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Sammanfattning  
Regleringen gällande revisorsrotationen syftar till att stärka revisorers oberoende men tidigare forskning 
har dock påvisat diverse påföljder som kan anses som både negativa och positiva för revisorernas 
arbete. Således förekommer det många oeniga resultat angående revisorsrotationens olika effekter i 
den tidigare forskningen.  
 
Syftet med denna studie är att förklara revisorsrotationens effekter utifrån ställningstagandet hos 
revisorer i olika byråtillhörigheter och professionella karriärer. För att uppnå syftet har litteratur som 
behandlar revisorsrotationen, byråtillhörighet och revisorsprofessionen använts. Utifrån den tidigare 
forskningen 
har   studien   utformat   åtta    hypoteser   som behandlar    revisorsrotationens   ekonomiska   effekter, 
förtroendeeffekter och kvalitetseffekter. För att testa hypoteserna användes en webbaserad 
enkätundersökning riktad till revisorer som arbetar på små och stora revisionsbyråer i Sverige.   
 
Denna studie påvisar att revisorer med längre erfarenhet inom revisionsbranschen har en mer negativ 
syn på rotationens förtroendeeffekter. Studien bekräftar även att revisorerna anser att regleringen 
överlag är nödvändig för revisionsbranschen vilket även stöds av den tidigare forskningen. Däremot 
kunde studien inte påvisa någon skillnad i ställningstagandet hos revisorer i olika byråtillhörigheter. 
Likaså kunde ingen skillnad påvisas mellan revisorer med olika långa professionella karriärer och 
rotationens ekonomiska effekter och kvalitetseffekter.  
 
Studiens viktigaste bidrag är uppmärksammandet av revisorsrotationens effekter för revisionsbyråer och 
deras klientföretag. På så sätt blir revisionsbyråerna mer medvetna om rotationens påföljder vilket 
innebär att de eventuellt kan införa åtgärder för att hantera dessa. Studien kan även visa sig relevant för 
klientföretagen då studien bidrar med ökade kunskaper om hur regleringen påverkar revideringen av 
deras räkenskaper.  
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Abstract  
Mandatory audit rotation aims to improve auditor’s independence however previous research has 
shown that the regulation can cause both advantages and disadvantages on the audit profession. 
Researchers are therefore in a disagreement over whether or not the effects caused by the 
regulation are considered to be favourable or damaging to auditors.  
 
The purpose of this study is to explain mandatory audit rotation based on audit firm affiliation and 
auditors’ professional careers. A considerable amount of previous literature and research papers 
have been examined in order to reach the purpose of this study. Eight hypotheses have been 
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main effects caused by the regulation, namely effects related to economics, public assurance and 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till varför revisorsrotation är ett relevant och 

omtalat uppsatsämne inom revisionsbranschen. Implementeringen av den nya 

lagstiftningen gällande revisorsrotation har gett upphov till diverse effekter, bland annat 

ekonomiska effekter, förtroendeeffekter och kvalitetseffekter. Dessa effekter kan även 

skilja sig mellan olika byråtillhörigheter och professionella karriärer. Vidare kommer 

tidigare forskning inom ämnet att introduceras, samt vilka brister den haft och vilka 

bidrag den medfört. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställning.    

1.1 Bakgrund  

Revision är ett mångfacetterat begrepp och kan brytas ner i ett flertal beståndsdelar. 

Enligt Sevenius (2020) definieras begreppet som en kritisk granskning av ett bolags 

räkenskaper och bolagsledningens förvaltning, utförd av en revisor. Revision har en vital 

roll för företagen, bland annat eftersom den syftar till att skapa trovärdighet till externa 

intressenter såsom investerare, leverantörer, borgenärer och myndigheter. När 

revideringen sker av bolagets räkenskaper har revisorn ett antal övergripande mål som 

måste följas. Det innebär att revisorn med rimlig säkerhet intygar att räkenskaperna inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, och uttalar sig om räkenskaperna enligt kraven i ISA 

(IFAC, 2010).  

 

Revision är både väsentligt och nödvändigt för att en tillit överhuvudtaget ska kunna 

finnas till bolagen efter diverse skandaler som skett genom tiderna (Power, 2003). 

Kreugerkraschen, som var en av de större skandalerna i svensk historia, innebar en 

förändring av revisionsbranschen. Under denna skandal år 1932 ifrågasattes bland annat 

revisorns förtroende och självständighet gentemot företagen, och av denna anledning blev 

revisionen allt mer essentiell. Allt fler regleringar blev aktuella i samband med kraschen, 

mer specifikt gällande revisorns oberoende (Partnoy, 2009).    

 

Enligt 20 § revisorslagen (SFS 2001:883) ska en revisor utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sitt ställningstagande. Anledningen 

till att revisorns oberoende alltid varit av stor betydelse för rollen som revisor beror bland 

annat på de olika förväntningarna från diverse intressenter (Johansson, Häckner & 
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Wallerstedt, 2005). En fungerande ekonomi kräver att informationen som kommuniceras 

till intressenterna ska vara tillförlitlig. Därav skapar revisionen ett förtroende mellan 

företag, ägare och andra intressenter. En åtgärd revisorn ska utföra för att generera hög 

trovärdighet och hög revisionskvalité är att bibehålla sitt oberoende gentemot sina 

klienter (Moberg, 2003). Oberoendet kan delas upp i två komponenter enligt IFAC, 

synbart oberoende och faktiskt oberoende. Synbart oberoende avser omgivningens 

uppfattning om revisorn medan faktiskt oberoende handlar om revisorns förmåga att 

fullgöra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet. Bestämmelserna angående 

revisorsrotationen utformades av Europaparlamentet år 2014 men implementerades inte i 

Sverige förrän i juni år 2016. EU utformade nya revisorsförordningar som främst innebar 

att revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagets intressenter 

och att revisionsutskotten fick flera uppgifter och skulle finnas i fler företag. Därtill 

skärptes kraven på revisorns oberoende, bland annat när det gäller möjligheten att lämna 

rådgivning till en revisionskund, samt genom implementeringen av revisorsrotationen 

som mer specifikt innebär att revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse som innehas 

av personvald revisor måste avslutas efter sju år (Halling, 2016).    

 

Revisorsrotation innebär utöver vad som nämnts ovan att en karenstid på fyra år gäller 

efter de sju åren som revisorn reviderat företaget, vilket innebär att revisorn inte får åta 

sig uppdrag för samma klients räkning inom dessa fyra åren (Regeringen, 2016). Företag 

av allmänt intresse definieras i 2 § 9 punkten revisorslagen (SFS 2001:883) och avser de 

företag som uppfyller kriterierna i denna lag. Syftet med revisorsrotationen är att minska 

risken för revisorns vänskapshot som kan uppstå i samband med en långvarig 

revisionsperiod hos samma klient, vilket i sin tur är ett hot för revisorns faktiska och 

synbara oberoende (FAR Online, 2020).   

1.2 Problematisering  

Revisorsrotation är en relativt ny reglering som implementerats i många länder runt om i 

världen, såsom Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, 

Tyskland, USA och Österrike. Alla dessa länder har med andra ord infört en obligatorisk 

revisorsrotation men utformat den på olika sätt. Ett sätt som skiljer utformningen av 

regleringen är bland annat tidsperioden, vilket redogörs för i tabell 1.1 nedan. Varje land 

har sitt egna revisionslandskap, vilket medför att länderna har egna perspektiv på lagar 
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och regleringar. I Kanada infördes rotationsregleringen i ett tidigare skede i relation till de 

andra länderna, vilket bland annat grundar sig i Home Bank of Canada kraschen år 1923, 

samtidigt som Singapore införde rotationen på grund av den finansiella krisen år 2008. 

Enron skandalen år 2001 och revisionsbyrån Arthur Anderssons fall gjorde ett stort 

avtryck på det amerikanska revisionslandskapet och gav upphov 

till Sarbanes Oxley Act (Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015). Således har intresset och 

diskussionen om revisorsrotation lyfts fram i tider av finansiella skandaler och kriser 

(Ewelt-Knauer, Gold & Pott, 2012).    

Tabell 1.1 Revisorsrotationens tidsperiod 

Land Rotationstid 

Frankrike 6 år 

Italien 7 år 

Kina 5 år 

Nederländerna 7 år 

Singapore 5 år 

Storbritannien 5 år 

Sverige 7 år 

Tyskland 5 år 

USA 5 år 

Österrike 5 år 

(Baserad på Cameran et al. 2015, s. 7) 

Regleringen gällande revisorsrotationen har naturligtvis en stor påverkan på revisorernas 

arbete. Därför är det också begripligt att revisorer har starka synpunkter gällande 

regleringen. Forskningen visar att det finns ett flertal bakomliggande faktorer till 

revisorernas ställningstagande gentemot revisorsrotationen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dessa faktorer kan förklaras både på en individnivå och en organisatorisk nivå. Den 

enskilda revisorns ställningstagande gentemot regleringen kan exempelvis variera 

beroende på hur många års erfarenhet och utbildning som han eller hon har. Revisorns 

ålder och position i byrån kan också påverka hur han eller hon ställer sig till regleringen 

(Conroy, Emerson & Pons, 2010). En revisor ska utföra sitt uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sitt ställningstagande och i sina beslut. Besluten som 

revisorn tar kräver god kunskap och professionellt omdöme, vilket i sin tur kräver 

erfarenhet. Ju längre tid revisorn arbetat med revision desto mer erfaren blir revisorn. 

Revisorns erfarenhet inom branschen samt hans eller hennes position i organisationen kan 

uttryckas som revisorns professionella karriär. På den organisatoriska nivån kan å andra 

sidan byråtillhörigheten ha betydelse, där skillnader kan förekomma mellan byråer 
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inom Big Four och non-Big Four. Att tillhöra en större eller mindre revisionsbyrå kan ha 

stor inverkan på revisorernas ställningstagande eftersom både företagskulturen och 

organisationens resurser kan skilja sig kraftigt baserat på storleken på byrån 

(Vaicekauskas, 2014).    

 

Revisorsrotationen har medfört ett flertal effekter som påverkat revisionsbranschen, där 

de mest framträdande effekterna är de ekonomiska effekterna, förtroendeeffekterna och 

kvalitetseffekterna. De ekonomiska effekterna av regleringen innebär bland annat större 

kostnader för revisorn och revisionsbyrån. Dessa kostnader kan omfatta kunskap, tid och 

monetära medel. Att undantagslöst behöva byta ut sin revisor kan i många fall vara 

mycket kostsamt för revisorer och revisionsbyråer. När en revisor roteras ut tappar han 

eller hon också den företagsspecifika kunskapen som byggts upp. Detta innebär att den 

nya revisorn som tar över tvingas bygga upp denna kunskap på nytt, vilket kan leda till 

brister i revisionen. Den nya revisorn behöver med andra ord lägga ner mycket mer tid för 

att undvika att dessa brister uppkommer i revisionen, vilket kan bli kostsamt både för 

revisorn och klienten (Arruñada & Paz-Ares, 1997). Vidare uppkommer även effekter på 

förtroendet för revisorn genom den obligatoriska rotationen. Power (2003) genomförde en 

studie som talar för att rotationsreglerna kan anses som ett tillvägagångssätt för att stärka 

legitimiteten hos en revisor eftersom åtgärden tydligt syns utåt. Denna effekt är sålunda 

fördelaktig för revisorerna eftersom deras oberoende inte längre anses lika hotat hos 

intressenterna (Daugherty, Dickins, Hatfield & Higgs, 2012). Den tredje effekten av 

revisorsrotationen är kvalitetseffekterna som är starkt kopplad till revisorns oberoende 

vilket i sin tur påverkar kvalitén på revisionen. Detta innebär att om revisorns oberoende 

gentemot sin klient går förlorad så är risken för en låg revisionskvalité betydligt högre 

(Bandyopadhyay, Chen och Yu, 2014). När det gäller revisorsrotationen anses oberoendet 

påverkas när revisorn har ett längre uppdrag med klienten, vilket i sin tur ökar risken för 

att det ska uppstå ett vänskapshot. Ifall revisorn bildar ett vänskapsförhållande med 

klienten kommer revisorn inte kunna ge en rättvis och objektiv bild av företagets 

räkenskaper, vilket innebär att revisionskvalitén reduceras (Chia-Ah & Karlsson, 2010).    

 

När det förekommer nya regleringar tillämpat på en yrkesprofession kommer det frekvent 

att dyka upp debatter vare sig regleringen är gynnsam eller ogynnsam. Revisorsrotation är 

ett ämne som har resulterat i ett flertal studier. Många av dessa studier undersöker primärt 
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sambandet mellan revisorsrotationen och revisionskvalitén (Bandyopadhyay et al. 2014; 

Cameran, Prencipe & Trombetta, 2014; Krishnan & Zhang, 2019). Vidare argumenterar 

Krishnan och Zhang (2019) för att tillämpningen av regleringen medför ett centralt 

dilemma, då många inom revisionsprofessionen anser att rotationen är onödig och med 

stor sannolikhet kan skada revisionskvalitén. Ovanstående studier har således utgått från 

olika metoder för att komma fram till sina resultat. Av denna anledning är 

det även förståeligt att resultaten varierar i de olika studierna. En revisors oberoende 

är även ett subjektivt och komplext ämne som mestadels handlar om att göra avvägningar 

och bedömningar (Jacobsen, 2002). För att hantera oberoendeproblematiken kommer 

denna studie att dra starka korrelationer mellan revisorns oberoende och revisorns 

förtroende, för att på så sätt tydliggöra oberoendebegreppet (Rickett, Maggina & Alam, 

2016). Revisorsrotationen har följaktligen inte endast lämnat påföljder på revisorns arbete 

utan även lämnat forskningen med skilda meningar kring huruvida påföljderna övervägs 

av bra eller dålig karaktär. Tidigare forskning har med andra ord undersökt vilka aspekter 

av revisorsrotationen som kan anses gynnsamma och ogynnsamma (Cahan & Sun, 

2015; Cameran, et al. 2015; Ewelt-Knauer et al. 2012). Vi vill i denna studie ta reda på 

hur revisorerna ställer sig till regleringen samt förklara revisorsrotationens effekter utifrån 

revisorers byråtillhörighet och professionella karriär. Revisorns ställningstagande 

gentemot revisorsrotationen är viktig att undersöka eftersom implementeringen påverkar 

professionens dagliga verksamhet. Det är därför revisorerna själva som i högsta grad har 

kännedom gällande revisorsrotationens effekter (Jacobsen, 2002).    

 

Tidigare studier inom ämnet är även i de flesta fall grundade på en kvantitativ metod 

vilket är fördelaktigt på så sätt att metoden vanligtvis är storskalig. Resultaten är således 

statistiskt sett tillförlitliga och möjliga att generalisera (Denscombe, 2018). De tidigare 

studierna har dock främst fokuserat på hur revisorsrotationen påverkat revisionskvalitén 

och inte tagit stor hänsyn till de övriga effekterna som regleringen gett upphov till 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997; Cameran et al. 2015; Firth, Rui & Wu, 2012; Krishnan & 

Zhang, 2019). Revisionskvalitén är onekligen en relevant faktor som påverkats av 

revisorsrotationen men övriga faktorer såsom den ekonomiska effekten och 

förtroendeeffekten är minst lika betydande med tanke på att även dessa effekter har ett 

stort inflytande på revisorns arbete (Chen, Liu, Luo & Suzuki, 2017). De ekonomiska 

effekterna av regleringen kan vara av stor betydelse för mindre byråer eftersom att 
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kostnaderna vid förlusten av den företagsspecifika kunskapen kan bli avsevärd. Även om 

förtroendeeffekterna har ett starkt samband med kvalitén på revisionen är det värt att 

poängtera vikten av just effekterna på förtroendet som regleringen ger. Det är viktigt att 

skilja på dessa effekter då förtroendeeffekterna lyfter fram oberoendeproblematiken i 

större uträckning än vad kvalitetseffekterna gör. Följaktligen finns det utrymme i 

forskningen för en mer heltäckande studie som även tar hänsyn till övriga effekter av 

rotationen utöver kvalitetseffekterna, såsom de ekonomiska effekterna 

och förtroendeeffekterna. För att ytterligare nyansera forskningen kring revisorsrotationen 

kommer faktorer som byråtillhörighet och professionell karriär att undersökas.   

 

De tidigare studierna kring revisorsrotation bygger vanligtvis på att undersöka ett flertal 

reviderade bolags räkenskaper och på så sätt avgöra om revisionskvalitén påverkas 

positivt eller negativt (Arthur, Endrawes & Ho, 2017; Garcia-Sánchez, Gallego-Álvarez, 

Rodriguez-Dominguez, Cuadrado-Ballesteros & Garcia-Rubio, 2014). Detta lämnar ett 

ytterligare utrymme för att istället undersöka revisorns perspektiv gentemot rotationen 

och dess effekter för att därigenom kontrollera ifall revisorsrotationen är fördelaktig 

enligt revisorerna. Anledningen till att revisorernas perspektiv på rotationen både är 

relevant och intresseväckande är på grund av att revisorer är en av de professioner som 

påverkats i störst utsträckning av regleringen (Jacobsen, 2002). Forskningen om 

revisorsrotationen visar på en oenighet gällande om rotationen är fördelaktig eller 

opraktisk. Av denna anledningen är det högst relevant att fortsätta studera ämnet för att 

på så sätt få en mer konkret uppfattning av regleringen. Även om lagen gällande 

revisorsrotation infördes med revisorernas oberoende i åtanke påverkas även företagen 

och övriga intressenter av regleringen eftersom rotationen kan bli kostsam även för dem. 

Därtill kan även företagens rykte påverkas av att vara involverad med en icke-oberoende 

eller icke-förtroendeingivande revisor (Tepagul & Lin, 2015). Vi är därav medvetna om 

att företagen och övriga intressenter också påverkas av rotationsregleringen, dock har 

dessa valts att inte vara i fokus för denna studie. Således är företagens perspektiv på 

regleringen givetvis också relevant att undersöka och bör därför inte förbises av framtida 

uppsatser.    

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara revisorsrotationens effekter utifrån 

ställningstagandet hos revisorer i olika byråtillhörigheter och professionella karriärer.   
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Frågeställning: Hur skiljer sig ställningstagandet till revisorsrotationen mellan revisorer i 

olika byråtillhörigheter och professionella karriärer.   
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2. Teoretisk referensram 

Syftet med uppsatsen är att förklara revisorsrotationens effekter utifrån revisorers 

byråtillhörighet och professionella karriär. Det här kapitlet kommer utgå ifrån att belysa 

revisorns roll för att på så sätt kunna bygga förståelse för vikten av oberoendet. 

Oberoendet har i sin tur, som tidigare nämnts, gett upphov till revisorsrotationen som 

frambringat de ekonomiska effekterna, förtroendeeffekterna och kvalitetseffekterna. 

Vidare kommer professionsteorin, agentteorin och legitimitetsteorin att behandlas för att 

kunna förklara vikten av rollen som revisor och dennes oberoende samt för att belysa 

revisorns behov av att framstå som självständig och objektiv (Deegan & Unerman, 2006). 

Institutionell teori kommer även tas upp för att tydliggöra revisorers ställningstaganden i 

de olika byråtillhörigheterna (Albu & Mustata, 2013). I kapitlets tre sista avsnitt 

presenteras en mer djupgående beskrivning av revisorsrotationens effekter samt en 

förklaring till hur effekterna påverkas av revisorers byråtillhörighet och professionella 

karriär. Slutligen presenteras studiens modell som förklarar hur studiens kärnbegrepp 

hänger ihop.    

2.1 Teorianvändning  

Genom att undersöka revisorernas ställningstagande till revisorsrotationens effekter kan 

studien testa hur byråtillhörighet och professionell karriär förklarar revisorers syn på 

revisorsrotationens effekter. Agentteorin har valts som utgångspunkt för denna studie, då 

teorin behandlar relationen mellan företagsledningen, ägarna och revisorn. Agentteorin 

förklarar även hur revisorns oberoende är avgörande för att ägarna ska kunna lita på 

företagsledningens beslutstagande (Antle, 1982; Jens & Meckling, 1976).    

 

En ytterligare teori som valdes att inkluderas i studien är legitimitetsteorin som utgår ifrån 

att företagen måste agera utifrån samhällets ramar och normer. Enligt denna teori vill 

både revisorn och företagen försäkra sig om att deras agerande anses legitimt utåt, och 

vidtar därför diverse åtgärder för att åstadkomma denna legitimitet. Revisorsrotationen 

kan därför betraktas som en åtgärd som revisorn följer för att på så sätt framstå 

som förtroendeingivande för allmänheten. Legitimitetsteorin belyser även revisorns 

behov av att framstå som självständig och objektiv i sitt arbete (Deegan & Unerman, 

2006). Institutionell teori har många likheter med legitimitetsteorin då båda antyder att 

organisationer påverkas av samhället vilket innebär att organisationerna med tiden 
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kommer likna varandra mer och mer. Institutionell teori förklarar således hur olika 

organisationer inom samma bransch agerar och anpassar sig efter varandra, vilket i sin tur 

förklarar revisorers ställningstagande i olika byråtillhörigheter (Deegan & Unerman, 

2011).    

 

Därutöver har analysmodellen resonerats kring eftersom denna modell är direkt kopplad 

till revisorns dagliga arbete. Modellen beskriver olika hot mot oberoendet som revisorn 

kan ställas inför. Därför måste revisorn utföra en oberoendeprövning där han eller hon 

avgör ifall det finns en risk för att granskningsuppdraget inte kommer utföras opartiskt 

eller självständigt (FAR, 2011). Analysmodellen lyfter fram flera hot mot revisorns 

oberoende, däremot kommer denna studien främst belysa vänskapshotet. Modellen 

tar även upp ytterligare hot såsom egenintresse-, självgransknings-, partsställnings- och 

skrämselhot. Dessa har dock valts att inte inkluderas i studien då de inte anses vara starkt 

kopplade till revisorsrotationen.    

