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1. Inledning
I detta avsnitt presenteras ämnesvalet revisorns oberoende där en kort historisk bakgrund ges.
Vidare problematiseras revisorns oberoende samt orsaker som gör att oberoendet ständigt
ifrågasätts. Avslutningsvis beskrivs syftet med denna studie.

1.1 Bakgrund
Revisorn har sedan långt tillbaka haft en viktig roll i samhället (Marténg, 2016). Redan år 1895
stiftades första lagen som krävde att samtliga aktiebolag ska anställa en lämplig individ som
reviderar företagets finansiella rapporter. Denna person skulle utses av aktieägarna vid
bolagsstämman. Dock behövde inte denna individ vara godkänd, auktoriserad eller oberoende
(Carrington, 2014). Under 1987 tillkom en lag där kravet var att individen som reviderade var
tvungen att vara auktoriserad eller godkänd revisor. År 2006 tillsatte regeringen en utredning
gällande avskaffning av revisionsplikten för mindre bolag. Fram till 2010 var alla aktiebolag
skyldiga att ha en revisor, beslutet om att avskaffa revisionsplikten trädde i kraft 1 november 2010
då påtryckningar från den Europeiska unionen ledde till att regeringen avskaffade revisionsplikten
för små bolag. Ett viktigt mål inom EU är regelförenklingar då de anser att företag behöver vara
konkurrenskraftiga vilket kan ske genom att reducera de administrativa kostnaderna (SOU,
2008:32). Detta var också en av anledningarna till att regeringen tog initiativ till olika åtgärder för
att göra det enklare och mer lönsamt för små företagare att driva aktiebolag genom att kostnaderna
reduceras (Frivision AB, 2011).
Konsekvensen av avskaffandet av revisionsplikten för små, medelstora och stora revisionsbyråer
medförde att revisionsföretagen fick kämpa hårdare för att behålla sina befintliga klienter men även
att skaffa nya klienter. De små, medelstora och stora revisionsbyråernas inkomstkälla påverkades
och minskade drastiskt (Riksrevisionen, 2017). För att kompensera den stora förlusten har de små
och medelstora revisionsbyråerna känt tvång att utvidga sitt utbud genom att tillägga samt öka sina
konsulttjänster (SOU, 2008:32).
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Enligt FAR ska en revisor revidera vilket innebär att revisorn ska kritiskt granska, planera, bedöma,
dokumentera samt göra uttalanden om förvaltning och redovisning, detta för att bolagets
intressenter exempelvis såsom investerare, banker och leverantörer ska kunna förlita sig på de
finansiella rapporterna som bolaget lämnar (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014). För att
tillförsäkra detta måste företagsledningen enligt Revisorslagen (SFS, 2001:883) och
Aktiebolagslagen (SFS, 2005:551) anlita en utomstående, det vill säga en tredje part som objektivt
skaffar information och gör en utvärdering av ledningens påståenden som är relaterade till
företagets finansiella rapporter och ekonomiska ställning (Carrington, 2014). Revisorns uppgift är
inte endast att granska ett företags årsredovisning utan i samband med utförandet av
revisionsuppdraget har revisorn möjlighet och även till viss del skyldighet att utifrån sina
observationer ge kunden upplysningar om brister i årsredovisningen med syfte att förbättra
företagets redovisning. Utöver revisionsarbetet kan revisorn erbjuda konsulttjänster som inte har
ett nära samband med revisionsverksamheten (Carrington, 2014).
Det har tidigare nämnts att avskaffandet av revisionsplikten har lett till att fler revisionsföretag
erbjuder mer konsulttjänster vilket har ökat hotet mot revisorns oberoende. Det innebär att revisorn
som reviderar kan även utföra fristående rådgivningstjänster till klienter vilket dock anses som en
omständighet som kan påverka revisorns oberoende. Detta leder till att revisionens trovärdighet
minskar hos intressenterna enligt förarbeten till Revisorslagen (Prop. 2000/01:146 s. 51 ff.). Detta
är på grund av två risker. Den ena risken är att revisorn blir ekonomiskt beroende av klienten genom
fristående rådgivning vilket kan anses som egenintressehot. Den andra risken är att revisorn kan ge
rådgivning på revisionen som hen har granskat vilket är ett självgranskningshot (Moberg, Valentin,
& Åkersten, 2014).
