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Purpose: The purpose is to describe from authorized public accountants 
perspective how mandatory audit firm rotation in Sweden may come 
to design the audit fee. 

Method: A future-study with a qualitative research method with a deductive 
approach. The empirical data collection has taken place by semi-
structured interviews with authorized public accountants from 
KMPG and EY, which both are included in “The big four”. The 
choice of respondents has been inspired by the Delphi-method, 
which advocates studying experts in the field. 

Conclusion:  The experts believe that the competition about the firms of generally 
interest will increase within "The big four", and they believe that this 
can lead to a reduction in the audit fee by a few percent.There is 
uncertainty about who will be able to bear the costs of the work with 
the offer that the introduction of mandatory audit firm rotation 
entails. The EU revision package also imposes a restriction on the 
execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 
70% of the total audit fee for a three-year period, which means that 
the auditors must keep track of limit values. This is a factor that may 
affect the design of the fee, although experts believe that there are 
few companies that comes to reach the limit.   
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1. Introduktionskapitel 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till införandet av byrårotation samt 
motivering för problemet och dess utformning av revisionsarvodet. Vidare nämns vad som 
tidigare konstaterats inom forskningsområdet för att sedan mynna ut i studiens syfte och 
frågeställning.                     
.________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund  
Under det senaste årtiondet har det uppmärksammats att långvariga kundrelationer mellan en 
revisor och dess klient har påverkat revisionskvalitén negativt (Nicolaescu, 2014). Nicolaescu 
(2014) påtalade att den försämrade kvalitén har visats genom att klientföretag till revisorn har 
redovisat missvisande resultat. Han upplyste att revisorns roll är avgörande i 
bolagsstyrningssystemet och att långa relationer mellan revisorn och klienten kan leda till att 
revisorn skapar en beroende relation till ledningen, vilket han i sin hävdar kan påverka 
revisionskvalitén. Obligatorisk revisorsrotation förklarade han är ett krav för att stärka 
revisorers oberoende. Obligatorisk revisorsrotation innebär kortfattat att en revisor endast får 
ha ett och samma klientuppdrag under en tidsbegränsad period (Velte & Freidank, 2015). 
Reglerna om revisorsrotation stärker revisorns oberoende men det föranleder ökade kostnader 
för revisionsbranschen i samband med att revisorn behöver skapa nya kundrelationer 
(Nicolaescu, 2014). 
 
En revisor är ett incitament för att stärka allmänhetens förtroende för ett företags finansiella 
redovisning (Velte & Freidank, 2015). Revisionskvalitén är ett resultat av bland annat 
revisorns utbildning, kunskap om kundens verksamhet samt oberoende ställning (Corbella, 
Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka 
allmänhetens förtroende till dess finansiella redovisning och därför kan en revisor anlitas som 
ska agera som ett övervakningsinstrument över företagets förvaltningsverksamhet (Velte & 
Freidank, 2015). En revisor ska bland annat utvärdera ett företags finansiella ställning 
(Thibodeau, 2003). Den ersättning ett företag erlägger sin revisor för den utförda revisionen 
benämns revisionsarvode (Simon & Francis, 1988). Kaplan och Mauldin (2008) hävdade i sin 
studie att revisorns oberoende bland annat kan bero på ekonomiska påtryckningar. De 
poängterade att revisionsbyråer har ekonomiskt incitament att bibehålla fortsatta relationer 
med sina klienter för att på så sätt erhålla framtida vinster från revisionen, detta kan resultera i 
att revisorn granskar mindre vaksamt. 
 
Enligt Velte och Freidank (2015) minskade kapitalmarknadens tillit till nyttan av finansiell 
redovisning vid beslutsfattning efter finanskrisen 2008. De menade att den minskade tilliten 
till den finansiella redovisningen föranledde att Europeiska kommissionen [EC] satte upp som 
mål att vidta åtgärder för att höja revisionskvalitén och även öka revisorers oberoende. Vidare 
menade de att EC:s svar på detta blev att de år 2011 skrev ett utkast innehållande en reform 
gällande rotationskrav på revisionsbyråer. De förklarade även att utkastet resulterade i det 
åttonde EU-direktivet, vilket skulle komplettera den befintliga revisorsrotationen, 
rotationskravet på revisionsbyråer fick namnet byrårotation. Obligatorisk byrårotation är ett 
krav som gäller för företag av allmänt intresse, vilket innebär att en revisionsbyrå måste bytas 
efter en tidsbegränsad period (Kwon, Lim & Simnett, 2014). Det åttonde EU-direktivet 
innehöll fler reformåtgärder som syftade till att uppnå en högre revisionskvalité, detta skulle 
uppnås genom åtgärder mot revisorers oberoende för att stärka allmänhetens förtroende (Velte 
& Freidank, 2015). 
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Kaplan och Mauldin (2008) ansåg att obligatorisk byrårotation kunde begränsa framtida 
vinster från revisionsuppdrag och det minskade de ekonomiska incitamenten för en 
revisionsfirma att agera på ett mindre oberoende sätt eftersom de måste rotera efter ett visst 
antal år. Nicolaescu (2014) menade att syftet med reformen om obligatorisk byrårotation 
uppfylls och att revisorers oberoende ökat.  Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) påtalade 
att fanns delade meningar om obligatorisk byrårotation skulle öka oberoendet. Deras artikel 
påtalade även att vissa tidigare studier menar att revisionskvalitén är associerad med längden 
på revisionsuppdraget. Med anledning av de ökade kostnaderna i samband med ett byte av 
revisor och revisionsbyrå hävdade de i sin studie att det är minimala, om ens några, fördelar 
med obligatorisk byrårotation.  
  
Simon och Francis (1988) genomförde en studie där syftet var att studera utvecklingen av 
revisionsarvodet i samband med revisorsbyte. De baserade sin studie på företag som hade 
roterat revisor samt företag som inte hade roterat revisor under en femårsperiod. Deras 
resultat visade att de företag som hade bytt revisor under denna period betalade ett betydligt 
lägre revisionsarvode under de tre första åren. I en senare studie utförd av Stefaniak, 
Robertson och Houston (2009) var syftet liksom Simon och Francis (1988) att studera 
effekterna av ett revisorsbyte på revisionsarvodet. Även de kom fram till att en effekt av att 
byta revisor var att revisionsbyråerna inledningsvis tenderar att ha ett lägre revisionsarvode 
vid nya klientrelationer. Jackson et al. (2008) menade att det minskade revisionsarvodet var 
ett resultat av att det råder kunskapsbrist vid inledandet av en ny kundrelation, vilket 
resulterar i att revisionskostnaderna ökar då revisorn får lägga mer tid och arbete på 
uppdraget. Ionescu (2016) invände att vissa revisorer medvetet reducerar revisionsarvodet när 
de skapade nya klientrelationer och denna strategi benämns low-balling.  
 
1.2 Tidigare studier kring obligatorisk byrårotation 
Litteraturgenomgången visade att de artiklar som specifikt studerar hur byrårotation utformar 
revisionsarvodet har hanterat problemet på olika sätt. Stefaniak et al. (2009) besvarade sitt 
problemområde genom att jämföra och ställa tidigare forskning mot varandra för att sedan 
kunna dra slutsatser gällande revisorsväxling. Simon och Francis (1988) använde en 
regressionsmodell över revisionsarvode för att se hur arvodet påverkas av revisorsrotation. I 
deras studie hade de två urval, en grupp som hade bytt revisor och en kontrollgrupp som inte 
hade bytt revisor under perioden. 
 
Gemensamt för de forskare som studerat obligatorisk byrårotation och dess utformning av 
revisionsarvodet är att de kommit fram till att arvodet tenderar att vara lägre i en inledande 
period för att sedan höjas (e.g., Ionescu, 2016; Simon & Francis, 1988; Huang, 
Ranghunandan, Huang & Chiou, 2015). Ionescu (2016) menade att befintliga studier som 
behandlar hur revisionsarvodet utformas av obligatorisk byrårotation fokuserar på att förstå 
sambandet mellan revisionsarvodet och byrårotation. Hon ansåg även att fokus ligger på de 
kostnader och fördelar som införandet resulterar i. I sin studie försökte Ionescu förstå 
sambandet mellan revisionsarvodet och revisorsrotation genom att jämföra tidigare studier. 
Genom en jämförelsestudie ville hon identifiera eventuella samband samt likheter och 
skillnader. Nicolaescu (2014) utvecklade och utvärderade en modell av revisorers oberoende 
risk som betonar kvalitén och kostnaden av rotationen. Hans analys baserades på den ökade 
mängden litteratur som skrivs om effekten av långa revisionsuppdrag. 
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Befintliga studier som behandlar hur obligatorisk byrårotation utformar revisionsbyråers 
revisionsarvoden tenderar att vara baserade på bland annat asiatiska länder (e.g., Huang H-W 
et al., 2015; Kwon et al., 2014). Det finns även studier som genomförts på andra länder som 
Italien och USA (e.g., Corbella et al., 2015; Casterella & Johnston, 2013).  
Corbella et al. (2015) hävdade att efter införandet av obligatorisk byrårotation blir 
revisionsarvodet lägre för EY, PricewaterhouseCoopers [PwC], Deloitte och KPMG vilka 
ingår i ”The big four”. Detta är något de anser bör beaktas av europeiska lagstiftare som 
nyligen har eller har för avsikt att implementera obligatorisk byrårotation. Då det finns få 
studier som genomförts på Sverige som nyligen infört detta lagkrav är det relevant att studera 
hur införandet av obligatorisk byrårotation kan komma att utforma revisionsarvodet för EY 
och KPMG som är två revisionsbyråer som ingår i ”The big four”. 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att utifrån auktoriserade revisorers perspektiv beskriva hur införandet av obligatorisk 
byrårotation i Sverige kan komma att utforma revisionsarvodet. 
 
1.4 Forskningsfråga 
- Hur kan införandet av obligatorisk byrårotation komma att utforma det framtida 

revisionsarvodet för EY och KPMG i Sverige?  
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1.5 Disposition  
Nedanstående bild, se Figur 1, illustrerar studiens disposition. 
 
 

 

Figur 1. Disposition egen bearbetning 
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2. Teoretisk referensram 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier och tidigare slutsatser som har en koppling till 
studien. Teorin ska leda till att läsaren får en förståelse för det valda ämnet. Kapitlet 
behandlar bland annat revision, obligatorisk byrårotation och några faktorer som kan 
påverka utformningen av revisionsarvodet.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Revision utifrån principal-agentteorin 
Principal-agentteorin analyserar i sin enklaste form dynamiken mellan två parter på ett företag 
(McCall, 2002). Tillämpningen av agentteorin sker oftast i större koncerner då det är i de 
företagen som separationen mellan ägarskapet och kontrollen är som störst (Rimmel & Jonäll, 
2016 s.68). McCall (2002) förklarade att principalen (styrelsen) anlitar en agent (ledningen) 
som får befogenhet att agera för principalens räkning. Teorin bygger på förutsättningen att 
agenten har mer information än principalen, vilket innebär att det råder 
informationsasymmetri. Denna informationsasymmetri påverkar principalens förmåga att 
övervaka huruvida deras intressen stämmer överens med agentens agerande. (Velte & 
Freidank, 2015)  
 
McCall (2002) förklarade vidare att det kontrakt som principalen och agenten undertecknat 
resulterar i att agenten står ansvarig för att fatta beslut som främjar principalens intressen. Han 
menade att ett problem som kan uppstå är om principalens och agentens intressen hamnar i 
konflikt, till exempel om agenten skulle fatta ett beslut som inte ligger i principalens intresse. 
Vidare menade McCall (2002) att principalen kan anlita en person som övervakar agenten 
vilket skulle kunna vara en revisor som fungerar som en förlängning av styrelsen. Han 
beskrev att revisorns roll är att rapportera till styrelsen om ledningens åtaganden. Velte och 
Freidank (2015) poängterade att principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka 
allmänhetens förtroende till dess finansiella redovisning och därför kan en revisor anlitas som 
ska hjälpa till att uppfylla detta. Grunden till att en principal anlitar en agent ansåg de beror på 
att principalen har brist på tid och professionella resurser. Liksom McCall (2002) beskrev 
Velte och Freidank (2015) att revisorns uppdrag från principalen går ut på att stödja 
tillsynsorganet eller revisionsutskottet i övervakningen av företagets förvaltning. De menade 
även att revisorn ska motivera att den finansiella redovisningen har upprättats på ett korrekt 
sätt.  
 
Eftersom revisorn är en ekonomisk aktör kan revisorn tillskrivas de klassiska dolda 
agentkonflikterna, såsom information, agerande och överföringar. När revisorn samarbetar 
med företagsledningen finns det risk att revisorn tolererar felaktigheter i den finansiella 
redovisningen och beviljar ett okvalificerat utlåtande i utbyte mot en dold överföring. För 
kapitalmarknaden är inte en revisors ersättning helt transparent då den kan innehålla dolda 
transaktioner vilket innebär att det finns en risk för partisk bedömning av revisorn och osann 
rapportering av revisionen. Principal-agentteorin kan på detta sätt försämra revisorns förmåga 
att göra en korrekt bedömning. (Velte & Freidank, 2015)  
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I Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551), 9kap 3§, kan utläsas att revisorn är den part som 
ska granska ett bolags årsredovisning, bokföring samt se över styrelsen och den verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget. Lagen framför även att granskningen ska utföras 
professionellt, med en kritisk inställning och den ska vara ingående. Det finns krav på att ha 
en revisor i vissa bolagsformer, bland annat i företag av allmänt intresse vars aktier är 
upptagna och tillgängliga för handel på en reglerad marknad (ABL, SFS 2005:551, 9 kap. 1 b 
§). För att granskningen av de finansiella rapporterna ska ge hög trovärdighet är det viktigt att 
revisorn utför arbetet oberoende då revisorn spelar en central roll i rapporteringsprocessen 
(Kaplan & Mauldin, 2008).  
 
