida en bättre revisionsbyrå kunde 

hittas. 

 

Onoterade bolag  

Av de tio onoterade bolagen som deltog i studien var det flest bolag som hade bytt till en stor 

revisionsbyrå. Fyra av bolagen bytte från en liten till en stor revisionsbyrå, men här sågs 

ingen koppling till en ökad verksamhet, vilket gjordes hos de noterade bolagen, se tabell 4. 

Trots detta nämnde intervjuperson 16 att “Ja, jag har en känsla av att man kan matcha 

storleken på bolaget och storleken på byrån”. Skälen till varför de onoterade bolagen valde 

att byta till en stor revisionsbyrå var väldigt varierande. Bolagen som hade haft en liten 

revisionsbyrå tidigare bytte till en stor av främst följande skäl; den stora revisionsbyrån hade 

ett bra samarbete med bolagets redovisningsbyrå, bolaget hade haft tidigare erfarenhet av en 

revisor på byrån och bytte tillbaka till denna, bolaget var missnöjd med tidigare samarbete 

eller att nya ägare valde att ett byte skulle ske till en större revisionsbyrå.  
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Fyra onoterade bolag bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå. Av dessa bolag fanns 

det tre olika anledningar till bytet. I två av de onoterade bolagen var det moderbolaget som 

hade bestämt att ett byte skulle ske. Ett andra skäl var att bolagets styrelse tyckte att 

kostnaderna hade skenat iväg av att ha samma revisionsbyrå och ville få ner kostnaderna 

genom att byta revisionsbyrå. Ett tredje skäl till att byta till en annan stor revisionsbyrå var 

att följa med bolagets revisor till en ny revisionsbyrå, då en av intervjupersonerna kände sig 

missnöjd med revisorns efterträdare på den avgående revisionsbyrån.   

 

Bland de onoterade bolagen var det endast ett bolag, intervju 15, som hade bytt från en liten 

till en annan liten revisionsbyrå, samt ett annat bolag, intervju 12, som berättade om ett 

tidigare byte som ägde rum för 15 år sedan, men kom inte ihåg mellan vilka revisionsbyråer 

bytet hade skett. Båda bytena hade skett på grund av att deras tidigare revisor varit jävig. Här 

ser vi bevis på vikten av en revisors oberoende, både i relation till företagsledning och till 

företagets huvudägare, då dessa råkar vara samma person i de två fallen. Tidigare forskning 

anser att säkerställande av oberoende är en fördel till följd av revisionsbyråbyten (Myers, 

Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008; Tan & Ho, 2016) och här ser vi 

den positiva effekten av att kunna byta ut en jävig revisor. Trots att dessa bolag inte har ett 

krav på revisor fanns fortfarande ett stort förtroende för professionen även om de stött på 

jäviga revisorer och därmed valde att byta till en annan revisor, istället för att inte ha någon 

alls. 

 

Tabell 4. Jämförande tabell av byråstorlek och anledningen till revisionsbyråbytet mellan 
noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Majoriteten av alla bolag bytte till en stor revisionsbyrå. 

Ofrivilliga byten fanns för båda kategorier. 

Byten skedde i båda kategorier p.g.a. kostnadsskäl. 

Byten skedde p.g.a. missnöje av tidigare revisionsbyrå. 

Skillnad Här fanns byten p.g.a. att storleken på 
verksamheten hade förändrats. 

Här fanns byten p.g.a. en jävig revisor. 

 

7.2 Valprocess inför revisionsbyråbyte 

Noterade bolag 

Av de nio noterade bolagen som studien kom i kontakt med, var det tre noterade bolag som 

inte fick välja byrå själva, utan det var moderbolaget eller de nya ägarna som valde. Sju av de 
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noterade bolagen ansåg att kostnaden var en viktig faktor vid valet av ny revisionsbyrå och 

av dessa hade fem tagit in offerter från olika revisionsbyråer. Endast två av dessa bolag valde 

revisionsbyrå med hjälp av offerterna. Trots att kostnad sågs som en viktig faktor för bolagen 

sade intervjuperson 3: 

 

“Kostnadsskäl är en bit, men det är inte det som var det avgörande. Det var ju 

[...] kvaliteten, och att det var professionellt, och att man har de områdena. 

Specialister på de områden som vi behöver. Och sen det teamet som kom och 

den erfarenheten som de hade med sig, som vi kände en stor trygghet i när vi 

valde dem då.”  

 

Således spelade revisorn och revisionsteamet en stor roll för denna intervjuperson vid valet 

och kan också ha varit en bidragande faktor till att bytet upplevdes smidigt och positivt av 

intervjuperson 3. Vid jämförelse av viktiga faktorer vid valet av revisionsbyrå och storleken 

på byrån som bolagen bytte till, sågs kopplingen att de noterade bolag som bytte från en stor 

till en liten revisionsbyrå fokuserade mer på pris och personkemi, medan de som bytte till en 

större byrå ansåg att kompetens och att det skulle vara en Big 4-byrå var viktiga faktorer. 

 

Majoriteten av de noterade bolagen valde den nya revisionsbyrån med hjälp av rekommenda-

tioner från deras redovisningsbyrå, branschkollegor eller internt i organisationen. När valet 

skedde genom rekommendationer var det personkemi och kompetens som intervju-

personerna hade listat som de viktigaste faktorerna vid ett revisionsbyråbyte. Att så var fallet 

ser vi som en naturlig koppling då rekommendationer är personliga och ges när någon är 

nöjd med revisorns arbetsinsats, vilket bra personkemi och kompetenta revisorer bör 

resultera i. 

 

Generellt ansåg de flesta intervjupersonerna från de noterade bolagen att kompetens och 

branschspecifik kunskap var de viktigaste faktorerna vid valet av en ny revisionsbyrå. 

Flertalet ansåg också att det var viktigt att den nya revisionsbyrån var en Big 4-byrå av olika 

anledningar. Vissa ansåg att Big 4-byråer har fler specialister och lättare kan hjälpa till vid 

komplicerade årsredovisningar, vilket kan kopplas till att det finns mer resurser vid en stor 

revisionsbyrå än en liten. Andra såg en Big 4-byrå som ett krav då det noterade bolaget hade 

verksamhet internationellt och ägarna ville ha samma revisionsbyrå i alla länder.  

 

Onoterade bolag 

När de onoterade bolagen skulle välja den tillträdande revisionsbyrån var det tre av bolagen 

som inte fick välja revisionsbyrå själva. I två av fallen var det moderbolaget som hade bestämt 

att bytet skulle ske från en stor till en annan stor revisionsbyrå, och i det tredje fallet var det 
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ägarna som hade bestämt att de skulle byta från en liten till stor revisionsbyrå. Tre intervju-

personer beskrev att viktiga faktorer vid valet av den tillträdande revisionsbyrån var att få en 

auktoriserad revisor och en seriös revisionsbyrå, vilket går att koppla till Brantes (2005) teori 

om att professioner ingjuter förtroende. Dessa tre intervjupersoner uttryckte att de ville ha 

en professionell revisor och revisionsbyrå, och med detta skulle osäkerheten minska (Brante 

2005). Intervjuperson 11 berättade att det är viktigt att ha en auktoriserad revisor eftersom 

“det är också en signal utåt om seriositet i företaget”, vilket vi har sett i Grey (1998) där 

forskaren menar att profession bygger både på expertiskunskap och att visa upp ett 

professionellt beteende. Två av dessa personer representerade de onoterade bolagen som var 

tvungna att byta revisionsbyrå på grund av att den tidigare revisorn varit jävig.  

 

Det var två av de fyra onoterade bolagen, som hade bytt till en stor revisionsbyrå, som 

nämnde att en viktig faktor vid valet av revisionsbyrå var att få en Big 4-byrå. Kostnaden var 

en viktig faktor för de andra två intervjupersonerna som hade bytt till en stor revisionsbyrå. 

Därmed går det att se att revisionsbyråbyten möjliggör för företagen att pressa priserna för 

revisionen på de stora byråerna, vilka annars anses vara dyrare revisionsbyråer jämfört med 

de mindre byråerna. Men även om ett företag har en av de större byråerna, ser vi att kostnads-

frågan för revision fortfarande kan vara viktig.  

 

Det var ett onoterat bolag som hade bytt från en liten till en stor revisionsbyrå som nämnde 

att personkemin var en viktig faktor vid valet av den tillträdande byrån, vilket trotsar den 

stereotypiska bilden att mindre byråer är mer personliga. De större revisionsbyråerna kan i 

detta fall kanske erbjuda klienten mer service, vilket klienten uppfattar som en större 

prioritering och ett bättre bemötande. Klientens förhållningssätt till revisionsprofessionen 

kan medföra ett stort förtroende för den nya revisorn, då en egen relation inte har hunnit att 

utvecklas ännu, och att en större revisionsbyrå kanske inger ett mer professionellt 

förtroende. 