 

Slutligen har även professionsteorin diskuterats med tanke på att denna teori förklarar 

framväxten och vikten av revisorns roll. Teorin kan således betraktas som ett stöd till 

agentteorin som också talar för signifikansen i rollen som revisor. Parsons (1954) 

beskriver en profession som ett yrke som kan ge en bättre service på grund av en lång och 

specialiserad utbildning. Författaren menar även att professionen medfört förtroende och 

att samhället förutsätter att professionella är kvalificerade för att praktisera professionellt. 

Professionsteorin kan således kopplas till revisorers professionella karriär samt hur 

längden på karriär kan vara av betydelse vid olika ställningstaganden.   

2.2 Revisorns roll utifrån professionsteorin  

Avsikten med revision är att generera trovärdighet och trygghet för det reviderade 

företaget och dess kunder, men också för dess leverantörer, samarbetspartners och övriga 

intressenter. Rollen som revisorn har, är att agera som en länk mellan det reviderade 

företaget och företagets intressenter eftersom dessa intressenter är beroende av företagets 

och revisorns rapporter (Sevenius, 2020). Revisorn har med andra ord en vital roll inom 

samhället genom att skapa förtroende och tillit hos allmänheten om ekonomisk 

rapportering. Revision syftar till att stärka ekonomin i sin helhet och skapa tilltro hos 

intressenter (Revisorsinspektionen, 2020).    
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Revisorer och andra professioner besitter specifika egenskaper som kännetecknar 

professionen. Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv får revisorsprofessionen 

ett förtroende av samhället, efter att professionella genomgått en utbildning för att få 

praktisera sin profession och bli auktoriserade (Javefors Grauers, 2002). För att bli 

auktoriserad revisor krävs en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år. Därefter 

krävs det att avlägga ett prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen 

(Revisorsinspektionen, 2020). Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv hävdar Parsons 

(1939) att professioner uppkom då samhället blev mer komplext och det blev svårt för 

allmänheten att förstå vissa komplexa samband. Detta resulterade i att professioner med 

specifik kunskap fick ett förtroende att lösa det som var för svårt för allmänheten. Parsons 

(1939) menar att basen för yrkesutövande är att medborgarna skapar förtroende för 

professionens praktiska kunnande och utövande. Genom revisorns omfattande utbildning, 

kommer revisorn i sin tur skapa professionell auktoritet och en trovärdighet för 

professionen (Javefors Grauers, 2002).   

 

Normer är ett centralt begrepp inom professionsteorin enligt Agevall och Jonnergård, 

(2013), vilket även är något som genomsyrar revisorns roll. Inom revision förekommer ett 

flertal normgivande organ, såsom Bokföringsnämnden, IASB och FAR. Dessutom finns 

det etiska regler för specifikt revisorer som belyser hur revisorn ska agera i vissa 

ställningstaganden. En strävan efter gemensamma normer och värderingar har utvecklat 

centrala begrepp såsom “God redovisningssed” och “God revisorssed” (Johansson et al. 

2005). “God redovisningssed” behandlar processen av redovisningen (FAR, 2018), 

medan “God revisionssed” främst syftar på revisorns utförande och uppdrag 

(Revisorsinspektionen, 2020). Det ska även tilläggas att genom ett gemensamt tankesätt 

av normer och värderingar skapas en gemenskap för professionen (Larsson, 1977).   

 

Det gemensamma tankesättet medför i sin tur att professionella har vetskap om hur de ska 

agera i specifika situationer (Agevall & Jonnergård, 2013). Samtidigt understryker 

Larsson (1977) signifikansen av att agera på ett rätt och lämpligt sätt utifrån normer och 

etiska regler. Cassel (1996) belyser vikten av att följa specifika normer och etiska regler 

för att bli accepterad av kollegor, men samtidigt framhäver Fournier (1999) att det är 

viktigt att visa en gemensam bild utåt. Detta är viktigt för att skapa legitimitet för sin 

profession och hävda sig gentemot andra professioner. På så sätt ska 
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professionen även belysa att den förfogar över kunskap som är nödvändig för samhället. 

Därav genom att följa normer och etiska regler inom professionen påvisas 

nödvändigheten av professionen för samhället. I de fall en enskild utövare inte följer 

dessa normer och etiska regler, kan en negativ syn på hela professionen uppstå. Det är 

därför viktigt med ett kollektivt ansvarstagande bland revisorerna i revisorsprofessionen 

(Agevall & Jonnergård, 2013).    

 

Vidare är oberoende ett begrepp som har en central roll inom revisionen. Som tidigare 

nämnts har diverse skandaler gett upphov till en global efterfrågan på en förbättrad 

revisionskvalité. Reformeringar har gjorts för att öka transparensen i revisionen och 

skapa förtroende för revisorer (ICAEW, 2005). Det har bland annat inneburit att 

oberoendet har förstärkts, som i sin tur resulterat i att revisorsprofessionens allmänna 

rykte har förbättrats (Johansson, et al. 2005). Skandalerna har även gett upphov till en 

ökad kännedom om revisorers avgörande roll för att upprätthålla en stabil ekonomi 

(Defond & Francis, 2005).    

 

Slutligen blir det tydligt att professionsteorin klargör grundläggande karaktärsdrag för en 

profession samtidigt som teorin ger en inblick i professionens utveckling. Genom tiden 

har professionen genom normbildning utvecklat begrepp som sätter en standard för 

professionen. I synnerhet har begreppet oberoende blivit centralt för revisorns roll 

(Javefors Grauers, 2002). Regleringar och normer har genom tiden utvecklat hur revisorn 

ska förhålla sig till oberoendet. Utifrån en professionsteoretisk utgångspunkt används 

begreppet autonomi frekvent i professionslitteratur. Begreppet autonomi kan delas in i två 

dimensioner, handlingsfrihet och handlingsförmåga. Handlingsfriheten innebär att 

professionen får den individuella friheten att agera, medan handlingsförmåga är 

kunskapen att kunna utnyttja handlingsförmågan. För revisorn innebär detta således att ha 

inflytande över reglerna inom revisionen samt att revisorn ska ha möjlighet att 

självständigt utföra revisionen (Agevall & Jonnergård, 2013). Således är det möjligt att 

argumentera för att nya regler och normer påverkat revisorernas autonomi. 

Göran Tidström, tidigare ordförande i IFAC konstaterar att ”I själva ordet profession 

ligger det att man har förmåga att bestämma vad för arbete som 

krävs”. Därtill tydliggör Tidström att det är väsentligt att stärka revisorns roll som 

normgivare och undvika överreglering. Samtidigt hävdar Dan Brännström, som tidigare 
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varit generalsekreterare för FAR, att överreglering kan resultera i att revisorn får mindre 

utrymme för handlingsfrihet (Agevall & Jonnergård, 2013).  

2.3 Vikten av en oberoende revisor  

Begreppet oberoende har inom revisionsbranschen ett nära samband till revision eftersom 

oberoendet är en grundläggande förutsättning för revisorsprofessionen. Revisorns 

oberoendeställning till klienten är även en förutsättning för att revisionen ska ha något 

värde (Pany & Reckers, 1983). Revisionen som genomförs av revisorn kan beskrivas som 

en extern oberoende övervakningsenhet som ser till att företagsledningen fullgjort sitt 

arbete på ett korrekt sätt och kan därigenom verifiera att räkenskaperna är fria från fel 

(Viitanen, 2000). Företagsledningen kan i detta fall karakteriseras som en agent som 

ansvarar för användningen och kontrollen av ägarnas ekonomiska resurser. Ägarna agerar 

i sin tur som principaler vars tillit till agenten ökar genom revisionen. Kontrollen som 

revisionen medför reducerar agentens incitament att manipulera de finansiella 

räkenskaperna. Detta bidrar således till en ökad tillit mellan ägarna och ledningen (Watts 

& Zimmerman, 1983). Agentteorin förklarar förhållandet mellan agenten och principalen 

med att de båda strävar efter att erhålla största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. 

Utifrån denna förutsättning kan man räkna med att rationella agenter och principaler 

kommer välja det alternativ som ökar den individuella nyttan när valmöjligheten 

förekommer (Davis, Schoorman & Donaldsson, 1997).   

 

En ytterligare förutsättning för agentteorin är att agenterna ansvarar för användningen och 

kontrollen av principalens ekonomiska resurser, vilket innebär att ett kontrakt utformas 

mellan principaler och agenter för att minimera konflikter (Adams, 1994). Konflikter 

uppstår mellan de två parterna eftersom agenten inte alltid agerar som principalen vill. I 

samband med detta uppstår agentkostnader som är kostnaden för att revisorn ska vara 

medlare mellan agenten och principalen (Sari, Diyanti & Wiljayanti, 2019).   

 

Agentteorin gör även antagandet att agenterna innehar mer information än 

principalerna. Detta grundar sig i att principalerna vanligtvis inte är involverade i den 

dagliga verksamheten som agenterna har ansvar att sköta. Denna informationsasymmetri 

uppstår med andra ord när parterna inte har lika mycket information om företaget vilket 

leder till att de tar hänsyn till olika faktorer vid deras beslutfattande. Agenten kan genom 

sitt övertag vilseleda principalen och därigenom utföra handlingar som principalen inte 
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önskar (Hendriksen & Van Breda, 1992). Detta problem går delvis att lösa genom att 

principalen anlitar en revisor som kan kontrollera ledningen och dess rapporter. När 

revisorn får denna kontroll blir ledningen pressad till att rapportera sanningsenligt och 

har således ett minskat incitament att vilseleda principalen (Antle, 1982).   

 

Antle (1982) argumenterar för att även revisorn är en ekonomisk agent som strävar efter 

att nyttomaximera, precis som företagsledningen. Vid antagandet att revisorn agerar som 

en nyttomaximerande agent behöver ägaren ta hänsyn till både företagsledningens och 

revisorns incitament (Giesdal, 1981). Incitamenten som revisorn har kan vara allt från 

monetärt till social status eller rykte (Dopuch, King & Schwartz, 2001). För att kunna 

maximera sin nytta kan revisorn välja att förbise felaktigheter för att på så sätt behålla sin 

klient. Kompensationer från företagsledningen till revisorn kan även förekomma för att 

uppmana ett överseende beteende som tillåter felaktigheter i rapporteringen av den 

information som revisorn har skyldighet att tillhandahålla (Arruñada & Paz-Ares, 1997). 

Enligt Seidman (1967) styrs revisorer vanligtvis mot att främja ledningen snarare än 

allmänheten och menar att revisorsrotationen kan motverka detta, eftersom en minskad 

tidsperiod för revisorns uppdrag kan reducera risken för förekomsten av konspiration.    

 

Sammanfattningsvis visar agentteorin det komplexa förhållandet som uppstår mellan 

agenten och principalen. Förhållandet mellan parterna redogör i sin tur för behovet av en 

revisor och på så sätt klargör vikten av revisorns roll. Agentteorin förklarar även vikten 

av en oberoende revisor, då revisionen som intressenterna och övriga användare tar del av 

inte kommer vara trovärdig eller tillförlitlig om inte revisorn tydligt visar sig vara 

oberoende till klienten (Antle, 1982).    

2.4 Revisorns legitimitet  

Diverse företagsskandaler runt om i världen förknippade med revision har resulterat i att 

revisorn tappat sin legitimitet hos allmänheten. Detta är ytterst problematiskt eftersom 

revisorn ska fungera som en trygghet för bland annat aktieägare samt tjäna samhället i 

stort. De tidigare skandalerna har pådrivit ett flertal regleringar av yrket, såsom 

revisorsrotationen (Yazdanfar & Öhman, 2015). Power (2003) förklarar att regleringen 

gällande revisorsrotation kan ses som ett tillvägagångssätt för att stärka legitimiteten hos 

revisorer eftersom denna åtgärd blir synlig för allmänheten.    
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Som tidigare nämnts är revisorns roll att bland annat granska och kontrollera den 

finansiella informationen inom det reviderade bolaget. Detta innebär att 

revisorn även måsta ta hänsyn till ett samhällsenligt perspektiv. Det är allmänhetens 

rättighet att ta del av företagets finansiella information och därför är det också revisorns 

ansvar att säkerställa att informationen är felfri samt att den ger en rättvisande bild av det 

reviderade bolaget (Arruñada, 2013). Om en revisor agerar på ett sådant sätt 

som äventyrar oberoendet kan inte samhället längre lita på de uttalanden som denna 

revisorn gör angående den finansiella ställningen av företaget i fråga. Om revisorn å 

andra sidan agerar i enlighet med samhället, objektivt och opartiskt, kommer företagets 

godkända redovisning att bedömas som mer tillförlitlig och legitim (Carrington, 2010). 

Carrington (2010) förklarar att om företagets redovisning inte följer de normer och koder 

inom samhället kommer revisorn att kräva en förändring. Denna förändring är nödvändig 

för revisorn för att kunna inge förtroende och för att inte riskera att få ett dåligt rykte hos 

samhället. Ett liknande resonemang återfinns hos företagen som byter ut revisorer som 

kan vara anknutna med någon form av skandal eftersom företagen undviker att förknippas 

med ett dåligt rykte i samhället (Mande & Son, 2013).    

 

Enligt legitimitetsteorin måste företagen respektera samhällets intressen och agera inom 

samhällets ramar (Deegan & Rankin, 1996). Wilmshurst och Frost (2000) menar att 

företagen ska vidta åtgärder för att på så sätt säkerställa att företagets verksamhet utförs 

inom gränserna för vad som kan anses acceptabelt av samhället. Det är således inte bara 

revisorns klienter som vidtar åtgärder för att säkerställa sin legitimitet utan även revisorn 

själv. Revisorn eftersträvar att hela tiden kunna försäkra sig om att handlingarna som görs 

ligger i linje med de normer och regler som samhället har, med andra ord att revisorns 

agerande anses legitimt utåt. Normerna som samhället ställer är ständigt föränderliga, 

vilket innebär att både revisorerna och företagen måste vara lyhörda för den etik och 

moral som gäller i samhället (Deegan & Unerman, 2006). Därtill bidrar legitimitetsteorin 

med att förklara varför företagen använder sig av revisionen som revisorn lämnar. 

Revisionen kan ses som företagens försök till att förmedla information som anpassas efter 

olika intressenter (Deegan & Unerman, 2006). Legitimitetsteorin kan därför också ses 

som ett verktyg för att kunna förklara hur och varför företagsledningen, utöver de 

lagkraven som ställs, måste använda sig av revisorns finansiella rapporter (Deegan, 

2002).   
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För att revisorn ska kunna anses som legitim hos allmänheten behöver han eller hon följa 

vissa riktlinjer, vilket görs genom användandet av analysmodellen. Analysmodellen är en 

vital del av revisorns uppdrag med tanke på att revisorn vid granskningsuppdrag ska 

beakta 20–21 §§ revisorslagen (2001:883) som främst behandlar oberoendet. Modellen 

innebär att revisorn vid ett nytt uppdrag ska pröva om det finns omständigheter som kan 

rubba hans eller hennes oberoende (FAR, 2011). Utgångspunkten är att revisorn ska neka 

de uppdrag där det förekommer egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, 

vänskapshot eller skrämselhot. Vänskapshotet är framför allt det hot som har en stark 

anknytning till rotationen, och är som tidigare nämnts när revisorn bildar en personlig 

relation med klienten. Ett vänskapshot kan även uppstå när någon annan i revisorns 

nätverk har en nära personlig relation till klienten. Detta ökar risken för att revisorns 

agerande blir mindre opartiskt och mindre självständigt. En vanlig form av vänskapshot 

är när revisorn haft en långvarig uppdragsperiod hos klienten (FAR, 2011). Ju längre 

uppdragstid med klienten desto mer hotas revisorns oberoende då en nära relation har 

större benägenhet att utvecklas under en längre tid (Febrinto, Dini, Audina, Yuskar & 

Juita, 2017).    

 

Således är revisionen ett essentiellt kommunikationsverktyg mellan revisorn, företagen 

och allmänheten. Detta visas tydligt genom legitimitetsteorin då denna teori sätter 

revisorn i perspektiv till samhället. Teorin belyser även att olika förändringar och 

uppfattningar i samhället har utformat olika regleringar, vilket i sin tur har skapat det 

värdefulla arbete som revisorn utför idag. Regleringen av revisorsrotationen syftar därför 

till att skärpa revisorns oberoende och på så sätt bidra till att revisorns roll blir mer 

legitim i samhället (Deegan & Rankin, 1996).    

2.5 Revisorsrotationen och dess effekter  

Revisorsrotationens effekter har onekligen påverkat revisionsbranschen på olika sätt. Hur 

regleringen har påverkat branschen skiljer sig dock åt beroende på vem inom branschen 

som tillfrågas (Catanach Jr & Walker, 1999; Chi, Huang & Liao, 2009). För somliga har 

effekterna visat sig vara fördelaktiga medan andra anser att regleringen medfört negativa 

påföljder i revisionsarbetet. Tidigare forskning inom ämnet beskriver likaså att 

revisorsrotationens effekter kan ses som både positiva och negativa (Cameran et al. 2015; 
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Carey & Simnett, 2006; Catanach Jr & Walker, 1999). Meningsskiljaktigheterna gällande 

om regleringen är fördelaktig för revisionsbranschen eller inte har bidragit till att ämnet 

blivit väl omdebatterat och diskuterat inom forskningen. Roebuck, Moldrich och Jackson 

(2008) analyserar effekterna av rotationsreglerna och menar att revisionskvalitén ökar på 

grund av rotationen eftersom den förhindrar att revisorns oberoendeställning påverkas 

negativt. Författarna argumenterar för att en revisor agerar mer självständigt när en klient 

revideras för första gången, eftersom denna ännu inte hunnit bli bekant med klienten. Å 

andra sidan understryker Garcia‐ Blandon, Argilés‐ Bosch och Ravenda (2019) i en 

omfattande studie att en bristande revisionskvalité inte kan kopplas till en långvarig 

revisionsperiod hos samma klient. Med andra ord ifrågasätter författarna nödvändigheten 

av att implementera rotationsregler eftersom regleringen inte bidrar till en ökad 

revisionskvalité.    

 

Garcia‐ Blandon et al. (2019) nämner att en revisors förmåga att upptäcka felaktigheter i 

revisionen är större vid en längre revisionsperiod då en djupare kunskap av klientens 

verksamhet har etablerats. Vid en längre revisionsperiod hos samma klient utvecklas 

också risken för att bilda en personlig relation till klienten som kan skada revisorns 

professionella skepsis och oberoende. Revisorer som har långvariga uppdrag med sina 

klienter tenderar även att uppleva revisionen som en upprepning av tidigare granskningar 

som utförts hos klienten. Detta gör att revisorn blir mer benägen till att endast förutse 

resultat snarare än att noggrant granska mer subtila saker (Oberleitner & Nordvall, 2017). 

Därutöver poängterar Oberleitner och Nordvall (2017) att revisorer är mer benägna att 

förbise vissa problem i långvariga uppdrag för att behålla sin relation med sin klient över 

en längre tid. Som nämnts tidigare anser Catanach Jr och Walker (1999) i sin artikel att 

revisorsrotation har debatterats världen över men att det finns för lite forskning om dess 

fördelar och nackdelar. Denna studie var dock utförd under år 1999 och en mängd 

forskning inom ämnet har gjorts sen dess. Iakttagelserna som gjorts av ovanstående 

studier ska dock användas med försiktighet då både kvalitén på revision och revisorns 

oberoende är variabler som är svåra att mäta (Garcia‐ Blandon et al. 2019; Oberleitner & 

Nordvall, 2017; Roebuck et al. 2008).    

 

Den tidigare forskningen av revisorsrotationen är bevisligen splittrad mellan sina 

slutsatser och ståndpunkter. Gemensamt för dessa studier är dock att samtliga är enade 

om att revisorsrotationen orsakar diverse effekter och påföljder. De främst identifierbara 
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effekterna är de ekonomiska effekterna, förtroendeeffekterna och kvalitetseffekterna. 

Dessa tre effekter är starkt kopplade till professionen som revisor, samt revisorns 

oberoende och legitimitet. Därtill är effekterna kopplade till revisorns arbete såsom hans 

eller hennes tidsbudget och klientspecifika kunskap (Ewelt-Knauer et al. 2012; Arthur et 

al. 2017; Arrunda, 2013).  

2.5.1 Ekonomiska effekter  

Det är frekvent påvisat i tidigare studier att det förekommer ett flertal ekonomiska 

effekter i samband med en revisorsrotation (Dattin, 2016; Daugherty et al. 

2012; Bandyopadhyay et al. 2014). Den främsta diskussionen som framförs är ifall 

fördelarna med rotationen överväger kostnaderna. Den så kallade start-up kostnaden 

innebär att den nya revisorn måste ta igen specifik klient- och branschkunskap som den 

tidigare revisorn förfogat över (Oberleitner & Nordvall, 2017). Bristen på kunskap 

kommer i sin tur resultera i en reduktion av revisorns effektivitet, vilket innebär att 

revisorn kommer behöva tillbringa fler timmar hos klienten för att bygga upp den 

företagsspecifika kunskapen som den tidigare revisorn hade om klientens verksamhet 

(Quick, 2012). Därtill ska det tilläggas att revisionskvalitén korrelerar med de 

ekonomiska effekterna. Febrinto et al. (2017) betonar att risken för väsentliga 

felaktigheter i revisionen minskar i samband med långvariga uppdrag med klienten. 

Därav tenderar klienterna att betala mer för revisorer som är förknippade med högre 

kvalité (Cicovic & Dhanoa, 2016). Revisorer med långvariga uppdrag tenderar att ha en 

stark vilja att behålla det långvariga uppdraget med klienten. Detta resulterar i att 

revisorer med ett långvarigt uppdrag erbjuder klienten ett signifikant lägre pris för att 

fortsätta uppdraget, med andra ord blir det dyrare för klienten att anlita en ny revisor än 

att fortsätta med den nuvarande revisorn. Detta förfarande kallas även för low balling och 

gör det mindre lukrativt för klienten att anlita nya revisorer (Dattin, 2017).    