Obligatorisk revisorsrotation är ett krav som kan tillämpas för att förbättra revisorns 
oberoende (Nicolaescu, 2014). Corbella et al. (2015) förklarade att revisorsrotation innebär att 
en revisor får vara ansvarig för granskning av ett företags rapporter under en tidsbegränsad 
period, sedan måste revisorns uppdrag ersättas med en ny revisor. De utvecklade att när den 
tidsbegränsade perioden har uppnåtts får inte revisorn vara ansvarig för revisionen och dess 
associationer hos den aktuella kunden. Tepalagul och Lin (2015) nämnde fyra hot mot 
revisorns oberoende, dessa är klientens betydelse för revisionsföretaget, om revisorn utför 
andra tjänster än revision, revisorns besittningstid samt klientens anknytning till 
revisionsföretaget. De menade att långa relationer mellan en revisionsbyrå och klienten kan 
leda till att parterna skapar förtroende för varandra vilket hotar revisorns oberoende.  
 
2.2 Obligatorisk byrårotation 
Europeiska kommissionen utformade 2011 ett utkast innehållande ett förslag om obligatorisk 
byrårotation i syfte att öka revisorers oberoende. Grundtanken med byrårotation var att 
komplettera den obligatoriska revisorsrotationen genom det åttonde EC-direktivet. EC 
planerade att införa obligatorisk byrårotation för att öka kapitalmarknadens tillit till nyttan av 
den finansiella redovisning och revision då den hade minskat efter finanskrisen 2008. EC-
förordningen innehåller ett flertal reformåtgärder som syftar till att öka revisorers oberoende 
och förhindra ytterligare koncentration på revisionsmarknaden. Det var länge tillåtet för 
revisorer att utföra andra tjänster än revision. Detta innebar att det var lagligt för revisorer att 
erbjuda skattemässiga konsulttjänster parallellt med revisionen. Enligt artikel 31 i förslaget till 
EC-förordningen 2011 föreslogs att tjänster som saknar samband med revisionen, såsom 
skatterådgivning och juridiska tjänster skulle begränsas om revisorn utför revision på klienten 
vid samma tidpunkt. Dessa tjänster skulle endast få utföras till en tredjedel av det totala 
revisionsarvodet. Detta förslag skulle innebära att revisorns oberoende stärks eftersom det inte 
längre blir möjligt till självgranskning. (Velte & Freidank, 2015) 
 
Obligatorisk byrårotation är ett krav som gäller för företag av allmänt intresse (Kwon et al., 
2014). Det åttonde EU-direktivet innehöll reformåtgärder som riktade sig mot revisorers 
oberoende för att öka allmänhetens förtroende såsom kapitalmarknadens uppfattning (Velte & 
Freidank, 2015; Prop. 2015/16:162). Sveriges regering lade därför fram ett förslag om 
ändringar i de befintliga reglerna om revisorer och revision (2015; Prop. 2015/16:162). 
Byrårotation innebär att en revisionsbyrå endast får arbeta åt en klient under en fast tidpunkt 
och sedan måste en ny revisionsbyrå anlitas till uppdraget, uppdragstiden kan under vissa 
förutsättningar förlängas (Casterella & Johnston, 2013; Corbella et al., 2015). Ionescu (2016) 
menade att tidsbegränsningen finns för att bibehålla revisorns oberoende samt för att höja 
förtroendet för de finansiella rapporterna. Hon förtydligade att tanken med införandet av 
obligatorisk byrårotation var att motverka den försvagade revisionskvalitén som förorsakades 
av de tidigare långa klientrelationerna.  
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En revisor ska vara självständig från företagsledningen i syfte att tillhandahålla hög 
revisionskvalité (Ionescu, 2016). Genomförandet av obligatorisk byrårotation är en 
reformåtgärd för att stärka revisorns oberoende (cf. Velte & Freidank, 2015; Corbella et al., 
2015; Ionescu, 2016) vilket innebär att företag måste byta dess oberoende revisor med jämna 
mellanrum (Jackson et al., 2008). Casterella och Johnston (2013) lyfte i sin studie fram att det 
finns argument både för och emot obligatorisk byrårotation. De hävdade att förespråkarna för 
lagen har en positiv inställning då de tror att långa relationer mellan revisionsbyrån och 
kunden ökar sannolikheten för ett revisionsmisslyckande i form av att revisorn inte är 
oberoende. Till skillnad mot förespråkarna menade de att motståndarna påpekar att den 
kunskap som revisionsbyrån får genom sitt klientuppdrag är värdefull för framtiden. 
 
Daugherty, Dickins, Hatfield och Higgs (2012) bekräftade att det i flera länder runt om i 
världen har införts obligatorisk byrårotation, däremot poängterade de att längden på byrå- och 
klientrelationerna varierar mellan länderna. Både Corbella et al. (2015) och Ionescu (2016) 
konstaterade att obligatorisk byrårotation med tiden hindrar valet av de mest kvalificerade 
revisionsbyrån. Samtidigt hävdade de att efterföljande revisorer kan komma med ett helt nytt 
perspektiv på revisionen av ett företag vilket kan ses som en stor fördel. Corbella et al. (2015) 
vidareutvecklade två fördelar med obligatorisk byrårotation. För det första påtalade de att en 
ny revisor från en ny revisionsbyrå kan vara mer villig att motsäga bedömningar som den 
tidigare revisorn gjort och för det andra att en revisor är medveten om att dennes revision 
kommer att granskas av en annan revisionsbyrå inom en förutbestämd tidsperiod. 
 
Tepalagul och Lin (2015) ansåg att en revisionsbyrå kan dra nytta av kundens anknytning till 
revisionsföretaget. Enligt Ionescu (2016) fanns det tidigare incitament för revisorer att säkra 
sina klientrelationer för att kunna trygga sina framtida intäkter. Hon poängterade att 
betydelsen för detta incitament minskar i och med införandet av obligatorisk byrårotation, de 
fördelar som en revisor tidigare kunde dra nytta av är inte längre av samma betydelse. 
Forskare som studerat implementeringen av obligatorisk byrårotation var eniga om att 
revisionsarvodet är en faktor som påverkas (Simon och Francis, 1988; Nicolaescu, 2014; 
Kwon et al., 2014). 
 
2.3 Konkurrensens utformning av revisionsarvodet 
Jackson et al. (2008) betonade att obligatorisk byrårotation leder till att klienterna kommer 
behöva söka en ny revisionsbyrå, detta kommer i sin tur leda till konkurrens bland 
revisionsbyråerna för att vinna anbudsprocessen och klienten. De menade att revisorerna kan 
behöva sträva mot att särskilja sig mot sina konkurrenter genom bland annat god service. 
Tepalagul och Lin (2015) påpekade att det aldrig är bra att särskilja sig för mycket åt något 
håll, det vill säga genom onormalt höga eller låga arvoden. De upplyste att onormalt höga 
revisionsarvoden bör ses som en röd flagga då det ger signaler om att revisorn har en stark 
relation till sin klient, vilket kan ha påverkat revisorns oberoende. Stefaniak et al. (2008) 
förklarade vidare att höga revisionsarvoden kan ge incitament för kunden att byta till en ny 
revisionsbyrå som är snarlik den befintliga. Samtidigt är onormalt låga arvoden också viktiga 
att undersöka eftersom det indikerar en stark förhandlingsstyrka hos klienten vilket i sin tur 
kan påverka revisorns oberoende och revisionskvalitén (Tepalagul & Lin, 2015).   
 
Velte och Freidank (2015) lyfte fram att det införts en restriktion gällande utförandet av icke-
revisionstjänster parallellt med revisionen. De poängterade att utförandet av dessa tjänster 
endast får uppgå till en viss andel av det totala revisionsarvodet, storleken varierar mellan EU-
länderna. De påpekade att detta förutsätter att klientföretaget är ett företag av allmänt intresse.  
Corbella et al. (2015) undersökte liksom Nicolaescu (2014) obligatorisk byrårotation i Italien.  
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Med hjälp av data från Italien, som haft byrårotation sedan 1975, fokuserade Corbella et al. 
(2015) på några av de kostnader och fördelar som är förknippade med byrårotation. I sin 
studie samlade de offentliga tillgängliga uppgifter för en mängd italienska offentliga företag 
som granskats av en revisionsbyrå som omfattas av ”The big four”. De beskrev att ”The big 
four” består av fyra stora revisionsbyråer och dessa är EY, PwC, Deloitte och KPMG. De har 
även handplockat ett antal företag som inte har granskats av någon av dessa fyra 
revisionsbyråer. Det Corbella et al. (2015) undersökte var om obligatorisk byrårotation 
förknippas med ett högre revisionsarvode. De kom fram till att revisionsarvodet blev lägre för 
de företag som hade granskats av ”The big four” medan ett företag som granskats av en annan 
revisionsbyrå hade ett oförändrat arvode. De menade att detta bör vara av intresse för bland 
annat europeiska och amerikanska lagstiftare som nyligen har eller har för avsikt att 
genomföra obligatorisk byrårotation. Sammantaget pekade resultaten i deras studie på att 
företag vars finansiella rapporter hade granskats av en revisionsbyrå som inte omfattas av 
”The big four” fick en ökad revisionskvalité i samband med införandet av byrårotation. De 
konstaterade att detta sker utan några ökade kostnader eller påverkan på revisionsarvodet till 
skillnad mot företag vars finansiella rapporter granskats av en revisionsbyrå som ingår i ”The 
big four”. De konstaterade att införandet av obligatorisk byrårotation inte ledde till en ökad 
revisionskvalité för ett företag som granskas av en ”The big four” byrå, däremot tenderade 
dessa firmor att erhålla ett lägre revisionsarvode för sitt revisionsuppdrag.  
 
2.4 Den strategiska prissättningens utformning av revisionsarvodet 
Simunic (1980) kunde i sin studie konstatera att det råder ständig priskonkurrens mellan 
revisionsbyråerna på marknaden för uppdragen om företagen av allmänt intresse. Han kom i 
sin tur fram till att de faktorer som påverkar storleken på revisionsarvodet är klientens storlek, 
dess risk samt hur invecklat uppdraget är. Slutligen konstaterade han att det är företagets 
karaktärsdrag som är den avgörande faktorn för det antalet arbetstimmar arbetet kräver och 
som sedan utgör arvodets storlek.  
 
Huang et al. (2015) och Ionescu (2016) nämnde att low-balling är en strategi som används av 
revisorer för att prissätta revisionsarvodet. De menade att strategin innebär att det sker en 
inledande reducering av revisionsarvodet när revisorn skapar en ny klientrelation vilket kan 
resultera i att revisorns oberoende minskar och det leder i sin tur till att även revisionskvalitén 
sjunker. Huang et al. (2015) betonade att om det råder hög konkurrens på revisionsmarknaden 
är risken högre för att revisorer använder sig av low-balling som förhandlingsstrategi. De 
poängterade att lagstiftare och tillsynsmyndigheter uttryckt oro för hur low-balling påverkar 
revisionsarvodet det första året och den inverkan som strategin har på revisionskvalitén. De 
upplevde även att de revisorer som är oroliga över sina framtida investeringar är tenderar att 
vara mer benägna att förhandla revisionsarvodet. 
 
Stefaniak et al. (2008) hänvisade till tidigare forskning som har undersökt förhållandet mellan 
revisionsarvodet och revisorsbyte i en rådande low-balling situation. De vidareutvecklade att 
low-balling är en strategi som medvetet vidtas av revisorer för att locka nya kunder, de 
bekräftade att vissa forskare menar att det är en vanligare metod att använda för att locka 
kunder på icke vinstdrivande marknader. Stefaniak et al. (2008) menade att revisionsbyråerna 
accepterar ett lägre revisionsarvode. De påtalade att arvodet endast var lägre inledningsvis i 
samband med nya klientrelationer för att sedan öka senare år och på så sätt kan 
revisionsbyråerna täcka sina tidigare förluster. Till skillnad mot Huang et al. (2015) menade 
Stefaniak et al. (2008) att storleken på low-balling generellt sett brukar vara större när kunden 
endast får ett anbud från en revisionsbyrå jämfört med om det blir en anbudsprocess.  
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2.5 Revisionsansträngningens utformning av revisionsarvodet 
Fontaine, Khemakhem och Herda (2015) intervjuade revisionsutskottets medlemmar gällande 
deras åsikter om obligatorisk byrårotation och de var enade om att byrårotation är 
tidskrävande för revisionsbyråer. En av de intervjuade medlemmarna uttryckte att obligatorisk 
byrårotation innebar en start på noll där revisorn saknar kunskap om klienten. Deras resultat 
indikerade att inlärningsperioden blev dyr då revisorn behövde bekanta sig med företaget. För 
att utföra en bra revision menade de att detta inte var det enda som revisorn behövde bekanta 
sig med, det var även viktigt att ha kunskap om företagets bransch. En annan tillfrågad i deras 
studie menade att de som förespråkar obligatorisk byrårotation inte kan vara känsliga för de 
ökade kostnader det medför. Fontaine et al. (2015) identifierade att det ökade revisionsarvodet 
i sin tur berodde på den extra tid som är förknippades med bytet. De menade att detta berodde 
på att revisorn behövde ställa frågor till sin nya kund, be om information och dokument för att 
kunna skapa en förståelse för verksamheten. Denna extra kostnad befarade de resulterar i att 
de företag som inte har krav på byrårotation ofta blir avskräckta från att byta revisionsbyrå.  
 
Jackson et al. (2008), Daugherty et al. (2012) och Kwon et al. (2014) poängterade att 
obligatorisk byrårotation leder till att revisorn förlorar klientkunskap mellan bytena och de var 
överens om att det är en kostsam process att lära känna en ny klient och ett nytt företag. De 
menade att detta beror på att den nya klienten kan befinna sig i en ny bransch, använder andra 
system samt att mycket av den kunskap som de besitter är kundspecifik. Jackson et al. (2008) 
menade att revisorns kunskapsbrist hos de nya klienterna kan leda till att revisorns grad av att 
misslyckas ökar det inledande året vid en ny klientrelation. Detta ansåg de resulterar i att 
revisionskostnaderna ökar då det krävs extra tid och arbete för revisorns att ta sig an en ny 
klient. Daugherty et al. (2012) var inne på ett liknande spår och menade att det tar mellan två 
till tre år för en revisor att bli helt effektiv i ett nytt revisionsuppdrag samt att det tar tid för 
den nya klienten att skapa trygghet och förtroende hos revisorn. De tog även upp att revisorns 
sista år i en klientrelation kan tendera att ta skada av kravet om obligatorisk byrårotation då de 
inte kan arbeta fullt effektivt utan istället måste tillbringa tid med den efterträdande revisorn. 
Kwon et al. (2014) menade att de ökade kostnaderna efter införandet av obligatorisk 
byrårotation kan leda till att revisionsarvodet ökar, vidare menade de att risken kan vara större 
att det uppstår problem med revisionen när en ny revisor tillsätts granskningen.  
 