 

Bland de intervjupersoner som valde den tillträdande revisionsbyrån baserat på egna 

erfarenheter nämnde alla att kompetens, expertis eller erfarenhet var viktiga faktorer vid 

valet av en ny revisionsbyrå. Brantes (2005) teori förknippar detta med att professionen har 

vuxit fram på grund av att det finns ett behov av expertiskunskap. Intervjupersonerna 

uttryckte ett behov av kompetens och rådgivning från revisorn, då de själva inte besitter 

denna kunskap. Det var fyra onoterade bolag som nämnde att det var viktigt att revisorn 

fungerar som en rådgivande funktion till det onoterade bolaget, och alla dessa bolag utom 

ett, bytte till en stor revisionsbyrå.  

 

Intervjuperson 11 och 12, som är samma person men representerar två olika bolag, valde den 

tillträdande revisionsbyrån med hjälp av utomståendes rekommendationer. Fyra av de andra 
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onoterade bolagen valde den tillträdande revisionsbyrån baserat på tidigare erfarenhet av 

revisorn på byrån de bytte till, antingen personligen eller av andra individer internt. Ett av 

dessa fyra bolag, intervjuperson 16, skickade ut offerter till tre olika byråer, men eftersom det 

inte var någon större skillnad på priset var det den tidigare erfarenheten av revisorn (av en 

person inom organisationen) som var avgörande för vilken byrå som valdes. Alla sex 

onoterade bolag, som valde den tillträdande revisionsbyrån baserat på utomståendes eller 

egna erfarenheter hade bytt till en stor revisionsbyrå, förutom en som bytte från en liten till 

en annan liten byrå. Intervjupersonerna gav varierande svar på vilka som var de viktigaste 

faktorerna vid valet av en ny revisionsbyrå, men kompetens var den faktor som majoriteten 

ansåg som viktig, både i de onoterade och de noterade bolagen, se tabell 5.   

 

Tabell 5. Jämförande tabell av valprocess, viktiga faktorer vid val av revisionsbyrå samt 
byråstorlek mellan noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Båda kategorier innehöll några företag där valet var tvingande. 

Majoriteten av bolagen som valde med hjälp av egen erfarenhet eller rekommendationer 
ansåg att kompetens var en viktig faktor. 

I båda kategorier fanns Big 4-byrå med som en viktig faktor för vissa bolag som bytt till en 
stor revisionsbyrå.  

Skillnader De bolag som ansåg att personkemi var 
viktigt bytte från stor till liten byrå. 

Endast ett bolag tyckte personkemi var 
viktigt och då bytte de från liten till stor 
byrå. 

Fler noterade bolag tog in offerter när 
kostnaden ansågs vara en viktig faktor. 

Inget onoterat bolag valde byrå p.g.a. 
kostnaden. 

 

7.3 Upplevelse av revisionsbyråbyte 

Noterade bolag 

Sju av de noterade bolagen hade haft en positiv upplevelse av revisionsbyråbytet enligt 

intervjupersonerna. Av dessa ansåg två intervjupersoner att de inte upplevde bytet alls, vilket 

tolkades som att de inte märkt av bytesprocessen, utan att kommunikationen sköttes mellan 

bolagets redovisnings- och revisionsbyrå. De resterande intervjupersonerna beskrev 

upplevelsen av revisionsbyråbytet som smidigt, väldigt bra, relativt smärtfritt och två 

personer sa väldigt smidigt. Två av de noterade bolagen hade haft en negativ upplevelse av 

revisionsbyråbytet och båda bolagen hade bytt på grund av ett ägarbyte, samt att bytena hade 

skett till en stor revisionsbyrå. Således kan eventuellt en koppling göras mellan negativa 

upplevelser och ofrivilliga byten.  
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Bolagen hade även andra likheter, då de nackdelar av ett byte representanterna från bolagen 

nämnde, sammanföll med de viktiga faktorerna som personerna listade vid valet av en ny 

revisionsbyrå. Då bytet redan hade skett och personerna hade upplevt nackdelarna med 

bytet, kan det vara därför de i efterhand tycker att dessa faktorer skulle vara viktiga vid ett 

framtida revisionsbyråbyte. När de noterade bolagen själva inte fick göra valet av den till-

trädande revisionsbyrån togs det inte hänsyn till de faktorer som ansågs viktiga enligt 

intervjupersonerna, och detta skulle också kunna vara orsaken till att bytena upplevdes 

negativt. Det var även ett annat noterat bolag som blivit tvingat att byta revisionsbyrå då 

moderbolaget bestämt det, men här ansåg intervjupersonen att bytet upplevts som positivt. 

Här fanns ingen koppling mellan viktiga faktorer vid val av ny revisionsbyrå och nackdelar 

med bytet, utan intervjupersonen ville endast ha en Big 4-byrå och kompetens, vilket moder-

bolaget också verkat ha haft i åtanke när den nya revisionsbyrån valdes.  

 

Den ena intervjupersonen som hade en negativ upplevelse, intervjuperson 6, saknade 

expertis hos de tillträdande revisorerna och såg detta som en av de största nackdelarna med 

bytet. Den andra intervjupersonen med en negativ upplevelse, intervjuperson 7, upplevde 

bytet som väldigt stökigt i början och tyckte att ett byte bör leda till sänkta kostnader, men 

istället resulterade bytet i att kostnaderna ökade till en början. Dock kunde ingen koppling 

göras mellan den negativa upplevelsen och ett sämre förtroende för den tillträdande byrån 

än för den avgående. Således indikerar resultatet inte på att ett negativt revisionsbyråbyte 

leder till att förtroendet för professionen minskas, vilket kan kopplas till Brantes (2005) syn 

om att professioner skapar förtroende för kåren som helhet. Således var inte förtroendet 

sämre trots att upplevelsen i sig var negativ. 

 

De två intervjupersonerna, som haft en negativ upplevelse, ansåg även att både det noterade 

bolaget och den tillträdande revisionsbyrån hade kunnat göra saker annorlunda vid bytet för 

att det skulle ha gått smidigare. Intervjuperson 6 ansåg att byrån kunde ha skickat ett team 

med mer erfarenhet av svenska lagar och regler, och att bolaget hade kunnat fråga mer i 

början. Intervjuperson 7 ansåg att bytet kunde ha gått smidigare om de kommit igång 

snabbare efter beslutet vid bolagsstämman. 

 

Det enda problem som fyra av de nio intervjupersonerna upplevt i samband med bytet var 

att det var tidskrävande. Två av de andra intervjupersonerna ansåg också att bytet var tids-

krävande, men svarade att de inte såg det som ett problem då de var medvetna om den 

effekten av revisionsbyråbyten. Resultatet går till viss del i linje med tidigare forskning då 

revisionsbyråbyten anses krävande på grund av den tid och resurser som går åt (Arruñada & 

Paz-Ares, 1997). 
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Endast två av de intervjuade personerna, intervjupersonerna 1 och 6, hade varit med om ett 

tidigare revisionsbyråbyte på de respektive bolag personerna arbetade på. Intervjuperson 1 

ansåg sig inte ha upplevt det tidigare bytet alls utan tyckte att revisionsbyråerna skötte det 

emellan sig, och den gången bytte bolaget från en stor till en annan stor revisionsbyrå. På 

grund av att bytet denna gång skedde till en liten revisionsbyrå var intervjuperson 1 lite mer 

engagerad, men ansåg att bolagets redovisningsbyrå hade en större upplevelse av revisions-

byråbytet. Intervjuperson 6 verkade mer negativ till upplevelsen av revisionsbyråbytet nu än 

vid det tidigare revisionsbyråbytet. Det tidigare bytet hade gått smidigare och de hade inte 

märkt någon större skillnad efter bytet, till skillnad från detta revisionsbyråbyte då det 

upplevdes negativt på grund av bristande kompetens hos de tillträdande revisorerna. 

 

Onoterade bolag 

Av alla onoterade bolag i den här studien var det endast ett onoterat bolag som hade en 

negativ upplevelse. Det var ett bolag som bytte från en stor till en annan stor revisionsbyrå 

på grund av att moderbolaget hade bestämt att de skulle byta, likt de noterade bolagen med 

negativ upplevelse, se tabell 6 nedan. Intervjuperson 17 beskrev upplevelsen som “ganska 

stökig” eftersom det tog mycket energi och kraft i början när de nya revisorerna inte kunde 

bolagets processer och innan de satt sig in i verksamheten. Trots den negativa upplevelsen 

såg vi att intervjuperson 17 inte upplevde någon skillnad i förtroendet till den nya revisorn, 

vilket kan speglas i att intervjuperson 17 efter inlärningsprocessen blev nöjd med de nya 

revisorerna, men att bytet till den nya revisionsbyrån och de nya revisorerna upplevdes som 

negativt. Resterande nio onoterade bolag beskrev upplevelsen av bytet av revisionsbyrå som 

positivt. Upplevelsen av revisionsbyråbytet beskrevs som smidig, helt fantastisk, jättebra, 

inget krångel med mera.  