 

Williams och Wilder (2017) förklarar att amerikanska företag anser att de ökade 

kostnaderna från rotationen överväger fördelarna med regleringen. Författarna menar att 

den minskade risken för bland annat vänskapshot som rotationen medför inte är värd 

kostnaderna som rotationen också medför. De ökade kostnaderna beror bland annat på 

upplärningstiden för den nya revisorn som roterats in, även kallad inlärningskurvan. Som 

tidigare nämnts innebär inlärningskurvan att den nya revisorn behöver tillbringa mer tid åt 

att införskaffa sig kunskap som den tidigare revisorn besitter (Williams & Wilder, 2017). 
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Revisorsrotationen omfattas således inte enbart av monetära kostnader utan även av 

kostnader i form av tid. Kunskap är en ytterligare form av kostnad som revisorer får 

betala på grund av revisorsrotationen eftersom den tidigare klientspecifika kunskap 

riskerar att gå förlorad när revisorn roteras bort från denna klient (George, 2004; Mihaela, 

Aurelia & Eugeniu, 2011). Som nämnts tidigare påverkas revisorsrotationens ekonomiska 

effekter av regleringens övriga effekter. Kvalitén på revisionen och förtroendet för 

revisorn kan exempelvis påverka hur mycket en klient är villig att betala för ett 

revisionsuppdrag. Trots att de ekonomiska effekterna har starka kopplingar till övriga 

faktorer är det likväl betydelsefullt att särskilja denna effekt för att på så sätt förtydliga 

revisorsrotationens inflytande på revisorn arbete (Moberg, 2003). Revisorsrotationens 

ekonomiska effekter medför med andra ord negativa påföljder för revisorerna i olika 

former av kostnader. Av denna anledningen avser denna studie att undersöka 

revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter då inga positiva ekonomiska effekter 

med rotationen har påträffats.    

2.5.2 Förtroendeeffekter  

Regleringen gällande revisorsrotationen implementerades till stor del för att skydda 

revisorns oberoende och därigenom skapa ett ökat förtroende för revisorn. Oberoendet är 

således en vital komponent för att kunna visa såväl allmänheten som 

tillsynsmyndigheterna att revisionen följer etiska principer och där objektivitet och 

integritet är centralt. För att professionen ska få allmänhetens förtroende och för att 

revisionsberättelsen ska bli trovärdig krävs det att revisorns oberoende inte äventyras 

(EU-kommissionen, 2002). Som tidigare nämnts delas oberoendet upp i två delar, synbart 

oberoende och faktiskt oberoende. Det synbara oberoendet handlar om omgivningens 

upplevelse och förtroende för revisionen och fokuserar mer på att revisorns handlingar 

och agerande ska uppfattas som oberoende gentemot den granskade verksamheten 

(IFAC). Faktiskt oberoende handlar å andra sidan om revisorns förmåga att fullgöra ett 

uppdrag utan att ta hänsyn till oväsentliga omständigheter. För att en tilltro ska kunna 

utvecklas för revisorn är det viktigt att både synbart- och faktiskt oberoende säkerställs 

(Carrington, 2010). Revisorns roll är av störst vikt för utomstående part, mer specifikt för 

intressenterna eftersom de grundar alla sina beslut på revisorns uttalanden och de 

finansiella rapporterna. Diverse företagsskandaler runt om i världen som varit starkt 

förknippade med revision har bland annat lett till att allmänheten tappat sin tillit och 
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förtroende för professionen. Lagarna för revision och revisorer har därefter stramats åt för 

att på så sätt försöka återvinna allmänhetens förtroende. Revisorsrotationen är en viktig 

del av dessa regleringar då den säkerställer att vänskapsrelationer inte ska hinna uppstå 

och att revisorer därigenom till synes är oberoende (FAR, 2011). Ett krav på obligatorisk 

revisorsrotation motverkar således att ett oberoendeförhållande mellan revisor och klient 

uppstår. Därigenom går det med andra ord att göra antagandet att revisorsrotationen 

bidrar till att allmänheten får ett ökat förtroende för revisorer. Enligt Brody 

och Moscove (1998) kommer allmänheten att uppfatta revisorer som mer objektiva och 

oberoende genom revisorsrotationen. Hartley och Ross (1972) anser även att revisorers 

uppdragstid är en avgörande faktor vad gäller människors uppfattning om revisorers 

oberoende. Författarna menar även att revisorers faktiska oberoende inte är tillräckligt, 

utan allmänheten måste även inse att revisorn är oberoende, vilket revisorsrotationen 

bidrar med. Förtroendeeffekten som revisorsrotationen medför är således betydelsefull 

och en av de största fördelarna av regleringen. Vidare påträffades inga negativa 

förtroendeeffekter av revisorsrotationen vilket innebär att studien kommer fokusera på 

regleringens positiva förtroendeeffekter.   

2.5.3 Kvalitetseffekter  

Efter införandet av rotationsregleringen har forskare världen över ifrågasatt huruvida 

reglerna påverkar revisionskvalitén (Catanach Jr & Walker, 1999; Geiger 

& Raghunandan, 2002). Arruñada och Paz-Ares (1997) är några av många forskare som 

hävdar att rotationen bidrar till att revisionskvalitén blir lidande, medan andra såsom Juna

idi, Miharjo och Hartadi (2012) anser att det behövs vidare forskning för att kunna 

undersöka hur kvalitén påverkas i revisionen. Kvalité är å andra sidan ett diffust begrepp 

som i detta fall kan vara svårt att definiera och begripa. Kvalité behöver exempelvis inte 

enbart handla om hur revisionen är utförd utan kan även handla om hur den upplevs av 

allmänheten genom rykten (Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar, & Carrera, 2009). I en 

studie av Skinner och Srinivasan (2012) kom man fram till att när en tillsynsmyndighet 

upptäckt felaktigheter i en revisors revision får revisionsbyrån ett nedsatt 

rykte. Detta leder i sin tur till att allmänheten och klienten anser att byrån utför revision 

av sämre kvalité och därför vänder sig till konkurrerande byråer. Implementeringen av en 

obligatorisk kortare uppdragsperiod innebär att vid sluttiden kommer revisorn att känna 

press på att utföra en revision med hög kvalité då en ny revisor inom snar framtid 
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kommer att granska den. På detta sätt kan revisorsrotationen leda till en ökad 

revisionskvalité (Bandyopadhyay et al. 2014). Å andra sidan argumenterar Arruñada och 

Paz-Ares (1997) för att det sker en kvalitéförsämring på grund av de ökade kostnaderna 

som rotationen medför. Forskningen gällande huruvida revisorsrotationen påverkar 

revisionskvalitén är förvisso delad. Den senare forskningen inom ämnet lutar dock mot att 

kvalitén förbättras genom revisorsrotationen (Arthur et al. 2017; Firth et al. 

2012; Krishnan & Zhang, 2019). Regleringens kvalitetseffekter kan tillskillnad från de 

övriga två effekterna anses som både positiva och negativa. Således kommer studien att 

undersöka både revisorsrotationens positiva och negativa kvalitetseffekter för att 

på så sätt kunna beakta den tidigare forskningen (Arruñada & Paz-Ares, 

1997; Krishnan & Zhang, 2019).   

  

En anledning till att forskningens slutsatser kring revisorsrotationen skiljer sig mycket 

kan grunda sig i att åsikterna angående effekterna vanligtvis är delade beroende på vem 

som tillfrågas (Catanach Jr & Walker, 1999; Chi et al. 2009). Många faktorer kan vara av 

betydelse gällande hur man påverkas av revisorsrotationen. Exempelvis kan revisorers 

syn på effekterna skilja sig beroende på hans eller hennes byråtillhörighet och 

professionella karriär, vilket kommer redogöras för nedan.  

2.6 Byråtillhörighet  

De ovanstående effekterna är som tidigare nämnts en påföljd av revisorsrotationen och 

uppfattningen av effekterna kan skilja sig åt mellan revisorer av olika byråtillhörigheter 

och professionella karriärer. Olika revisionsbyråer brukar vanligtvis kategoriseras 

inom Big Four och non-Big Four byråer (Sawan & Hamuda, 2014). Denna studie 

kommer således att använda begreppet byråtillhörighet för att framhäva skillnaden 

mellan Big Four och non-Big Four, mer specifikt mellan små och stora 

byråer. Bandyopadhyay et al. (2014) förklarar i sin studie att de kinesiska distrikten kan 

delas upp i två kategorier, provinser med ett lågt antal revisionsbyråer och provinser med 

ett högt antal revisionsbyråer. Författarna menar att provinserna med ett lågt antal byråer 

domineras av mindre revisionsbyråer, med andra ord byråer som är betydligt mindre till 

storleken i jämförelse med Big Four. Studien visar på att dessa mindre byråer generellt 

genererar en lägre revisionskvalité till sina klienter gentemot de större 

byråerna. Detta grundar sig i att de mindre byråerna bland annat har mindre resurser att 
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använda sig av som stöd i sitt arbete. När implementeringen av revisorsrotationen därefter 

infördes ökade revisionskvalitén i de distrikt där mindre byråer dominerade. Skälet 

till detta bygger på att revisorerna i dessa byråer upplevde en ökad press att leverera en 

högre kvalité på revisionen eftersom den nu kommer att bli granskad av en ny revisor. Å 

andra sidan förekom det ingen skillnad i revisionskvalitén i de områden med ett högt antal 

byråer där Big Four dominerade. Författarna argumenterar för att de större byråerna redan 

präglas av en hög revisionskvalité och att implementeringen av rotationen därför inte 

hade någon större påverkan i just dessa provinser (Bandyopadhyay et al. 2014).   

 

Kategoriseringen mellan stora och små byråer är meningsfull på grund av att revisorer 

inom de olika byråtillhörigheterna kan skilja sig åt i bland annat agerande, handlingar och 

åsikter. Detta innebär att det finns en möjlighet att åsikterna gällande revisorsrotationen 

kan skilja sig avsevärt mellan revisorer i olika byråtillhörigheter. Å andra sidan 

argumenterar Vaicekauskas (2014) att stora och små revisionsbyråer tenderar att inneha 

liknande egenskaper och företagskulturer. Detta grundar sig i att revisionsbyråer 

vanligtvis delar gemensamma uppfattningar och värderingar, vilket i sin tur leder till att 

dessa utför liknande handlingar. Ytterligare påverkande faktorer är bland annat socialt 

inflytande, normer och förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Lu och Mattisson 

(2018) argumenterar vidare att storleken på revisionsbyrån därför inte borde vara 

avgörande för revisorns val och inte heller på revisionskvalitén eftersom byråer bör agerar 

lika oavsett storlek. Institutionell teori hävdar likaså att organisationer inom samma 

bransch är snarlika i sitt agerande och beslutstagande. Teorin beskriver även att 

organisationer som befinner sig i samma eller liknande miljöer kommer att anpassa sig 

efter varandra, vilket innebär att storleken på byråer inte bör ha någon avsevärd betydelse 

för revisorers agerade och ställningstagande (Deegan & Unerman, 2011).     

 

Att som revisor tillhöra en större eller mindre revisionsbyrå kan å andra sidan innebära en 

del skiljaktigheter i bland annat arbetsuppgifter och även i revisorns egna agerande (Ford 

& Richardson, 1994).   Big Four som är de fyra största internationella revisionsbyråerna, 

PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG, skiljer sig från mindre byråer genom att de 

har en styvare kontrollstruktur samt mer tidspress (Pratt & Beaulieu, 

1992). Även arbetsmiljön skiljer sig åt mellan de olika byråtillhörigheterna då mindre 

byråer inte har lika stor tillgång till stödmekanismer som finns i stora företag när man 

agerar och fattar beslut (Clarke, Hill & Stevens, 1996). De små byråerna kan även brista i 
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resurstillgångar i jämförelse med Big Four och har därtill inte det kapital som krävs för 

att utveckla likvärdiga stödmekanismer och kontrollsystem som de stora byråerna besitter 

(Waeming-Rasmussen & Windsor, 2003).   

 

Undersökningar av reviderade företag i Sverige visar på att dessa tenderar att byta till 

större revisionsbyråer på grund av den obligatoriska rotationen, vilket kan leda till en 

förbättring i revisionskvalitén (Audit Analytics, 2016). Detta grundar sig i att större 

revisionsbyråer genererar högre kvalité än vad små byråer gör eftersom revisorer i de 

större byråerna har ett mindre incitament att agera opportunistiskt vilket medför högre 

kvalité i revisionen. Följaktligen kan förtroendet och oberoendet anses vara högre hos 

revisorer i större byråer med tanke på att revisorer i mindre byråer har lättare för att se till 

klientens önskemål för att därigenom minska risken att mista ett uppdrag (Olsson, Sjödahl 

& Svensson, 2005). Likaså argumenterar Gul (1989) för att mindre byråer kan anses vara 

mer beroende av sina klienter eftersom arvodet från en större klient är en oerhört stor del 

av intäkten för den mindre byrån och att de därför har ett större incitament till att behålla 

sina klienter.   

 

DeAngelo (1981) menar likaså att revisorer i mindre byråer har en större benägenhet 

att äventyra sitt oberoende för att på så sätt behålla sina betydelsefulla klienter. Förlusten 

av en klient påverkar mindre byråer i större utsträckning än i stora byråer. Därför är 

byråer inom Big Four inte heller lika bundna av en specifik klient som ofta kan vara fallet 

i mindre byråer. Som tidigare nämnts har mindre byråer inte likvärdiga ekonomiska 

resurser som de större byråerna därav har mindre byråer inte möjlighet till att granska ett 

större antal klienter och blir således mer beroende av de få klienter som de har 

(Mautz & Sharaf, 1961). Sawan och Hamuda (2014) argumenterar också för att revisorer 

i större byråer har en högre tendens att behålla sitt oberoende i jämförelse med revisorer i 

mindre byråer. Författarna menar att Big Four byråer är mer motståndskraftiga mot 

kundtrycket samt att större byråer är mer måna om sitt rykte och därför är mer noggranna 

med att rapportera felaktigheter i revisionen. Enligt Dopuch och Simunic (1980) har Big 

Four byråer mer resurser som kan användas till utbildning och rekrytering av kompetenta 

revisorer, vilket i sin tur leder till att revisorerna i de större byråerna har en bättre förmåga 

att upptäcka brister i revisionen.  
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Ponemon och Gabbart (1993) menar att större revisionsbyråer kan medföra en bättre 

revisionskvalité på grund av att revisorerna i dessa byråer vanligtvis arbetar i grupp, 

vilket gör det lättare för revisorerna att motstå ett oetiskt beteende och kan därigenom 

behålla sin yrkesprofessionalitet. I mindre byråer finns inte alltid möjligheten för 

revisorer att arbeta inom en grupp eftersom antalet anställda på byrån oftast endast 

omfattar ett fåtal revisorer. Detta innebär att revisorer som arbetar självständigt i större 

utsträckning riskerar att påverkas av inre och yttre faktorer (Ponemon & Gabbart, 1993). 

Som tidigare nämnts kan mindre byråer även brista i sina resurstillgångar vilket kan leda 

till en bristande revisionskvalité, medan större byråer har en större möjlighet att lösa 

förekommande kvalitetsproblem genom interna åtgärder samt genom utbildningar i etiska 

koder (Waeming-Rasmussen & Windsor, 2003).    

2.6.1 Ekonomiska effekter på stora och små byråer 

Wright (1983) hävdar att mindre revisionsbyråer är mer ekonomiskt beroende av sina 

enskilda kunder än vad större revisionsbyråer är. Rykten gällande missnöjda klienter 

sprider sig bland annat snabbare hos mindre byråer eftersom antalet klienter är färre hos 

mindre byråer. Missnöjda klienter hos mindre byråer kan således innebära att bortfallet av 

klienter blir avsevärt, vilket skulle kunna slå hårt på byråns intäkter (DeAngelo, 

1981). Därtill har mindre byråer ett större incitament att förbise felaktigheter i revisionen 

för att behålla större klienter som utgör en stor del av byråns intäkter. De negativa 

ekonomiska effekterna av revisorsrotationen kan även innebära avsevärda kostnader för 

mindre byråer. Revisorer i non-Big Four byråer förfogar över mindre resurser som kan 

användas som stöd vid uppstarten med nya klienter, i jämförelse med byråer 

inom Big Four som har tillgång till fler stödmekanismer i sitt arbete. Med andra ord 

måste revisorer i mindre byråer på grund av revisorsrotationen lägga ner mer tid på 

revisionen av en ny klient än vad revisorer i större byråer behöver göra (Comprix & 

Huang, 2015). Av ovanstående resonemang kan man anta att revisorer i mindre byråer 

upplever större negativa ekonomiska effekter av rotationen än vad revisorer i större 

byråer gör. Med andra ord har revisorer i mindre byråer en mer negativ syn på 

revisorsrotationens ekonomiska effekter än revisorer i större byråer, då revisorer i större 

byråer inte påverkas av de negativa ekonomiska effekterna i lika stor utsträckning. 

Följande hypotes kan därför utvecklas.    
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Hypotes 1: Revisorer i mindre byråer ser mer negativa ekonomiska effekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre negativa 

ekonomiska effekter av revisorsrotationen.  

2.6.2 Förtroendeeffekter på stora och små byråer  

DeAngelo (1981) framhäver faktumet att revisorns oberoende hotas när revisorn har 

ekonomiska incitament hos klienten. Således hävdar DeAngelo (1981) att större byråer 

har enklare att stå emot hotet, eftersom de har mindre att förlora i form av intäkter och 

arvoden. Det allmänna förtroendet för Big Four byråer ökar i och med att revisorer i 

större byråer framstår som mer oberoende (Chi, Douthett & Lisic, 2012). Å andra sidan 

har mindre byråer ett större ekonomiskt incitament hos klienten i jämförelse med större 

byråer. Anledningen till detta är på grund av att konsekvenserna av att förlora en klient är 

avsevärt större i mindre byråer, då de har mindre resurser och är i ett större behov av 

intäkterna och arvodet. Därav har mindre byråer ett större incitament att ha kvar klienten 

så länge som möjligt, även om det innebär att förbise vissa felaktigheter i revisionen 

(Ponemon & Gabbart, 1993). Förtroendet för revisorer i mindre byråer kan därför anses 

vara mindre i jämförelse med större byråer eftersom mindre byråer har en större tendens 

att förknippas med ett hotat oberoende (Wright, 1983). Med andra ord har förtroendet för 

revisorer i mindre byråer varit mindre i jämförelse med större byråer även innan 

revisorsrotationen infördes. Revisorsrotationen syftar till att öka förtroendet för revisorer i 

sin helhet, men eftersom större byråer redan präglas av ett högt förtroende kommer 

regleringen innebära större positiva förtroendeeffekter för revisorer i mindre byråer i 

jämförelse Big Four byråer (Comprix & Huang, 2015). Av ovanstående resonemang kan 

man anta att revisorer i mindre byråer upplever mer positiva förtroendeeffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer. Följande hypotes kan därför 

formuleras.   

 

Hypotes 2: Revisorer i mindre byråer ser mer positiva förtroendeeffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre 

positiva förtroendeeffekter av revisorsrotationen.  

2.6.3 Kvalitetseffekter på stora och små byråer  

Storleken på revisionsbyrån har visat sig vara en bidragande faktor som påverkar 

revisorns agerande (DeAngelo, 1981). Storleken på byrån har stor betydelse vid 
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kvalitetsmätning eftersom standarden skiljer sig mellan stora och små byråer, mer 

specifikt har standarden visat sig vara högre hos stora revisionsbyråers revisorer samt att 

deras roll i byrån är mycket tydligare jämfört med revisorer i mindre byråer (Chi et al. 

2012). Som tidigare nämnts visar tidigare forskning på att revisorsrotationen medför 

positiva kvalitetseffekter (Arthur et al. 2017; Bandyopadhyay et al. 2014; Firth et al. 

2012; Krishnan & Zhang, 2019). Geiger och Rama (2006) anser att revisionsbyråer 

inom Big Four genererar en högre revisionskvalité eftersom de jämförelsevis investerar 

mer i revisorernas utbildning och arbetsteknik. Likaså menar Gaeremynck & Willekens 

(2003) att revisorer i större byråer är mer kompetenta och benägna att upptäcka fel i 

revisionen, samt att revisorer i större byråer är mer oberoende och då mer benägna att 

rapportera de funna felen. Enligt författarna innebär detta att revisionskvalitén är betydligt 

högre hos revisorer i större byråer. Revisorsrotationen medför att revisorers oberoende 

blir mindre hotat vilket i sin tur leder till en högre revisionskvalité. Eftersom större 

revisionsbyråer har mer resurser till att hantera revisorsrotationen kommer även dessa 

byråer att uppleva regleringens positiva kvalitetseffekter i större utsträckning i jämförelse 

med mindre byråer. Således går det att anta att revisorer i större byråer ser fler positiva 

kvalitetseffekter än vad revisorer i mindre byråer gör, vilket även korrelerar med 

ovanstående resonemang kring revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter. Mindre 

byråer ser med andra ord fler negativa kvalitetseffekter samtidigt som större byråer ser 

mer positiva kvalitetseffekter av revisorsrotationen.  