Ionescu (2016) förklarade att byrårotation leder till att nya klientrelationer skapas. Hon 
påpekade att detta resulterar i att revisorer måste avsätta mer tid för att kontrollera det nya 
företaget. Hon hävdade att de extra arbetstimmar som en ny klient innebär i sin tur kan höja 
revisionsarvodet. Till skillnad mot Daugherty et al. (2012) och Jackson et al. (2008) menade 
Ionescu (2016) att de ökade kostnaderna kommer kunna fördelas över ett färre antal år, hon 
betonade därför att revisionsarvodet inte påverkas direkt efter införandet av byrårotation. 
Simon och Francis (1988) genomförde en studie där syftet var att studera utvecklingen av 
revisionsarvodet. De ville se om prissänkningar på revisionsarvodet var något som skedde 
systematiskt vid nya revisionsuppdrag. Om detta var fallet ville de försöka ta reda på när 
revisionsarvodet återgick till den nivå arvodet befann sig på innan införandet av obligatorisk 
byrårotation. Deras studie baserades på företag som hade bytt revisor under en femårsperiod 
och företag som hade haft samma revisor under denna tidsperiod. Deras test visade att det 
sker prissänkningar på revisionsarvodet det första året, denna prissänkning bestod i cirka två 
år och sedan återgick den till sin normala nivå. Simon och Francis (1988) upptäckte att de 
företag som inte bytte revisor under denna tidsperiod inte hade några signifikanta skillnader i 
revisionsarvodet. De framförde att kommissionen om revisorers ansvar har gjort ett starkt 
uttalande om att prissänkningar på revisionsarvodet är ett direkt hot mot revisorns oberoende.  
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Liksom Jackson et al. (2008) och Daugherty et al. (2012) har Nicolaescu (2014) kommit fram 
till att byrårotation är kostsamt. Nicolaescu (2014) baserade sin studie på Italien som valt att 
tillämpa detta krav. Han rapporterade att Italien upplevt att det lett till en mindre 
konkurrenskraftig miljö då det gett incitament för de allra största revisionsbyråerna att öka sin 
marknadsandel. Han ansåg vidare att utan krav på obligatorisk byrårotation kan revisorer och 
revisionsbyråer dra fördel av sina klientrelationer då det innebär minskad ansträngning från 
revisorns sida, den minskade ansträngningen leder till lägre kostnader och därmed ett högre 
revisionsarvode.  
 
Kwon et al. (2014) studerade effekterna av införandet av obligatorisk byrårotation i Sydkorea 
och de kom fram till att revisionsbyråerna erhöll ökade revisionsarvoden. I deras studie 
jämförde de revisionsarvodets storlek innan och efter införandet av byrårotation. De använde 
sig av en databas som innehöll sydkoreanska offentliga företag för att undersöka hur 
revisionskostnaderna påverkades av införandet av obligatorisk byrårotation. De fann att 
obligatorisk byrårotation medförde en ökad revisionsansträngning i form av ökat antal 
revisionstimmar vilket resulterade i att revisionsarvodet ökade i takt med kostnaderna.   
 
2.6 Analysmodell 
För att enkelt kunna förklara och koppla samman begrepp och teorier från den teoretiska 
referensramen till en analys har en analysmodell utformats, se Figur 2. Analysmodellen är 
strukturerad med ett inledande avsnitt om revision och principal-agentteorin som är grunden 
till ett revisionsuppdrag. Därefter följer ett avsnitt om obligatorisk byrårotation och syftet med 
implementeringen av EU:s revisionspaket och det nya lagkravet som sedan mynnar ut i hur 
det kommer utforma det framtida revisionsarvodet. Tre faktorer som kan påverka 
utformningen av revisionsarvodet är konkurrens, strategisk prissättning och 
revisionsansträngning.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell 
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3. Metod 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel presenterar studiens valda tillvägagångssätt, insamlingsmetod för empiriskt 
material samt hur detta har tolkats. Kapitlet innehåller val av undersökningsmetod, 
forskningsstrategi, operationalisering och innehållsanalys för att sedan avslutas med käll- 
och metodkritik. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Metodansats 
Arbetet inleddes med sökningar på det nya lagkravet gällande obligatorisk byrårotation för att 
få en överblick över befintlig forskning på området. Forskningen gav en bild av hur lagkravet 
tidigare har mottagits i andra länder. När en bild av området hade skapats formulerades en 
forskningsfråga som inriktades på revisionsarvodet, den valda forskningsfrågan låg till grund 
för utformningen av den teoretiska referensramen som har genomgått en empirisk granskning.  
En deduktiv ansats startar med att bilda en uppfattning om ett specifikt område med hjälp av 
befintlig litteratur, sedan undersöks om teorin går att tillämpa på ett specifikt fall  
(Hyde, 2000; Bitektine, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
För att kunna besvara forskningsfrågan valdes att använda en kvalitativ undersökningsmetod. 
Detta metodval grundades på att litteraturgenomgången visade att de vetenskapliga studier 
som undersöker hur revisionsarvodet utformas vid obligatorisk byrårotation tenderade att vara 
kvantitativa. Detta innebar att det inte fanns ett lika stort utbud av kvalitativa studier, för att 
bidra till forskningen ansågs det vara av betydelse att använda detta synsätt. Valet grundades 
även på att denna metod ansågs mest lämplig med hänsyn till syftet med studien. Syftet var att  
utifrån auktoriserade revisorers perspektiv beskriva hur införandet av obligatorisk 
byrårotation i Sverige kan komma att utforma revisionsarvodet. För att uppfylla syftet var det 
av vikt att skapa förståelse, det vill säga att låta revisorerna beskriva hur de tror att 
revisionsarvodet kommer att utformas snarare än att kvantifiera en storlek på arvodet. Studien 
har inspirerats av en Delphi-studie i valet av respondenter. Hyde (2000) beskriver att en 
kvalitativ studie syftar till att identifiera underliggande begrepp och relationer mellan dem. 
Grisham (2009) nämner att en Delphi-studie är en kvalitativ forskningsteknik som är speciellt 
lämplig för komplexa frågor. Cumming-Potvin (2013) påpekar att en kvalitativ studie betonar 
ord och syftar till förståelse. Hon utvecklar att en kvalitativ metod är lämplig för att få en 
helhetsbild och metoden är lämplig när forskarna vill beskriva relationer mellan människor, 
föremål eller fenomen.  
 
En kvalitativ ansats var passande då fyra auktoriserade revisorer genom intervjuer fick 
beskriva hur de tror att obligatorisk byrårotation kan komma att utforma det framtida 
revisionsarvodet. Hyde (2000) beskriver att kvalitativa metoder producerar en mängd 
detaljerade uppgifter om de studerade respondenterna som ofta är få till antalet. Utmärkande 
för en kvalitativ metod anser han är att forskarna kan studera ämnet på djupet. För att kunna 
beskriva revisorernas perspektiv har det varit av stor vikt att ställa frågor för att få en djup 
förståelse och även ha möjlighet att ställa följdfrågor. Detta för att få en ingående förklaring 
om hur de tror att införandet av obligatorisk byrårotation kommer att utforma deras 
revisionsarvode. Forskningsfrågan i studien är en “hur” fråga som kräver förståelse för varför 
respondenterna svarar som de gör. Hyde (2000) menar vidare att det är vanligt att 
forskningsansatser ställer frågor som “hur” eller “varför”, han menar vidare att kvalitativa 
metoder söker bortom ögonblicksbilder av händelser. 
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Metoden är relevant då syftet med studien var att utifrån auktoriserade revisorers perspektiv 
beskriva hur införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige kan komma att utforma 
revisionsarvodet. Det nya lagkravet har endast funnits sedan juni 2016 och träder i kraft 2020 
vilket innebär att det hade blivit svårt för revisorerna att svara på hur införandet av lagkravet 
har utformat revisionsarvodet, därför ansågs det bättre att göra en framtidsstudie med 
inspiration från Delphi-metoden. Eftersom lagkravet innebär att revisionsbyråerna endast får 
ha en och samma klient under ett visst antal år så har de inte påverkats på alla tänkbara sätt 
ännu. Genom en framtidsstudie blir det möjligt att studera revisorernas perspektiv på hur 
införandet av obligatorisk byrårotation kommer att utforma deras arvode när det blir dags för 
dem att skapa nya klientrelationer då de uppnått den maximala tidsperioden med en gammal 
klient. Detta hade inte varit möjligt om studien inte haft ett framtidsperspektiv. Millar, 
Thorstensen, Tomkins, Mepham och Kaiser (2007) beskriver att ett sätt att studera framtiden 
är att använda sig av Delphi-metoden. Grisham (2009) vidareutvecklar att Delphi-metoden 
utvecklades på 1950-talet och kräver att respondenterna i studien är kunniga och gärna 
experter på området som studeras.   
 
3.2 Litteraturgenomgång 
Till grund för den teoretiska referensramen har vetenskapliga artiklar använts från databasen 
ABI/INFORM Global som varit till hjälp vid fastställandet av studiens inriktning. Det gjordes 
sökningar i databasen efter användbara teorier, en teori som återfanns i flertalet artiklar var 
principal-agentteorin. Denna teori bedömdes relevant då teorin utgör grunden för ett 
revisionsuppdrag och teorin lyfter även fram revisorns viktiga roll för att skapa förtroende för 
allmänhetens uppfattning om ett företag. I litteraturgenomgången har engelska sökord 
använts, exempelvis ”mandatory audit firm rotation”, ”audit fees”, ”partner rotation”, ”auditor 
independence”, ”Qualitative research method”, ”deductive qualitative” och ”Delphi-method”. 
För att säkerställa att artiklarna som använts är vetenskapliga har det endast använts artiklar 
som granskats enligt peer-review. Dessutom finns största delen av de använda artiklarna med 
i ABS-listan som är en lista som rankar vetenskapliga skrifter. 
 
För att skapa en förståelse för grunden till införandet av obligatorisk byrårotation var de 
vetenskapliga artiklarna betydelsefulla, denna förförståelse underlättade när den teoretiska 
referensramen skulle byggas upp. Fokus lades på litteraturgenomgången för att kunna skapa 
en teoretisk referensram som till största delen var bestående av vetenskapliga artiklar. För att 
få en koppling till hur lagen om obligatorisk byrårotation har utformats i Sverige har 
artiklarna kompletterats med svenska lagar och propositioner.  
 
Litteraturgenomgången visade att en stor del av forskningen är kvantitativ och fokuserar på 
hur obligatorisk byrårotation påverkar revisionskvalitén. Det påträffades dock inte lika många 
artiklar som berörde hur detta lagkrav kan komma att utforma revisionsarvodet. De artiklar 
som berörde detta var till viss del oeniga om i vilken riktning utformningen tar och flera av 
forskarna menade att arvodet minskar medan några enstaka ansåg att det ökade. Forskningen 
tenderade även att fokusera på länder som bland annat Italien, Kina och USA, därför kommer 
denna studie att baseras på Sverige. De studier som studerades i litteraturgenomgången 
använde generell få teorier och modeller förutom princip-agentteorin. Bryman och Bell (2013, 
s.111) beskriver att det är ett mycket viktigt moment att gå igenom befintlig litteratur för att 
identifiera den kunskap som redan finns på området. De utvecklar att några punkter som är 
viktiga att ta reda på i litteraturgenomgången är vad som redan är känt på området, vilka 
teorier som är relevanta, vilka metoder och strategier som har tillämpats tidigare, eventuella 
motsättningar och om det finns några frågor som inte har besvarats. 
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3.3 Val av respondenter 
De revisionsbyråer som valts till studien är EY och KPMG, dessa två företag ingår i “The big 
four” och litteraturgenomgången visade att de arbetar med företag av allmänt intresse. 
Eftersom obligatorisk byrårotation endast gäller för företag av allmänt intresse ansågs dessa 
lämpliga. Att basera empirin på två revisionsbyråer som arbetar med den bolagsform som 
måste tillämpa lagkravet ger en mer trovärdig bild då de bör ha mer kunskap om hur lagen 
kommer påverka dem och utforma revisionsarvodet. Då revisionsbyråerna har någorlunda 
standardiserade processer bör studiens resultat kunna generaliseras till samtliga EY och 
KPMG:s kontor i Sverige. Däremot har endast fyra experter intervjuats vilket gör att 
resultaten skulle kunna skilja sig något då resultaten baseras på experternas perspektiv. 
 
Valet av respondenter har som tidigare nämnts inspirerats av Delphi-metoden. I metoden 
anses det viktigt att fokusera på att respondenterna som tillfrågas har expertis inom området. 
Valet av respondenter är baserat på två auktoriserade revisorer samt två auktoriserade 
revisorer som även är partners på dess byrå. Att vara auktoriserad revisor innebär att ett 
kunskapsprov har avlagts samt att personen i fråga har flera års arbetslivserfarenhet. För att 
dessa auktoriserade revisorer skulle anses som experter valdes att sätta en gräns att de var 
tvungna att inneha minst 15 års praktisk erfarenhet från revisionsbranschen. Anledningen till 
att det sattes ett krav på 15 års praktisk erfarenhet var för att det bedömdes att dessa revisorer 
bör ha en uppfattning om hur revisionsarvodet utformades innan införandet av obligatorisk 
byrårotation. För att kunna uttala sig om hur revisionsarvodet kommer utformas efter 
införandet av obligatorisk byrårotation kan det vara fördelaktigt att besitta denna erfarenhet då 
revisorerna har något att jämföra med och de har kunskap om branschen. Att vara partner 
däremot innebär kortfattat att personen är delägare i bolaget, därför ansågs dessa personer 
ytterst lämpliga för studieområdet. Lars Kjellström arbetar främst med fåmansbolag och inte 
med börsbolag som lagkravet gäller men med tanke på hans antal år i bransch och med 
beaktande av att han tidigare varit partner i drygt 27 år bör han ha stor inblick i hur 
revisionsarvodet generellt sätts i branschen. Grisham (2009) antyder att det inte finns någon 
definition att utgå ifrån vid val av expertpanel. Han menar däremot att det är viktigt att 
specificera varför valet är att anses som experter, det kan till exempel handla om att personen 
har en viss utbildning eller ett visst antal års praktisk erfarenhet. 
 