 

Utöver intervjuperson 17, som själv inte hade fått välja att de skulle byta revisionsbyrå, och 

som hade haft en negativ upplevelse, hade både intervjuperson 14 och 9 en positiv upplevelse 

av bytet fastän de inte hade fått bestämma att de skulle byta revisionsbyrå. Även om 

intervjuperson 17 hade en negativ upplevelse av revisionsbyråbytet tyckte inte personen att 

bolaget eller någon av revisionsbyråerna kunde ha gjort något annorlunda för att bytet skulle 

ha skett smidigare. Det var endast intervjuperson 15, som bytt revisionsbyrå på grund av att 

revisorn vägrade fullfölja sina åtaganden, som svarade att “Ja, den här revisorn som vi bytte 

ifrån kunde ha varit mer medgörlig och lämnat ut material till oss ägare. Men det gjorde 

han inte.” Men trots detta hade intervjuperson 15 ändå haft en positiv upplevelse av bytet och 

beskrev det som att det faktiskt hade gått smidigt, men att det kanske berodde på att bolaget 

har en ganska liten och enkel verksamhet. 
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Trots att nio onoterade bolag upplevde revisionsbyråbytet som en positiv upplevelse, var det 

fem av dessa som ändå upplevde problem med bytet. Dessa fem bolag svarade att problemet 

de hade upplevt med bytet var att det var tidskrävande. Intervjuperson 14 beskrev detta:  

 

“Ja, som med alla byten så är det ju det att, ju längre du har jobbat med en och 

samma byrå, ju enklare ska ju revisionerna bli på det sättet att du kan 

historiken. De kan uppbyggnaden, hur försäljningsprocesser, [...] alltså hur 

inköpsprocesser och sånt går till. Nu blir det så att när du byter så börjar du 

på noll. Då ska de ju börja med all uppdatering igen liksom. Så det är väl det 

som är liksom, det jobbiga med första årets byte såklart.” 

 

Vi har tidigare sett i Arruñada och Paz-Ares (1997) samt Jackson, Moldrich och Roebuck 

(2008) studier att en nackdel med revisionsbyråbyten är att klientspecifik kunskap går 

förlorad när en ny revisionsbyrå och nya revisorer tar över uppdraget. Forskarna visar på att 

det blir en implicit kostnad för företaget när de behöver lära upp de nya tillträdande 

revisorerna. I studien kunde detta ses då fem bolag, som bytte till en stor revisionsbyrå, och 

ett bolag, som bytt till en liten, hade upplevt problem med en tidskrävande inkörningsperiod 

för de nya revisorerna. Således finns det indikationer på att storleken på revisionsbyrå inte 

har betydelse, utan att revisionsbyråbyten upplevs som tidskrävande av majoriteten av 

bolagen.  

Fyra intervjupersoner av de som hade upplevt revisionsbyråbytet som positivt, hade varit 

med om ett tidigare revisionsbyråbyte. Intervjuperson 11 beskrev sitt tidigare byte i intervju 

12, där intervjupersonens tidigare byte var på grund av att revisorn hade varit jävig. Men i en 

jämförelse av bytena hade båda upplevts smidiga och intervjupersonen hade upplevt ett stort 

stöd från den tillträdande revisorn som denne bytte till i jävsituationen. Intervjuperson 13 

hade upplevt ett tidigare revisionsbyråbyte och upplevde att det tidigare bytet varit tyngre. 

Då hade bolaget samtidigt bytt redovisningssystem och personen beskrev jämförelsen av de 

två bytena: 

“Då var nog egentligen skillnaden att man bytte både bokföringssystem och 

revisionsbyrå. Och då blir allt mycket, mycket tyngre. För då måste allt läggas 

upp på nytt. [...] Då måste alla relationer funka, alla måste kunna prata med 

alla och [...] tycka att det här bytet är okej. [...]. Men då måste det verkligen 

synka, vilket gör att jag personligen måste lägga ner betydligt mycket mer jobb 

än vad jag behövde den här gången.” 

 

Intervjuperson 16 tyckte att det tidigare upplevda revisionsbyråbytet gick mycket smidigare 

och att det första året hade varit enklare att granska den gången. Intervjuperson 18 hade 
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också upplevt ett tidigare revisionsbyråbyte på bolaget, och kom ihåg att det hade krävt 

mycket tid men att bytet hade gått bra. 

 

Tabell 6. Jämförande tabell av upplevelsen av revisionsbyråbytet i relation till anledning, 
byråstorlek samt tidigare byten, mellan noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter 

 

Majoriteten av alla bolag hade haft en positiv upplevelse av bytet. 

Det fanns negativa upplevelser av bytet i båda typer av bolag och i dessa var det 
ägarna/moderbolaget som hade bestämt att bytet skulle ske. Intervjupersonerna 
hade därmed inte fått välja byrå. Alla med negativ upplevelse hade bytt till en stor 
revisionsbyrå. 

Av de som hade en negativ upplevelse av bytet hade inte förtroendet minskat för 
den tillträdande revisorn. 

Båda typer av bolag hade andra byten som varit tvingade från moderbolaget/ägare, 
men som upplevdes som positivt. 

Båda typer av bolag upplevde att problemet med att byta var att det var 
tidskrävande med inkörningsperioden för de nya revisorerna. 

Skillnader 

 

Det fanns noterade bolag som inte upp-
levde bytet särskilt mycket då bolagets 
redovisningsbyrå skötte den mesta 
kontakten med revisionsbyrån. 

Alla representanter från de 
onoterade bolagen ansåg att de hade 
upplevt revisionsbyråbytet. 

De noterade bolag som hade haft en 
negativ upplevelse ansåg att bytet hade 
kunnat göras annorlunda för att bli 
bättre. 

Det onoterade bolaget som hade 
haft en negativ upplevelse ansåg inte 
att något hade kunnat göras 
annorlunda vid bytet. 

Färre noterade bolag hade upplevt 
tidigare revisionsbyråbyten. 
Representanterna hade en anställningstid 
på i genomsnitt 4,5 år. 

Fler onoterade bolag hade upplevt 
tidigare revisionsbyråbyten, och där 
hade representanterna en 
anställningstid på i genomsnitt 9 år. 

 

7.4 Förtroende för revisionsbyråer 

Noterade bolag 

Förtroende är något som Brante (2005) definierar som en viktig del av professioner. I studien 

har vi därför undersökt hur de olika noterade bolagen förknippar sina revisionsbyråer och 

revisorer med just förtroende. Enligt professionsteorin och Brante (2005) innebär 

professioner också expertkunskap och det har vi sett i våra intervjuer, då sex av de nio 

noterade bolagen på något sätt efterfrågar expertis, kompetens eller specialister som viktiga 



  

70 

 

faktorer vid val av revisionsbyrå. Vi kan se att det finns en förväntan att revisorer och till-

hörande revisionsbyråer ska tillföra expertkunskap till bolagen och det är även många av 

intervjupersonerna som efterfrågar inte bara granskning av revisorerna utan även en form 

av rådgivande funktion. Bolagens representanter vill att revisorer ska minska den osäkerhet 

som finns runt lagar och regler, vilket också stödjer Brantes (2005) syn på professioner med 

deras minskande osäkerhet i det risksamhälle vi lever i idag. 

  

Professionsteori talar om en utbytbarhet mellan de professionella i professionen, men där 

har vi fått varierande svar från våra intervjupersoner. Av de intervjupersoner som 

representerar de noterade bolagen i studien, har vi kunnat se ett ökat förtroende när de 

noterade bolagen bytt från en liten till en stor revisionsbyrå. Det kan bero på att större byråer 

har mer resurser och därmed mer expertis, vilket värderas högt i professionen. Av de 

noterade bolag som bytt från en stor till en annan stor revisionsbyrå har inte alltid 

förtroendet ökat, utan endast de gånger då bytet varit frivilligt för bolaget och bolaget fick 

vara med i valet av en ny revisionsbyrå. Möjligtvis skulle det kunna finnas en skillnad i hur 

de olika revisionsbyråerna agerar och därför sker det en bättre matchning när bolaget själva 

får vara med att välja och därmed ökar förtroendet. Vad vi kunde se var dock att när bytet 

var tvingat och valet inte låg i bolagets händer, märktes ingen minskning i förtroende utan 

den tillträdande stora revisionsbyrån gav ett lika stort förtroende som den avgående byrån. 

Här skulle vi möjligtvis kunna se professionens utbytbarhet enligt Brante (2005), och kanske 

se att de stora revisionsbyråerna är utbytbara, men att en matchning kan öka ett förtroende.  

 

Endast en intervjuperson av de två där bytet skett från en stor till en liten revisionsbyrå, 

kunde svara på jämförelsen av förtroendet mellan den avgående och den tillträdande 

revisorn, och där såg personen ingen skillnad. Tyvärr så var det för tidigt för att kunna se hur 

förtroendet för byråerna förändrades hos den andra intervjupersonen eftersom bytet skett 

nyligen. Ingen koppling kunde göras mellan de intervjupersoner som fått välja revisionsbyrå 

och hur deras förtroende förändrats. För tre personer hade förtroendet ökat, två kände ingen 

skillnad och en uppgav att det var för tidigt för att uttala sig om förtroendet ännu. 