 

Watts och Zimmerman (1981) argumenterar för att större byråer har en bättre 

förutsättning att kunna leverera en högre revisionskvalité då de i större utsträckning har 

möjlighet att granska varje enskild revisor för att därmed kunna garantera en bättre 

revision till sina kunder. Allmänheten har svårt för att bedöma om kvalitén på revisionen 

är hög eller låg då denna granskning hade varit mycket kostsam och tidskrävande att 

genomföra för allmänheten. Av denna anledning vänder sig allmänheten vanligtvis till 

revisionsbyråns storlek för att avgöra om revisionskvalitén är hög eller låg (DeAngelo, 

1981). Kreditgivare och investerare har visat sig uppleva en högre revisionskvalité på 

revisionen genomförd av någon i Big Four byråerna (Shockley, 1981). Som tidigare 

nämnts har små revisionsbyråer mindre resurser och därför också mindre stödmekanismer 

att ta hjälp av. Detta innebär att revisorsrotationen bidrar till att mindre byråer blir mer 

utsatta vid revideringen av en ny klient vilket leder till att revisionskvalitén riskerar att bli 
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bristfällig. Således går det att anta att revisorsrotationen bidrar till att mindre 

revisionsbyråer förser sina klienter med en sämre revisionskvalité i jämförelse med större 

byråer som inte påverkas lika mycket av regleringen. Med andra ord upplever revisorer i 

mindre byråer en mer negativ kvalitetseffekt av revisorsrotationen i jämförelse med 

revisorer i större byråer. Detta grundar sig i att större byråer redan präglas av en hög grad 

av revisionskvalité vilket innebär att revisorer i större byråer inte upplever 

revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter i lika stor utsträckning som revisorer i 

mindre byråer.    

  

Hypotes 3a: Revisorer i större byråer upplever mer positiva kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i mindre byråer som ser färre positiva 

kvalitetseffekter av revisorsrotationen.   

 

Hypotes 3b: Revisorer i mindre byråer upplever mer negativa kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre negativa 

kvalitetseffekter av revisorsrotationen.  

2.7 Professionell karriär  

En revisors professionella karriär kan förklaras och definieras på en mängd olika sätt. 

Rudman (1998) beskriver begreppet karriärsframgång som en avancering eller 

befordran. Därtill har den tidigare forskningen inom ämnet kunnat påvisa diverse 

samband mellan karriärsframgång och olika faktorer såsom positionsbyten, utbildning, 

familjeförhållande och kön (Eddleston, Baldrige & Veiga, 2004; Janasz & Sullivan, 

2004; Kirchmeyer, 1981; Lindgren, Packendorff & Wåhlin, 2001; Sheridan, Solcum, 

Buda & Thompson, 1990). För att ha möjlighet att kunna avancera inom sin karriär 

genom bland annat positionsbyten krävs arbetslivserfarenhet (Grimby A & Grimby G, 

2001). Baserat på ovanstående forskning kommer revisorns professionella karriär i denna 

studie att omfattas av hur många års erfarenhet han eller hon har inom branschen samt 

vilken position han eller hon har inom organisationen.    

 

Det finns ett flertal karriärvägar att ta inom revisionsbranschen. Trots detta är det mest 

omtalade karriärsvalet inom branschen att bli auktoriserad revisor (Wallerstedt, 2005). De 

olika karriärvägarna som finns för revisorer kan skilja sig i viss omfattning mellan stora 

och små byråer. Den stora skillnaden är att revisorer i mindre byråer oftast även får ta på 
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sig rollen som rådgivare, eftersom klienterna vanligtvis består utav mindre bolag som inte 

har mycket egen expertis inom företaget. Revisorer i större byråer har å andra sidan större 

utvecklingsmöjligheter då resurser finns tillgängliga för bland annat extra utbildningar till 

de anställda (Clarke et al. 1996). Genom att förstå en revisionsbyrås hierarkiska 

uppbyggnad kan man enklare begripa vilka karriärvägar som finns att ta. En nyanställd 

utan tidigare erfarenheter av revision börjar som revisorsassistent, vilket innebär att man 

blir tilldelad arbetsuppgifter av en granskningsledare som även finns där som stöd för dig 

i ditt arbete. En revisorsassistent med mer erfarenhet, vanligtvis två till fyra års erfarenhet 

inom branschen, kan få positionen som granskningsledare där man rapporterar till en 

manager. De flesta managers är auktoriserade revisorer och ansvarar för att skapa god 

relation till klienten och besvarar även klientens mer komplicerade frågor. Managerns 

arbetsuppgifter omfattar även att sammanställa de egna och granskningsledarens 

iakttagelser som rapporteras vidare till påskrivande revisor. Den påskrivande revisorn 

ansvarar för att gå igenom hela revisionsuppdraget innan revisionsberättelsen avges. Det 

är även vanligt förekommande att den påskrivande revisorn också är delägare i 

byrån, även kallad partner (Carrington, 2010).    

 

Inom revisionsbyråer finns det en tydlig hierarkisk struktur, vilket innebär att det 

förekommer skillnader mellan de olika positionerna inom revisionsbyrån (Abrahamsson 

& Andersen, 2008). Revisorsassistentens roll är främst att biträda revisorer högre upp i 

det hierarkiska ledet. Revisorsassisteten har inte lika mycket ansvar som managers och 

delägare och har dessutom ett mindre handlingsutrymme att agera utifrån. Managern och 

den påskrivande revisorn har således en starkare relation till klienten eftersom det är den 

påskrivande revisorn som bär den finansiella risken. Ifall det råder sådan omständighet att 

den påskrivande revisorn inte kan närvara kommer i sådana fall managern ta över 

ansvaret (Carrington, 2014). Därav kommer således managern och den påskrivande 

revisorn att märka av effekterna av revisorsrotationen till större del eftersom de har en 

närmare relation med klienten. Därtill har managern och den påskrivande revisorn haft 

fler klienter vilket också medför att de kommer märka av revisorsrotationens effekter i 

större utsträckning.   

 

Den hierarkiska ordningen inom en revisionsbyrå har ett starkt samband med erfarenheten 

hos revisorerna. Revisorn med mer erfarenhet och kunskap kommer således att avancera 

inom karriärstegen. Revisorer med längre erfarenhet inom professionen genomför 
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revisionsprocessen på ett bättre sätt än revisorer med mindre erfarenhet inom 

professionen (Alissa, Capkun, Jeanjean & Suca, 2014). Daugherty et al. (2012) belyser att 

tidigare forskning har indikerat att erfarenhet har ett positivt inflytande på 

revisionskvalité. Samtidigt understryker DeAngelo (1981) att utbildning, expertis och 

kunskap är faktorer som alla har en utgångspunkt ifrån erfarenheten.   

 

Däremot lyfter Sundgren och Svanström (2014) fram faktumet att mer erfarna revisorer 

inte tog sig tid att anpassa sig efter en ny reglering, och en av förklaringarna som 

författarna lyfter fram är att motivationen till arbetet minskar i synnerhet då revisorn 

närmar sig pensionen. Detta kan dessutom innebära att de mer erfarna revisorerna har ett 

mer kritiskt synsätt till förändring (Mcgee & Preobragenskaya, 2006). Det 

framför även att mer erfarna revisorer är i mindre utsträckning närvarande i 

jobbrelaterade utbildningar och att deras intresse att ta emot ny kunskap har minskat 

(Kanfer & Ackerman, 2004; Sundgren & Svanström, 2014). Mot den bakgrunden innebär 

det således att mer erfarna revisorer inte är lika uppdaterade om nya regleringar i 

professionen. Detta resulterar i sin tur till att risken för fel ökar vid anpassningen av den 

nya regleringen. Yngre revisorer är i ett mycket tidigare stadium i sin karriär, vilket 

innebär att de studerat, avlagt revisionsexamen och fördjupat sig i vilka nya regleringar 

och riktlinjer som införts. Samtidigt besitter inte dessa yngre revisorer den ovärderliga 

erfarenhet som äldre revisorer har (Kanfer & Ackerman, 2004). Efter ovan genomgång 

kan vi konstatera att revisorers erfarenhet av revisionsbranschen och position i 

organisationen är viktiga delar för att förstå revisorers professionella karriär.    

 

Forskare som studerat erfarenhet inom revisionsbranschen har således fått motstridiga 

resultat. Å ena sidan visar studier av Cahan och Sun (2015) samt av Libby och Fredrik 

(1990) att mindre erfarna revisorer genomför lägre revisionskvalité jämfört med de som 

är mer erfarna. Å andra sidan visar Sundgren och Svanströms (2014) att mer erfarna 

revisorer är mindre närvarande i arbetsutbildning och i andra jobbrelaterade 

utbildningsaktiviteter. Dessutom belyser Sundgren och Svanström (2014) att mer erfarna 

revisorer som i synnerhet reviderar små och medelstora företag generellt sett har längre 

uppdragstid med sina klienter vilket innebär att de blir mer motvilliga att yttra sig 

ogynnsamt till dessa klienter.  
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2.7.1 Ekonomiska effekter på revisorers professionella karriär  

Revisorns professionella karriär är också en viktig faktor som tas hänsyn till när ett 

företag väljer revisor eftersom uppstartskostnaderna blir betydligt mindre om revisorn har 

en längre erfarenhet av exempelvis klientens bransch och verksamhet. 

Uppstartskostnaden är en av de större ekonomiska effekterna av revisorsrotationen och 

blir naturligtvis även mindre för revisionsbyrån om revisorn innehar specifik klient- och 

branschkunskap. Regleringen gällande revisorsrotationen skulle kunna innebära en 

allvarlig försämring av revisorernas möjlighet till specialisering, vilket kan leda till en 

minskad kompetens hos revisorerna (Arruñada et al. 1997). Revisionsprofessionen anser 

att revisorsrotationen kommer att leda till minskad kunskap gällande klientens finansiella 

ställning eftersom tiden på varje uppdrag är begränsad till ett fåtal år. Med andra ord 

kommer revisorerna att bli mindre villiga att specialisera sig inom en viss klients 

näringsgren eftersom de under en viss period kan tvingas att roteras bort från denna 

klients verksamhet (Catanach Jr & Walker, 1999). En minskad kompetens bland 

revisorerna skulle innebära en ytterligare ökad uppstartskostnad samt att revisorerna då 

skulle behöva fler stödmekanismer i sitt arbete, vilket medför ytterligare negativa 

ekonomiska effekter. Taylor (2000) understryker att det är en betydande skillnad mellan 

revisorer som specialiserat sig inom ett område gentemot icke-specialiserade revisorer. 

Revisionen sker på ett mer effektivt sätt om den sköts av en specialiserad revisor, vilket 

innebär att den revisorn sparar mycket tid på revisionen i förhållande till den icke-

specialiserade revisorn. En specialiserad revisor är vanligtvis också mer erfaren inom 

branschen i relation till en icke-specialiserad revisor och kan därför antas ha en längre 

professionell karriär (Krishnan & Zhang, 2019). Således kommer den specialiserade 

revisorn förlora sina specifika klienter på grund av rotationen, vilket innebär att den mer 

erfarna revisorn kommer drabbas hårdare utav revisorsrotationens negativa ekonomiska 

effekter i jämförelse med mindre erfarna revisorer. Följande hypotes kan därmed 

formuleras.   

  

Hypotes 4: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter.  
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2.7.2 Förtroendeeffekter på revisorers professionella karriär  

Revisorer med längre professionell karriär avancerar vanligtvis inom den byrå som han 

eller hon arbetar på. Detta innebär att revisorerna får högre positioner och titlar inom 

organisationen, vilket leder till att revisorn får ett ökat ansvarsområde, handlingsutrymme 

samt fler klienter. Revisorer med längre professionell karriär har generellt ett större 

förtroende hos allmänheten, då allmänheten förlitar sig på att en revisor som arbetat en 

längre tid inom branschen är mer kunnig än någon som inte arbetat med revision under en 

längre tid. Samtidigt som tidigare studier såsom (Catanach Jr & Walker, 1999); 

Comprix & Huang, (2015) argumenterar för att rotationen har en negativ inverkan på 

revisorer, argumenterar Brody och Moscove, (1998); DeAngelo 1981; Fowler, 2015 att 

det finns positiva effekter av förtroendet hos revisorer på grund av rotationen. Eftersom 

revisorer med mer erfarenhet har en mer nyanserad bild av oberoendet, har de även en 

större inblick om deras förtroende i samhället. Således finns det möjlighet att 

förtroendeeffekten blir mer uppenbar för mer erfarna revisorer. Revisorer som är 

specialiserade inom en viss bransch eller verksamhet tenderar även att ha längre 

revisionsuppdrag med sina klienter, vilket å andra sidan bidrar till att allmänheten 

ifrågasätter hans eller hennes oberoende (Choi, Kim, Kim & Zang, 2010). Mindre erfarna 

revisorer har inte lika långa revisionsuppdrag, vilket innebär att deras oberoende inte 

ifrågasätts i lika stor utsträckning. Revisorsrotationen kan således påverka allmänhetens 

förtroende för revisorer med längre erfarenhet i större utsträckning än för revisorer med 

kortare erfarenhet. Således kommer revisorer med en längre professionell karriär att 

uppleva revisorsrotationens förtroendeeffekter i större grad än vad revisorer med en 

kortare professionell karriär kommer att göra (Fowler, 2015). Följande hypotes kan därför 

utvecklas. Samtidigt som tidigare studier såsom.  

 

Hypotes 5: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens positiva förtroendeeffekter.  

2.7.3 Kvalitetseffekter på revisorers professionella karriär  

När det gäller den professionella karriären i relation till revisionskvalité utför revisorer 

med högre erfarenhet revision på ett bättre sätt och med högre kvalité (Daugherty et al. 

2012). Detta grundar sig i att en revisor med längre erfarenhet och högre position i byrån 

har lättare för att upptäcka fel i revisionen då han eller hon under åren har arbetat upp 
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tillförlitliga rutiner för att upptäcka dessa fel. En mer erfaren revisor har även en större 

kännedom gällnade var i klientens redovisning som granskningen bör lägga fokus på 

(Fung, Gul & Jaggi, 2007). Som tidigare nämnts har revisorer som är mer erfarna större 

benägenhet att ha längre uppdrag med klienterna i relation till mindre erfarna revisorer. 

En längre uppdragstid hos en och samma klient hotar oberoendet hos dessa revisorer 

eftersom en vänskapsrelation kan utvecklas mellan revisorn och klienten. Oberoendet 

har även en stark koppling till revisionskvalitén eftersom en revisor som äventyrar sitt 

oberoende genom en vänskapsrelation har lättare för att se förbi brister och felaktigheter i 

revisionen. Genom att medvetet negligera dessa brister och fel i revisionen kommer 

kvalitén på revisionen naturligtvis även bli av sämre karaktär (Tepagul & Lin, 

2015). Rotationen kommer således medföra att mer erfarna revisorer kommer att agera 

mer självständigt då de tvingas att roteras bort från sina långvariga klienter, vilket i sin tur 

innebär att ett vänskapshot inte längre är aktuellt. Å andra sidan kommer 

revisorsrotationen inte ha lika stor påverkan på mindre erfarna revisorer eftersom 

långvariga revisionsuppdrag inte är lika förekommande hos dessa revisorer. 

Revisorsrotationens kvalitetseffekter omfattas av bland annat revisorers förmåga att göra 

bra bedömningar samt deras förmåga att agera självständigt i sitt arbete (Junaidi et al. 

2012). Således har revisorers professionella karriär en stor påverkan på upplevelsen av 

revisorsrotationens kvalitetseffekter. Följande hypoteser kan därför formuleras.   

  

Hypotes 6a: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter.   

 

Hypotes 6b: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens positiva kvalitetseffekter.   

 

Studiens modell kan visualiseras med hjälp av Figur 1.1 som förklarar hur studiens 

kärnbegrepp hänger ihop. Revisorers oberoende är grunden för hela studien och på grund 

av hotet mot oberoendet har behovet av revisorsrotationen uppstått. Som tidigare nämnts 

förklarar även agentteorin vikten av revisorns oberoende gentemot klienten. Teorin 

beskriver hur revisorns oberoende är grunden för att trovärdighet och tillförlitlighet ska 

kunna existera mellan agenten och principalen, samt mellan allmänheten och 

klientföretaget (Antle, 1982). Även professionsteorin kan förklara behovet av 

revisorsrotationen eftersom regleringen innebär ett förstärkt oberoende som resulterat i att 
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revisorsprofessionens allmänna rykte har förbättrats. Professionsteorin beskriver hur 

revisorsprofessionen har utvecklats genom allmänhetens normer och regler, med andra 

ord har dessa normer och regler utvecklat hur revisorn ska förhålla sig till sitt oberoende. 

Regleringen gällande revisorsrotationen har medfört olika effekter som påverkar 

revisorers dagliga arbete. Som tidigare nämnts fokuserar denna studie på 

revisorsrotationens tre mest identifierbara effekter, mer specifikt de ekonomiska 

effekterna, förtroendeeffekterna och kvalitetseffekterna. Dessa är med andra ord effekter 

som påverkar revisorns arbete. Dock kan graden av ekonomiska 

effekter, förtroendeeffekter och kvalitetseffekter skilja sig åt mellan revisorer i olika 

byråtillhörigheter och professionella karriärer. Anledningen till att graden av effekterna 

kan skilja sig åt mellan revisorer i olika byråtillhörigheter och professionella karriärer kan 

till viss del förklaras genom legitimitetsteorin. Teorin belyser hur revisorernas oberoende 

påverkar hur legitima de anses vara hos allmänheten och som tidigare nämnts har 

allmänheten skilda åsikter kring bland annat revisorer i stora och små byråer 

(Chi, Douthett & Lisic, 2012). Eftersom oberoendet kan anses vara starkare hos revisorer 

i större byråer betraktas även dessa revisorer som mer legitima. Legitimitetteorin har med 

andra ord, precis som de ovannämnda teorierna, en stark koppling till revisorernas 

oberoende och införandet av revisorsrotationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Studiens modell  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras de vetenskapsteoretiska val som ligger till grund för att 

kunna besvara studiens frågeställning. Kapitlet kommer kortfattat motivera och förklara 

valen av forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsstrategi. De 

vetenskapsteoretiska valen kommer att förklara vilket tillvägagångsätt som används vid 

utförandet av denna studie. Därutöver kommer det argumenteras och redogöras för hur 

utformningen av en enkätundersökning har genomförts. Det kommer redogöras för hur 

beroende och oberoende variabler har behandlats, samt vilka kontrollvariabler som 

ansetts relevanta och som sedan mätts. Slutligen presenteras undersökningens 

svarsfrekvens, bortfall och analysmetoder, samt studiens trovärdighet och etiska 

beaktanden.    

3.1 Forskningsfilosofi  

I denna studie vill vi förklara revisorsrotationens effekter utifrån ställningstagandet hos 

revisorer i olika byråtillhörigheter och professionella karriärer. En förklarande fråga 

kännetecknas främst utav att forskaren tillämpar ett objektivt betraktelsesätt för att 

studera ett fenomen (Denscombe, 2018). Det vill säga forskarens ontologiska ståndpunkt 

är att vara objektiv i förhållande till forskningen. För att förstå ett fenomen måste en 

tillräckligt stor mängd empiri mätas och bevisas bland annat genom kvantitativ metod 

(Cohen, Manion & Marison, 2011). Det är möjligt för andra forskare att granska 

datainsamlingen då data kan mätas objektivt, samt att datainsamlingen kan upprepas. 

Kvantifiering av data kan resultera i en statistisk analys som i sin tur gör det möjligt att 

generalisera resultatet till en större del av populationen. Med andra ord försöker man 

förklara olika samband och dra slutsatser genom att analysera trovärdig empiri (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012). Revisorsrotationens effekter och revisorernas 

ställningstagande till dessa har undersökts på ett objektivt sätt genom enkätfrågor som 

utformats på ett så fördomsfritt sätt som möjligt. Vi kommer således att utgå ifrån ett 

positivistiskt synsätt eftersom vi kommer försöka att finna ett empiriskt samband i 

enlighet med studiens syfte (Patel & Davidson, 2003). Dessa insamlingsmetoder har 

använts för att försöka upprätthålla en hög nivå av objektivitet i studien. Detta är av stor 

betydelse eftersom andra forskare som studerar ämnet ska ha möjlighet att komma fram 

till liknande slutsatser. Däremot går det inte att konstatera att vi som forskare är helt 

objektiva, då våra subjektiva värderingar kan ha påverkat studien när det exempelvis 
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gäller avvägningar om vilka teorier som skulle tillämpas. Därtill lyfter Denscombe (2018) 

fram faktumet att det inte går att uppnå fullständig objektivitet eftersom forskare bland 

annat använder sitt omdöme vid val av analys.    

3.2 Forskningsansats  

För att kunna genomföra denna undersökning krävs tidigare forskning och litteratur inom 

företagsekonomisk teori, yrkesetiska principer, revisorsrotation samt övriga teorier såsom 

professionsteorin som kan vara till stöd för undersökningen. Företagsekonomiska teorier i 

form av agentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori har använts för att skapa en 

teoretisk koppling mellan revisorsrotationen och studiens teoretiska referensram. 

Därutöver behandlades yrkesetiska principer för att förtydliga revisorns bakgrund och 

normer, samt för att redogöra för revisorns oberoende som ligger till grund för revisorns 

arbete. En deduktiv ansats har därför valts för att kunna utforma den teoretiska 

referensramen som baserats på den tidigare forskningen och litteraturen. Deduktion 

innebär att man utgår ifrån en eller flera befintliga premisser såsom teorier och modeller 

och att man utifrån dessa finner logiska hypoteser som sedan testas empiriskt 

(Denscombe, 2018). Användandet av en induktiv metod i denna studie hade inneburit en 

omfattande datainsamling av revisorers diverse aspekter och upplevelser av 

revisorsrotationen, en teoretisk generalisering av datainsamlingen hade därefter utformats 

(Bryman & Bell, 2011). Det är således fördelaktigt för vår studie att använda en deduktiv 

ansats då en omfattande forskningsbakgrund till ämnet kan skapas utifrån den befintliga 

litteraturen. Det är även fördelaktigt med en deduktiv ansats då antalet tolkningstillfällen 

reduceras på grund av den starka anknytningen till tidigare teorier, vilket även bidrar till 

att vi som forskare kan agera mer objektivt. Anledningen till att objektiviteten är 

betydelsefull är på grund av att andra forskare ska kunna undersöka samma fenomen och 

kunna ha möjligheten att komma fram till samma slutsatser (Bryman & Bell, 2011). 