Respondenterna har valts genom ett målstyrt urval som är ett icke-sannolikhetsurval, detta föll 
sig naturligt eftersom det krävs viss förkunskap om ämnet för att kunna uttala sig om 
forskningsfrågan och eftersom två revisionsbyråer som ingår i ”The big four” skulle studeras. 
Det bedömdes som en nödvändig prioritering att lägga tid på valet av respondenter då det 
skapar en högre trovärdighet i studien om de har rätt kunskapsnivå. Bryman och Bell (2013, s. 
452) och Grisham (2009) framför att ett målstyrt urval är en vanlig urvalsstrategi inom 
kvalitativ forskning, urvalstypen är en form av icke-sannolikhetsurval. De förklarar att ett 
målstyrt urval innebär att de deltagare som är relevanta för forskningsfrågan väljs ut och det 
är viktigt att forskarna har klara kriterier för urvalspersonerna. Mullen (2003) förklarar att 
upphovsmännen till Delphi-metoden inte förespråkar ett slumpmässigt urval av panel, istället 
rekommenderas experter eller informerande förespråkare.  
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För att komma i kontakt med respondenterna skrevs ett introduktionsbrev där bland annat 
forskningsområdet presenterades för att ge dem en kort inblick, sedan blev de även tillfrågade 
om de skulle kunna tänka sig att medverka i studien. Detta introduktionsbrev sändes ut till 16 
auktoriserade revisorer som arbetar på något av företagen som omfattas av ”The big four”, det 
skickades fyra förfrågningar till respektive byrå samt sex till revisionsexperter från FAR. 
Tyvärr valde de förfrågade experterna från FAR att avstå då de förklarade att de var tvungna 
att prioritera tiden på sina medlemmar. De tillfrågade som tackade ja till att medverka arbetar 
på KPMG och EY vilket ledde till att studien kommer att utgå från dessa företag. De 
respondenter som tackade ja bokades in för en varsin intervju på dess revisionsbyrå. Detta 
gjordes för att respondenterna skulle känna sig bekväma under intervjuerna och slappna av. 
För att undvika onödiga bortfall tydliggjordes mycket noga i introduktionsbrevet att det inte 
var av intresse att få reda på känslig information såsom storlek på revisionsarvoden. Detta 
ansågs nödvändigt då revisionsbyråerna kan anse att detta är information de inte vill lämna ut, 
hade inte denna poäng lyfts fram i brevet hade kanske eventuellt någon respondent avböjt från 
att medverka. Nedan presenteras de respondenter som har medverkat i studien.  
 
Hamish Mabon är auktoriserad revisor på EY i Stockholm och även en av bolagets partners. 
I grunden är han utbildad civilekonom och började arbeta som revisor direkt efter sin examen. 
I höst har han arbetat 30 år som revisor, varav de senaste 18 åren på EY. Främst är Mabon 
auktoriserad revisor i stora börsnoterade bolag men även en del dotterbolag till noterade 
bolag. Skanska, SCA, Husqvarna och Tetra pak är några av de bolag som han reviderar.  
 
Lars Kjellström arbetar som auktoriserad revisor på KPMG i Västerås och var en av 
delägarna från 1985 till 2012. Han har arbetat med revision i drygt 42 år och blev auktoriserad 
revisor 1980. Främst arbetar Kjellström med små fåmansbolag. 
 
Lena Karlsson arbetar på KPMG och arbetar främst med noterade bolag. Hon är utbildad 
civilekonom och har sammanlagt 20 års erfarenhet i revisionsbranschen. Karlsson har arbetat 
som auktoriserad revisor de senaste 15 åren. Lena Karlsson heter egentligen något annat men 
eftersom hon önskade vara anonym tilldelades hon detta namn i studien. 
 
Stefan Andersson Berglund är utbildad civilekonom och har sedan 1996 arbetat som 
auktoriserad revisor på EY i Stockholm. Han är inte bara auktoriserad revisor utan även 
partner vilket innebär att han är en av delägarna. Han har varit auktoriserad revisor i 21 år och 
arbetar främst med stora ägarledda privatägda bolag vilka är börsnoterade i eller utanför 
Sverige. Några av de bolag som Andersson Berglund reviderar är ABB, Bombardier och 
Google.  
 
Då samtliga respondenter har intervjuats genom personlig kommunikation anses det viktigare 
att lyfta fram deras titel när de uttalar sig. Med beaktande av detta kommer det refereras till 
deras titel istället för personlig kommunikation.  
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3.4 Operationalisering 
Det genomfördes en operationalisering för att utforma intervjufrågor till insamlingen av det 
empiriska materialet, se Bilaga 1. Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen 
identifierades nyckelbegrepp som sedan låg till grund för analysmodellen, vilket i sin tur 
ledde till att intervjufrågor kunde utformas, se Bilaga 2. De huvudteman som behandlats 
under intervjuerna är revision, obligatorisk byrårotation och revisionsarvodet. Till dessa 
teman ställdes följdfrågor som gav en djupare förståelse för respondenternas argumentationer.  
För att säkerställa att operationaliseringen hade resulterat i en intervjuguide som innehöll 
begripliga frågor så testades dessa frågor på en testpanel bestående av två revisorer som inte 
ingår i valet av respondenter. Då detta moment endast gav positiva reaktioner justerades 
ingenting i intervjuguiden.  
 
Området revision besvaras med hjälp av frågorna 1,2,5,7,8. Dessa frågor utformades för att 
täcka upp syftet med införandet av obligatorisk byrårotation som är att revisorn ska vara 
oberoende, revisorernas syn på revisionsyrket och det arbete det innebär och slutligen 
revisorernas syn på revisorsrotation i jämförelse med byrårotation. Med hjälp av frågorna 
2,3,4,5,6,7,8 kommer området obligatorisk byrårotation belysas. För att spegla den 
teoretiska referensramen som behandlar detta område har intervjufrågor kring EU:s 
revisionspaket och hur obligatorisk byrårotation kommer att påverka revisorernas arbete, 
deras oberoende och kundrelationer. För att fånga upp hur revisionsarvodet utformas av 
obligatorisk byrårotation har frågorna 4,9,10,11,12,13,14 ställts. Dessa frågor avbildar teorin 
om lagkravets utformning av revisionsarvodet, de täcker upp det merarbete som nya klienter 
innebär, klientlängdens betydelse för revisionsarvodet samt om konkurrensen påverkar vilket 
arvode de tar. Utöver dessa tre teman har det utformats några grundläggande frågor som 
inledde intervjuerna, de berörde respondenterna och den revisionsbyrå som de arbetar på, 
detta gjordes för att skapa en avslappnad situation. Qu och Dumay (2011) tar upp vikten av att 
starta intervjun med frågor som inte är specifikt kopplade till forskningsämnet för att skapa 
förtroende hos respondenten och för att få dem att tala fritt.  
 
3.5 Genomförande av intervjuer 
Insamlingen av empirin har skett genom semistrukturerade intervjuer då denna typ av intervju 
passade bäst med beaktande av att det är en teknik som ger utrymme för båda parter. 
Revisorerna får större frihet i sina svar och intervjupersonen får möjlighet att ställa 
följdfrågor. Denna form av intervju påminner mer om en konversation än en utfrågning vilket 
passade bra till studien då det var respondentens tankar och perspektiv på framtiden som 
studerades. Qu och Dumay (2011) förklarar att kvalitativ forskning överlag brukar vara mer 
ostrukturerad, då det ses som ett mer flexibelt och tillgängligt tillvägagångssätt. De förklarar 
vidare att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av specifika teman 
som måste behandlas, men att det finns möjlighet att ställa följdfrågor och att 
intervjupersonen har stor frihet att formulera sina svar.  
 
Intervjuerna inleddes med att respondenterna erbjöds anonymitet för att de skulle känna sig 
trygga med att uttala sig, det var endast en av revisorerna som tackade ja till denna förfrågan. 
Respondenten ville endast vara anonym med sitt namn men godtog att berätta kön och vilken 
byrå hon representerar. För att på ett enkelt sätt inkludera henne i studien tilltalas hon Lena 
Karlsson. Därefter höll intervjupersonen en kort presentation där bland annat syftet med 
studien presenterades. De inledande minuterna av en intervju anser Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 144) är avgörande för respondentens uppfattning om intervjuaren och 
förutsättningen för att respondenten ska vilja tala fritt om sina erfarenheter och känslor för 
studieobjektet. 
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Under intervjuerna medverkade studiens båda skribenter, den ena höll i intervjun och skötte 
inspelningen medan den andra förde anteckningar och kommentarer om kroppsspråk och 
gestikuleringar, för att inte glömma sådant som inte fångas upp genom inspelningen. De 
inspelade intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras, detta ansågs vara mycket 
viktigt för att inte gå miste om information eller för att inte misstolka respondenterna. Det 
transkriberade materialet skickades sedan ut till de respondenter som önskade för att de skulle 
få möjlighet att justera materialet och förtydliga sina ord. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) 
bekräftar att både inspelning och anteckningar är två användbara metoder för att registrera 
intervjuer. De påpekar att en inspelning ger frihet för intervjupersonen att koncentrera sig på 
intervjun. Även detta moment påminner om Delphi-metoden. Grisham (2009) beskriver att 
Delphi-metoden går ut på att respondenterna individuellt får svarar på frågor som sedan 
skickas till forskaren som samordnar och behandlar svaren, för att sedan sända tillbaka 
materialet till respondenterna. Grisham (2009) beskriver vidare att respondenterna i detta 
skede blir ombedda att skicka sina åsikter när de läst igenom materialet. Även om detta inte är 
något som följts i lika stor utsträckning som i en Delphi-studie har det ändå genomförts i syfte 
att erhålla material av hög kvalité. 
 
För att genomföra intervjuerna på ett effektivt sätt valdes att fokusera på intervjuguidens 14 
frågor, följt av följdfrågor vid behov för att skapa större förståelse. Att intervjufrågorna var 
relativt få till antalet beror på att det ansågs viktigt att hålla fokus på vad de som intervjuades 
sade. Detta bidrog till att intervjupersonen kunde lyssna uppmärksamt och ställa relevanta 
följdfrågor. Hade för många frågor formulerats hade lätt intervjupersonen kunnat fastna i 
intervjuguiden under intervjun istället för att lyssna på vad experterna sade. Då hade 
interaktionen mellan intervjupersonen och experterna gått förlorad. Kvale och Brinkmann 
(2009, s.18) betonar att en kvalitativ intervju är ett sätt att producera kunskap genom en 
interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Kunskapen menar de uppstår när 
intervjuaren och den intervjuade utbyter åsikter med varandra gällande ett specifikt tema. 
Eftersom införandet av obligatorisk byrårotation är ett nytt lagkrav ställdes det många “hur?” 
frågor och desto mindre “varför?” eller “vad?” frågor eftersom det var av betydelse att förstå 
deras syn på forskningsfrågan. Kvale och Brinkmann (2009, s.43) förklarar att 
semistrukturerade intervjuer innebär att intervjupersonerna får beskriva sin upplevelse av 
innebörden av forskningsfenomenet. Kvale och Brinkmann (2009, s.149) konstaterar att det i 
en intervjusituation är viktigt att ställa frågor som börjar med “hur?” för att förstå ett fenomen 
innan frågor formuleras med “varför?” eller ”vad?”.  
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Nedan sammanställs de genomförda intervjuerna där namn, titel, arbetslivserfarenhet, byrå, 
datum och längd presenteras, se Tabell 1.  

  
Tabell 1. Sammanställning av genomförda intervjuer.  
 

 
Namn 

 
Titel 

 

Arbetslivs-
erfarenhet 

 
Byrå 

 
Datum 

 
Längd 

 
 

Hamish Mabon 
 

 

Partner & auktoriserad 
revisor 

 

 
30 år 

 
EY 

 
10/5-17 

 
55 min 

 
Lars Kjellström 

 

 
Auktoriserad revisor 

 
42 år 

 
KPMG 

 
28/4-17 

 
65min 

 
Lena Karlsson 

 

 
Auktoriserad revisor 

 
20 år 

 
KPMG 

 
4/5-17 

 
57 min 

 

Stefan Andersson 
Berglund 

 

Partner & auktoriserad 
revisor  

 

 
27 år 

 
EY 

 
12/5-17 

 
50 min 

 
 
3.6 Analysgenomförande 
Utöver att de genomförda intervjuerna har transkriberats har även en innehållsanalys 
upprättats. Graneheim och Lundman (2004) talar om att det finns två användningsområden av 
en innehållsanalys, kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Denna studie kommer att 
använda ett kvalitativt tillvägagångssätt, det ansågs vara en relevant metod för syftet med 
studien. En kvalitativ innehållsanalys menar Graneheim och Lundman (2004) är lämplig om 
studien syftar till att få en fördjupad förståelse av verklighetens natur genom att studera 
forskningsområdet. De antyder att det kvalitativa tillvägagångssättet kräver förståelse och 
samarbete mellan forskarna och respondenterna för att den insamlade empirin ska vara av hög 
kvalité och ge en rättvisande bild.  
 