Utbytbarheten leder enligt Brante (2005) till att det skapas ett förtroende för kåren i sin 

helhet, vilket stödjs av att den största delen av representanterna från de noterade bolagen 

också ansåg att förtroendet för revisorn automatiskt skapade förtroende för revisionsbyrån. 

Två av intervjupersonerna höll inte med, där den ena ansåg att det var revisionsbyrån och 

inte revisorn som skapar förtroendet och den andra ansåg att det stämde bättre in för små 

byråer, där revisionsbyråerna i större utsträckning är namngivna efter revisorn. Ett av de 

noterade bolagen tillfrågades aldrig om revisorn automatiskt skapar förtroende för revisions-

byrån då frågan uppkom i senare intervjuer, vilket medför att dennes åsikt i frågan inte 

framgår i studien.  
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Onoterade bolag 

Professionsteori enligt Brante (2005) innebär att det finns en utbytbarhet inom professioner 

och att förtroendet inom en kår är likvärdigt. Resultatet från de onoterade bolagen i studien 

går både i linje och emot Brantes (2005) antaganden. Exempel på när resultatet gick i linje 

med teorin var när det var två onoterade bolag som båda hade bytt från en stor till en annan 

stor revisionsbyrå, och som upplevde att det inte fanns någon skillnad på förtroendet till den 

tillträdande och den avgående revisorn. En av dem var intervjuperson 17 som hade haft en 

negativ upplevelse av bytet, samt hade bytt på moderbolagets begäran. Det andra onoterade 

bolaget som inte upplevde någon skillnad i förtroende hade bytt revisionsbyrå på grund av 

kostnadsskäl. Här kunde revisorn bytas ut mot en annan revisor, det vill säga att båda är 

inom samma kår, och det blev ingen skillnad i förtroendet då båda revisorerna hade likvärdig 

kunskap inom området. Det var ett onoterat bolag som bytte revisionsbyrå vid årsskiftet, som 

tyckte att det var för tidigt att uttala sig om förtroendet för den nya revisorn, vilket är ett 

exempel på när förtroendet och utbytbarheten inom samma kår inte riktigt sammanfaller. 

Med liknande resonemang var det sex intervjupersoner i studien som hade högre förtroende 

för den tillträdande revisorn jämfört med den avgående revisorn, vilket också går emot 

Brantes (2005) argument om utbytbarhet.  

 

Av de sex onoterade bolagen som hade högre förtroende för den tillträdande revisorn, hade 

två bytt på grund av att den tidigare revisorn varit jävig och de två andra onoterade bolagen 

hade bytt till en revisor de haft tidigare, som de av egna erfarenheter tyckte var bättre. Tre av 

de onoterade bolagen hade bytt revisionsbyrå nu vid årsskiftet och hade därmed inte sam-

arbetat särskilt länge med den tillträdande revisorn, men trots detta var förtroendet högre 

för denne. Det höga förtroendet trots den knappa tiden skulle kunna bero på att revisions-

professionen inger förtroende även innan intervjupersonerna haft tid att skapa ett personligt 

förtroende, vilket Carrington (2014) förklarar med att det finns en förväntan på en till-

trädande revisor som tillsammans med intervjupersonens första intryck skapas ett 

förtroende. Av de tre onoterade bolagen som hade bytt på grund av att ägarna eller moder-

bolaget hade bestämt att de skulle byta, var det två som hade högre förtroende för den nya 

revisionsbyrån och för den tredje var det inte någon skillnad på förtroendet för den nya 

byrån. Intervjuperson 13 och 19 bytte på grund av att de hade varit missnöjda med den 

avgående revisorn, och de upplevde ett bättre förtroende för den tillträdande revisionsbyrån.  

 

Vid varje intervju ställdes även frågan om intervjupersonen upplevde att ett förtroende för 

en revisor automatiskt skapar förtroende för revisionsbyrån. Det var fyra personer som tyckte 

att det fanns ett samband i detta. Alla fyra hade ett högre förtroende för den nya revisorn, 

varav två hade bytt nu vid årsskiftet, och de andra två hade bytt för två eller tre år sedan. Det 

var fyra intervjupersoner som inte tyckte att det fanns ett samband mellan förtroendet för 
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revisorn och revisionsbyrån. Av dessa fyra varierade förtroendet för den tillträdande 

revisorn. Intervjuperson 16 hade delade meningar i frågan och svarade: 

 

“Har man haft en revisor ett tag så blir det mer en personlig relation än med 

byrån. Då kommer Pelle, det är inte [den tillträdande byrån] som kommer, 

utan det är Pelle som kommer liksom. Däremot om det kanske händer i början 

på, innan man har [...] fått ett personligt förhållande. Då är det möjligt att 

det kanske skulle påverka.” 

 

Citatet ovan och intervjupersonernas åsikt går att relatera till professionsteorin, då personen 

på företaget kan uppleva ett förtroende till professionen och vad revisionsyrket innebär 

(Brante, 2005; Öhman och Wallerstedt, 2012), och därmed byrån, innan den personliga 

relationen till revisorn har hunnit att utvecklas. Det var ett onoterat bolag som inte fick frågan 

i sin intervju eftersom frågan uppkom i efterhand, vilket ledde till att vi inte vet vad 

intervjuperson 10 har för åsikt i denna fråga. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har likheter och skillnader mellan de noterade och 

onoterade bolagen sammanställts i tabell 7 nedan. 

 

Tabell 7. Jämförande tabell av förtroende mellan tidigare och nya revisorer, byråstorlek 
samt automatiskt förtroende för revisionsbyrån mellan noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Båda typer av bolag visade på revisionskårens utbytbarhet genom att de ansåg att 
förtroendet var det samma för den tidigare revisorn som den nya. 

I båda typer av bolag fanns det tvingande byten som hade lett till ett högre förtroende 
för den nya revisorn. 

De bolag som kunde uttala sig om det förtroendet för den nya revisorn hade fått ett ökat 
förtroende när de bytte från en liten till en stor revisionsbyrå. 

Skillnader Lika många noterade bolag hade samma 
förtroende för den nya revisorn som ökat 
förtroende för den nya revisorn. 

Majoriteten av onoterade bolag hade 
högre förtroende för den nya revisorn. 

Fler noterade bolag ansåg att om det fanns 
ett förtroende för revisorn skapades ett 
automatiskt förtroende för revisionsbyrån. 

Hälften av de onoterade bolagen höll 
inte med om att förtroendet för 
revisorn skapade ett automatisk 
förtroende för revisionsbyrån. 
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7.5 Fördelar med revisionsbyråbyte 

Noterade bolag 

Den generella fördelen med rotationskrav (Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich 

& Roebuck, 2008; Tan & Ho, 2016) och därmed revisionsbyråbyten är att säkerställa 

revisorns oberoende. Trots detta var det endast en av intervjupersonerna som direkt talade 

om oberoende när vi frågade om fördelar, intervjuperson 3, som berättade att styrelsen för 

bolaget tyckte att oberoendet var en fördel. Orsaken till detta kan vara att det är främst 

bolagets ägare samt andra intressenter som lägger störst vikt vid revisorns oberoende, då 

företagsledningen skulle kunna dra nytta av ett obefintligt oberoende. Vissa intervjupersoner 

ansåg att fördelen är att få nya ögon och ny input i samband med ett revisionsbyråbyte. Här 

har vi tolkat det som att nya ögon och ny input även kan ses som ett sätt att säkerställa 

oberoendet.  

 

Två intervjupersoner ansåg att de tillträdande revisionsbyråerna var mer kompetenta och 

hade mer branschspecifik kunskap och här skedde bytet till en stor revisionsbyrå. Det är 

intressant då tidigare forskning (Arruñada & Paz-Ares, 1997) har angivit att en nackdel med 

revisionsbyråbyten är att branschspecifik kunskap går förlorad, medan studiens intervju-

personer menar att de kan få bättre hjälp och en bättre matchning genom att byta till en 

annan revisionsbyrå. Således kan byten vara till fördel för bolag som söker en viss kompetens 

och inte endast en nackdel när det kommer till specifik kunskap. Tre intervjupersoner ansåg 

att fördelen med bytet var att de kunde minska sina kostnader, vilket går emot tidigare 

forskning som ser revisionsbyråbyten som negativa för att det ökar bolagens kostnader 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997). 

 

För de noterade bolagen där intervjupersonerna hade haft en positiv upplevelse kunde vi se 

en tydlig koppling mellan de faktorer som intervjupersonerna ansåg vara viktigast vid ett 

revisionsbyråbyte och de fördelar som de tyckte sig åtnjuta efter bytet. En av intervju-

personerna stack ut då denne tyckte att det inte fanns några fördelar, trots sin positiva upp-

levelse, och detta berodde på att kompetensen och servicen var lika bra innan som efter bytet. 

Intervjupersonerna som hade haft en negativ upplevelse ansåg att fördelarna med bytet var 

att den ena hade fått bättre kunskap om lagar och regler på grund av att det nya revisions-

teamet saknade kompetens och den andra ansåg att nya ögon och ny input är en fördel med 

att byta. Här skedde båda bytena till en stor revisionsbyrå. 