Nackdelen med den deduktiva metoden är dock att det finns en risk för att förbise 

aspekter som tidigare inte identifierats (Deegan & Unerman, 2011). För att hantera denna 

problematik har denna studie försökt fånga forskning från många olika länder och 

forskare.    
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3.3 Forskningsstrategi  

Denna studie baseras på en kvantitativ metod vilket innebär att den kan förknippas med 

storskaliga studier som innehåller information som kan mätas och värderas numeriskt. 

Genom att använda en kvantitativ metod är det även enklare för forskaren att hålla sig 

objektiv till ämnet som studeras. Detta grundar sig i att de numeriska data som samlas in 

också ska vara objektiva vilket innebär att resultaten inte påverkas av forskarens 

subjektiva ställningstagande (Björklund & Paulsson, 2015). Studien är även lämpad för 

en kvantitativ metod eftersom en omfattande datainsamling baserad på enkäter kan, 

genom att analyseras, medföra en generell bild av revisorers ställningstagande gentemot 

implementeringen av revisorsrotationen. Vi valde att inte använda oss av en kvalitativ 

metod på grund av att den tenderar att utgå ifrån detaljerade djupstudier av ett fåtal 

enheter, vilket gör det mer problematiskt att fastställa i vilken utsträckning 

forskningsresultaten går att generalisera (Denscombe, 2018). En kvalitativ metod 

är även problematisk att använda i en studie med ett förklarande syfte, vilket är en 

ytterligare anledning till att vi inte valde att använda oss av en kvalitativ metod. Metoden 

som används för att samla in empiriska data är en enkätundersökning. Detta valet grundar 

sig i att enkätundersökningar är tidseffektiva vilket är till stor nytta när det gäller 

planeringen av undersökningen (Björklund & Paulsson, 2015).  

3.4 Undersökningens metod och design  

En enkätundersökning kan anses som lämplig för denna studie eftersom denna typ av 

undersökning kan ses som ett ändamålsenligt och effektivt sätt att genomföra en 

storskalig granskning som omfattar ett stort geografiskt område (Denscombe, 2018). 

Enkäten utformades i webbformat via hemsidan Webbenkater.com och skickades därefter 

ut till revisorer runt om i Sverige. Datorprogrammet SPSS användes för att sammanställa 

insamlade empiriska data, som senare bearbetades för att testas mot våra hypoteser. 

Målsättningen med att använda en webbaserad enkät var främst för att göra det 

tidseffektivt för respondenterna, samt för att underlätta för respondenterna genom att 

utforma en lättförståelig och tydlig enkät. Genom att minimera risken för missförstånd 

förväntades en ökad möjlighet för respondenterna att fullfölja och besvara samtliga 

frågor. En ytterligare fördel med att använda en webbaserad enkät var att det förenklade 

processen av att införa datainsamlingen i SPSS (Denscombe, 2018). För att förhindra 

brister och felaktigheter i enkäten testades denna på fyra personer innan den skickades ut 
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till respondenterna. Detta gjordes även för att kunna uppskatta hur lång tid enkäten skulle 

ta att besvara. Korrigeringar gjordes därefter i enlighet med testpersonernas respons.  

3.5 Urval och genomförande  

Undersökningens målgrupp är alla revisorer i Sverige. Det innebär följaktligen att vi inte 

enbart riktade oss mot auktoriserade och godkända revisorer, utan även 

revisorsassistenter, partners, managers och seniors. För att kunna nå ut till så många 

revisorer i Sverige som möjligt använde vi oss av Revisorsinspektionens databas, där 

namnen på registrerade auktoriserade revisorer söktes upp (Revisorsinspektionen, 2020). 

Revisorsinspektionens register innehöll namnen på 3132 auktoriserade revisorer i 

Sverige. Mailadresser hittades därefter endast till 2875 auktoriserade revisorer, samt 

125 mailadresser till revisorsassistenter och andra medarbetare på revisionsbyråer. Dessa 

revisorer tillhörde sammanlagt 719 olika revisionsbyråer runt om i Sverige. För att kunna 

effektivisera mailinsamlingen använde vi oss av de större byråernas mailmallar, 

exempelvis förnamn.efternamn@pwc.com (PwC, 2020) och mailade därefter ett följebrev 

(se bilaga 1) som innehöll en länk till vår webbenkät. I mailet uppmuntrade även 

respondenterna att vidarebefordra enkäten till övriga revisorer för att på så sätt hjälpa oss 

med att sprida enkäten till så många som möjligt. Med tanke på att urvalet bestod utav 

betydligt fler auktoriserade revisorer i jämförelse med övriga positioner såsom 

revisorsassistenter var vidarebefordringen av mailet en betydelsefull del av distributionen. 

Av denna anledningen är det även svårt att säga det exakta antalet respondenter som 

mottog mailet. I tabell 3.1 nedan visas fördelningen av mailutskicken mellan 

revisionsbyråernas olika kontor och revisorer. Revisionsbyrån Grant Thornton, som är en 

relativt stor revisionsbyrå i jämförelse med majoriteten av mindre byråer, har i denna 

studie kategoriserats som en mindre byrå. Anledningen till att denna medelstora 

revisionsbyrån fick denna kategorisering är baserad på den tidigare forskningen som delar 

upp revisionsbyråer inom Big Four och non-Big Four (Sawan & Hamuda, 2014). Således 

inkluderas Grant Thornton inom kategorin mindre byråer. I det fall antalet respondenter 

från Grant Thornton hade utgjort en omfattande andel av de mindre byråerna skulle 

studiens resultat eventuellt kunna bli missvisande. Det missvisande resultatet grundar sig i 

att medelstora byråer kan ha mer gemensamt med större byråer än vad de har med de 

mindre byråerna. Andelen respondenter från Grant Thornton omfattade dock endast 13 

revisorer vilket inte innebär en avsevärd andel av de mindre byråerna i undersökningen.   

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@pwc.com
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Tabell 3. 1 Fördelningen mellan utskick till kontor och revisorer 

 Antal kontor Antal revisorer 

PwC 33 479 

EY 50 359 

Deloitte 23 238 

KPMG 34 286 

Mindre byråer 605 1638 

Totalt  745 3000 

 

Vidare tillfrågades respondenterna i vilken utsträckning de var bekanta med 

revisorsrotationen. Denna kontrollfråga inkluderades i enkäten för att på så sätt säkerställa 

att respondenterna är bekanta med regleringen och har förståelse för effekterna som 

uppstår. Revisorers kännedom gällande revisorsrotationen är en nödvändig kontrollfråga 

då en revisor som inte är bekant med regleringen kan uppleva effekterna av regleringen 

annorlunda i jämförelse med revisorer som har en god kännedom till regleringen. Med 

andra ord kan en revisor med en ytterst liten kännedom kring regleringen eventuellt 

medföra att resultaten från datainsamlingen blir missvisande. Respondenterna som angav 

att de inte hade någon kännedom kring revisorsrotationen exkluderades därför från 

analysen. Enligt tabell 3.2 nedan visas fördelningen mellan respondenternas angivna 

kännedom kring regleringen. 59,7 % av respondenterna instämde helt i att de var bekanta 

med regleringen gällande revisorsrotationen för företag av allmänt intresse. De tre 

respondenterna som inte instämde alls i att de var bekanta med regleringen omfattade 

endast 1,49 % av deltagarna. Analysen kommer därför sammanlagt baseras på 198 

deltagares svar.   
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Tabell 3. 2 Fördelningen av respondenternas kännedom kring revisorsrotation 

 Antal Andel 

1: Instämmer inte alls 3 1,49 % 

2: Instämmer i låg grad 5 2,49 % 

3: Instämmer delvis 19 9,45 % 

4: Instämmer i hög grad 54 26,87 % 

5: Instämmer helt 120 59,70 % 

Totalt  201 100 % 

 

3.6 Operationalisering  

Undersökningen av studiens syfte baseras på studiens teoretiska referensram. Därefter 

formulerades åtta hypoteser som användes som grund vid utformningen av enkätfrågorna 

(se bilaga 2). Enkäten är uppbyggd i fyra huvuddelar: bakgrundsinformation, ekonomiska 

effekter, förtroendeeffekter och kvalitetseffekter. Den första delen gällande 

bakgrundsinformation behandlar respondenternas ålder, kön, uppdragstid, 

byråtillhörighet, titel och antal års erfarenhet. Bakgrundsinformationen fångar således 

studiens två oberoende variabler, byråtillhörighet och professionell karriär. I den första 

delen av enkäten finns även kontrollfrågor gällande respondenternas kännedom kring 

revisorsrotationen samt kontrollfrågor kring revisorns genomsnittliga uppdragstid. Dessa 

tio frågor och påståenden syftar till att fungera som en kontroll för att säkerställa att rätt 

slutsatser dras mellan det samband som undersöks. Kontrollen av respondenternas 

kännedom kring revisorsrotationen gjordes för att kunna säkerställa att deltagarna hade en 

förståelse för regleringens effekter. Därför exkluderades deltagarna som inte hade någon 

kännedom kring regleringen från analysen. Dessa bakgrundsvariabler syftar till att ge en 

god beskrivning av empirin. Kontrollvariablerna bidrar även med att fånga 

respondenternas generella ställningstagande till regleringen.   

 

Den andra delen behandlar påståenden gällande de ekonomiska effekterna av 

revisorsrotationen. De ekonomiska effekterna har fångats genom påståenden kring 

revisorernas kostnader i form av tid, kunskap och monetära medel. Eftersom studien 

undersöker revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter är samtliga påståenden kring 

denna effekt formulerade på ett sätt som enbart fångar den negativa sidan av effekten. 

Påståendena besvarades genom en femgradig likert-skala, där 1 representerar “instämmer 
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inte alls” och 5 representerar “instämmer helt”. De besvarade svarsalternativen ger 

därefter ett värde mellan 1–5. Fördelen med att använda sig av en femgradig skala vid 

enkätundersökningen var att det blev mindre tidskrävande för respondenterna att besvara 

frågan. Om frågan istället skulle formuleras som en Ja/Nej-fråga där respondenten 

uppmanas att motivera sitt svar, ökar risken för icke-besvarade frågor. Därtill kan även 

analysen av datainsamlingen bli mer komplex att granska (Bryman & Bell, 2011).  

  

Den tredje delen i enkäten omfattar förtroendeeffekterna av revisorsrotationen och 

fångades genom fem påståenden kring revisorernas legitimitet, förtroende, oberoende och 

objektivitet. Som tidigare nämnts fokuserar studien enbart på att undersöka de 

positiva förtroendeeffekterna vilket innebär att dessa påståenden, precis som de 

ekonomiska, är vridna till att fånga den önskade sidan av effekten. Även denna delen av 

enkäten är uppbyggd på en femgradig skala och omfattar fem påståenden som kan 

associeras med revisorns oberoende och objektivitet till klienten. Den fjärde delen i 

enkäten behandlar kvalitetseffekterna och är precis som de två ovanstående delarna 

uppbyggd på en femgradig skala. För att fånga revisorsrotationens kvalitetseffekter 

utformades elva påståenden kring revisionskvalité, revisorers bedömningsförmåga samt 

risken att upptäcka fel i revisionen. Som nämnts tidigare är forskningen oenig gällande 

om revisorsrotationen bidrar till en bättre eller sämre revisionskvalité. De elva 

påståendena är således utformade på ett sätt som fångar både de negativa och positiva 

sidorna av kvalitetseffekterna.   

 

Cronbachs Alpha-värde användes för att testa påståendenas reliabilitet inom varje område 

vilket medförde att vi kunde se om påståendena mätte samma sak. Ett Alpha-värde 

visar även ifall samtliga påståenden är relevanta att ha med i analysen. Värdet mäter 

den interna reliabiliteten och varierar mellan 1 och 0, där 1 representerar “perfekt” medan 

0 representerar “ingen reliabilitet alls förekommer” (Bryman & Bell, 2011). Ett Alpha-

värde anses vara acceptabelt från 0,7. Om värdet mäts på mindre än tio frågor anses dock 

ett värde på 0,5 som acceptabelt, vilket innebär att 0,5 kommer användas som acceptabel 

nivå i denna studie (Pallant, 2016).    

3.6.1 Bakgrundsvariabler  

Enkäten innehöll en del bakgrundsvariabler som avsåg att fånga en allmän bild av 

revisorernas mer generella ställningstagande till uppdragstiden. De fem påståendena 
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nedan utformades således för att behandla revisorernas uppdragstid med klienten. Som 

tidigare nämnts är uppdragstiden intressant då den ger en bättre uppfattning om 

utsträckningen av revisorsrotationens effekter. Genom att mäta respondenternas svar på 

dessa fem påståenden kan man enklare få en allmän beskrivning om hur stor påverkan 

den obligatoriska revisorsrotationen har på revisorns uppdragstid med sina klienter. Ifall 

den genomsnittliga uppdragstiden bland respondenterna är sju år kommer regleringen 

gällande rotationen inte att ha lika stora effekter i jämförelse med en genomsnittlig 

uppdragstid som överstiger sju år. Av denna anledningen utformades 

bakgrundsvariablerna Hittills längsta uppdrag, Rimlig uppdragstid, Genomsnittlig 

uppdragstid, Kortare uppdragstid och Längre uppdragstid. Dessa variabler kommer 

således inte att tas med i hypotesprövningen då de endast syftar till att ge en generell 

överblick.  

 

o 11. Hur länge varade ditt hittills längsta uppdrag med en och samma klient?   

o 12. Vad anser du vara en rimlig tid på ett revisionsuppdrag hos en och samma 

klient?  

o 13. Vad är den genomsnittliga uppdragstiden som du har med dina klienter?  

o 10.2: Det är vanligt förekommande för mig som revisor att revidera en och samma 

klient under en längre tid (över 7 år)?   

o 10.3: Anser du att revisorsrotationen bidrar till kortare uppdragstid för dig som 

revisor i jämförelse med innan regleringen infördes?   

3.6.2 Beroende variabler  

För att kunna undersöka hur revisorers byråtillhörighet och professionella karriär 

påverkar revisorsrotationens effekter behövs variablerna kategoriseras in i beroende och 

oberoende variabler. I denna studie är revisorsrotationens effekter de beroende 

variablerna, med andra ord de variabler som påverkas av de oberoende variablerna 

byråtillhörighet och professionell karriär (Denscombe, 2018). För att mäta de ekonomiska 

effekterna, förtroendeeffekterna och kvalitetseffekterna använde vi oss av inspiration från 

den teoretiska referensramen och GAO:s frågebatteri (GAO, 2004) vid utformningen av 

enkäten. GAO:s frågebatteri är ett frågeformulär som innehåller 92 frågor kring 

obligatorisk revisorsrotation. Eftersom frågeformuläret består utav ett stort antal frågor 

valde vi att basera utformningen av enkätfrågorna på de mest lämpliga och relevanta 
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frågorna från GAO:s frågebatteri. Frågorna i GAO:s frågebatteri är relativt långa och av 

mer komplex karaktär, därför användes frågebatteriet endast som en inspirationskälla vid 

utformningen av studiens enkätfrågor. Således är ingen av enkätfrågorna direkt tagna ur 

frågebatteriet eftersom vi ansåg att korta och enkla frågor var mer lämpligt att utgå ifrån 

för att på så sätt bidra till att fler respondenter deltar i undersökningen. 

Revisorsrotationens ekonomiska effekter kan beskrivas som ökade kostnader i form av 

kunskap, tid och monetära medel. För att kunna fånga revisorers upplevelse av 

revisorsrotationens ekonomiska effekter krävdes frågor kring samtliga former av dessa 

kostnader. Som tidigare nämnts innebär revisorsrotationen att revisorer utsätts för ett 

kunskapsspill vid rotationen till en ny klient på grund av den så kallade inlärningskurvan. 

Detta innebär i sin tur en ökad kostnad i form av tid då revisorn behöver spendera mer tid 

hos klienten för att införskaffa sig väsentlig information om klientens verksamhet. 

Revisorns kunskapsspill och ökade tidskostnad innebär även att de monetära kostnaderna 

ökar eftersom mer resurser behöver utnyttjas för att kunna tillhandahålla en felfri 

revision. Följande fyra påståenden formulerades för att fånga respondenternas upplevelse 

av de ekonomiska effekterna. Påståendena utformades främst baserat på att få fram 

revisorsrotationens effekt på revisorernas kompetens, klientspecifika kunskap, 

tidskostnad vid revisionsuppdrag samt den generella monetära kostnaden. Besvarar 

respondenterna någon av dessa påståenden med en 5:a innebär detta svar maximal negativ 

ekonomisk effekt, medan en 1:a å andra sidan innebär minimal negativ ekonomisk effekt. 

Dessa fyra påståenden hade ett Alpha-värde på 0,855 och skapade tillsammans modellens 

beroende variabel negativa ekonomiska effekter genom att adderas och sedan divideras 

med antalet påståenden.    

 

o 14.1: Revisorsrotationen leder till att revisorers specifika kunskap om 

klientföretaget minskar?  

o 14.2: Revisorsrotationen leder till att kostnaderna av ett revisionsuppdrag 

ökar   

o 14.3: Revisorsrotationen leder till att revisionen blir mer tidskrävande  

o 14.4: Revisorsrotationen leder generellt till ökade kostnader?  

 

Revisorsrotationens förtroendeeffekter kan starkt förknippas med revisorers legitimitet, 

förtroende, oberoende och objektivitet. Således har följande fem påståenden formulerats 



 

 42 

 

 

för att fånga revisorernas upplevelse av revisorsrotationens förtroendeeffekter. En revisor 

vars legitimitet, oberoende och objektivitet är hög kommer automatiskt att upplevas som 

mer förtroendeingivande hos både allmänheten och klientföretaget. Det är givetvis både i 

klientföretagets och allmänhetens intresse att revisorn i fråga är oberoende och objektiv, 

och på så sätt inger ett högt förtroende. Däremot har klientföretaget ett incitament att 

uppmuntra revisorn i att förbise felaktigheter i räkenskaperna vilket skiljer sig från 

allmänhetens intresse. Å andra sidan är det väsentligt för klientföretaget att anställa en 

revisor som allmänheten har förtroende till för att därigenom inge förtroende för 

företaget. För att skapa en större förståelse för revisorsrotationens förtroendeeffekter 

ansågs det även intressant att mäta ifall en ny revisor som roteras in upplevs som mer 

oberoende än den förgående revisorn som riskerar att ha utvecklat en vänskapsrelation 

med klienten under uppdragstiden (Chi et al. 2012). Genom att mäta det sistnämnda 

påståendet kan slutsatser dras gällande revisorsrotationens väsentlighet. 

Revisorsrotationen vars syfte är att öka revisorers oberoende kommer således medföra 

positiva förtroendeeffekter hos revisorer, vilket avses fångas genom påståendena nedan. 

Likt de ovanstående påståendena innebär även här en 5:a maximal positiv 

förtroendeeffekt, medan en 1:a innebär minimal positiv förtroendeeffekt. Dessa fem 

påståenden hade ett Alpha-värde på 0,836 och skapade tillsammans 

modellens beroende variabel positiva förtroendeeffekter genom att addera och dividera 

med antalet påståenden.    

 

o 14.5: Revisorsrotationen leder till att revisorer legitimitet hos klientföretaget 

ökar?  

o 14.6: Revisorsrotationen leder till att revisorers förtroende hos klientföretaget 

ökar?  

o 14.7: Revisorsrotationen leder till att revisorer blir mer oberoende gentemot 

klientföretaget  

o 14.8: Revisorsrotationen leder till att revisorer blir mer objektiva gentemot 

klientföretaget   

o 14.9: Revisorsrotationen leder till att jag som revisor uppfattas som mer 

oberoende hos en ny klient i jämförelse med den förgående revisorn  
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Slutligen utformades de följande elva påståendena kring revisorsrotationens 

kvalitetseffekter. För att kunna mäta revisorsrotationens effekt på revisionskvalitén fick 

respondenterna besvara frågor gällande risken att missa att upptäcka fel i revisionen, 

deras bedömningsförmåga samt deras åsikt kring revisorsrotationens generella effekt på 

revisionskvalitén. De fem första av de nedanstående elva påståendena var ämnade att 

mäta respondenternas ställningstagande till revisorsrotationens positiva kvalitetseffekter. 

Därtill har dessa påståendena ett Alpha-värde på 0,818 och skapade tillsammans 

modellens beroende variabel positiva kvalitetseffekter genom att addera och därefter 

dividera med antalet påståenden. Revisorsrotationens kvalitetseffekter är den effekt som 

forskningen är mest oeniga över, då somliga anser att regleringen medför en bättre 

revisionskvalité medan andra anser att regleringen bidrar till en sämre kvalité på 

revisionen (Firth et al. 2012; Geiger & Raghunandan, 2002). Av denna anledning 

utformades även de sex sista av de nedanstående elva påståendena som avsåg att mäta 

respondenternas ställningstagande till revisorsrotationens negativa 

kvalitetseffekter. Tillsammans hade dessa sex påståenden ett Alpha-värde på 0,836 och 

skapa modellens beroende variabel negativa kvalitetseffekter genom att addera och 

dividera med antalet påståenden. Genom att mäta studiens samtliga effekter var för sig 

kan en mer konsekvent hantering av variablerna uppnås. Följande påståenden avser 

samtliga av studiens positiva och negativa påståenden kring kvalitetseffekterna. Genom 

att svara någon av de fem första påståendena med en 5:a anges maximal positiv 

kvalitetseffekt, medan en 1:a avser minimal positiv kvalitetseffekt. På samma sätt innebär 

en 5:a för de sex sista påståendena maximal negativ kvalitetseffekt och en 1:a för dessa 

sex påståenden innebär minimal negativ kvalitetseffekt.   
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o 14.11: Revisorsrotationen leder till bättre revisionskvalité  

o 14.13: Revisorsrotationen leder till att risken för att man som revisor missar 

att upptäcka fel minskar  

o 14.14: Revisorsrotationen leder till att revisorer ger en bättre revision  

o 14.16: Revisorsrotationen leder till att revisorer gör bättre bedömningar  

o 14.20: Revisorsrotationen underlättar mitt arbete som revisor  

o 14.10: Revisorsrotationen leder till sämre revisionskvalité  

o 14.12: Revisorsrotationen leder till att risken för att man som revisor missar 

att upptäcka fel ökar  

o 14.15: Revisorsrotationen leder till att revisorer ger en sämre revision  

o 14.17: Revisorsrotationen leder till att revisorer gör sämre bedömningar  

o 14.18: Revisorsrotationen leder till att revisorer lägger ner mer fokus på 

revisionen i slutet av revisionsuppdraget, eftersom att en ny revisor kommer 

att granska det tidigare arbetet  

o 14.21: Revisorsrotationen försvårar mitt arbete som revisor  

3.6.3 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler är revisorernas byråtillhörighet och professionella karriär. 