För att öka trovärdigheten och förtroendet samt minska beroendet är det ytterst viktigt för företaget
och dess intressenter att personen som granskar inte är beroende. För att en revisionsberättelse ska
vara ren är det viktigt att revisorn styrs av revisionsregleringen. För att undvika risken att bli
beroende samt minimera att andra faktorer påverkar granskningen är det viktigt att revisorn följer
de standarder och lagar som finns i Revisorslagen samt Aktiebolagslagen angående oberoende för
att detta försäkrar att revisorn är mindre beroende av sin klient samt medför hög kvalité på
revisionen (Jetis & Pettersson, 2014).
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Sammanfattningsvis är revisorns primära uppgift att granska och revidera ett företags finansiella
rapporter samt förvaltning. Efter avskaffandet av revisionsplikten har revisionsbyråer börjat
erbjuda konsulttjänster som inte har ett nära samband med revisionstjänster för att kompensera
förluster. Konsulttjänster har ansetts vara en omständighet som påverkar revisorns oberoende
(Carrington, 2014).

1.2 Problematisering
Revisorns oberoende började studeras redan år 1932 efter Kreugerkraschen då orsaken var att en
revisor hade en nära relation till klienten Kreuger. Det ledde till att revisorn granskade sitt eget
arbete felaktigt. Debatten blev mest aktuell efter denna händelse därav stiftades aktiebolagslagen
år 1944 (SFS, 1944:705). Lagen beskriver bland annat reglerna gällande vem som är jävig och har
rätt till att utföra revision, detta ledde även till att Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)
utvecklade sina etiska regler samt rekommendationer gällande revisorns oberoende (Wallerstedt,
2009).
Trots införseln av aktiebolagslagen gällande revisorns oberoende har det skett massvis med
företagsskandaler exempelvis Enron och Sarbanes-Oxley Act (Halling, 2004) som har förekommit
i bland annat USA. Detta ledde till att Revisorslagen trädde i kraft den 1 januari 2002 (Moberg,
Valentin, & Åkersten, 2014). Enligt Revisorslagen 20 § ska en revisor utföra sina uppdrag med
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina beslut (SFS, 2001:883). Revisorns
oberoende är den mest värdefulla tillgången som en revisor kan erbjuda sina klienter samt
intressenter, det leder till att klienternas årsredovisning blir mer trovärdig och pålitlig vilket kan ge
en sorts trygghet åt revisorns intressenter exempelvis investerare kommer att drista sig att investera
(Carrington, 2014). En förutsättning för att en revisor ska vara oberoende är att revisorn inte har
ett egenintresse som kan rubba dennes självständighet och opartiskhet när denne utför sitt uppdrag
i revisionsverksamheten (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014). Om det finns en omständighet som
kan hota revisorns oberoende ska revisorn avstå från att utföra uppdraget enligt 21 § Revisorslagen
(SFS, 2001:883).
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Problematiken idag är att revisorns oberoende ständigt ifrågasätts på grund av att det är svårt att
definiera begreppet oberoende trots lagarna som har införts i Revisorslagen och Aktiebolagslagen.