 

Tidigare forskning av DeAngelo (1981) talar om så kallad “low balling” och detta var något 

som intervjuperson 7 tycktes ha upplevt: 
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”Inte helt nöjd med priset, de har inte hållit sig inom det priset som vi kom 

överens om. Men det såg jag som att vi inte heller hunnit bottna i det än, för det 

har ju inte gått så många månader än in på uppdraget. Så vi kommer väl ta 

upp en diskussion om det lite senare i vår.” 

 

Här hade revisionsbyrån lagt ett anbud på ett pris, som också var en av anledningarna till att 

bolaget valde dem, för att sedan debitera extra efter det att tiden gått. ”Low balling” var något 

som endast upplevdes av ett noterat bolag, se tabell 8. Revisionsbyråbyten kan leda till en 

ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna och minska risken för “low balling” enligt några 

av studiens intervjupersoner. Flertalet av intervjupersonerna talade om vikten av att kunna 

sänka revisionskostnaderna genom att byta revisionsbyrå och det verkade övervinna det 

faktum att ett revisionsbyråbyte kan vara kostsamt.  

 

Onoterade bolag 

Det var tre intervjupersoner, där bytet hade skett till en stor revisionsbyrå, som nämnde att 

fördelen med bytet var att man får ny syn på verksamheten, vilket vi även har sett i tidigare 

forskning (Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008; Tan & Ho, 

2016). Den enda som hade upplevt att bytet av revisionsbyrå var negativt sa att fördelen med 

bytet var att bolaget får en nystart. Vi har tolkat detta som att de har uppskattat att få in en 

ny oberoende revisor, något som har identifierats som en fördel med revisionsbyråbyten i 

tidigare forskning (Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008; Tan 

& Ho, 2016).  

 

Det var representanter för två onoterade bolag där bytet hade skett till en stor revisionsbyrå 

som sa att fördelarna med bytet var att få ner kostnaderna. Intervjuperson 11 sa att det blir 

billigare när revisionsbyrån har ett bra samarbete med det onoterade bolagets redovisnings-

byrå och att det underlättar när de kan varandras rutiner och arbetssätt. Intervjuperson 16 

beskrev detta som att det onoterade bolaget kunde pressa priserna på revision genom att byta 

revisionsbyrå, vilket var intressant i och med att tidigare forskning mestadels har konstaterat 

att en av de största nackdelarna med revisionsbyråbyten är ökade kostnader för företaget 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997). Det var även två onoterade bolag som bytte från en stor till en 

annan stor revisionsbyrå som sa att en fördel med bytet var att de upplevde en bättre person-

kemi med deras revisor.  

 

Vid en jämförelse mellan vad intervjupersonerna tyckte var viktiga faktorer vid valet av den 

nya revisionsbyrån och de fördelar som de hade upplevt med bytet, var det endast två bolag 

som uttryckte ett samband mellan dessa, intervjuperson 14 och 16. Intervjuperson 14 sa att 

en viktig faktor vid valet av den nya revisionsbyrån var bland annat kompetens, och för-

delarna med bytet uttrycktes som att det fanns mer kompetens hos de nya revisorerna. 
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Intervjuperson 16 hade endast kostnadsfrågan som en viktig faktor vid valet av den nya byrån 

och uttryckte fördelarna som att de kunde pressa ner priserna. De övriga onoterade bolagen 

i studien hade inte några samband mellan vad de tyckte var viktiga faktorer i valet och de 

fördelar som de hade upplevt med revisionsbyråbytet. Trots detta hade alla utom en intervju-

person positiva upplevelser av bytet, även om de inte uttryckligen berättade att de fick vad 

de sökte efter hos den nya revisionsbyrån. 

 

Tabell 8. Jämförande tabell av fördelar med revisionsbyråbytet, byråstorlek och viktiga 
faktorer vid valet av revisionsbyrå mellan noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Ny syn på verksamheten var en fördel hos vissa bolag i båda kategorierna. 

En fördel ansågs vara att redovisningsbyrån och revisionsbyrån fick ett bättre samarbete 
efter bytet. 

Att få ner revisionskostnaderna var en annan fördel som förekom hos både kategorierna. 

Skillnader De noterade bolagen med en negativ 
upplevelse ansåg att fördelarna med bytet var 
egen ökad kunskap om regleringar och ny 
input på verksamheten. 

Det onoterade bolaget med en negativ 
upplevelse beskrev fördelen med bytet 
som en nystart för bolaget. 

Ett av de noterade bolagen upplevde inga 
fördelar alls. 

Personkemi var en fördel som förekom 
endast hos de onoterade bolagen. 

Ett av de noterade bolagen talade om “low 
balling”. 

Ingen av de onoterade bolagen nämnde 
detta under intervjun. 

 

7.6 Nackdelar med revisionsbyråbyte 

Noterade bolag 

Den huvudsakliga nackdelen med revisionsbyråbyten och rotationskrav enligt tidigare forsk-

ning är de höga kostnaderna bytet medför, både i tid, kunskap och förlorade signaler till 

marknaden (Arruñada & Paz-Ares, 1997). I studien av noterade bolag har den huvudsakligen 

nackdelen enligt intervjupersonerna varit hur tidskrävande ett revisionsbyråbyte kan vara. 

Alla noterade bolag som bytte till en stor revisionsbyrå hade upplevt någon form av nackdel 

med bytet, medan endast ett av de tre noterade bolagen som hade bytt till en liten revisions-

byrå upplevde några nackdelar. Nackdelen som det sistnämnda bolagets representant angav 

var att det inte gick lika smidigt när den nya revisorn skulle utföra revisionen för första 

gången. På liknande sätt förklarade de andra intervjupersonerna, som upplevt nackdelar med 

bytet, att det tar tid att lära upp den nya revisionsbyrån. Flertalet var dock fullt medvetna om 

detta redan innan bytet och försökte förbereda sig för att lägga ner lite mer tid och resurser 
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på bytet. Intervjuperson 2 exempelvis menade att det endast är första året som är jobbigt, 

sedan när år tvås granskning kommer går det smidigt och gör att alla fördelarna med bytet 

tar över.  

Intervjuperson 4 var en av två representanter från de noterade bolagen som talade om 

marknadssignaler vid byten av revisionsbyrå. Vidare sade intervjuperson 4 att bytet kommer 

fram i årsredovisningen och på årsstämman, och att det kan skicka negativa signaler till 

bolagets intressenter om bolaget byter revisionsbyrå för ofta. I linje med detta har tidigare 

forskning talat om att rotationskrav kan dölja dessa signaler och därmed vara till nackdel för 

bolagets intressenter (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Samtidigt ansåg intervjuperson 4 att 

rotationskravet var en positiv åtgärd för att komma åt de bolag och revisionsbyråer som 

orsakar finansiella skandaler, och därför anser vi att både resultatet från vår intervju och 

tidigare forskning går i linje med varandra. Intervjuperson 7 var den andra personen som 

talade om en form av marknadssignal. Enligt intervjuperson 7 valdes en Big 4-byrå för att det 

skickar positiva signaler till marknaden. Inte på grund av att de stora byråerna nödvändigtvis 

är mycket bättre, men deras varumärke ingjuter förtroende och seriositet inför en eventuellt 

framtida försäljning eller börsnotering. Här handlade signalerna mer om att bytet till en stor 

revisionsbyrå är positivt, jämfört med intervjuperson 4 som ansåg att ett byte i sig kan skicka 

ut negativa signaler. Men det är intressant att endast dessa två intervjupersoner såg att byten 

kan skicka olika signaler till bolagets intressenter, även om det är en stor del av tidigare 

forskning (Arruñada & Paz-Ares, 1997). 

 

Trots att ett revisionsbyråbyte är kostsamt för de noterade bolagen ansåg ändå intervju-

personerna att bytet var viktigt för att få nya ögon, sänka kostnaderna för revisionen och 

kanske hitta en bättre matchning med den branschspecifika kunskap som bolagen efter-

frågar. Vi fick en känsla av att det inte egentligen var ett problem utan mer av ett faktum att 

revisionsbyråbyten är tidskrävande, men det betyder inte att byten ska undvikas utan 

fördelarna överväger nackdelarna. Intervjuperson 9 uttryckte det följande: 

 

“Det blev lite mera arbete i själva bytetsfasen, [...] skulle vi låta [den avgående 

byrån] granska Q3 rapporten så hade det varit enklare än att låta [den 

tillträdande byrån] göra det. Men jag vet inte om det [...] är ett problem, för det 

är ganska naturligt att det skulle vara så. Så vi var förberedd på det men i 

övrigt kan jag inte se nåt problem.” 