En förändring i någon av dessa variabler kan ha en direkt påverkan på de ovanstående 

beroende variablerna. För att mäta revisorernas byråtillhörighet och professionella karriär 

använde vi oss av vår teoretiska referensram som inspiration vid utformningen av 

enkätfrågorna relaterade till dessa variabler. Den oberoende variabeln byråtillhörighet 

mäts genom att fråga vilken organisation som respondenterna arbetar på. Genom att 

känna till respondenternas nuvarande arbetsplats kan en kategorisering därefter göras 

mellan respondenterna som arbetar inom Big Four och non-Big Four byråer. Som tidigare 

nämnts är denna kategorisering nödvändig då upplevelsen av revisorsrotationens effekter 

kan skilja sig avsevärt mellan revisorer i stora och små byråer. Kategoriseringen tillåter 

således möjligheten att finna distinkta skillnader i revisorsrotationens effekter mellan 

olika byråtillhörigheter. Frågan som ställdes till respondenterna var utformad på ett sätt 

som gav respondenterna valalternativ. Genom att utforma frågan med valalternativ istället 

för en öppen fråga underlättades kodningen av datainsamlingen. Således 

kodades Big Four till 0 och non-Big Four till 1 (Pallant, 2016). Variabeln som mäter ifall 
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respondenterna tillhör en mindre eller stor revisionsbyrå kommer fortsättningsvis att 

benämnas som byråtillhörighet. 

 

Revisorernas professionella karriär omfattas dels av deras position i organisationen, dels 

deras erfarenhet inom revisionsbranschen. Variabeln mäts genom fem frågor kring 

respondentens erfarenhet i den nuvarande organisationen samt hans eller hennes 

erfarenhet inom revisionsbranschen. Frågor ställdes även kring revisorns position i 

revisionsbyrån samt om han eller hon besitter någon branschspecifik inriktning. 

Anledningen till att den sistnämnda frågan ställdes är på grund av antagandet att en 

revisor med en branschspecifik inriktning har mer erfarenhet i jämförelse med en revisor 

som inte har någon branschspecifik inriktning. Efter vidare granskning av de 

nedanstående fem frågorna visade sig Tid i branschen och Tid i nuvarande byrå mäta 

samma sak vilket innebär att dessa frågorna samvarierar. Med andra ord fångar båda 

dessa variablerna längden på revisorernas erfarenhet i form av antal år i branschen 

respektive på nuvarande arbetsplats. Av denna anledning valdes enbart en av dessa två 

frågor för att vidare analyseras, mer specifikt används variabeln Tid i branschen som 

inkluderar antal år i branschen. Grundtanken vid enkätutformningen var att fånga 

revisorernas professionella karriär utifrån samtliga av de fem påståendena nedan. Efter 

insamlingen av data insåg vi dock att analysmöjligheterna bortföll för Branschspecifik 

inriktning och Antal organisationer. Under enkätutformningen förekom ett bristande 

fokus på väsentligenheten av att variablerna skulle samvariera. Av denna anledning 

visade sig variabeln Branschspecifik inriktning inte vara lämplig att ha med i analysen då 

endast ett fåtal respondenter angav en branschspecifik inriktning. Således är frågan 

angående branschspecifik inriktning inte relevant att ha med i analysen. Likaså är inte 

heller frågan gällande Antal organisationer lämplig att ha med i analysen då den inte 

samvarierar med resterande variabler. Således återstår variablerna Tid i Branschen och 

Titel som visade sig vara de mest tillämpbara variablerna för att fånga revisorernas 

professionella karriär. Tid i branschen som är en kontinuerlig variabel kodades genom att 

anta alla värden som angavs av respondenterna i antal år. Titel kodades å andra sidan 

genom att rangordna respondenternas olika positioner i organisationen där 

revisorsassistent som är den lägsta positionen kodades med en 1:a och därefter kodades 

resterade positioner successivt till den högsta positionen partner som kodades till en 5:a. 
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o 4. Hur många år har du arbetat inom revisionsbranschen?   

o 5. Hur många organisationer inom revisionsbranschen har du arbetat inom?  

o 6. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?   

o 7. Din titel/position i organisationen   

o 8. Har du som revisor någon branschspecifik inriktning?   

3.6.4 Kontrollvariabler  

De nedanstående fyra variablerna utformades för att se ifall det finns någon förklarande 

inverkan på studiens beroende variabler. Nödvändigheten av revisorsrotationen tas upp 

som ett påstående där respondenterna får svara enligt en likert-skala som ligger mellan 1–

5. Svaren på detta påstående fångar revisorernas generella ställningstagande till 

revisorsrotationen. Påståendet placerades även i början av enkäten för att respondenterna 

inte i förväg skulle hinna tänka över de olika effekterna av rotationen. Därtill avslutades 

enkäten med en kontrollvariabel kopplad till revisorsrotationens påverkan på branschens 

rykte hos allmänheten. Detta påstående formulerades även för att försöka fånga 

respondenternas generella ställningstagande till regleringen och svarades också enligt en 

likert-skala mellan 1–5. Dock placerades det sistnämnda påståendet i slutet av enkäten för 

att på så sätt ge respondenterna möjlighet att besvara påståendet med rotationens effekter 

i åtanke. På detta sätt kan respondenterna göra en övervägning av regleringens för- och 

nackdelar vid besvarandet. Variablerna Nödvändig reglering och Branschens rykte valdes 

därefter att slås samman för att tillsammans skapa variabeln Generella 

ställningstaganden. Som tidigare nämnts avser båda dessa variabler att fånga revisorernas 

generella ställningstagande till regleringen men dock på olika sätt. Dessa två variabler 

hade ett Alpha-värde på 0,69 och skapade således tillsammans kontrollvariabeln 

Generella ställningstaganden genom att adderas och sedan divideras med antalet 

påståenden.  

 

Vidare var kontrollvariablerna Ålder och Kön tänkta att användas i analysen. Genom att 

inkludera dessa variabler i undersökningen kan man generalisera forskningsresultaten på 

ett mer tillförlitligt sätt. Exempelvis kan man genom att inkludera Kön som 

kontrollvariabel kontrollera ifall studiens resultat kan generaliseras för samtliga revisorer 

i Sverige eller endast för manliga alternativt kvinnliga revisorer i Sverige. 

Kontrollvariabeln Kön skapades genom att koda de kvinnliga respondenterna med en 1:a 
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och de manliga respondenterna med en 0:a. Likaså kan man genom att inkludera 

variabeln Ålder få insikt om revisorernas ålder kan ha en större förklarande inverkan på 

de beroende variablerna i jämförelse med studiens oberoende variabler. Den främsta 

anledningen till att ta med variabeln Ålder är på grund av att den kan anses ha en stark 

koppling till revisorernas erfarenhet vilket i sin tur påverkar deras professionella karriär. 

En äldre revisor kan många gånger antas ha en längre erfarenhet och således en högre titel 

än en yngre revisor. Variabeln Ålder som är en kontinuerlig variabel skapades däremot 

genom att införa samtliga angivna åldrar för respondenterna. Samtliga av variablerna 

Generella ställningstaganden, Ålder och Kön är viktiga att ha med som kontrollvariabler 

då tanken med kontrollvariabler är att kontrollera ifall dessa på ett bättre sätt än de 

oberoende variablerna kan förklara studiens beroende variabler. Kontrollvariabeln Ålder 

inkluderas dock endast fram till regressionen men inte därefter på grund av att variabeln 

starkt korrelerar med oberoende variabeln Tid i branschen.  

 

o 10.4: Anser du att revisorsrotationen är nödvändig att ha för revisionsbranschen?  

o 14.19: Revisorsrotationen leder till att revisionsbranschens rykte hos allmänheten 

blir bättre  

o 1. Ålder  

o 2. Kön 

3.7 Svarsfrekvens och bortfall  

Enkäten skickades till sammanlagt 3000 revisorers mailadressar, varav 276 inte kunde 

levereras på grund av okänd mottagare. 152 autosvar återkom även på grund av ledighet, 

sjukskrivning och out of office. Således mottogs mailet innehållande enkätlänken av minst 

2572 stycken revisorer. I mailet uppmanades även respondenterna till att vidarebefordra 

enkäten till övriga kollegor och revisionsmedarbetare, med andra ord är det osäkert ifall 

2572 är det korrekta antalet som erbjudits att delta i undersökningen. Uppmuntringen till 

vidarebefordring av enkäten innebär att en korrekt svarsfrekvens inte går att 

beräkna. Totalt erhölls 269 svar på webbenkäten. Dock var 68 av dessa svar ofullständiga 

och exkluderades därav innan vidare analys genomfördes. Det totala antalet respondenter 

som genomförde hela enkäten var således 201 deltagare. Som tidigare 

nämnts exkluderades även de respondenter som inte hade någon kännedom kring 

revisorsrotationen, vilket omfattade tre av respondenterna. Analysen kommer därför 
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baseras på 198 deltagares svar. En anledning till att resultatet av antalet respondenter inte 

blev mer än 198 deltagare grundar sig främst i att vi inte kunde ha enkäten öppen under 

en längre tid. Vi hade inte heller möjlighet att skicka påminnelser till deltagarna, vilket 

skulle kunnat ha ökat antalet respondenter. Enkäten skickades även ut under maj månad 

vilket är en mycket hektisk period för anställda inom revisionsbranschen. Enligt tabellen 

3.4 nedan var 31,3 % av respondenterna anställda på en mindre byrå medan resterande 

68,7 % var anställda på en större byrå inom Big Four. Revisionsbyrån som bistod med 

flest svar var PwC, vilket kan grunda sig i att flest utskick gjordes till revisorer anställda 

på PwC (se tabell 3.1).    
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Tabell 3. 3 Fördelningen mellan respondenternas byråtillhörighet 

 Antal revisorer Procent 

PwC  52 25,9 % 

EY 41 20,4 % 

Deloitte 7 3,4 % 

KPMG 38 19,0 % 

Mindre byråer  63 31,3 % 

Totalt  201 100 % 

 

3.8 Analysmetoder  

Insamlingen av empirin gjordes direkt via webbenkater.com som därefter sammanställdes 

och analyserades via datorprogrammet SPSS som är ett verktyg för statistiska 

dataanalyser. Undersökningens hypoteser testades med en signifikansnivå på 5 % vilket 

innebär en konfidensgrad på 95 %. En signifikansnivå på 5 % används vanligtvis vid 

denna typ av undersökningar och av denna anledning har 5 % även valts för denna studie. 

För att kunna påbörja analysen konverterades först det empiriska materialet till Excel som 

därefter fördes in till SPSS. I SPSS kunde därefter Cronbachs Alpha testas för att på så 

sätt kontrollera de tidigare nämnda påståendenas interna reliabilitet. Efter att ha 

testat Alpha-värdena gick vi vidare med att skapa våra variabler. Steget därpå var 

att undersöka de samband som finns mellan studiens beroende och oberoende variabler. 

För att testa de olika sambanden i analysen krävdes ett test för att kontrollera ifall 

materialet är normalfördelat eller inte. Genom en bivariat korrelationsanalys grundad 

i Pearson´s korrelationstest kunde sedan sambandet testas. Med hjälp av multipel linjär 

regressionsanalys testades därefter empirin för att på så sätt kunna förklara hur sambandet 

mellan revisorsrotationen och de tre effekterna påverkas av revisorers byråtillhörighet och 

professionella karriär. För att besvara våra hypoteser gällande hur revisorer med olika 

byråtillhörigheter och professionella karriärer ställer sig till revisorsrotationen 

genomfördes multipla regressionsanalyser.    

3.9 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är ett sätt att mäta trovärdighet och tillförlitlighet i en studie. 

Validitet refererar till precisionen och exaktheten av data samtidigt som den bygger på att 

data kontrolleras för att kunna fastställa att det inte förkommer några fel från insamlingen 
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av empirin. Reliabilitet refererar å andra sidan till om instrumentet är neutralt i olika 

användningsområden, mer specifikt om 4en producerar samma information vid andra 

tillfällen (Björklund & Paulsson, 2012). Genom att testa enkäten på fyra personer som är 

kunniga inom redovisning och revision kunde vi försäkra oss om att frågorna i enkäten 

var förståeliga samt att de fångade det som avsågs att mätas. Fördelen med att använda 

sig av testpersoner innan utskick är naturligtvis den konstruktiva feedbacken men det ger 

också en fingervisning på hur lång tid enkäten tar att besvara. För att kunna försäkra oss 

om att inga inmatningsfel skulle ske vid hanteringen av datainsamlingen använde vi oss 

utav en av funktionerna för konvertering i webbenkater.com som införde all data till 

en Excel-fil. Därefter konverterades hela Excel-filen över till datorprogrammet SPSS där 

analysen av empirin genomfördes. Validitet är beroende av försäkran om att data inte 

innehåller några inmatningsfel och genom att inte hantera all data manuellt minskades 

risken för inmatningsfel avsevärt (Denscombe, 2018). Studiens reliabilitet kan testas 

genom att utföra undersökningen fler gånger vid olika tillfällen, för att på så sätt försäkra 

sig om att ett liknande resultat skulle åstadkommits oavsett mättillfälle. På grund av 

studiens begränsade tid var fler undersökningstillfällen inte möjliga att genomföra. Å 

andra sidan förekommer det risker med att genomföra en undersökning två gånger med 

samma urval av respondenter. Detta grundar sig i att respondenternas svar vid andra 

undersökningstillfället kan påverkas av det första undersökningstillfället. Det finns dock 

övriga sätt att säkerställa reliabiliteten i en studie, bland annat genom att utnyttja den 

teoretiska referensramen. Genom att basera enkätfrågorna på studiens teoretiska 

referensram och andra trovärdiga källor som baseras på tidigare forskning kan man på så 

sätt öka studiens tillförlitlighet. Som tidigare nämnts testades studiens interna reliabilitet 

genom Cronbachs Alpha. Detta innebär med andra ord att en kontroll genomfördes så att 

frågorna inom samma område mäter samma sak. Därigenom kunde vi försäkra oss om att 

variablerna var tillförlitliga eftersom dessa tester gjordes innan analysen av empirin 

genomfördes.  

3.10 Etiska beaktanden  

Syftet med uppsatsen är att förklara revisorsrotationens effekter utifrån revisorers 

byråtillhörighet och professionella karriär. En enkätundersökning valdes som metod för 

att besvara studiens syfte. Insamlade data från enkätundersökningen gav även möjlighet 

för en analys som i sin tur bidrog till att studiens hypoteser kunde testas. Datainsamlingen 
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är således en betydelsefull del av studien som baseras på responsen från respondenterna. 

Därav är det viktigt att insamlingen av data sker på ett etiskt korrekt sätt samt att 

processen av datainsamlingen följer de regler som finns (Denscombe, 2018). För att 

kunna utföra undersökningen på ett etiskt korrekt sätt finns det ett par krav som ställs, 

mer specifikt informationskrav, anonymitetskrav och nyttjandekrav. Genom att i 

följebrevet (se bilaga 1) informera respondenterna om våra kontaktuppgifter som innebär 

att de kan kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar uppfylls 

informationskravet. Därtill informerades respondenterna att alla svar från samtliga 

deltagare behandlas med anonymitet vilket tillgodoser anonymitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att all information som samlades in via enkäten endast 

användes till denna studie samt att informationen inte används till något annat utöver vad 

de blivit informerade om i följebrevet (Bryman & Bell, 2011). Eftersom möjligheten till 

att få ett medgivande av deltagarna innan enkätutskicket var begränsad, valde vi att tolka 

själva deltagandet i studien som ett medgivande. Respondenterna har utöver dessa 

krav även rätt till att veta vilka som utför studien därför framkom det en kort presentation 

om oss som forskare samt att studien är ämnad åt en kandidatuppsats på Kristianstad 

Högskola. Därutöver förekom ingen vilseledande information för respondenterna i 

följebrevet eller enkäten. Deltagarna i studien riskerade inte heller någon fysisk, psykisk 

eller personlig skada av att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 

2018).    
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4. Empirisk analys  

I detta kapitel kommer resultaten som enkätundersökningen har genererat att analyseras. 

Kapitlet kommer att inledas med beskrivande statistik för studiens variabler, mer specifikt 

kontrollvariabler, beroende variabler och oberoende variabler. Därefter kommer 

korrelationsmatris och multipel linjär regression att redovisas och analyseras för studiens 

åtta hypoteser. Avslutningsvis kommer resultatet av hypotesprövningen att summeras och 

diskuteras.     

4.1 Beskrivande statistik  

Totalt 269 personer påbörjade enkätundersökningen, varav 201 personer fullföljde 

enkäten och besvarade samtliga frågor. Av dessa 201 svar plockades ytterligare tre bort 

innan beskrivande statistik och analys av det empiriska materialet genomfördes. Dessa tre 

svar bestod utav respondenter som angivit att de inte hade någon kännedom 

kring revisorsrotationen. De återstående svaren från de 198 respondenterna blev grunden 

som analysen baserades på. I nedanstående avsnitt sammanställs variablerna som 

presenterades i avsnitt 3.6, med andra ord studiens kontrollvariabler, beroende variabler 

och oberoende variabler. Svarsfrekvensen för undersökningen är svår att beräkna 

eftersom mottagarna av enkäten uppmanades att vidarebefordra mailet med enkätlänken 

till andra revisionsmedarbetare på sin arbetsplats. Det är således inte möjligt att veta hur 

många som faktiskt erbjudits att delta i enkätundersökningen. Av denna anledning 

presenteras ingen svarsfrekvens i studien.    

 

Tabell 4.1 nedan redogör för påståendenas medelvärde och standardavvikelse. Enligt 

tabellen ligger revisorernas genomsnittliga uppdragstid på ungefär sju år vilket innebär att 

revisorsrotationens effekter inte bör ha någon större påverkan på dessa revisorer. Därtill 

anser deltagarna att ungefär nio år är en rimlig uppdragstid att ha med en och samma 

klient. Således bör respondenterna ställa sig kritiskt till revisorsrotationen då de angett att 

sju år är en för kort revisionsperiod för att anses som rimlig. Revisorernas hittills längsta 

uppdrag ligger i genomsnitt på 12 år vilket innebär att respondenterna har reviderat en 

och samma klient långt över de sju åren som revisorsrotationen förespråkar. Revisorerna 

har även angett att det är vanligt förekommande med längre uppdrag i deras arbete samt 

att revisorsrotationen är en bidragande faktor till att deras uppdragstid med klienterna blir 

kortare. Detta visas tydligt i tabell 4.1 eftersom medelvärdena för variablerna Längre 
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uppdragstid och Kortare uppdragstid ligger på 3,96 och 3,13 vilket är relativt högt med 

tanke på att likert-skalan ligger mellan 1–5.  

 

Tabell 4. 1 Medelvärde och standardavvikelse för revisorers uppdragstid 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Hittills längsta uppdrag 12 8,932 

Rimlig uppdragstid 8,93 3,477 

Genomsnittlig uppdragstid 6,75 3,677 

Längre uppdragstid  3,96 1,26 

Kortare uppdragstid  3,13 1,43 

 

4.1.1 Kontrollvariabler  

Som tidigare nämnts utgår studien från tre kontrollvariabler vilka är Generella 

ställningstaganden, Ålder och Kön. Tidigare forskning inom ämnet har skilda meningar 

gällande revisorsrotationen och om regleringen kan anses fördelaktig eller inte 

(Cahan & Sun, 2015; Cameran et al. 2014; Ewelt-Knauer et al. 2012). Enligt tabell 4.2 

nedan visas ett relativt högt medelvärde som tyder på att revisorerna som deltagit i 

undersökningen ställer sig mer positivt till revisorsrotationen. Fördelningen mellan de 

manliga och kvinnliga respondenterna var 61,2 % män respektive 38,8 % kvinnor, vilket 

är en någorlunda jämnfördelning. Genom att ha Ålder som kontrollvariabel kan man 

precis som vid variabeln Kön kontrollera ifall någon skillnad förekommer mellan 

ställningstagandet hos revisorer i olika åldrar. Medelvärdet för respondenternas åldrar är 

42 år med en standardavvikelse på 11 år vilket tyder på en stor spridning mellan 

respondenternas åldrar. Den yngsta deltagaren var 27 år och den äldste 73 vilket också 

tyder på en stor spridning mellan åldrarna.  

 

Tabell 4. 2 Medelvärde och standardavvikelse för kontrollvariabler 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Generella ställningstaganden 3,18 1,028 

Ålder  41,64 11,19 

 Andel män Andel kvinnor 

Kön 61,2 % 38,8 % 
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4.1.2 Beroende variabler  

Som tidigare nämnts är studiens beroende variabler de negativa ekonomiska effekterna, 

de positiva förtroendeeffekterna, de positiva kvalitetseffekterna samt de negativa 

kvalitetseffekterna. De ekonomiska effekterna består av fyra påståenden som behandlar 

revisorernas kunskaps- och tidskostnad samt deras monetära kostnad av 

revisorsrotationen. I tabell 4.3 visas medelvärde och standardavvikelse för var och en av 

de fyra påståendena. Nedanstående tabell visar även att flest respondenter instämde i 

påståendet att revisorsrotationen leder till att kostnaderna av ett revisionsuppdrag ökar. 