För att analysera det transkriberade intervjumaterialet har texten lästs igenom ett flertal 
gånger för att få en helhetskänsla, detta moment gjordes genom tystläsning och högläsning. 
Detta underlättade för att på ett smidigt sätt hitta relevanta uttalanden från respondenterna för 
att sedan kunna knyta an till den teoretiska referensramen. Innan de kopplades till 
referensramen kortades de ner i nyckelord för att underlätta men ändå spegla innehållet. De 
förkortade meningarna grupperades med hjälp av överstrykningspennor efter analysmodellen, 
se Figur 1, varje färg representerade ett tema i analysmodellen. Dessutom valdes att citera 
experternas uttalanden för att undvika misstolkning och för att lyfta fram deras ord. I 
analysen, avsnitt fem, förekommer citat som inte tagits upp i avsnitt fyra. Dessa citat har 
noggrant valts ut och de sammanfattar sådant som experterna sagt i tidigare avsnitt. Då 
studien är en kvalitativ studie som fokuserar på ord ansågs det viktigt att ta med citat även i 
analysen.   
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3.7 Metodkvalité 
Tillförlitlighet 
Respondenterna i denna studie består endast av auktoriserade revisorer som i denna studie 
benämns experter. Att det sattes upp ett krav om att dessa auktoriserade revisorer skulle ha 15 
års erfarenhet inom branschen beror delvis på att de bör ha kunskap om branschen, hur 
marknaden påverkas av lagförändringar och vad som påverkar utformningen av arvodet. Detta 
ansågs nödvändigt för att öka generaliserbarheten i studien, då nyexaminerade eller oerfarna 
revisorer säkerligen hade behövt chansat mer för att kunna besvara intervjufrågorna. En 
framtidsstudie kan nog många bedöma som relativt osäker vad gäller tillförlitligheten i dess 
slutsatser eftersom det är svårt att veta hur utfallet kommer bli. Även detta var en anledning 
till att detta kriterium sattes upp för respondenterna. Enligt Bryman och Bell (2013, s.65) 
handlar tillförlitlighet om hur troliga eller sannolika resultaten är.  
 
Överförbarhet 
Studien har undersökt hur införandet av obligatorisk byrårotation kan komma att utforma det 
framtida revisionsarvodet för EY och KPMG i Sverige. Dessa revisionsbyråer ingår i ”The 
big four” vilket innebär att det inte är säkert om resultaten är överförbara till mindre 
revisionsbyråer. Däremot är det större sannolikhet att resultaten är överförbara till 
revisionsbyråer i Sverige som liknar EY och KPMG till storleken samt till de revisionsbyråer 
i Sverige som utför revisionsuppdrag till företag av allmänt intresse. Hade studien intervjuat 
fler experter skulle trovärdigheten gällande resultatens överförbarhet ökat.  
 
S. Andersson Berglund och H. Mabon arbetar på EY:s huvudkontor i Stockholm och det är 
det ledande kontoret i Sverige varpå deras spekulationer bör representera EY i Sverige. H. 
Mabon har dessutom tidigare varit VD på EY och när han tillträdde posten 2015 var planen 
att han skulle vara ansvarig för företagets satsning med anledning av den nya EU 
lagstiftningen. Med beaktande av detta bedömdes att han borde ha goda kunskaper som 
representerar EY i Sverige. Det anses även möjlig att generalisera studiens resultat utifrån 
KPMG:s spekulationer. L. Kjellström var partner under perioden 1985–2012 vilket innebär att 
han varit med sedan deras kontor blev en del av KPMG. Utifrån L. Kjellströms 
arbetslivserfarenheter på KPMG bör hans spekulationer representera företagets grunder.  
 
Det är osäkert om resultaten är överförbara till andra länder som ska tillämpa obligatorisk 
byrårotation däremot ökar sannolikheten om landet är någorlunda likt Sverige kulturmässigt. 
Ett land som skiljer sig mycket från Sverige kan ha annorlunda strategier när det gäller 
prissättning av revisionsarvodet samt hanteringssätt av den rådande konkurrensen på 
marknaden, därför kanske de länders arvoden utformas på ett annat sätt. Däremot är 
revisionsbyråerna inom “The big four” globala och finns runt om i världen vilket leder till att 
överförbarheten ökar. Enligt Bryman och Bell (2013, s.65) handlar överförbarhet om ifall ett 
resultat av en studie kan tillämpas i andra miljöer och situationer.  
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Pålitlighet 
Då studien studerar hur införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige kan komma att 
utforma revisionsarvodet för EY och KPMG är det svårt att styrka slutsatserna med tidigare 
forskning eftersom den är mycket begränsad när det gäller Sverige. Dock kan slutsatserna i 
denna studie styrkas av tidigare forskning som gjorts i andra länder som är med i EU och 
eftersom införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige är ett direktiv från EU bör dessa 
slutsatser vara pålitliga. Eftersom det är en framtidsstudie kommer en studie som genomförs 
vid ett senare tillfälle endast kunna generera ett likartat resultat under en begränsad period. 
Sedan kommer det bli svårt att studera hur införandet av obligatorisk byrårotation kan komma 
att utforma revisionsarvodet eftersom revisionsbyråerna då har fått erfara hur lagkravet har 
utformat arvodet. I framtiden kommer det därför endast gå att studera ifall utfallet blev 
detsamma som experterna trodde att det skulle bli istället för att sia om hur det kommer att 
bli. Pålitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s.65) om studien skulle få ett likartat 
resultat om studien genomfördes även vid ett senare tillfälle.  
 
Konfirmering och bekräftelse  
Då studieområdet är nytt och ännu inte påverkar revisionsbyråerna fullt ut såsom lagkravet 
kommer att göra om några år var det svårt att påverka studien med egna åsikter. Efter 
litteraturgenomgången och efter att teorin var sammanställd fanns en aning om hur 
obligatorisk byrårotation kan komma att utforma revisionsarvodet. Dock menade vissa 
forskare att arvodet ökar och vissa att det minskade, däremot hänvisade de till olika faktorer 
som de ansåg påverkade utformningen på revisionsarvodet. För att lämna de egna 
värderingarna och spekulationerna åt sidan valdes att utforma intervjuguiden på ett 
transparent sätt, till exempel utformades frågan “Förklara vad ni utgår ifrån när ni ska besluta 
om vilket arvode ni ska ta utav en kund?” istället för att fråga om de utgår från exempelvis tid 
och kostnader. Detta gjorde att respondenterna inte blev påverkade i vilka banor de skulle 
tänka. Enligt Bryman och Bell (2013, s.65) kallas detta för konfirmering och bekräftelse och 
det är två begrepp som avser att svara på huruvida forskaren har haft kontroll över sina egna 
värderingar vilket är viktigt för att inte påverka studien.   
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3.8 Metod- och källkritik 
Det är viktigt att vara metodkritisk, den metodkritik som kan riktas åt denna studie är att det 
finns någon enstaka vetenskaplig artikel som är av kvantitativ karaktär. Arbetsprocessen blir 
svårare vid användning av både kvalitativ och kvantitativ forskning eftersom studierna kan ha 
genomförts på två helt åtskilliga sätt för att komma fram till resultaten. Därför har den 
information som använts från denna artikel valts ut noga. Ingen tonvikt har lagts vid att ta 
med information baserat på siffror då detta inte är utmärkande för en kvalitativ studie.  
 
Fokus lades på litteraturgenomgången för att kunna skapa en teoretisk referensram som till 
största del består av vetenskapliga studier då det genererar en studie av högre trovärdighet. 
Vissa artiklar är relativt gamla vilket kan diskuteras samt är en faktor att vara källkritisk till.  
Simon och Francis studie är från 1988, detta har hanterats genom att den har ställts mot nyare 
vetenskapliga studier i den teoretiska referensramen. Med beaktande av att resultaten i Simon 
och Francis (1988) studie tenderar att ligga i riktlinje med resterande forskning som denna 
studie baseras på, anses inte studien från 1988 sänka trovärdigheten. Studien ger tillsammans 
med nyare studie en bild av att obligatorisk byrårotation de senaste årtiondena har utformat 
revisionsarvodet på ett liknande sätt.  
 
Då studien som tidigare nämnts är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats hade en 
litteraturgenomgång genomförts innan intervjuerna hölls. Litteraturgenomgången underlättade 
då en god grund för forskningsområdet hade skapats vilket ledde till att det var lättare att tolka 
det respondenterna sa. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor och bekräftande frågor till 
experterna. Detta gjordes för att försäkra att deras uttalanden uppfattades korrekt och för att 
inte feltolkningar skulle kunna ske vid analysen. Dessa steg gjorde att de transkriberade 
intervjuerna endast sändes till respondenter som önskade för att få deras godkännande och 
inte för att det fanns några frågetecken i underlaget. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid 
Kvale och Brinkmanns (2009, s.180) kvalitetskriterier för en intervju. De anser att kvalitén 
blir bättre om intervjun går att tolkas redan under dess utförande, om intervjupersonen 
stämmer av med respondenten att den har uppfattat respondenten korrekt samt om intervjun är 
tillräckligt tydlig att den inte behöver ifrågasättas. 
 
Arbetet har regelbundet blivit kritiskt granskat och korrekturläst av opponenter som har gett 
sina synpunkter på arbetet, dessa synpunkter har beaktats för att studien ska vara förståelig 
och hålla hög kvalité. Några av opponenterna saknade dessutom förkunskap om revision 
vilket var till fördel för begripligheten. 
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4. Experternas framtidstro 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogörs en sammanställning av de intervjuer som har genomförts för att skapa 
en bild av hur experterna tror att införandet av obligatorisk byrårotation kan komma att 
utforma det framtida revisionsarvodet. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1 EY 
EY är en slutprodukt av ett flertal fusioner under 50–60 års tid, tidigare hette bolaget 
Hagström Olsson och sen fusionerade något som hette Arthur Young med något som hette 
Ernst & Whinney och då blev det Ernst and Young AB som sedan några år tillbaka heter EY.  
Bolaget har i huvudsak fyra tjänster som de erbjuder, revision, transaktioner, skatt och 
management consulting. (Hamish Mabon, partner 10 maj 2017)  
 
4.2 KPMG 
I Sverige, Stockholm, bildades KPMG 1923 och då hette revisionsbyrån Bohlins 
revisionsbyrå. Sedan dess har företaget utökat sin verksamhet och har i dagsläget kontor runt 
om i landet. KPMG är en federation där firmorna är medlemmar i ett nätverk, detta föranleder 
att de kontinuerligt prövas för att säkerställa att de uppfyller det regelverk som KPMG 
stipulerat. (Lars Kjellström, auktoriserad revisor 28 april 2017)  
 
4.3 Revision utifrån principal-agentteorin 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) menar att anledningen till att ett företag 
anlitar en revisor beror på att ” företag vill öka marknadens förtroende för dess finansiella 
rapporter”. För att skapa detta förtroende anser han att det är viktigt att revisorn är oberoende 
och han är tydlig med att särskilja mellan oberoende in fact och oberoende in appearance. L. 
Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) förklarar att ”oberoende in fact är något man 
kan styra över själv, det gäller att man inte tar emot några gåvor. Oberoende in appearance 
är lite svårare, det absolut viktigaste för en revisor är förtroendet på marknaden”. Han menar 
vidare att klienten ska kunna förlita sig på att revisorns enda förbindelselänk är att försvara 
yrkesutövningen. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) är överens med L. Kjellström 
och poängterar att ”förtroendet är avgörande för revisionsuppdraget men det är en 
komplicerad balansgång. Klienter anlitar oss för att deras finansiella rapporter ska generera 
förtroende på marknaden samtidigt som de ibland tenderar att försöka skapa goda relationer 
till revisorn”. Detta menar hon kan vara ett hot mot revisorns oberoende. H. Mabon (partner, 
10 maj 2017) berättar att han tog över ett uppdrag i fjol där den tidigare revisionsbyrån hade 
suttit över 80 år, dock inte samma människor så han anser att de kanske var oberoende in fact.  
Den största förändringen med byrårotation är enligt H. Mabon (partner, 10 maj 2017) att 
”man kan vara hur oberoende som helst, man kan vara hur duktig som helst, man kan göra 
allting rätt men någon kommer säga att det fattar du väl, ni har jobbat ihop i 80år, så det är 
det upplevda oberoendet”.  
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När H. Mabon (partner, 10 maj 2017) blev tillfrågad hur han tror att revisorers oberoende 
kommer förändras efter införandet av obligatorisk byrårotation sa han att ”på vissa sätt så 
händer det ingenting, därför det har alltid varit lagstadgat eller regelstyrt att revisorn måste 
var oberoende”. På samma fråga svarar S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) ”vi 
följer lagstiftningen så vi måste vara oberoende”. Med beaktande av detta hävdar H. Mabon 
(partner, 10 maj 2017) att det nya lagkravet inte kommer medföra så stora förändringar i 
Sverige som det hade förutspåtts. S. Andersson Berglund (Partner, 12 maj 2017) upplyser att 
de har väldigt bra koll internt för att säkerställa att revisorerna är oberoende ”vi kan aldrig 
starta upp något uppdrag på någon kund utan att den påskrivande revisorn får information … 
det är styrelsen i respektive bolag som har ansvar för att revisorn inte utför förbjudna tjänster 
samtidigt som vi naturligtvis också bär ansvar”.  
 

4.4 Obligatorisk byrårotation 
L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) hävdar att syftet med införandet av EU-
direktivet är att öka öppenheten och att stärka revisorers oberoende vilket skulle leda till att 
deras rapportering skulle generera högre kvalité. Hon förklarar att lagen ställer höga krav på 
revisorer som arbetar med företag av allmänt intresse. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 
april 2017) uttalar ”jag är inte övertygad om att det är en bra modell, egentligen inte för 
någon”. Däremot upplever han inte att införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige 
påverkar KPMG i Västerås i dagsläget, däremot tror han att det kommer göra det i framtiden. 
L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) poängterar att ”vi är hårt drabbade då många 
av våra uppdrag hade pågått längre än vad som tillåts enligt de nya reglerna. Vi har förlorat 
och kommer förlora flera stora kunder vilket kommer föranleda att vi kommer tvingas värva 
nya”. Medan L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) anser att ”största fördelen är 
väl som var och en kan räkna ut att man inte har några personliga relationer. Men den 
största nackdelen tycker jag är att det blir en kostnad och det kan man inte bortse från”. Han 
ställer sig frågande till vem som kommer att få stå för denna kostnad. Liksom L. Kjellström 
lyfter L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) fram att byrårotation är en dyr åtgärd för 
att stärka revisorers oberoende och hon poängterar att hon tror att de ökade kostnaderna 
kommer att överstiga nyttan för marknaden.  
 