 

Onoterade bolag 

Tidigare forskning menar att de främsta nackdelarna med rotationskrav och byten av 

revisionsbyrå är de höga kostnader som uppstår, både i extra tid och minskad klientspecifik 

kunskap (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Myers, Myers & Omer, 2003; Jackson, Moldrich & 
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Roebuck, 2008), vilket vi kunde se i studien där det visade sig att de fem intervjupersoner i 

de onoterade bolagen som hade upplevt nackdelar med bytet, också hade upplevt samma 

nackdel. Nackdelen var att det krävdes att bolaget lade ner mer tid och arbete på grund av 

revisionsbyråbytet. Fyra av dessa onoterade bolag hade bytt till en stor revisionsbyrå, men 

även intervjuperson 15, som bytte till en liten revisionsbyrå kände att detta var en nackdel. I 

tabell 9 ser vi att båda kategorier av bolag hade representanter som inte upplevde nackdelar 

med revisionsbyråbytet. Det var dock fler intervjupersoner vid de onoterade bolagen som 

inte upplevde några nackdelar med bytet jämfört med de noterade. En anledning till detta 

skulle kunna vara att de onoterade bolagen eventuellt har en mindre verksamhet, vilket kan 

innebära att de träffar revisorn i mindre utsträckning och därmed har svårare att märka av 

några nackdelar med bytet.  

 

Endast en intervjuperson av de onoterade bolagens representanter talade om att ett byte kan 

skicka ut signaler till bolagets intressenter. Intervjuperson 11 ansåg att vid ett byte var det 

viktigt med en auktoriserad revisor för att skicka ut positiva signaler till olika intressenter 

och visa att bolaget är seriöst. Tidigare forskning talar om att revisionsbyråbyten kan skicka 

negativa signaler till intressenter (Arruñada & Paz-Ares, 1997), men intervjuperson 11 verkar 

istället se möjligheten att vända dessa signaler till något positivt om rätt byte görs. Intervju-

personen såg bytet till en auktoriserad revisor som ett sätt att differentiera sig från oseriösa 

företag, vilket går i linje med tidigare forskning av Ang, Jiang och Wu (2016). Här skedde 

bytet från en liten till en stor revisionsbyrå, vilket också kan vara en bidragande faktor till att 

signalerna istället kan anses som positiva, då bolaget med en större revisionsbyrå också får 

ökad expertis. 

 

Tabell 9. Jämförande tabell av nackdelar med revisionsbyråbytet och byråstorlek mellan 
noterade och onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Det fanns vissa bolag i båda kategorierna som inte ansåg att det fanns någon nackdel med 
bytet. Dock var det fler av de onoterade än de noterade bolagen.  

Inkörningsperioden ansågs vara tidskrävande vid bytet och beskrevs som en nackdel hos 
båda kategorierna. 

Majoriteten av de bolag som hade upplevt någon nackdel med bytet hade bytt till en stor 
revisionsbyrå. 

Skillnad Ett noterat bolag ansåg att en nackdel med 
bytet var att det syntes i årsredovisningen 
och kunde skicka ut negativa signaler till 
bolagets intressenter. 

Endast ett onoterat bolag ansåg att bytet 
kunde skicka ut signaler till bolagets 
intressenter, men denna ansåg att de 
kunde ses som positiva signaler genom 
att en auktoriserad revisor anlitades. 
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7.7 Rotationskrav 

Noterade bolag 

Finansiella skandaler har lett till ny lagstiftning, vilket har lett till det nya rotationskravet i 

Sverige som denna studie tar avstamp från. Likt tidigare forskning (Öhman & Wallerstedt, 

2012) ansåg representanterna i studien att lagstiftningen är en naturlig följd av finansiella 

skandaler och är viktig för att säkerställa kvaliteten inom professionen. Intervjuperson 4 

menade att kravet är en naturlig åtgärd: 

 

“Det känns väl lite konstigt, men jag förstår väl att det är så man får tag på de 

här, som har fuffens för sig, eller hur ska jag säga haha. Det är väl att [en stor 

revisionsbyrå] åkte dit på en miljard kronor i böter för att de säkert har jättebra 

samarbete med [ett stort bolag], som säkert betalar dom fullt upp per år.” 

 

Alla intervjupersoner från de noterade bolagen i studien ansåg att rotationskravet var en 

positiv förbättring av lagstiftningen, till skillnad från de onoterade bolagen, se tabell 10. De 

skandaler som skett har visat att det finns skäl till att göra en förändring, enligt flertalet 

intervjupersoner. Däremot ansåg tre av nio noterade bolag att tio år var alldeles för lång tid 

och att rotationskravet borde varit kortare. Några av intervjupersonerna talade om hemma-

blindhet och att det behövs nya ögon på verksamheten efter en viss tid, samt att bolag 

behöver undvika att relationen till revisorn och revisionsbyrån inte blir för nära och att 

personerna inte börjar agera utifrån ett kamratskap. Vissa av intervjupersonerna ansåg även 

att rotationskravet hjälper till att öka konkurrensen mellan revisionsbyråerna och även skulle 

kunna leda till att kvaliteten på revisorerna ökar. Intervjuperson 6 menade att kvaliteten 

kunde öka: 

“[...] det är ju lätt [...] att man blir blind för vardagen. Så det gäller ju även 

revisorer. Ja, det skulle ju också ställa krav på revisorerna också för tycker 

man inte att dom är bra då kanske man inte tar tillbaks dom sen nån gång, om 

man säger. Eller rekommenderar dom till andra eller så.” 

 

Onoterade bolag 

Vi ställde frågan om hur intervjupersonerna ställer sig till det nya rotationskravet till de 

onoterade bolagen också, även om de inte blir direkt berörda av det nya kravet. Det var åtta 

av de tio onoterade bolag som tyckte att rotationskravet var bra. Tre av dessa tyckte att 

rotationstiden på tio år var en alldeles för lång tidsperiod, och intervjuperson 16 ansåg att 

fem år hade varit en bättre tidsperiod. Det var fem personer som tyckte att rotationskravet 

var bra på grund av att det ökar revisorns opartiskhet och förhindrar att revisorn blir 

hemmablind. Intervjuperson 11 tyckte att rotationskravet borde vara obligatoriskt för fler 

bolag. Intervjuperson 13 ansåg att rotationskravet skulle innebära en ökad kontroll av 
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onoterade bolag, vilket kan knytas an till Gates, Lowe och Reckers (2007) samt Dao, Mishra 

och Raghunandan (2008) som visade att intressenter upplever en ökad kvalitet i de 

finansiella rapporterna vid rotationskrav. Dock ansåg inte intervjuperson 13 att det skulle 

vara ett krav för mindre bolag, för “I mindre bolag vore det ju liksom som att börja om från 

noll”. 

 

Det fanns två personer som inte tyckte att kravet var en bra idé, och intervjuperson 18 beskrev 

att: 

 “[...] de gärna behåller samma revisionsbolag längre om det går, för att det är 

lättare att jobba tillsammans och göra dom här granskningarna om man har 

jobbat ihop länge. För det tar några år att hitta samarbetet.”  

 

Intervjuperson 19 sa att det inte borde finnas ett krav på rotation, men att det borde vara mer 

som en rekommendation, på grund av att det finns både fördelar och nackdelar med ett 

sådant krav. Fördelarna beskrevs som att bolaget får nya ögon på verksamheten, och nack-

delarna att det kan kosta både tid och pengar för bolaget. Intervjuperson 10 tyckte att kravet 

var bra för att det skapar möjligheten att byta till en annan revisionsbyrå som inte är så dyr. 

 

Tabell 10. Sammanställning av jämförelser av rotationskravet mellan noterade och 
onoterade bolag. 

 Noterade bolag Onoterade bolag 

Likheter Majoriteten av alla bolag ansåg att rotationskravet är en positiv lagförändring. 

Vissa bolag i båda kategorier ansåg dock att tio år är för lång tid för ett rotationskrav. 

Båda typerna av bolag anser att rotationskravet säkerställer kvaliteten och opartisk-
heten inom professionen, d.v.s. professionens oberoende. 

Något bolag i båda kategorierna ansåg att rotationskravet kan leda till en konkurrens-
situation, som bl.a. kan sänka priset på revisionen. 

Skillnad Ingen av de noterade bolagen tyckte 
att rotationskravet var negativt. 

Två onoterade bolag såg inte rotationskravet 
som en positiv lagförändring, men däremot 
ansåg en av dessa att det skulle kunna vara en 
rekommendation istället för ett krav. 
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7.8 Tematisk analys av upplevelsen 

Utifrån ovanstående resonemang har vi tematiserat intervjupersonernas upplevelse av 

revisionsbyråbytet för att komma närmare studiens syfte att öka förståelsen av hur 

representanter från företagsledningar upplever ett byte av revisionsbyrå, samt jämföra om 

upplevelserna skiljer sig mellan företagsledningar i noterade och onoterade bolag. 

Tematiseringen har börjat med en uppdelning av upplevelserna grundade på de skäl till byte 

som intervjupersonerna angivit. Vidare har teman bildats av varje skäl i form av en gradering 

av känslan av bytet. Vi har sedan beskrivit vad dessa graderingar av känslor har haft 

gemensamt för att kunna öka förståelsen för hur företagsledningens representanter har 

upplevt revisionsbyråbytena. Tabell 11 nedan är en sammanställning av denna tematiska 

analys. 
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Tabell 11. Tematisk analys av intervjupersonernas upplevelse med intervjuernas nummer 
i parenteserna. 