Variabelns sammanlagda medelvärde är 3,88 med en standardavvikelse på 0,871. 

 

Tabell 4. 3 Medelvärde och standardavvikelse för negativa ekonomiska effekter 

 Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs Alpha 

Ekonomiska effekter  3,885 0,871 0,855 

Revisorsrotationen leder till att revisorers 

specifika kunskap om klientföretaget 

minskar 

3,55 1,24  

Revisorsrotationen leder till att kostnaderna 

av ett revisionsuppdrag ökar   

4,08 0,94  

Revisorsrotationen leder till att revisionen 

blir mer tidskrävande  

3,96 0,98  

Revisorsrotationen leder generellt till ökade 

kostnader  

3,95 0,97  

 

Förtroendeeffekterna består av fem påståenden och behandlar revisorers legitimitet, 

förtroende, oberoende och objektivitet. Påståendena tar även upp huruvida 

revisorsrotationen påverkar det uppfattade oberoendet hos en ny revisor i jämförelse med 

den förgående revisorn. Tabell 4.4 visar medelvärde och standardavvikelse 

för förtroendeeffekternas fem påståenden. Enligt tabellen ansåg flest respondenter att de i 

hög grad instämde i att revisorsrotationen leder till att revisorer blir mer oberoende 

gentemot klientföretaget. Många av respondenterna instämde även i hög grad att 

revisorsrotationen leder till att en ny revisor uppfattas som mer oberoende i jämförelse 

med den förgående revisorn. Det sammanlagda medelvärdet för variabeln är 3,09 och den 

sammanlagda standardavvikelsen är 0,917.   
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Tabell 4. 4 Medelvärde och standardavvikelse för positiva förtroendeeffekter 

 Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs Alpha 

Förtroendeeffekter 3,09 0,917 0,836 

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

legitimitet hos klientföretaget ökar 

3,20 1,19  

Revisorsrotationen leder till att revisorers 

förtroende hos klientföretaget ökar  

2,72 1,13  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

blir mer oberoende gentemot 

klientföretaget  

3,29 1,19  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

blir mer objektiva gentemot 

klientföretaget   

3,06 1,22  

Revisorsrotationen leder till att jag som 

revisor uppfattas som mer oberoende hos en 

ny klient i jämförelse med den förgående 

revisorn  

3,19 1,17  

 

Studiens beroende variabel som avser de positiva kvalitetseffekterna består av fem 

påståenden. Dessa påståenden tar upp huruvida revisorsrotationen leder till bättre 

revisionskvalité samt om regleringen bidrar till färre fel i revisionen. Påståendena 

behandlar även revisorers bedömningsförmåga vid revideringen av en klient. Precis som 

de ovanstående tabellerna visar även Tabell 4.5 medelvärde och standardavvikelse. De 

positiva kvalitetseffekternas sammanlagda medelvärde är 2,52 och variabelns 

standardavvikelse är 0,836. Tabellen visar att respondenterna ställer sig relativt neutralt 

till påståendena eftersom de sammanlagda medelvärdena varierar mellan 2.02 och 2.79. 

Således anser respondenterna generellt att revisorsrotationen varken i hög eller låg grad 

leder till bättre revisionskvalité.   
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Tabell 4. 5 Medelvärde och standardavvikelse för positiva kvalitetseffekter 

 Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs Alpha 

Kvalitetseffekter 2,52 0,836 0,742 

Revisorsrotationen leder till bättre 

revisionskvalité  

2,79 1,04  

Revisorsrotationen leder till att risken för 

att man som revisor missar att upptäcka 

fel minskar  

2,64 1,11  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

ger en bättre revision  

2,65 1,04  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

gör bättre bedömningar  

2,52 0,94  

Revisorsrotationen underlättar mitt 

arbete som revisor  

2,02 0,89  

 

Den sist nämnda beroende variabeln än revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter och 

består av sex påståenden. Dessa sex påståenden är relativt lika de förgående som avser de 

positiva kvalitetseffekterna, skillnaden är att dessa tar upp huruvida revisorsrotationen 

leder till sämre revisionskvalité samt om regleringen medför fler fel i revisionen. 

Därutöver behandlar dessa påståenden revisorers bedömningsförmåga men också 

regleringens påverkan på revisorernas fokus. I tabell 4.6 nedan redogörs de negativa 

kvalitetseffekternas medelvärde och standardavvikelse. Det sammanlagda medelvärdet är 

2,59 och den sammanlagda standardavvikelsen för variabeln är 0,79. Tabellen visar även 

här att respondenterna ställer sig relativt neutralt till påståendena eftersom att de 

sammanlagda medelvärdena här varierar mellan 2,29 och 2,96. Med andra ord har 

respondenterna inga markanta ställningstaganden till huruvida revisorsrotationen leder till 

sämre eller bättre revisionskvalité.   
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Tabell 4. 6 Medelvärde och standardavvikelse för negativa kvalitetseffekter 

 Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs Alpha 

Kvalitetseffekter  2,59 0,79 0,742 

Revisorsrotationen leder till sämre 

revisionskvalité  
2,58 1,18  

Revisorsrotationen leder till att risken för 

att man som revisor missar att upptäcka fel 

ökar  

2,61 1,10  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

ger en sämre revision  
2,56 1,06  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

gör sämre bedömningar 

2,53 1,05  

Revisorsrotationen leder till att revisorer 

lägger ner mer fokus på revisionen i slutet 

av revisionsuppdraget, eftersom en ny 

revisor kommer att granska det tidigare 

arbetet  

2,29 1,14  

Revisorsrotationen försvårar mitt arbete 

som revisor  

2,96 1,17  

 

4.1.3 Oberoende variabler  

Studien innehåller två oberoende variabler vilka är Byråtillhörighet och Professionell 

karriär. Tabell 3.1 som presenterades i ovanstående kapitel redogör för oberoende 

variabeln byråtillhörighet och visar således fördelningen mellan respondenterna anställda 

inom Big Four och non-Big Four. Som tidigare nämnts tillhörde 31,3 % av 

respondenterna mindre revisionsbyråer och resterade 68,7 % tillhörde en större 

revisionsbyrå inom Big Four.  

 

Som tidigare nämnts fångas variabeln professionell karriär genom Tid i branschen och 

Titel då de var mest tillämpbara för analyseringen. I tabell 4.7 nedan redogörs medelvärde 

och standardavvikelse för antalet år som revisorerna har spenderat i revisionsbranschen. 

Medelvärdet för revisorernas tid i branschen är ungefär 17 år och standardavvikelsen är 

11 år vilket tyder på en relativt stor spridning mellan de olika respondenterna. Därtill är 

maxtiden för respondenterna 50 år i branschen medan den minsta tiden för respondenter 

är 1 år i branschen, även detta tyder på en stor spridning mellan respondenterna. Tabellen 

nedan redogör även andelen för respondenternas olika titlar och visar att majoriteten av 

respondenterna var partners och auktoriserade revisorer.  
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Tabell 4. 7 Redogörelse för variablerna Tid i branschen och Titel 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tid i branschen  16,55 11 

Titlar   Andel  

Partner   35,7 % 

Auktoriserad revisor  50,6 % 

Manager   4,9 % 

Senior   2,7 % 

Revisorsassistent   6,1 % 

 

4.2 Analys av hypoteser  

En bivariat-korrelationsanalys och multipel linjär regressionsanalys kommer presenteras 

nedan och kommer att användas för att testa studiens hypoteser.    

4.2.1 Bivariat-korrelation  

De två mest frekventa testerna som används vid test av korrelationen mellan variabler är 

Pearson och Spearman. Pearsons korrelationstest är som mest användbar när materialet 

är normalfördelat, medan Spearmans icke-parametriska korrelationstest istället används 

med material som inte är normalfördelat (Wahlgren, 2013). Genom ett One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test gick det att utläsa att studiens material är icke-

parametriskt då materialet inte kan anses vara normalfördelat (se Bilaga 3). Mot denna 

bakgrund valdes Spearmans korrelationstest för att kunna undersöka om det förekom 

positiva eller negativa samband mellan de olika variablerna som mätts. Därtill kan man 

genom korrelationstest se om multikollinearitets problem kommer att uppstå. För att det 

inte ska råda multikollinearitet får variablerna i korrelationsmatrisen inte överstiga ett 

värde på +/-0,7. Om det förekommer variabler som överstiger detta värde uppstår risken 

att dessa variabler påverkar varandra i en multipel regressionsanalys (Barmark & 

Djurfeldt, 2016). Studiens korrelationstest resulterade i en korrelationsmatris som 

återfinns i tabell 4.8.    
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Tabell 4. 8 Korrelationsmatris 

 
 

 

Studiens relevanta variabler har initialt undersökts för att se hur sambandet ser ut med 

studiens hypoteser. Som det går att utläsa i korrelationsmatrisen har kontrollvariabeln 

Ålder ett högt korrelationsvärde med den oberoende variabeln Tid i branschen då den 

ligger på 95 %.  I detta fall överstiger värdet 0,7 vilket innebär att det kan förekomma 

multikollinearitet mellan kontrollvariabeln och den oberoende variabeln. Vidare analys 

kommer baseras på beroende variablerna negativa ekonomiska effekter, 

positiva förtroendeeffekter, positiva kvalitetseffekter och negativa kvalitetseffekter. De 

oberoende variablerna som vidare kommer analyseras är Byråtillhörighet, Tid i branschen 

och Titel.  

4.2.2 Multipel linjär regressionsanalys  

Multipel linjär regression används för att undersöka ett samband mellan en beroende 

variabel och flera oberoende variabler och denna metod kommer således användas för att 

testa studiens hypoteser. För att åstadkomma en trovärdig ekvation vid en multipel 

regression krävs ett stickprov på minst 15 deltagare. Eftersom vår studie erhöll 198 

fullständiga enkätsvar är storleken en faktor som inte försvagar regressionsanalysens 

validitet. Något som ytterligare kan tilläggas är att toleransvärdet minst ska uppgå till 0,5 
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för att variabeln ska vara relevant att ha med i regressionsanalysen (Djurfelt & Barmark, 

2009). Samtidigt ska VIF-värdet som har stark anknytning till toleransvärdet inte 

överstiga ett värde på 2,5. Däremot råder det delade meningar mellan forskare då en del 

forskare förespråkar ett VIF-värde på minst 5 (Wahlgren, 2013). Denna studie kommer 

fokusera på ett VIF-värde som inte får överstiga 2,5.  

 

Kontrollvariabeln Ålder visade tecken på multikollinearitet i korrelationsmatrisen med ett 

höga korrelerade värde. I regressionen visade denna variabeln ett VIF-värden som 

översteg gränsvärdet, med hänsyn till detta uppstod multikollinearitet. Därav 

kommer kontrollvariabeln Ålder inte att tas med i vidare analys.   

4.2.2.1 Multipel regression för ekonomiska effekter  

Resultatet av regressionsanalysen av den beroende variabeln negativa ekonomiska 

effekter visas i tabell 4.9. Tabellen visar att hela regressionen inte är signifikant eftersom 

signifikansvärdet är 0,621 eller mer specifikt 62,1 %. Denna signifikansnivå får anses 

mindre bra eftersom en signifikansnivå på 5 % är vad som anses rimlig för att validiteten 

och tillförlitligheten ska vara pålitlig (Körner & Wahlgren, 2005). Hela regressionen kan 

således inte påvisa något samband överhuvudtaget eftersom modellen inte är signifikant. 

Detta betyder i sin tur att inget samband kan påvisas i denna modell, och av denna 

anledning kommer hypotes 1 och 4 att förkastas. För att tydliggöra innebär en förkastad 

hypotes inte att ett samband inte existerar utan enbart att ett samband inte kan påvisas 

utifrån studiens förutsättningar.  

Det justerade R
2
 värdet som även kallas determinationskoefficienten visar hur stor del av 

den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna i regressionen. När det gäller tabell 4.9 nedan visar justerad R
2
 ett 

värde på -0,007 vilket innebär att de ekonomiska effekterna inte kan förklaras av de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna. VIF-värdet överstiger inte gränsvärdet på 

någon av variablerna. Detta innebär att variablerna är kompatibla och relevanta för 

modellen, samtidigt som det inte förekommer någon multikollinearitet.  

 

Den oberoende variabeln Tid i branschen angav ett P-värde som visar signifikans på 0,19, 

mer specifikt 19 %. Variabeln Titel visade ett P-värde på 0,21, mer specifikt 21 %, vilket 

innebär att ingen av dessa oberoende variabler var signifikanta. Med andra ord kunde 
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ingen skillnad påvisas mellan revisorernas ställningstagande till de ekonomiska effekterna 

och deras professionella karriär. Detta innebär att revisorer med olika lång tids erfarenhet 

i revisionsbranschen och revisorer med olika titlar kan anses ha likvärdiga 

ställningstaganden till revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter. Med andra ord 

kunde varken ett positivt eller negativt samband påvisas mellan revisorsrotationens 

negativa ekonomiska effekter och revisorers professionella karriär. Mot den bakgrunden 

förkastas Hypotes 4: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med 

revisorers upplevelse av revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter. Likaså visade 

den oberoende variabeln Byråtillhörighet ett icke-signifikant P-värde på 91,7 %. Detta 

betyder att det inte förekommer någon skillnad mellan Big Four revisorers 

ställningstagande till de negativa ekonomiska effekterna och non-Big Four revisorer. 

Således förkastas Hypotes 1: Revisorer i mindre byråer ser mer negativa ekonomiska 

effekter av revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre 

negativa ekonomiska effekter av revisorsrotationen. Modellen visar även att 

kontrollvariabeln Kön uppgav ett P-värde på 95,5 % vilket inte är signifikant. Detta 

innebär att denna variabeln inte har en förklarande inverkan på den beroende variabeln 

negativa ekonomiska effekter. Följaktligen förekommer det inte någon skillnad i 

ställningstagandet till revisorsrotationen mellan män och kvinnor. Anledningen till att 

kontrollvariabeln Generella ställningstagande inte inkluderades i denna modell var på 

grund av att den har en stor påverkan på den oberoende variabeln Tid i branschen och på 

så sätt ger ett missvisande resultat.  
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Tabell 4. 9 Resultat av regressionsanalys för negativa ekonomiska effekter 

 Test av negativa ekonomiska effekter 

Variabler Beta P-värde SE VIF        

Konstant 3,903 0,000 0,146  

Oberoende variabler     

Tid i branschen -0,008 0,190 0,006 1,149 

Titel 0,057 0,210 0,045 1,111 

Byråtillhörighet -0,014 0,917 0,131 1,047 

Kontrollvariabler     

                                            Kön 0,000 0,995 0,076 1,015 

Justerad R
2: 

  -0,007    

F-värde  0,660    

Sig:  0,621
       

     

Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, 

4.2.2.2 Multipel regression för förtroendeeffekter  

Tabell 4.10 visar att hela regressionen är signifikant med en signifikansnivå på 0,2 % och 

justerad R
2
 visar ett värde på 6,6 %, vilket betyder att beroende variabeln positiva 

förtroendeeffekter kan förklaras till 6,6 % av de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna. VIF-värdet ligger även inom de rekommenderade området. Tid i 

branschen är i detta fall den enda oberoende variabeln i tabellen som är signifikant med 

ett värde på 0,1 %, vilket innebär att det finns en tresidig signifikans. Tabellen nedan 

visar ett negativt beta-värde vilket innebär att det uppstår ett negativt samband mellan Tid 

i branschen och revisorsrotationens positiva förtroendeeffekter. Detta innebär således att 

det positiva ställningstagandet till förtroendeeffekterna ökar desto mindre år revisorn har i 

branschen. Det vill säga att ju kortare tid revisorn har arbetat inom branschen, desto mer 

positiv är hans eller hennes ställningstagande till de positiva förtroendeeffekterna. Mot 

denna bakgrund förkastas Hypotes 5: Revisorers professionella karriär har ett positivt 

samband med revisorers upplevelse av revisorsrotationens positiva 

förtroendeeffekter. Därtill är variabeln Byråtillhörighet inte signifikant i regressionen 

vilket innebär att det inte förekommer någon skillnad mellan revisorers ställningstagande 

till förtroendeeffekterna mellan Big Four revisorer och non-Big Four revisorer. Således 

kan vi förkasta Hypotes 2: Revisorer i mindre byråer ser mer positiva förtroendeeffekter 

av revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre positiva 

förtroendeeffekter av revisorsrotationen. Modellen visar även att kontrollvariabeln Kön 
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uppgav ett P-värde på 66 % vilket inte är signifikant. Detta innebär att denna variabeln 

inte har en förklarande inverkan på den beroende variabeln negativa ekonomiska 

effekter. Följaktligen förekommer det inte någon skillnad i ställningstagandet till 

revisorsrotationen mellan män och kvinnor. Likt regressionen för de negativa ekonomiska 

effekterna inkluderades inte heller kontrollvariabeln Generella ställningstaganden i denna 

modell. Anledningen till detta är precis som förgående att kontrollvariabeln har en stor 

påverkan på den oberoende variabeln Tid i branschen och på så sätt ger ett missvisande 

resultat. 

 

Tabell 4.10 Resultat av regressionsanalys för positiva förtroende effekter 

 Test av negativa ekonomiska effekter 

Variabler Beta P-värde SE VIF        

Konstant 3,595 0,000 0,147  

Oberoende variabler     

Tid i branschen -0,021 0,001
***

 0,006 1,164 

Titel -0,046 0,319 0,046 1,126 

Byråtillhörighet -0,065 0,623 0,132 1,044 

Kontrollvariabler     

                                            Kön -0,034 0,660 0,076 1,016 

Justerad R
2: 

  0,066    

F-värde  4,398    

Sig:  0,002
       

     

Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, 

4.2.2.3 Multipel regression för positiva kvalitetseffekter  

Tabell 4.11 behandlar den beroende variabeln positiva kvalitetseffekter och tabellen visar 

ett signifikansvärde på 0 %, vilket innebär att hela regressionen är signifikant. Samtidigt 

är VIF-värdet inom de rekommenderade området. Justerad R
2
 visar ett värde på 33 %, 

vilket tyder på att 33 % av den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna. Tabellen visar att Tid i branschen inte är en 

signifikant variabel med ett P-värde på 52,8 % vilket innebär att ingen signifikans kan 

säkerställs då variabeln överstiger 5 %. Likaså är variabeln Titel inte signifikant då den 

har ett P-värde på 56,3 %. Följaktligen innebär detta att ingen skillnad kan påvisas mellan 

revisorers ställningstagande till de positiva kvalitetseffekterna och revisorernas 

professionella karriär. Således förkastas Hypotes 6a: Revisorers professionella karriär 
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har ett positivt samband med revisorers upplevelse av revisorsrotationens positiva 

kvalitetseffekter.   

 

När det gäller Byråtillhörighet visar variabeln ett värde som överstiger gränsvärdet och 

visar därmed inte signifikans. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan Big Four revisorer och non-Big Four revisorers ställningstagande 

gällande de positiva kvalitetseffekterna. Mot denna bakgrund förkastas Hypotes 

3b: Revisorer i större byråer upplever mer positiva kvalitetseffekter av revisorsrotationen 

i jämförelse med revisorer i mindre byråer som ser färre positiva kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen. Till skillnad från de ovanstående regressionerna inkluderar denna 

modellen två kontrollvariabler vilka är Kön och Generella ställningstaganden. Variabeln 

Generella ställningstaganden är signifikant med ett P-värde på 0 % vilket innebär att den 

har en förklarande inverkan på den beroende variabeln. Å andra sidan är kontrollvariabeln 

Kön inte signifikant då den har ett P-värde på 87,7 % vilket innebär att den inte har någon 

förklarande inverkan på de positiva kvalitetseffekterna.  

 

Tabell 4. 10 Resultat av regressionsanalys för positiva kvalitetseffekter 

 Test av positiva kvalitetseffekter 

Variabler Beta P-värde SE VIF 

Konstant 1,089 0,000 0,209  

Oberoende variabler     

Tid i branschen -0,003 0,528 0,005 1,244 

Titel 0,019 0,563 0,033 1,121 

Byråtillhörighet 0,109 0,255 0,095 1,071 

Kontrollvariabler     

Kön -0,008 0,887 0,054 1,023 

Generella ställningstaganden 0,438 0,000
***

 0,047 1,129 

Justerad R
2: 

  0,330    

F-värde 19,326    

Sig: 0,000
       

    

Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, 

4.2.2.4 Multipel regression för negativa kvalitetseffekter  

Tabell 4.12 behandlar den beroende variabeln negativa kvalitetseffekter och visar att hela 

regressionen är signifikant då regressionens P-värde är 0 %. Justerad R
2
 visar ett värde på 

9,3 %, samt är VIF-värdet inom de rekommenderade området. I detta fall visar det sig att 
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variabeln Tid i branschen inte är signifikant då variabelns P-värde är 85,3 %. Likaså är 

inte heller variabeln Titel signifikant då den har ett P-värde på 14,2 %. Med hänsyn till 

detta finns det således inget signifikant samband mellan revisorers professionella karriär 

och deras ställningstagande till de negativa kvalitetseffekterna. Av denna anledning 

förkastas Hypotes 6b: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med 

revisorers upplevelse av revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter. Därtill är det inte 

heller skillnad mellan Big Four revisorer och non-Big Four revisorer när det gäller deras 

ställningstagande till negativa kvaliteteffekter. Därav förkastas även Hypotes 3b: 

Revisorer i mindre byråer upplever mer negativa kvalitetseffekter av revisorsrotationen i 

jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre negativa kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen. Likt den ovanstående regressionen för de positiva kvalitetseffekterna 

innehåller även denna modell de två kontrollvariablerna Kön och Generella 

ställningstaganden. Variabeln Generella ställningstaganden är signifikant med ett P-

värde på 0 % vilket innebär att den har en förklarande inverkan på den beroende 

variabeln. Å andra sidan är kontrollvariabeln Kön inte signifikant då den har ett P-värde 

på 13,3 % vilket innebär att den inte har någon förklarande inverkan på de negativa 

kvalitetseffekterna.  