S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) och H. Mabon (partner, 10 maj 2017) upplever 
att de största börsnoterade bolagen tenderat att byta revisionsbyrå innan lagkravet trätt i kraft. 
S. Andersson Berglund beskriver: 
 

så har det varit i de andra EU-länderna som har infört … de stora bolagen och de som är lite 
på inser att det inte är bra att vänta till 2020–2021 för då riskerar du att få sämre team. Så vill 
du ha de bästa personerna och bästa teamen då ska du gå ut tidigt. (S. Andersson Berglund, 
partner 12 maj 2017)  

 
H. Mabon (partner, 10 maj 2017) förklarar att den nya lagen kommer innebära att deras 
klienter efter tio år måste ha en upphandling ”i praktiken måste du gå till alla revisionsbyråer 
och säga: vi vill att ni inkommer med en offert, sen ska du rekommendera en byrå och ha med 
ett andra val, det ska du gå med till revisionsutskottet och de väljer”. Detta menar han att 
många bolag kommer behöva göra nu men däremot innebär det inte att de måste byta 
revisionsbyrå, han påpekar att ett byte måste ske först efter 20 år. S. Andersson Berglund 
(partner, 12 maj 2017) invänder att lagen även kommer innebära att de liksom tidigare 
kommer behöva ha koll på vilka tjänster de utför, däremot kommer de nu även behöva ha koll 
på beloppsgränser.  
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S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) förklarar att de endast får utföra icke-
revisionstjänster ”med ett tak på 70 % av revisionsarvodet, så säg att revisionsarvodet skulle 
vara 1 Mkr då får vi bara utföra andra tjänster för 700 Tkr … under en treårsperiod”. H. 
Mabon (partner, 10 maj 2017) instämmer med S. Andersson Berglund och tillägger ”det finns 
väldigt få bolag som kommer slå i taket”. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
belyser vikten av konsultationstjänster ”för som sagt är det utomordentligt att man har 
konsultationer för annars sjunker kompetensen om man bara får ägna sig åt revision”. H. 
Mabon (partner, 10 maj 2017) förklarar att det först spekulerades att revisorer i och med 
införandet av obligatorisk byrårotation endast skulle få utföra revision. Han förtydligar att 
flera tjänster som befarades skulle bli otillåtna nu kommer kvarstå som tillåtna.  
 
L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) är inte övertygad om att tidsbegränsningen av 
deras klientrelationer är fördelaktig då det hindrar deras klienter från att välja revisionsbyrå 
”eftersom flera av våra uppdrag hade pågått längre än det nya lagkravet tillåter bör det 
signalera att våra kunder är nöjda”. S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) menar att 
byrårotation inte behöver innebära att klientrelationerna går helt förlorade” om vi tappar 
något stort uppdrag så kommer vi försöka komma in och sälja andra tjänster än revision”. 
 
4.5 Konkurrensens utformning av revisionsarvodet 
Att införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige kommer att leda till ökad konkurrens 
inom ”The big four” är något som L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) är 
övertygad om. Anledningen till att L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) anser att 
konkurrensen endast kommer omfatta ”The big four” menar han beror på att ”det är så 
oerhört viktigt med varumärken. Börsbolagen frågar inte de här mindre företagen, inte vill de 
ha Kalles revisionsbyrå, utan det ska vara välkända märken”. H. Mabon (partner, 10 maj 
2017) förklarar att revisionsbyråerna löper risk när ett bolag går ut på offert ”antingen vinner 
du men normalt sett går priset ner, eller så förlorar du och då går definitivt priset ner för då 
får du ingenting”. S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) invänder en faktor som kan 
avgöra vem som vinner uppdraget ”mycket är personrelaterat, vilka man får förtroende för 
och vilka man gillar att jobba med”. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
vidareutvecklar att de mindre byråerna inte har tillräckligt med resurser för att anta ett stort 
revisionsuppdrag. Han tror däremot inte att det är helt omöjligt att konkurrensen ökar även för 
de mindre revisionsbyråerna, men inte på de största prestigeuppdragen. L. Karlsson 
(auktoriserad revisor, 4 maj 2017) förklarar ”många av våra klienter har blivit tvungna att 
byta till andra revisionsbyråer vilket inneburit att vi har behövt söka nya klienter. Jag vet att 
det är fler revisionsbyråer än KPMG som drabbats”.  
 
S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) förklarar att ”The big four” generellt sätt är bra 
på bland annat tjänster som skatt, transaktionstjänster och moms. När det gäller dessa tjänster 
menar han att bolagen kommer gå till någon av dem. Däremot när det gäller tjänster som 
exempelvis IT tror han att klienterna kommer gå på andra aktörer, vidare menar han att 
processen som lagkravet innebär påskyndar digitaliseringen. H. Mabon (partner, 10 maj 2017) 
utvecklar ”vi lägger otroliga summor pengar på dataanalyser”. Denna satsning menar S. 
Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) kan resultera i ”att vi gör mer effektiv revision 
och då kanske processen kortas lite men det kommer innebära belastning hos bolagen”. L. 
Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) rapporterar att konkurrensen innebär att de 
hela tiden får göra en avvägning mellan att försöka göra ett jobb som tillfredsställer 
Revisorsinspektionen samtidigt som de ska få ihop sina kalkyler. H. Mabon (partner, 10 maj 
2017) konstaterar ”gör man mer jobb vill man kanske ha mer betalt … så vi har kanske inte i 
första hand konkurrerat med pris utan vi har konkurrerat med kvalité”. 
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4.6 Den strategiska prissättningens utformning av revisionsarvodet 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) upplyser att det är svårt att ta betalt för 
revisionstjänster och att priserna på revisionsuppdragen är pressade. Han anser att 
revisionsbyråerna kryper långt ner för att vinna uppdrag. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 
28 april 2017) drar en liknelse ”i slutet på 80-talet var byggbranschen som hetast och 
byggföretagen lämnade offerter på byggprojekt till förlust för att det var så pressade priser. 
Byggföretagen satsade på att få extrajobb, man skulle tjäna pengar på ombyggnader på de 
nya projekten”. Detta är något som han tror skulle kunna hända i revisionsbranschen efter 
införandet av byrårotation.  
H. Mabon (partner, 10 maj 2017) instämmer till den del att: 
 

Om du tänker dig att du går till två stora personer och säger: Vad kostar det? Så sitter det 
alltid någon som säger såhär: jag sänker nog priset litegrann för då kan jag vinna det här. Så 
har det alltid varit. Genom åren, de senaste 10–15 till och med 20 åren vid en offert, den som 
har vunnit oavsett om det är den gamla revisorn som satt kvar eller en ny revisor så har priset 
gått ner. Så då ställer man sig frågan: kommer det här fortsätta? Ja, det är möjligt (H. Mabon, 
partner, 10 maj 2017) 

 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) förklarar att konkurrensen är en av de 
faktorer de beaktar när de bestämmer vilket revisionsarvode de ska ta. Både S. Andersson 
Berglund (partner, 12 maj 2017) och H. Mabon (partner, 10 maj 2017) instämmer med L. 
Kjellström om att konkurrensen kommer att påverka revisionsarvodet, de är eniga om att 
arvodet kommer sjunka men endast med några procent. S. Andersson Berglund (partner, 12 
maj 2017) förtydligar ”om man vet att alla går ut, alla måste, då finns det ingen anledning att 
gå ner för mycket. För då kommer man erodera sin egen existens”. L. Karlsson (auktoriserad 
revisor, 4 maj 2017) konstaterar ”byrårotation kommer medföra ökade kostnader och det lär 
bli svårt att hänföra dem på klienterna, detta kommer i sin tur resultera i att branschen får stå 
för dem”.  
 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) spekulerar kring tidsbegränsningen ”i bästa 
fall så tar man höga kostnader i början som man successivt kan skriva av”. Han betonar att 
eftersom konkurrensen mellan de allra finaste uppdragen är stor skulle det kunna hända att de 
börjar på en för låg nivå och då blir revisionskvalitén lidande. H. Mabon (partner, 10 maj 
2017) instämmer att det är en stark prispress men han tror inte att revisionskvalitén kommer 
bli lidande ”jag vill tro att det kommer finnas kunder som säger att de hellre vill betala lite 
extra. För vi är en form av försäkringspremie och sänker du försäkringspremien för mycket så 
får du tillslut ingen täckning”. Han talar även om att det finns en smärttröskel för hur mycket 
priserna kan sänkas utan att de kommer tvingas genomföra mindre arbete, utför revisorerna 
mindre arbete kommer de till slut inte upptäcka något. H. Mabon (partner, 10 maj 2017) tror 
att de pressade priserna inom revisionen kommer leda till att ”flera kunder säger såhär: vet du 
vad, jag är beredd att betala lite mer men då får ni göra mer jobb och då ska ni verkligen titta 
på områdena som är viktiga”.  
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L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) berättar att de i praktiken, även om det inte 
är uttalat, tar ett fast revisionsarvode. Han menar att det är svårt att höja arvodet utan att ha 
något motiv för det, det kan hända att de höjer sitt revisionsarvode men då beror det ofta på att 
de har hjälpt sin klient med något extra tidskrävande. H. Mabon (partner, 10 maj 2017) 
upplyser däremot att ”i grund och botten kan det aldrig vara ett fast arvode”. Han drar en 
liknelse med ett husköp och beskriver att det alltid är kostnader som tillkommer. H. Mabon 
(partner,10 maj 2017) utvecklar att ”det är precis samma med revision … vi säger i våra 
offerter att det här är priset idag, med gällande valutakurs och konstellationen ni har nu. Men 
om ni köper bolag går det upp och om ni säljer går det ner”. 
 
Utgångspunkten när KPMG bestämmer vilket arvode de ska ta menar L. Kjellström 
(auktoriserad revisor, 28 april 2017) ”beräknas på hur många timmar uppdraget kommer 
kräva och sedan multiplicerar vi antalet timmar med kalkylpriset”. Även om konkurrensen är 
tuff berättar L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) att de måste beakta 
kostnaderna, om klienten inte godtar detta får de endera skiljas åt och klienten får hitta en ny 
revisor alternativt acceptera att arvodet måste höjas. Både H. Mabon (partner, 10 maj 2017) 
och S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) är eniga om vilken strategi EY använder 
när de bestämmer storleken på arvodet. H. Mabon (partner, 10 maj 2017) förklarar ” Jag kan 
inte sticka under stolen med att utgångspunkten är, vad hade de förut? Sen försöker vi räkna 
bakifrån”. Även S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) går in på att de räknar 
bakifrån ”vi sammanställer tidsbudgetar och de blir rätt detaljerade … när vi vet timmarna 
kan vi kalkylera priset för vi vet ju vad vi vill ha för pris och vad vi har för standardpris”. 
Följt av detta förklarar han att de kan olika branscher och dess komplexitet vilket gör att de är 
medvetna om hur mycket tid de olika branscherna kräver. S. Andersson Berglund (partner, 12 
maj 2017) berättar att de därför tittar på ”hur många bolag de har och att de har lagstadgad 
revision i respektive land. Sedan görs en kartläggning för att se hur stora bolagen är. Utifrån 
det räknar man hur mycket täckning måste vi ha, det måste täcka risken”.  
 
Till skillnad mot de övriga respondenterna tror L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) 
att konkurrensen kommer leda till att revisionsarvodena kommer öka. L. Karlsson 
(auktoriserad revisor, 4 maj 2017) förklarar dock att ”de inledande åren kommer troligtvis att 
vara rabatterade då byråerna kommer behöva locka till sig uppdrag”. Hon bedömer att ”The 
big four” har vissa faktorer som gör att de kan ta ut ett högre arvode, dessa faktorer är 
byråernas storlek, goda revisionskvalité och goda rykten. Med beaktande av detta menar hon 
att konkurrensen endast omfattar de större revisionsbyråerna. Både L. Kjellström 
(auktoriserad revisor, 28 april 2017) och L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) tror 
att den ökade konkurrensen om de prestigefyllda uppdragen kommer att leda till att ”The big 
four” blir beredda på att buda under varandra för att vinna uppdragen.  
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4.7 Revisionsansträngningens utformning av revisionsarvodet 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) förklarar ”vid ett nytt revisionsuppdrag är 
risken som allra störst, då kan du minst om företaget och det betyder att du i stort sett får 
börja med ett vitt papper”. Vidare förklarar han att det nu finns övergångsregler som innebär 
att en avgående revisor måste kommunicera med den inkommande för att reducera 
ställkostnaden för revisionen. Han hävdar att det är omöjligt för den avgående revisorn att 
tanka över all information om uppdraget. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
ställer sig frågande till vem som kommer att få bära kostnaden för detta moment. S. 
Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) är överens om att det kommer bli en ökad 
revisionsansträngning och därför kan de inte bara beakta konkurrensen när de beslutar om 
revisionsarvodet. Han menar att lönsamheten då skulle sjunka eftersom revisorerna alltid 
måste göra sitt jobb. S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) upplyser att ”bolagen 
kommer behöva spendera mer tid med sina revisorer initialt, för har man suttit i tio till tjugo 
år då kan du bolaget rätt bra. Du tappar lite historik”. S. Andersson Berglund (partner, 12 
maj 2017) berättar även att de kommer få skriva fler offerter och att teammedlemmarna 
kommer behöva spendera mer tid med bolaget medan rotationen pågår men ”egentligen har 
de andra revisionsuppdrag som de skulle kunna debitera sin tid på”. H. Mabon (partner, 10 
maj 2017) förklarar att obligatorisk byrårotation även kommer innebära att de kommer 
behöva lägga mer tid på att skriva offerter ”du kan inte bara skriva en offert och säga att du 
tänker revidera jättenoga … du måste skriva efter bolagets verksamhet, förstå vad de gör, de 
risker de står för och träffa bolaget och intervjua dem. Det tar jättemycket tid”. Vidare 
beskriver han att det kan ta sex månader att lämna en offert på ett riktigt stort bolag då de 
måste resa runt i världen och träffa bolaget, hålla i presentationer och räkna på offerten vilket 
han uppskattar tar 25–30 % mer tid det första året vid ett nytt revisionsuppdrag.  
 