Anledning till bytet 
Upplevelse 

(Intervjunummer) Känslan bakom upplevelsen 

Kostnad 

Mycket bra 
(2,16) 

● Kunna pressa priset 
● Personkemi var viktigt vid valet 
● Ingen skillnad i förtroende 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Bra 
(4) 

● Upplevde högre prioritet hos nya byrån 
● Inga problem med bytet 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Neutral 
(1,5) 

● Redovisningsbyrån upplevde bytet mer än 
intervjupersonen 

● Inga problem med bytet 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Fick inte välja själva 

Mycket bra 
(8,14) 

● Upplevde jättebra samarbete 
● Lätt att diskutera 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Bra 
(18) 

● Bättre servicenivå 
● Högre prioritering 
● Enda problemet som upplevdes var att det var 

tidskrävande 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Dåligt 
(6,7,17) 

● Upplevdes stökigt och jobbigt 
● Upplevdes väldigt tidskrävande 
● Ingen skillnad på förtroendet (nr 7 & 17) 
● Kunde ha kommit igång tidigare (nr 6 & 7) 

Missnöjd 

Mycket bra 
(10,12,13) 

● Högre förtroende för nya 
● Valde med hjälp av tidigare erfarenhet eller 

rekommendation 
● Inga problem med bytet 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 

Bra 
(15,19) 

● Högre förtroende för nya 
● Föredrar nya revisorn 
● Inga problem med bytet 

Praktiska skäl 

Mycket bra 
(3) 

● Högt förtroende för båda 
● Upplevde bra dialog mellan byråerna 
● Enda problemet som upplevdes var att det var 

tidskrävande 
● Upplevde att kontakten med revisorer i utlandet 

kunde skötts bättre 

Neutral 
(9,11) 

● Upplevde bytet smärtfritt och inget krångel 
● Inget kunde gjorts annorlunda i bytet 
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8. Slutsats och diskussion 

Här presenteras studiens slutsatser samt en diskussion kring vad studien har bidragit till. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1  Studiens slutsatser 

8.1.1 Företagsledningsrepresentanters upplevelser av revisionsbyråbyten 

 
I tabell 11 kan det utläsas att mycket bra upplevelser av revisionsbyråbyten från företags-

ledningarnas perspektiv finns representerade i alla olika anledningar till ett byte, som denna 

studie har undersökt. Således indikerar studien på att anledningen till bytet inte är avgörande 

för hur bytet upplevs av representanterna från företagsledningarna, utan att det är andra 

faktorer som spelar in. Vidare visar tabell 11 att endast en av anledningarna till revisions-

byråbytet resulterade i att företagsledningen hade haft en negativ upplevelse, och detta var 

när representanterna från företagsledningarna inte fick vara med i valprocessen av den nya 

revisionsbyrån. En observation som gjorts i denna studie är att ett tvingande byte av 

revisionsbyrå kan få negativa konsekvenser för företagsledningens upplevelse, om detta 

kombineras med andra faktorer, exempelvis att företagsledningen inte upplever att de får 

den kompetens de behöver eller att de inte är förberedda på den tidskrävande inkörnings-

perioden för de tillträdande revisorerna.  

 

Revisionsbyråns kompetens har ansetts varit en viktig faktor vid valet av revisionsbyrå för 

majoriteten av studiens intervjupersoner och det var även kompetens hos de tillträdande 

revisorerna som saknades vid en av de negativa upplevelserna. Tidigare forskning av bland 

annat DeAngelo (1981) debatterar att revisionsbyråbyten resulterar i att klientspecifik 

kunskap går förlorad, men i denna studies intervjuer har vi sett att representanterna från 

företagsledningarna ofta ansåg att de kunde hitta bättre branschspecifik kunskap och 

experter inom olika områden hos nya revisionsbyråer. Carrington (2010) säger att revisorn 

är begränsad till sin kunskapsbas och därför drar vi slutsatsen att bolag bör anlita en 

revisionsbyrå som kan ge bolaget all den expertis som bolaget kan behöva. Studien går 

därmed delvis emot tidigare forskning och ser inte förlorad klientspecifik kunskap som en 

nackdel till följd av ett revisionsbyråbyte, utan istället ses det som en möjlighet att få bredare 

eller en specialistkompetens.  

 

Majoriteten av representanterna från företagsledningarna ansåg inte att priset var den 

viktigaste faktorn vid revisionsbyråbytet, utan personkemi var den faktor som flest personer 

nämnde. Det var fler noterade än onoterade bolag som såg priset som en avgörande faktor 

för att byta revisionsbyrå. Vissa företagsledningar tog in offerter från olika revisionsbyråer, 
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men i slutändan var det rekommendationer och den känsla företagsledningen fick när de 

mötte den blivande revisorn, som avgjorde valet i de flesta fallen. Personkemi mellan 

företagets representant och revisorn kan leda till ett bra samarbete, vilket även kan leda till 

en nöjd företagsledning, som kan känna trygghet och ett högre förtroende för revisionsbyrån. 

Vi uppfattade att Brantes (2005) teori om utbytbarhet inom en kår inte alltid stämde då vissa 

företagsrepresentanter fick högre förtroende för sina nya revisorer och letade efter en viss 

typ av personkemi, vilket inte alla revisorer verkade ha. Vi tror därför att det är viktigt för 

företagsledningen att vid ett val av revisionsbyrå se till att träffa den blivande revisorn och 

dess team för att se om rätt personkemin finns. Då föreligger det en större chans att även 

bytet upplevs positivt och att företagsledningen även är nöjd med revisionsbyrån efter bytet.  

 

Flertalet av representanterna från företagsledningarna gjorde valet av revisionsbyrå baserat 

på egna erfarenheter eller interna respektive externa rekommendationer. Alla utom tre av 

dessa personer ansågs sig ha en bra eller mycket bra upplevelse av bytet. De andra tre hade 

en neutral upplevelse, men skulle ändå kunna ha ansetts ha haft en bra upplevelse beroende 

på hur kodningen för deras svar gjorts; ingen upplevelse alls, relativt smärtfritt och inget 

krångel. Generellt sett visar studien på att rekommendationer har lett till bra upplevelser, 

vilket ytterligare talar för vår upptäckt att personkemi och bra samarbeten är viktiga för en 

positiv upplevelse. 

 

Revisionsbyråbyten ansågs vara tidskrävande av merparten av de företagslednings-

representanter som intervjuades i studien. Dock kunde vi se att de representanter, som hade 

förberett sig och sin avdelning på att ett byte innebär merarbete och att det kommer vara 

tidskrävande, tenderade även att få en positivare upplevelse av revisionsbyråbytet. I linje 

med tidigare forskning av såväl Arruñada och Paz-Ares (1997) som Jackson, Moldrich och 

Roebuck (2008) och Myers, Myers och Omer (2003) indikerar därmed studiens resultat att 

det inte går att komma ifrån att ett revisionsbyråbyte är tidskrävande. Dock kan bra för-

beredelse leda till en bättre upplevelse av bytet. De representanter som hade upplevt negativa 

revisionsbyråbyten ansåg att bytet hade kunnat göras annorlunda. Representanterna tyckte 

att de kunde ha kommit igång tidigare med planeringen inför revisionsbyråbytet, eller att 

företagsledningen hade kunnat ställa mer frågor till den tillträdande revisionsbyrån. 

Slutsatsen vi kan dra från detta, är att vi rekommenderar företagsledningar att i framtiden 

planera väl inför ett byte av revisionsbyrå, komma igång i tid och att våga fråga den till-

trädande revisionsbyrån om något är oklart. På detta sätt kan den stress som studiens 

intervjupersoner upplevde kanske undvikas och bytet kan upplevas ännu mer positivt.  

 

Alla de noterade bolagens representanter, som också påverkas av det nya rotationskravet, 

ansåg att rotationskravet är en positiv lagförändring.  Att så är fallet är inte så överraskande 

om vi tittar på tidigare forskning av Gates, Lowe och Reckers (2007) samt Dao, Mishra och 
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Raghunandan (2008), som menar att intressenter upplever att rotationskrav leder till ökad 

kvalitet på de finansiella rapporterna. Därmed gynnas företagsledningen av att intressent-

erna känner en större trygghet kring företagets information och rapporter. Då endast de 

företagsledningar som blivit tvingade till ett revisionsbyråbyte hade haft en negativ 

upplevelse, kan oro skapas för att det nya rotationskravet kommer att leda till fler negativa 

upplevelser. Skillnaden blir dock att rotationskravet endast tvingar företagen att byta 

revisionsbyrå och inte att kravet bestämmer vilken revisionsbyrå bolaget ska byta till. 