 

Tabell 4. 11 Resultat av regressionsanalys för negativa kvalitetseffekter 

 Test av negativa kvalitetseffekter 

Variabler Beta P-värde SE VIF 

Konstant 3,059 0,000 0,209  

Oberoende variabler     

Tid i branschen 0,001 0,853 0,006 1,250 

Titel 0,059 0,142 0,040 1,146 

Byråtillhörighet 0,054 0,644 0,116 1,071 

Kontrollvariabler     

Kön -0,098 0,133 0,065 1,022 

Generella ställningstagande -0,215 0,000
***

 0,059 1,132 

Justerad R
2
 0,093    

F-värde 4,743    

Sig: 0,000    

Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05 
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4.3 Resultatdiskussion och sammanställning av hypoteser 

I följande avsnitt diskuteras och analyseras inledningsvis revisorernas generella 

ställningstagande utifrån studiens resultat. Vidare kommer revisorernas ställningstagande 

kring rotationens nödvändighet att behandlas. Därefter kommer återkopplingar göras till 

forskning, litteratur och teorier som tidigare tagits upp i studien. I tabell 4.13 

sammanställs resultaten av de genomförda hypotesprövningarna.  

 

Efter en övergripande granskning av studiens alla effekter går det att konstatera att 

revisorerna hade starkast ställningstagande kring revisorsrotationens negativa ekonomiska 

effekter. Med andra ord påvisade studien ett högre medelvärde för rotationens 

ekonomiska effekter i jämförelse med studiens övriga effekter. Detta kan bero på att de 

ekonomiska effekterna påverkar revisorernas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad 

förtroende- och kvalitetseffekterna gör. Med andra ord är de möjligt att revisorerna har 

starkare åsikter kring de ekonomiska effekterna på grund av att revisorerna märker av 

dessa effekter i ett tidigare skede. Både förtroendeeffekter och kvalitetseffekter tar längre 

tid att uppmärksammas av revisorerna då det generellt tar längre tid att bilda sig en 

uppfattning gällande förtroende och kvalité. Ekonomiska effekter märks å andra sidan 

direkt genom monetära medel och omprioritering av tid. 

 

I analysen av de ekonomiska effekterna framkom ingen signifikans för hela modellen, 

vilket bland annat innebär att både hypotes 1 och 4 förkastas. Med andra ord kunde inget 

signifikant samband påvisas mellan revisorernas byråtillhörighet och revisorsrotationens 

ekonomiska effekter eftersom hela regressionen inte var signifikant. Regressionsanalysen 

påvisade således att revisorer i både små och stora byråer hade ett likvärdigt 

ställningstagande till de ekonomiska effekterna. Likaså kunde inget signifikant samband 

påvisas mellan revisorers professionella karriärer och rotationens negativa ekonomiska 

effekter. Detta grundar sig i att deltagarna med både kort och lång professionell karriär 

också angav likvärdiga svar för hur de påverkades av de ekonomiska effekterna. Eftersom 

både hypotes 1 och 4 förespråkade positiva samband förkastades dessa då inget samband 

överhuvudtaget kunde påvisas. Som tidigare nämnts kunde analysen å andra sidan påvisa 

att alla deltagande revisorer ställde sig mer negativt till de ekonomiska effekterna oavsett 

byråtillhörighet eller professionell karriär.  
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Till skillnad från ovanstående modell visar hela regressionsmodellen för 

förtroendeeffekterna signifikans. Däremot kunde ingen skillnad i ställningstagandet 

påvisas mellan revisorer i olika byråtillhörigheter och rotationens förtroendeeffekter. 

Således förkastas hypotes 2 som förespråkar ett positivt samband mellan revisorernas 

byråtillhörighet och rotationens förtroendeeffekter. Med andra ord har revisorerna oavsett 

byråtillhörighet har ett liknande ställningstagande till de positiva förtroendeeffekterna. 

Regressionsanalysen bekräftar å andra sidan ett negativt samband mellan revisorernas tid 

i branschen och revisorernas upplevelse av revisorsrotationens positiva 

förtroendeeffekter. Detta innebär att hypotes 5 förkastas eftersom denna hypotes talar för 

ett positivt samband mellan förtroendeeffekter och revisorers professionella karriär. Det 

negativa sambandet innebär i stora drag att mer erfarna revisorer är mindre positivt 

inställda till revisorsrotationens positiva förtroendeeffekter. Detta kan bero på att de äldre 

och mer erfarna revisorerna inte är lika uppdaterade om nya regleringar i professionen i 

jämförelse med yngre revisorer som nyligen examinerats. Eftersom yngre revisorer 

innehar mer kunskap kring de nya regleringarna finns det argument för att de även 

upplever regleringarnas effekter i större utsträckning än vad äldre och mer erfarna 

revisorer gör (Kanfer & Ackerman, 2004; Sundgren & Svanström, 2014). I och med att 

de mer erfarna revisorerna inte är lika uppdaterade med de nyare regleringarna finns det 

argument för att de inte är lika medvetna om hur rotationen medför positiva påföljder för 

revisorernas förtroende hos allmänheten. 

 

Till skillnad från de ovanstående effekterna undersökte denna studie kvalitetseffekterna 

utifrån ett positivt och negativt perspektiv. Både hypotes 3a och 3b förkastades då 

regressionsanalysen inte kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan revisorernas 

byråtillhörighet och någon av rotationens kvalitetseffekter. Med andra ord angav revisorer 

i både små och stora revisionsbyråer likvärdiga ställningstagande till de positiva och 

negativa kvalitetseffekterna. Likaså förkastades hypoteserna 6a och 6b då analysen inte 

heller kunde påvisa någon skillnad mellan ställningstagandet hos revisorer med olika 

långa professionella karriärer och rotationens negativa och positiva kvalitetseffekter. Med 

andra ord angav revisorerna med både korta och långa professionella karriärer likvärdiga 

svar i enkätundersökningen.   
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Däremot visade    kontrollvariabeln   Generella   ställningstagande signifikans för de 

positiva och negativa kvalitetseffekterna (se tabell 4.11 & 4.12). Mer specifikt visade 

Generella ställningstagande ett positivt samband med de positiva och negativa 

kvalitetseffekterna, vilket innebär att en revisor som generellt sätt är mer positivt inställd 

till revisorsrotationen även är mer positivt inställd till de positiva kvaliteteffekterna. Å 

andra sidan visade Generella ställningstagande även ett negativt samband med de 

negativa kvalitetseffekterna. Detta innebär att ju mindre positivt inställd revisorn är till 

revisorsrotationen, desto mer negativ är hans eller hennes åsikt gentemot 

kvalitetseffekterna. Dessa två samband som förekommer i regressionen mellan Generella 

ställningstagande och de två kvalitetseffekterna stödjer således varandra vilket i sin tur 

innebär att Generella ställningstagande har en logisk förklarande inverkan på studiens 

kvalitetseffekter. Med andra ord har Generella ställningstagande en mycket stark 

korrelation till samtliga av studiens beroende variabler. Detta innebär att Generella 

ställningstagande har en större förklarande inverkan på studiens kvalitetseffekter i 

jämförelse med de oberoende variablerna byråtillhörighet och professionell karriär. 

Således har revisorernas individuella ställningstagande ett starkare samband till 

rotationens effekter än vad studiens oberoende variabler har.   

 

En anledning till att sju av studiens åtta hypoteser inte kunde påvisa någon skillnad 

mellan revisorerna med olika långa professionella karriärer och olika byråtillhörigheter 

kan bero på att alla revisorer inom branschen vill visa en gemensam bild utåt (Fournier, 

1999). Som tidigare nämnts belyser även Cassel (1996) vikten av att följa vissa specifika 

normer och etiska regler för att bli accepterad av kollegor. Därav går det att anta att 

deltagarna i undersökningen angav likvärdiga svar på grund av att revisorsprofessionen 

som helhet har ett starkt gemensamt ställningstagande. Enligt Vaicekauskas (2014) kan en 

ytterligare anledning till revisorernas likvärdiga svar bero på att revisorer i stora och små 

byråer delar gemensamma uppfattningar och värderingar, vilket i sin tur innebär att dessa 

revisorer även bör ha liknande ställningstagande. Likaså hävdar institutionell teori och 

legitimitets teorin att organisationer inom samma bransch är snarlika i sitt agerande och 

beslutstagande, vilket ytterligare stödjer faktumet att respondenterna angav likvärdiga 

svar (Deegan & Unerman, 2011; Lu et al. 2018).  
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Roebuck et al. (2008) anser att revisorsrotationen är nödvändig, vilket ytterligare stödjer 

studiens resultat då majoriteten av deltagarna i undersökningen också ansåg att 

revisorsrotationen är nödvändig för branschen (se tabell 4.2). Mot denna bakgrund går det 

att argumentera för att revisorerna anser att regleringen är viktig. Därför har ämnet kring 

revisorsrotationen varit intressant att undersöka och borde fortsättningsvis vara relevant 

att undersöka för framtida studier.  

 

Tabell 4. 12 Resultat av hypoteser 

Resultat av hypoteser  Slutsats 

H1: Revisorer i mindre byråer ser mer negativa ekonomiska effekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre negativa 

ekonomiska effekter av revisorsrotationen.  

Förkastas 

H2:  Revisorer i mindre byråer ser mer positiva förtroendeeffekter av revisorsrotationen 

i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre positiva förtroendeeffekter av 

revisorsrotationen. 

 

Förkastas 

H3a: Revisorer i större byråer upplever mer positiva kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i mindre byråer som ser färre 

positiva kvalitetseffekter av revisorsrotationen. 

 

Förkastas 

H3b: Revisorer i mindre byråer upplever mer negativa kvalitetseffekter av 

revisorsrotationen i jämförelse med revisorer i större byråer som ser färre 

negativa kvalitetseffekter av revisorsrotationen. 

 

Förkastas 

H4: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers upplevelse 

av revisorsrotationens negativa ekonomiska effekter. 

 

Förkastas 

H5: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers upplevelse 

av revisorsrotationens positiva förtroendeeffekter. 

 

Förkastas 

H6a: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens positiva kvalitetseffekter. 

 

Förkastas 

H6b: Revisorers professionella karriär har ett positivt samband med revisorers 

upplevelse av revisorsrotationens negativa kvalitetseffekter. 

Förkastas 
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5. Slutsats och diskussion  

I följande kapitel besvaras studiens syfte och därefter presenteras analysens resultat. 

Kapitlet inleds med en summering av studien och fortsätter med att presentera de bidrag 

som studien medfört. Slutligen diskuteras begränsningar och förslag till framtida 

forskning.    

5.1 Summering av studien  

Syftet med studien är att förklara revisorsrotationens effekter utifrån revisorers 

byråtillhörighet och professionella karriär. Vi ansåg att ämnet kring revisorsrotationen var 

intressent att undersöka då det är en relativt ny reglering som inte enbart påverkar 

revisorer utan även klientföretagen och deras intressenter. Valet av att genomföra studien 

baserad på revisorernas ställningstagande till regleringen grundade sig i att regleringen 

påverkar revisorernas dagliga arbete i störst utsträckning och att revisorerna därför bör ha 

större insikter kring regleringens påföljder (Jacobsen, 2002).  

 

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen har normer en viktig inverkan på 

professioner generellt. För att kunna etablera normer krävs således en konsensus mellan 

revisorer. Genom tiden har regleringar och normer utvecklats för att revisorer ska få ett 

förhållningssätt till oberoendet (Agevall & Jonnergård, 2013). På så sätt är det ett 

intressant sätt att kunna beakta konsensusen som existerar mellan revisorer när det gäller 

deras uppfattning om revisorsrotationen. Därtill är det intresseväckande att se hur 

rotationen kommer etablera sig i revisorsprofessionen med tiden och ifall rotationen i sin 

tur ger upphov till nya sätt att etablera regleringar för professioner. 

     

Valet av de oberoende variablerna byråtillhörighet och professionell karriär grundar sig i 

att dessa faktorer ansågs ha störst inverkan på revisorers ställningstagande enligt den 

tidigare forskningen (Bandyopadhyay et al. 2014; Ponemon & Gabbart, 1993; Waeming-

Rasmussen & Windsor, 2003). Denna studie testar sambandet mellan dessa två variabler 

och revisorsrotationens effekter genom åtta hypoteser som är skapade baserat på studerad 

litteratur. Hypoteserna kan delas in i två grupper varav de fyra första hypoteserna 

behandlar hur revisorers byråtillhörighet påverkar revisorsrotationens effekter och de fyra 

sista hypoteserna behandlar hur revisorers professionella karriär påverkar 

revisorsrotationens effekter. Samtliga av studiens hypoteser förkastades vid analysen. 



 

 71 

 

 

Hypotes 1 och 4 förkastades för att modellen i tabell 4.9 inte var signifikant. För övriga 

hypoteser var visserligen modellerna signifikanta men då de aktuella ingående variablerna 

inte var signifikanta förkastades hypoteserna. En ytterligare anledningen till att studiens 

samtliga hypoteser förkastades är på grund av att ett negativt samband kunde påvisas för 

hypotes 5 som förespråkade ett positivt samband. En stor anledning till att majoriteten av 

hypoteserna inte påvisa någon signifikans var på grund av att ingen skillnad kunde 

bekräftas föreligga mellan revisorer i små och stora byråer. Därtill kan man argumentera 

för att det finns en stor samhörighet i revisorsprofessionen vilket skulle kunna innebära 

att revisorer oavsett byråtillhörighet och professionell karriär har ett liknande 

ställningstagande. Däremot påvisa kontrollvariabeln Generella ställningstagande 

signifikans, vilket tyder på att revisorernas individuella ställningstagande till rotationen 

har en större förklarande inverkan på rotationens effekter i jämförelse med vad studiens 

oberoende variabler har.  

 

Vi ansåg även att det var intressant att undersöka revisorers byråtillhörighet och 

professionella karriär då det enligt tidigare forskning och teorier föreligger grunder för att 

dessa variabler påverkar revisorernas ställningstagande (Albu et al. 2013; Alissa et al. 

2014; Daugherty et al. 2012). Studiens resultat påvisade dock att de oberoende 

variablerna byråtillhörighet och professionell karriär inte har någon påverkan på 

revisorsrotationens effekter, i bortsett från det negativa samband som kunde påvisas 

mellan professionell karriär och positiva förtroendeeffekter. En del av den tidigare 

litteraturen som studien tagit upp kunde även förklara utfallet av studiens resultat 

eftersom att en del forskare och teorier förespråka att alla revisorer och byråer inom 

revisionsbranschen har likvärdiga uppfattningar och värderingar (Deegan et al. 2011; Lu 

& Mattisson, 2018; Vaicekauskas, 2014). 

5.2 Studiens bidrag  

Tidigare forskning som har undersökt påföljderna av revisorsrotationen har till stor del 

varit inriktad på att förklara regleringens effekt på revisionskvalitén (Arruñada & Paz-

Ares, 1997; Cameran et al. 2015; Firth et al. 2012; Krishnan & Zhang, 2019). Denna 

studie inkluderar övriga effekter utöver rotationens kvalitetseffekter till skillnad från 

tidigare studier som fokuserar på regleringens effekt på revisionskvalitén. Genom att 

undersöka mer specificerade delar av regleringen bildas en ökad förståelse för 
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revisorsrotationen i sin helhet. Studien behandlar tre av revisorsrotationens effekter som 

analyseras utifrån positiva och negativa perspektiv. Vår studie bidrar således med nya 

infallsvinklar där man får en djupare förståelse för revisorsrotationens påföljder. Denna 

studie betonar även revisorernas ställningstagande till regleringen vilket inte många av de 

tidigare studierna inom ämnet har gjort (Cahan & Sun, 2015; Cameran et al. 2014; Ewelt-

Knauer et al. 2012). Genom att inkludera revisorernas ställningstagande till regleringen 

ökar även förståelsen för hur revisorns arbete påverkas av revisorsrotationen.    

 

Studien påvisar inga signifikanta samband för sju av studiens åtta hypoteser. Däremot 

kunde analysen påvisa ett negativt samband mellan revisorernas professionella karriär och 

revisorsrotationens positiva förtroendeeffekter. Det negativa sambandet som studien 

påvisat går inte i linje med argumenten från den tidigare forskningen som tagits upp 

tidigare i studien. Däremot bekräftar studiens resultat Junaidi et al. (2012) argument om 

att det finns för lite forskning inom ämnet. Detta innebär att studien bidrar till att ämnet 

bör uppmärksammas mer för att kunna medföra fler studier gällande revisorsrotationen så 

att forskningen inom ämnet kan bli mer harmoniserad.  

 

Studiens resultat bidrar med underlag om att alla revisorer är snarlika i sitt 

ställningstagande. Detta stödjer även argumentet för att alla revisorer inom 

revisionsbranschen generellt har ett starkt gemensamt ställningstagande utåt. Det 

gemensamma ställningstagandet hos revisorerna kan anses vara positivt då den 

bakomliggande faktorn kan vara professionens starka normer och etiska regler. Vidare 

bidrar studiens resultat till att anställda inom revisionsbranschen blir medvetna om 

revisorsrotationens effekter vilket innebär att de kan ta ställning till effekterna och 

implementera åtgärder. Ett exempel på en åtgärd för revisionsbyråer är att införa mer 

specifika avdelningar där revisorer med liknande branschkunskaper kan arbeta 

tillsammans. På så sätt kan dessa revisorer rotera mellan samma klienter vilket innebär att 

deras bransch- och klientspecifika kunskap inte behöver gå förlorad. Således bidrar 

studien med information som revisionsbyråer kan använda till att bättre hantera 

revisorsrotationens effekter.  
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5.3 Begränsningar  

En av studiens största begränsningar var den korta tidsperioden för uppsatsen samt den 

begränsade tillgången till resurser. På grund av dessa begränsningar var det inte möjligt 

att mäta revisorers ställningstagande till revisorsrotationen på ett mer tillförlitligt sätt. En 

längre tidsperiod för uppsatsen hade kunnat innebära fler deltagare i studiens 

undersökning som i sin tur hade kunnat leda till mer pålitliga och generaliserbara resultat. 

Fler deltagare hade också inneburit en möjlighet till större varians mellan deltagarnas 

position i organisationerna. Vidare omfattades enkätundersökningen enbart av 1 % 

revisorsassistenter vilket kan ge ett missvisande resultat då ställningstagandet från 

revisorsassistenterna i denna studie inte kan anses generaliseras för övriga 

revisorsassistenter i Sverige. Anledningen till det bristande antalet revisorsassistenter 

grundar sig i en ytterligare begränsning för studien då det enbart fanns ett register över 

auktoriserade revisorer i Sverige. Således fanns det inte möjlighet att samla ihop 

mailadresser till ett likvärdigt antal av övriga titlar och positioner. Å andra sidan hade 

möjligheten till detta varit större om tidsperioden för uppsatsen varit längre. En annan 

begränsning för studien är att undersökningen genomfördes under maj månad, vilket är 

högsäsong för anställda inom revisionsbranschen. Detta kan således innebära en 

ytterligare anledning till det låga antalet respondenter.    

 

5.4 Förslag till framtida forskning  

För att åstadkomma en högra grad av förståelse för revisorsrotationens effekter kan en 

framtida studie inkludera klientföretagens perspektiv och ställningstagande. Med bättre 

förutsättningar hade en framtida studie även kunnat beakta övriga oberoende variabler 

bortsett från byråtillhörighet och professionell karriär, för att på så sätt kontrollera ifall 

mer signifikanta variabler kan förklara revisorsrotationens effekter. Ett ytterligare förslag 

för framtida studier är att inkludera observationer i undersökningen och därigenom kunna 

påvisa vilka synliga effekter revisorsrotationen har på revisorns arbete.   

 

Som tidigare nämnts förekom en ojämn fördelning mellan revisorernas titlar vilket kan ha 

påverkat resultatet. Av denna anledning hade det varit av intresse att genomföra framtida 

studier med en jämn fördelning mellan titlarna för att på så sätt notera ifall avsevärde 

skillnader skulle förekomma i resultatet. I denna studie har vi valt att fokusera på 
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revisorsrotationens ekonomiska effekter, förtroendeeffekter och kvalitetseffekter då dessa 

ansågs som mest framträdande. Framtida studier hade därför kunnat fokusera på 

regleringens övriga effekter såsom mervärde, klientpåverkan och huruvida regleringen 

gör branschen mer eller mindre lukrativ att arbeta inom.    

 

Vidare hade framtida studier inom ämnet kunnat inkludera kategorin Medelstora byråer 

för att på så sätt undersöka om annorlunda resultat skulle föreligga. En sådan studie skulle 

på så sätt eventuellt kunna stödja argumentet om att revisorsprofessionen har ett starkt 

gemensamt ställningstagande. Därtill hade en framtida studie kunnat beakta 

revisorsrotationen över en längre tidsperiod för att på så sätt kunna undersöka ifall 

revisorernas ställningstagande till rotationens effekter förändras över tiden. En studie som 

beaktar regleringen över en längre tid skulle även kunna kontrollera ifall rotationens 

effekter blir mer eller mindre positiva eller negativa över tiden.  

 

Slutligen hade en framtida studie kunnat undersöka andra ny regleringar som påverkar 

revisionsbranschen för att därigenom kunna kontrollera ifall revisorernas 

ställningstagande även är likvärdiga för dessa regleringar. Därmed hade eventuellt ett 

ytterligare stöd för argumentet om att revisorer har ett stark gemensamt ställningstagande 

förelegat.  
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