Även L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) menar att obligatorisk byrårotation är 
förknippat med ökad revisionsansträngning då revisionsbyrån efter tio år på uppdraget får nya 
börsbolag som de ska lämna offert på. Steg ett påpekar han handlar om att bestämma 
kostnaden för offerten, om de sedan får uppdraget efter att ha lagt ned mycket tid och pengar 
ska de lära känna den nya klienten. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) betonar  
”om det ska vara någon vits med byrårotation ska du se ur nya ögon och se problem och då 
måste man till viss del börja om från början själv vilket blir en ökad kostnad”.  L. Karlsson 
(auktoriserad revisor, 4 maj 2017) påpekar att ”den tid och de resurser som vi kommer behöva 
lägga ned på att skriva fler offerter är kostnader som vi inte kommer kunna täcka upp om vi 
inte vinner anbudsprocessen”. Vidare förklarar hon att hon inte tror att alla börsbolag är 
villiga att betala för de extra kostnader som byrårotation medför för revisionsbyråerna.  
 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) uppskattar att antalet år de behöver för att 
bli fullt effektiva på ett nytt revisionsuppdrag beror på ”men man behöver åtminstone två till 
tre år på sig”. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) är enig ”jag skulle säga att det 
tar tre år, men det beror väldigt mycket på hur komplext företaget är”. Även S. Andersson 
Berglund (partner, 12 maj 2017) tror att det rör sig om drygt tre år ”år ett bygger vi vår 
dokumentation av hur deras processer funkar och då kommer vi kunna leverera vissa 
synpunkter. År två kommer vi kunna leverera men det är först år tre som vi är fullt effektiva”.  
H. Mabon (partner, 10 maj 2017) anser att ”efter ett år då är vi på 95% av vår fulla kapacitet, 
det tar tid att lära känna människor”.  Ett problem som L. Kjellström (auktoriserad revisor, 
28 april 2017) lyfter fram är att de har snabb genomströmning på KPMG i Västerås vilket 
innebär att det efter tre år inte är säkert att vederbörande är kvar på uppdraget. Detta är något 
som han anser gäller generellt för revisionsbranschen.  
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5. Analys 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Analysavsnittet består av de resultat som tagits fram i den empiriska insamlingen, detta ställs 
sedan mot den teoretiska referensramen. Analysen består av citat som sammanfattar 
experternas framtidstro som går att läsa om i avsnitt 4.   
_________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Revision utifrån principal-agentteorin 
Principal-agentteorin bygger på att en revisor anlitas för att företag vill stärka allmänhetens 
förtroende till dess finansiella redovisning då det råder informationsasymmetri mellan 
styrelsen och företagsledningen (Velte & Freidank, 2015). L. Kjellström (auktoriserad revisor, 
28 april 2017) förklarar att det även för revisorerna är förtroendet på marknaden som är det 
absolut viktigaste och för att skapa detta förtroende är det viktigt att vara oberoende i sitt 
arbete. S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) nämner att de följer lagstiftningen och 
har starka interna kontroller vilket stärker deras oberoende. Velte och Freidank (2015) 
hävdade att det finns två olika oberoenden, dels det som revisorn själv kan styra över men 
också allmänhetens uppfattning om revisorn. Dessa olika oberoende är L. Kjellström 
(auktoriserad revisor, 2017) och H. Mabon (partner, 10 maj 2017) väl medvetna om och de 
anser att allmänhetens syn på revisorernas oberoende kommer stärkas efter införandet av 
byrårotation. Velte och Freidank (2015) benämnde att det finns en risk att revisorn tolererar 
felaktigheter i den finansiella redovisningen och beviljar ett okvalificerat utlåtande i utbyte 
mot en dold överföring om revisorn samarbetar med företagsledningen. L. Kjellström 
(auktoriserad revisor, 28 april 2017) visar att han är medveten om detta då han berättar att 
revisorer inte kan ta emot gåvor från sina klienter då det påverkar både revisorns oberoende 
som de kan styra över och allmänhetens uppfattning. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 
2017) poängterar att klienterna vill ha en revidering som ska generera förtroende för 
marknaden samtidigt som de ibland försöker skapa goda relationer med revisorn, vilket strider 
mot aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:552) 9 kap 3 § som säger att revisorn ska granska 
professionellt.  
 
5.2 Obligatorisk byrårotation 
För att förstärka revisorers oberoende finns krav om obligatorisk revisorsrotation (Nicolaescu, 
2014). EU kommissionen ansåg inte att detta var tillräckligt vilket resulterade i att de införde 
ett förslag om obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse. L. Karlsson 
(auktoriserad revisor, 4 maj 2017) tror att syftet med införandet av EU direktivet kommer 
uppfyllas och hon upplever att lagen ställer hårda krav på revisorer som arbetar med företag 
av allmänt intresse.  
 
Byrårotation innebär att en revisionsbyrå endast får arbeta åt en viss kund under en fast 
tidpunkt för att sedan lämna över uppdraget till en ny revisionsbyrå (Casterella & Johnston, 
2013; Corbella et al., 2015). Ionescu (2016) menade i sin studie att tidsbegränsningen finns 
för att bibehålla revisorns oberoende och L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
ser positivt på detta faktum att det inte kommer förekomma några personliga relationer. 
Däremot är L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) inte övertygad om att det är en 
bra modell då han anser att det kommer medföra ökade kostnader som han är osäker på vem 
som kommer få bära. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) är inte heller säker på att 
obligatorisk byrårotation är fördelaktigt när det gäller tidsbegränsningen på deras 
klientrelationer då de förlorat flera stora kunder. Hon tror att detta kommer att drabba deras 
byrå hårt och menar att lagkravet hindrar deras klienter från att välja den revisionsbyrå de vill 
ha. Även Corbella et al. (2015) och Ionescu (2016) konstaterade att lagkravet innebär ett 
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hinder för valet av den mest kvalificerade revisionsbyrån. De två partners som intervjuats 
upplyste att lagkravet påskyndar bytet trots att övergångsfasen kräver byte först 2021. H. 
Mabon (partner, 10 maj 2017) tror att det beror på ”om jag väntar till 2021 då får jag välja 
sist, det är som en Aladdinask, då får jag den där körsbärslikören”. Medan motståndarna till 
obligatorisk byrårotation anser att kunskapen som revisionsbyrån får genom sitt klientuppdrag 
är värdefull för framtiden och att det därför inte är av betydelse när de väljer att rotera 
(Casterella & Johnston, 2013). 
 
Både Corbella et al. (2015) och Ionescu (2016) talade om att en ny revisor kan komma att se 
på ett företag från ett helt nytt perspektiv. För att kunna göra det menar de intervjuade 
experterna att kostnaderna kommer öka, L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) och L. 
Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) är inte helt övertygade om de fördelar som 
lagkravet medför är värt de extra kostnaderna. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 
2017) konstaterar att det råder osäkerhet kring vem som kommer få bära dessa kostnader samt 
om branschen eller klienten kommer kunna ta dem utan att något annat tar skada av det. L. 
Karlsson (auktoriserad revisor, 4 april 2017) tror därför att kostnaderna som rotationskravet 
medför kommer överstiga nyttan. 
 
I artikel 31 i förslaget till EC-förordningen 2011 föreslogs att tjänster som saknar samband 
med revisionen, exempelvis skattetjänster, skulle anses som olagliga att utföra parallellt med 
ett revisionsuppdrag (Velte & Freidank, 2015). H. Mabon (partner, 10 maj 2017) berättar att 
det först spekulerades att revisorer endast skulle få utföra revision och ingenting annat, men 
flera tjänster som befarades skulle bli otillåtna kommer kvarstå som tillåtna, till exempel 
många skattetjänster. Resultatet av detta sammanfattar H. Mabon (partner, 10 maj 2017) ”så 
när röken har skingrat sig, väldigt mycket skrik, väldigt lite ull”. Andersson Berglund 
(partner, 12 maj 2017) förklarar att reglerna angående icke-revisionstjänster i Sverige har 
utformats med ett tak på 70 % av revisionsarvodet under en treårsperiod. Till skillnad mot 
beloppsgränsen i Sverige förklarade Velte och Freidank (2015) att intäkterna från dessa 
tjänster maximalt fick uppgå till en tredjedel av det totala revisionsarvodet. H. Mabon 
(partner, 10 maj 2017) tror att det är väldigt få bolag som kommer överstiga beloppsgränsen 
som införts i Sverige.  
 
L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) förklarar att andelen av revisionsarvodet 
som utgör revisionen varierar beroende på storleken på det granskade företaget då större 
företag oftast enbart behöver hjälp med specialkonsultation utöver revisionen. En del forskare 
som studerat införandet av lagkravet lyfter även fram att revisionsarvodet utgörs av fler 
faktorer än endast revisionsdelen (Simon och Francis, 1988; Nicolaescu, 2014; Kwon et al., 
2014). 
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5.3 Konkurrensens utformning av revisionsarvodet  
Jackson et al. (2008) menade att obligatorisk byrårotation leder till ökad konkurrens bland 
revisionsbyråerna för att vinna anbudsprocessen och få kunden. Denna anbudsprocess menar 
H. Mabon (partner, 10 maj 2017) påverkar priset negativt. Jackson et al. (2008) påpekade att 
det är viktigt att särskilja sig mot konkurrenter genom bland annat god service för att vinna 
anbudsprocessen. S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) betonar vikten av att skapa 
förtroende för sina klienter och uppnås genom god service som Jackson et al. (2008) hävdar är 
ett sätt att särskilja sig på. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) menar också att 
det är viktigt att särskilja sig gentemot sina konkurrenter men anser till skillnad mot Jackson 
et al. (2008) att det är varumärket som är viktigt då de stora börsnoterade företagen vanligtvis 
inte tillfrågar mindre revisionsbyråer. Både S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) och 
H. Mabon (partner, 10 maj 2017) talar om framtiden och vikten av att hänga med i 
digitaliseringen för att vara konkurrenskraftig. De förklarar att EY därför lägger stora summor 
pengar på dataanalyser då de i dagsläget är medvetna om att vissa bolag väljer andra 
revisionsbyråer när det gäller IT, deras förhoppning är att denna satsning kommer förkorta 
deras arbetsprocesser.  
 
Corbella et al. (2015) undersökte i sin studie hur införandet av obligatorisk byrårotation 
påverkade arvodet för revisionsbyråer som omfattas av “The big four” men även ett antal 
andra byråer. De kom fram till att implementeringen var förknippad med ett lägre arvode för 
“The big four” till jämförelse med de andra byråerna. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 
april 2017) förklarar att de beaktar klienternas förväntningar när de bestämmer arvodet. Ett 
för högt revisionsarvode kunde enligt Stefaniak et al. (2008) ge klienten incitament att byta 
revisionsbyrå och de påpekade att klienter upplever mindre värde för storleken på 
revisionsarvodet till en ny revisor. 
 

5.4 Den strategiska prissättningens utformning av revisionsarvodet 
S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) och H. Mabon (partner, 10 maj 2017) förklarar 
att de går baklänges när de beräknar vilket revisionsarvode de ska ta. Detta tillvägagångssätt 
liknas vid Simunic (1980) som påtalade att det trots rådande konkurrens på marknaden om 
uppdragen på företagen av allmänt intresse är antalet arbetstimmar som påverkar storleken på 
revisionsarvodet. Det tillvägagångssätt som L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
benämner att de tillämpar i sina klientuppdrag påminner också om Simunics från 1980. 
Simunic (1980) hävdade däremot inte att konkurrensen var en faktor som påverkade storleken 
på arvodet. Detta anser däremot L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017). 
 
Ionescu (2016) och Huang et al. (2015) förklarade att low-balling innebär att det sker en 
inledande reducering av revisionsarvodet när revisorn skapar en ny klientrelation vilket kan 
resultera i att revisorns oberoende minskar vilket i sin tur leder till att revisionskvalitén 
sjunker. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) berättar att han upplever att de 
pressade priserna på revisionsuppdragen leder till att revisionsbyråerna kryper långt ner för att 
vinna uppdragen och risken med detta menar han är att det kan gå så långt att 
revisionsbyråerna lämnar offerter till förlustpris. Han betonar även att konkurrensen mellan de 
finaste uppdragen är stor och det skulle kunna leda till att revisionskvalitén blir lidande. Det 
är denna kvalitetseffekt av low-balling som lagstiftare och tillsynsmyndigheter uttrycker oro 
för (Huang et al., 2015). Även om S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) uttrycker att 
det kommer bli ökad konkurrens om uppdragen så menar han att det inte finns någon 
anledning att gå ner i pris för mycket eftersom det innebär att det tär på revisorernas existens.  
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Kwon et al. (2014) och L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) förutspår att 
obligatorisk byrårotation kommer resultera i att revisionsarvodet kommer att öka. Kwon et al. 
(2014) menade att detta beror på att det är större risk att det uppstår problem när en ny revisor 
tillsätts revisionsuppdraget. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) påtalar att han 
upplever att risken är som allra störst vid ett nytt revisionsuppdrag då han saknar kunskaper 
om klienten. Till skillnad mot Kwon et al. (2014) tror han inte att de ökade kostnader som 
denna risk innebär är förknippat med ett högre revisionsarvode då han är osäker på om 
företagen kommer vara beredda på att bära kostnaderna. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 
maj 2017) befarar att de ökade kostnaderna kommer att överstiga nyttan. 
 
Både L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) och L. Karlsson (auktoriserad 
revisor, 4 maj 2017) tror att den ökade konkurrensen om de prestigefyllda uppdragen kommer 
leda till att ”The big four” blir beredda att buda under varandra för att vinna uppdragen. Deras 
åsikter stämmer överens med Stefaniak et al. (2008) som i sin studie kom fram till att low-
balling var en strategi som revisorer vidtog för att locka nya klienter på en icke-vinstdrivande 
marknad. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) tillägger att hon tror att denna 
reducering av revisionsarvodet endast kommer att ske i ett inledande skede. Hon bedömer att 
”The big four” har vissa faktorer som gör att de kan ta ut ett högre arvode, dessa är bland 
annat prestige i revisionsuppdragen, byråns storlek, god revisionskvalité och deras goda rykte. 
Stefaniak et al. (2008) förklarade att revisionsbyråerna på lång sikt kan täcka den förlust som 
nya klientrelationer inledningsvis innebär. Även om konkurrensen är tuff och det är svårt att 
ta betalt för revisionstjänster berättar L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) att de 
måste beakta sina kostnader. Han utvecklar att de i praktiken tar ett fast arvode, även om det 
inte är uttalat, under hela revisionsuppdraget och om de ska ta något annat bör det vara 
motiverat. H. Mabon (partner, 10 maj 2017) ser annorlunda på saken, han tror att trots 
prispressen kommer det finnas klienter som är villiga att betala lite mer för revisionen 
förutsatt att revisionsbyrån lägger extra fokus på vissa punkter. Han beskriver revisionen som 
en försäkringspremie. Detta talar emot att EY skulle behöva använda low-balling som strategi 
vid prissättning av arvodet. Även om low-balling inte är någon metod som används på EY 
uttrycker H. Mabon (partner, 10 maj 2017) “kommer folk konkurrera med pris? Absolut. Har 
folk alltid gjort det? Absolut. Kommer det alltid bli så? Ja”. 