Därmed har företagsledningen en chans att påverka sin upplevelse genom att medverka i 

valprocessen. I denna studie har vi observerat att om personer i företagsledningen inte aktivt 

medverkat i valprocessen kan en negativ upplevelse av revisionsbyråbytet uppstå. En slutsats 

som kan dras av denna studie är att det inte finns någon anledning till att tro att framtida 

tvingade revisionsbyråbyten, som uppstår på grund av rotationskravet, nödvändigtvis 

kommer att leda till negativa upplevelser för företagsledningen om de deltar i valprocessen.  

 

8.1.2 Jämförelse av noterade och onoterade bolag 

Utifrån denna studie har vi funnit likheter och skillnader mellan hur noterade och onoterade 

bolag har upplevt revisionsbyråbyten. Likheterna är att majoriteten av alla bolag har bytt till 

en stor revisionsbyrå och valet av den nya byrån baserades i de flesta fallen på referenser eller 

egna erfarenheter. Majoriteten av alla bolag hade även haft en positiv upplevelse av revisions-

byråbytet, samt att de upplevde att en fördel med bytet var att företagsledningen fick en ny 

syn på verksamheten. De representanter som hade upplevt någon nackdel med bytet hade 

bytt till en stor revisionsbyrå. En annan likhet var även att alla utom två representanter ansåg 

att det nya rotationskravet är en positiv lagförändring. 

 

De största skillnaderna av de upplevda revisionsbyråbytena mellan noterade och onoterade 

bolag var att personkemi var viktigare för noterade bolag och att dessa bolag även tog in fler 

offerter, när kostnaden var en viktig faktor vid valet av ny revisionsbyrå. Det var fler noterade 

bolag som hade en redovisningsbyrå, och därmed inte upplevde bytet i lika stor utsträckning 

som de onoterade. Representanterna från de noterade bolagen hade en kortare genomsnittlig 

anställningstid än representanterna från de onoterade bolagen. Majoriteten av representant-

erna från de onoterade bolagen hade ett högre förtroende för den nya revisorn. En annan 

skillnad mellan bolagstyperna var att en representant från ett noterat bolag uttryckte att det 

var en negativ signal utåt att byta revisor för ofta, medan en representant från ett onoterat 

bolag ansåg att det var en positiv signal utåt att byta till en seriös och auktoriserad revisor. 
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8.2 Studiens kunskapsbidrag 

Tidigare forskning har studerat införda rotationskrav i olika länder och undersökt för- och 

nackdelar med rotationskravet. Då rotationskravet nyligen är infört i Sverige har denna 

studie utgått från revisionsbyråbyten som inte varit initierade av rotationskravet. Vårt bidrag 

med att undersöka hur revisionsbyråbyten har upplevts, har varit i syfte att skapa ökad 

kunskap och förståelse för hur företagsledningen upplever revisionsbyråbyten, samt om 

upplevelsen skiljer sig mellan onoterade och noterade bolag, för att kunna göra framtida 

tvingade byten smidigare. Det nya rotationskravet i Sverige påverkar börsbolag och vissa 

finansiella bolag, och dessa bolag kommer att behöva byta revisionsbyrå i en större 

utsträckning i framtiden. Med kunskapen om vad som gör att ett revisionsbyråbyte upplevs 

positivt, är förhoppningen att byten i framtiden kan undvikas att upplevas negativt. 

 

Studien har endast undersökt hur representanter från företagsledningar har upplevt bytet av 

revisionsbyrå, då det är företagsledningen som i störst utsträckning kommer i kontakt med 

revisorn, samt har den löpande kontakten och samarbetet med denne. Därmed bidrar 

studien med kunskap om vad företagsledningar, och även vad revisorer, bör tänka på för att 

revisionsbyråbyten ska gå så smidigt som möjligt, då det kan påverka den löpande verksam-

heten i företaget. Denna kunskap har sammanställts i en lista med goda råd till företags-

ledningar inför framtida revisionsbyråbyten: 

 

1. Inför valet av en ny revisionsbyrå bör ni se över vilken kompetens och bransch-

specifik kunskap just er verksamhet behöver. Se sedan till att de revisionsbyråer ni 

väljer mellan har möjlighet att tillgodose dessa behov. 

2. Rådfråga era branschkollegor, eller varför inte någon kollega internt, om de har 

någon revisor att rekommendera. Vi har sett att rekommendationer ofta leder till 

positivt upplevda byten. 

3. Boka in ett möte med de olika revisionsbyråerna ni väljer mellan för att få en 

möjlighet att känna av personkemin mellan er. Även om offerter och prisbilden kan 

vara viktigt för er verksamhet, är det lika viktigt att ni kan känna trygghet och 

förtroende för den nya revisorn samt känna att samarbetet kan fungera. 

4. Börja planera för bytet i tid. Revisionsbyråbyten är tidskrävande och det är viktigt att 

ni har tid att planera för den första revisionen med den tillträdande byrån. Det är 

även viktigt att ni har tid att lära känna det nya revisionsteamet samtidigt som det 

ger dem tid att sätta sig in i er verksamhet. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens begränsningar finns det behov av att i framtiden forska vidare inom detta 

område. Det hade varit intressant att utföra en fallstudie där fler representanter i en företags-

ledning undersöks, för att kunna få andra intressanta aspekter på hur ett revisionsbyråbyte 

upplevs, än vad vår studie har genererat. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att utföra 

en annan fallstudie över hur alla parter i det tredimensionella förhållandet mellan företagets 

ägare, revisor och företagsledning har upplevt ett och samma revisionsbyråbyte.  

 

En framtida intressant aspekt vore att undersöka hur tvingade revisionsbyråbyten initierade 

av det nya rotationskravet har upplevts av företagsledningar i Sverige. Vidare forskning 

skulle även kunna undersöka hur svenska revisionsbyråer påverkas konkurrensmässigt av 

detta rotationskrav. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Namn? 

2. Namn på företag? 

3. Vad har företaget för verksamhet/inom vilken bransch? 

4. Position i företaget/Befattning? 

5. Antal år på företaget? 

 

Forskningsfrågor 

Bakgrund 

1. Hur ofta kommer du i kontakt med revisorn och revisionsbyrån? och i vilket 

sammanhang? 

2. Vilken revisionsbyrå bytte ni från, och vilken byrå bytte ni till? 

3. Varför bytte ni revisionsbyrå? 

4. Fanns det något hos den tidigare byrån som ni inte var nöjda med? 

5. När bytte ni revisionsbyrå? 

6. Hur länge hade ni haft den tidigare byrån innan ni bytte? 

7. Beskriv vad du tycker är de viktigaste egenskaperna hos en revisor. 

 

Valprocess 

8. Kan du beskriva hur ni valde er nya revisionsbyrå, och hur det gick till? 

a. Hur många revisionsbyråer valde ni emellan? 

b. Kan du beskriva hur ni resonerade mellan små och stora revisionsbyråer? 

c. Vilka är de viktigaste faktorerna vid valet av revisionsbyrå för er?  

ex. kostnadsskäl, kompetens, branschkunskap 

d. Kan du beskriva hur ni valde ut er revisionsbyrån bland alla andra byråer?  

(Tidigare: Beskriv hur ni gick tillväga för att välja ut kandidater.) 

 

Upplevelsen av revisionsbyråbytet 

9. Kan du beskriva hur du upplevde bytet av er revisionsbyrå? 

a. Är du nöjd med bytet? - utveckla varför/varför inte? 

b. Kan du beskriva några problem med bytet?  

c. Berätta om din känsla/förtroende för den nya byrån? 

d. Anser du att förtroendet för revisorn automatiskt skapar förtroende för 

revisionsbyrån och tvärtom? 

e. Kan du beskriva hur de nya representanterna passar in i ert företag? 



  

 
 

f. Beskriv fördelar och nackdelar med bytet. 

10. Granskade den nya revisorn tidigare års material? 

11. Kan du beskriva hur du upplevde överlämnandet av material mellan byråerna? 

a. Hur upplevde du interaktionen mellan tidigare och ny revisionsbyrå? 

i. Märkte du av någon alls? 

ii. Behövde du medla eller lämnade tidigare byrå över material till den 

nya? 

12. Upplever du att företaget eller någon av revisionsbyråerna kunde ha gjort något 

annorlunda? (Kan du utveckla?) 

 

Jämförelse mellan tidigare och ny revisionsbyrå 

13. Hur skulle du jämföra samarbetet och arbetssättet med den tidigare byrån jämfört 

med hur det är nu? 

a. Vilket samarbetssätt/arbetssätt föredrar du? 

14. Kan du beskriva om det är någon skillnad i dialogen mellan er och er revisor? 

15. Kan du beskriva hur du upplever förtroendet för tidigare respektive ny revisor?  

 

Tidigare erfarenheter 

16. Har du upplevt något tidigare revisionsbyråbyte? 

a. Kan du beskriva den upplevelsen jämfört med det senaste bytet? 

b. Hur ofta har ni bytt revisionsbyrå på ert företag? 

 

Generella frågor 

17. Hur ställer du dig till det nya rotationskravet? 

18. För mindre bolag har de tagit bort krav på revisor helt och hållet, vad tycker du om 

det? 

 

Avslutande frågor 

1. Är det något du vill tillägga eller komplettera? 

2. Har du några frågor? 
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