5.5 Revisionsansträngningens utformning av revisionsarvodet 
Fontaine et al. (2015) påpekade att obligatorisk byrårotation innebär en start på noll där 
revisorn saknar kunskap om företaget vilket blir mycket dyrt då revisorn måste bekanta sig 
med företaget. Detta är något som L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
instämmer med. Daugherty et al. (2012) beskrev att det finns övergångsregler för en avgående 
revisor. Dessa övergångsregler nämner även L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 
2017) och han förtydligar att övergångsreglerna finns för att reducera ställkostnaderna för 
revisionen då den avgående revisorn måste kommunicera med den inkommande. Daugherty et 
al. (2012) antydde att revisorns sista år i ett uppdrag kan ta skada av detta och L. Kjellström 
(auktoriserad revisor, 28 april 2017) ställer sig frågande till vem som kommer att få bära 
dessa kostnader. Fontaine et al. (2015) hävdade att klienten får bära de kostnader som ett nytt 
klientuppdrag innebär och de menade därför att revisionsarvodet ökar trots att revisorn måste 
lära känna sin nya klient och be om information. Det är inte bara sista året som är förknippat 
med extra kostnader, H. Mabon (partner, 10 maj 2017) bedömer att första året vid ett nytt 
revisionsuppdrag kräver 25–30 % mer tid för revisionsbyrån.  
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Litteraturgenomgången visade främst att byrårotation är förknippat med ökade kostnader som 
ett resultat av att revisionsbyråerna måste avsätta mer tid till att lära känna sina nya klienter 
(Fontaine et al., 2015; Jackson et al., 2008; Daugherty et al., 2012; Kwon et al., 2014 & 
Ionescu, 2016). Ionescu (2016) förklarade att en sida av obligatorisk byrårotation är att 
revisorer måste avsätta mer tid då de ska skapa nya klientrelationer och kunna kontrollera 
företagen. De extra arbetstimmar som en ny klient innebär menade hon kan höja 
revisionsarvodet. Samtliga revisorer bekräftar att de ökade kostnaderna även beror på att 
revisionsbyråerna kommer behöva skriva fler offerter i och med att börsbolagen kommer 
behöva byta revisionsbyråer i enlighet med lagkravet. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 
april 2017) berättar att revisionsbyrån efter tio år på uppdraget får nya börsbolag som de ska 
lämna offert på. L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) påpekar dock att den tid och 
de resurser som de kommer behöva lägga ned på att skriva fler offerter är kostnader som de 
inte kommer kunna täcka upp om de inte vinner en anbudsprocess.   
 
Daugherty et al. (2012) ansåg att det tar två till tre år för en revisor att bli helt effektiv i ett 
nytt revisionsuppdrag. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) gör exakt samma 
bedömning men påpekar att de har en snabb genomströmning på KPMG i Västerås vilket 
innebär att det inte är säkert att vederbörande är kvar på uppdraget efter två till tre år. L. 
Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) har ungefär samma uppfattning som Kjellström 
och tillägger att det beror på hur komplext företaget är. Även S. Andersson Berglund (partner, 
12 maj 2017) anser att det tar två till tre år, H. Mabon (partner, 10 maj 2017) bedömer att de 
efter ett år använder 95 % av sin fulla kapacitet.  
 
När obligatorisk byrårotation infördes i Sydkorea ökade revisionstimmarna för revisorn vilket 
resulterade i att revisionsarvodet ökade i takt med de ökade kostnaderna (Kwon et al., 2014).  
Till skillnad mot Kwon et al. (2014) uppger S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) att 
det finns en risk att lönsamheten sjunker då de måste göra mer arbete än vad de tjänar på 
uppdraget. Simon och Francis (1988) studerade hur revisionsarvodet påverkades av ett 
revisorsbyte och de kom fram till att det skedde en prissänkning de två första åren och sedan 
återgick arvodet till sin normala nivå. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) 
menar att vanligtvis skulle kostnaderna som den ökade revisionsansträngningen innebär 
räknas in i offerten men både han och L. Karlsson (auktoriserad revisor, 4 maj 2017) är 
tvivelaktiga till om det kommer gå i denna situation.  
 
Italien har infört obligatorisk byrårotation och Nicolaescu (2014) kom i sin studie fram till att 
införandet har föranlett till en mindre konkurrenskraftig miljö. Han berättade att konkurrensen 
var mer påtaglig och revisionsbyråerna kunde dra fördel av sina klientrelationer vilket 
minskade ansträngningen och de kunde ta ett högre revisionsarvode. Experterna håller inte 
med om detta påstående, de tror att obligatorisk byrårotation kommer leda till ökad 
konkurrens främst inom “The big four”.  
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6. Slutsatser och diskussion 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel uppfylls studiens syfte och följande forskningsfråga besvaras: 
- Hur kan införandet av obligatorisk byrårotation komma att utforma det framtida 
revisionsarvodet för EY och KPMG i Sverige? 
 
Sist hålls en diskussion och slutligen ges förslag på tips till framtida forskning.   
_________________________________________________________________________________________________________________ 

-Den främsta slutsatsen som analysen pekar på gällande utformningen av revisionsarvodet 
efter införandet av obligatorisk byrårotation i Sverige är att kostnaderna kommer öka. I 
dagsläget råder det osäkerhet kring vem som kommer få bära dessa kostnader, efter en 
sammanställning av experternas framtidstro kan konstateras att kostnaderna innan en relation 
upprättas troligtvis kommer belasta branschen. Förlorar EY och KPMG anbudsprocessen 
befarar experterna att dess revisionsbyrå kommer tvingas stå för kostnaderna. Däremot om de 
vinner tror de att de kommer kunna hänföra kostnaderna till klienten. De ökade kostnaderna 
under inlärningsperioden kan komma att belasta både företagen av allmänt intresse och 
revisionsbyråerna då allt pekar på att det kommer krävas mer tid av båda parter under det 
inledande året då revisorerna kommer behöva lära känna dess nya klient. Detta upplever 
experterna är en kostnad som många bolag inte tänker på när de förhandlar om att få ner 
storleken på arvodet.   
 
-En annan slutsats är att det mesta talar för att införandet av obligatorisk byrårotation kommer 
leda till ökad konkurrens inom “The big four” vilket kan komma att utforma revisionsarvodet 
genom att det sänks, uppskattningsvis med några procent. Experterna är eniga om att detta 
kan komma att drabba både EY och KPMG. Anledningen till att experterna tror att 
revisionsarvodet endast kommer sänkas några procent efter införandet av lagkravet beror på 
att de anser att det är onödigt att sänka för mycket när revisionsbyråerna vet att alla börsbolag 
måste rotera i enlighet med lagkravet. Experterna tror inte att det kommer vara möjligt att 
sänka för mycket då lagen kräver rotation, skulle de sänka arvodet med 10–20 % skulle 
revisionsbyråerna inte kunna utföra det arbete som krävs, vilket i värsta fall skulle leda till att 
de inte hittar något i revideringen. Experterna på EY poängterar vikten av kvalité och det är 
ytterligare en anledning till att de inte kommer kunna sänka sina arvoden för mycket. Med 
beaktande av detta är det osäkert om införandet av obligatorisk byrårotation kommer ha lika  
påtagligt utformning av revisionsarvodet för EY. 
 
-Ytterligare en slutsats som kan utläsas av analysen är att revisionsbyråerna inledningsvis 
kommer ha kostnader som överstiger sitt revisionsarvode då experterna uppskattar att det i 
genomsnitt tar två till tre år för revisorerna att bli fullt effektiva på ett nytt revisionsuppdrag.  
På lång sikt däremot skrivs kostnaderna av på fler år vilket i bästa fall resulterar i att arvodet 
endast sänks på kort sikt. 
 
-En sista slutsats är att utformningen av revisionsarvodet kommer påverkas av begränsningen 
vad gäller utförandet av experttjänster parallellt med revisionen. Eftersom en revisionsbyrå 
endast får generera intäkter som motsvarar 70 % av det totala revisionsarvodet från en klient 
under en treårsperiod som är ett företag av allmänt intresse kan detta komma att påverka EY 
och KPMG då de har många klienter som är företag av allmänt intresse. För EY och KPMG 
innebär det att deras del av revisionsarvodet de får från ett företag av allmänt intresse för 
utförda experttjänster blir begränsad. Detta kommer resultera i att de kommer behöva ha koll 
på beloppsgränser vilket påverkar utformningen av revisionsarvodet.   
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6.1 Diskussion  
S. Andersson Berglund (partner, 12 maj 2017) nämnde under sin intervju att vissa länder i 
Europa, som inte är med i EU, diskuterar om att börja tillämpa reglerna om obligatorisk 
byrårotation trots att de inte behöver. Detta är något som vi anser är intressant då det väcker 
många frågor och funderingar. Detta är något som kan ifrågasättas då litteraturgenomgången 
och de intervjuade experterna från EY och KPMG indikerade att obligatorisk byrårotation är 
kostsamt ur flera perspektiv. L. Kjellström (auktoriserad revisor, 28 april 2017) uttryckte även 
att han var tveksam till om det är en bra modell. Vi anser att det signalerar vikten av 
allmänhetens förtroende för företagen. Trots att obligatorisk byrårotation är en dyr åtgärd för 
att bland annat stärka revisorns oberoende och för att stärka företagens förtroende på 
marknaden tycks företagen tycka att det är värt de extra kostnaderna. Med beaktande av detta 
kan konstateras att principal-agentteorin fortfarande är en aktuell teori, speciellt eftersom 
byrårotation är en åtgärd för att stärka de problem som principal-agentteorin varnar för.  
 
Vi tror likt experterna att införandet av obligatorisk byrårotation kan komma att resultera i att 
marknadens förtroende för företagen av allmänt intresse ökar. Däremot tror vi inte att detta 
lagkrav kommer förändra revisorns oberoende, oberoende in fact, då lagen redan kräver att de 
ska vara oberoende. Trots detta kommer de revisorer som tidigare hittat kryphål för att 
kringgå detta fortfarande kunna göra det.  
 
6.2 Vidare forskning 
Obligatorisk byrårotation gäller för företag av allmänt intresse vilket innebär att endast de 
revisionsbyråer som utför revision åt dessa bolag berörs av lagkravet. Tidigare studier som 
studerat hur obligatorisk byrårotation utformar revisionsarvodet har bland annat baserats på 
revisionsbyråerna KMPG, EY, Deloitte och PwC. Med beaktande av detta skulle det vara 
intressant om framtida forskning fokuserar på att studera hur införandet av obligatorisk 
byrårotation utformar revisionsarvodet för mindre revisionsbyråer, till exempel en 
revisionsbyrå som inte omfattas av “The big four”. Detta då lagkravet tvingar företagen att 
byta revisionsbyrå vilket öppnar upp konkurrensen på revisionsmarknaden. 
 
Denna studie är en framtidsstudie som bygger på experters tro om framtiden. Ett annat förslag 
skulle därför vara att i framtiden studera hur implementeringen av lagen faktiskt har tagits 
emot på marknaden. Om dess syfte om att revisorerna ska bli mer oberoende anses ha 
uppfyllts samt hur revisionsarvodet har utformats av lagkravet. En kommande studie kan 
genomföras för att se om experternas framtidstro stämmer överens med utfallet. Obligatorisk 
byrårotation infördes 2017 i Sverige och ska ske på rullande treårsbasis vilket innebär att det 
är först år 2021 som lagkravet träder i kraft och måste följas. 
 
Ett annat tips för framtida forskning är att, om de länder som inte är med i EU väljer att 
tillämpa reglerna, studera varför de väljer att efterfölja reglerna om obligatorisk byrårotation 
trots att de inte är med i EU och därmed inte har detta krav. Byrårotation är mycket kostsamt 
och det är därför intressant att studera vilka eventuella fördelar dessa länder ser med detta 
krav.  
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BILAGA 2 
INTERVJU MED REVISORER 
 
Introduktion 

• Förklara kortfattat om företaget 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur många års arbetslivserfarenheter har du inom branschen? 
• Vad har du för position i företaget?  

 
Revision 

1. Berätta vad du arbetar med och vilken form av bolag? 
2. Vilka faktorer anser du påverkar revisorns oberoende? 
 

Obligatorisk byrårotation 
3. Hur tror du att införandet av EU:s nya direktiv och beslutet gällande byrårotation 

kommer att påverka ert arbete?  
4. Hur ser du på att lagen begränsar storleken på konsulttjänster parallellt med 

revisionsuppdraget? 
5. Hur anser du att byrårotation medför/kommer medföra något merarbete jämfört mot 

revisorsrotation, och i så fall på vilket sätt? 
6. Hur kommer den nya tidsbegränsningen av era klientrelationer påverka er 

revisionsbyrå? 
7. Beskriv hur du tror att revisorns oberoende kommer att förändras efter införandet av 

obligatorisk byrårotation? 
8. Vad tror du att det kan finnas för för- och nackdelar med byrårotation för er 

revisionsbyrå och dess påverkan på klientrelationer? 
 

Byrårotationens utformning av revisionsarvodet 
9. Vilket arbete krävs det av er och hur mycket extra tid behöver/kommer ni behöva 

lägga på nya klienter? 
10. Hur skiljer sig era arvoden från nya klienter till jämförelse med de ni haft ett visst 

antal år? 
11. Hur lång tid i genomsnitt anser ni att det tar innan ni använder er fulla kapacitet/ är 

fullt effektiva på ett nytt revisionsuppdrag? 
12. Hur tror du att detta lagkrav kommer påverka marknaden och konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna? 
13. Förklara vad ni utgår ifrån när ni ska besluta om vilket arvode ni ska ta för ett 

revisionsuppdrag? 
14. Hur upplever ni konkurrensen om revisionsuppdragen och hur förhåller ni er till detta 

när det gäller revisionsarvodet?   
 