Enligt analysmodellen finns det ett antal hot mot oberoendet vilket beskrivs mer specifikt senare i
studien. Ett annat hot enligt Svanström (2008) är att det finns svårigheter för revisorer att handskas
med oberoendet då det är svårt att definiera gränsen mellan vad som är revisionsnära tjänster och
vad som är fristående rådgivning (Svanström, 2008). Ytterligare ett hot är att all kommunikation
mellan två parter leder till en relation och eftersom revisorn oftast arbetar hos klienten vid
revisionsuppdraget uppstår en mer personlig relation mellan revisorn och klienten. Detta gör att
båda försöker skapa fördelar utifrån deras egna intresse, där revisorn är villig att skriva en ren
revisionsberättelse även om den är i verkligheten oren enbart för att behålla uppdraget då revisorn
kan förlora sitt uppdrag om denne inte tillfredsställer sin klient (Poneman & Gabhart, 1990). Två
orsaker som stärker detta påståendet är att det finns en anledning att revisorerna agerar efter sin
egenintresse exempelvis kan de bli ekonomisk beroende av klienten vilket har en påverkan på hur
en revisor uppfattar sin roll (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014). Den andra orsaken är enligt
Pernilla Halling (2016) är att revisorn riskerar att internalisera klientens perspektiv (Halling, 2016).
Etik och moral är andra omständigheter som påverkar oberoendet då varje individ tolkar beroende
och oberoende på sitt sätt, detta kan därför vara avgörande för tolkningen av oberoendet (Poneman
& Gabhart, 1990). Dock finns det motåtgärder som hjälper revisionsbyråer att eliminera eller
reducera hot som kan uppstå. De tre åtgärder som kan motverka ett hot är informativ åtgärd, byråinterna åtgärder och externa åtgärder (Fesahaye, Habtegiorgis, Goran, & Seradji, 2005).
Många vetenskapliga artiklar har behandlat hot mot revisorns oberoende (Law, 2008). Svanström
(2008) undersökte efterfrågan på rådgivningstjänster från revisionsbyråer hos små och medelstora
företag. Forskarens syfte är att analysera kvalitén av rådgivningstjänster och redovisningen i
företaget. Studien kom också fram till att det inte finns nödvändiga skäl att förbjuda
revisionsbyråerna att tillhandahålla rådgivningstjänster till sina klienter (Svanström, 2008). En
annan studie forskade hur ”non-audit service” (NAS) har hotat revisorns oberoende. Quick och
Warming-Rasmussen (2015) kom fram till att det inte finns en betydande effekt av ett hot mot
investerarnas förtroende för revisorns oberoende. En negativ effekt av ett självgranskningshot är
inte direkt bekräftat. Men tillhandahållandet av tjänster med avseende på interna kontroller, och
därigenom självgranskningshot, interagerar med egenintresset. De påverkar revisorns oberoende
negativt när konsulttjänst avgifter är höga (Quick & Rasmussen, 2015).
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Det finns även en del studentuppsatser som har undersökt revisorns oberoende. En studie har
undersökt hur revisorer tolkar oberoendet och hur de arbetar med analysmodellen (Jetis &
Pettersson, 2014). En annan uppsats har undersökt hur revisorer på små och medelstora
revisionsbyråer hanterar olika rådgivningstjänster relaterade till oberoende hotet i sin roll som
konsult. Dessa studenter kom fram till att revisorn har svårt att definiera vad som är revisionsnära
tjänster och vad som är fristående rådgivning (Lu & Mattisson, 2018). Dessutom finns det en
studentuppsats som har gjort en jämförelse av revisorns oberoende mellan små och stora
revisionsbyråer då studenterna undersökte om analysmodellen fungerar i praktiken oavsett storlek.
Studenterna kom fram till att det inte finns tydliga skillnader mellan stora och små revisionsbyråer
när det kommer till användningen av analysmodellen utan skillnader beror på andra okända
faktorer som de inte har studerat (Lydén & Caglayan, 2006).
Det finns alltså en hel del forskning och studier om oberoendet samt jämförelser på revisionsbyråer.
Dock har ingen inkluderat en helhetsbild där en jämförelse har gjorts mellan små, medelstora samt
stora revisionsbyråer. Vi anser därför att det finns ett behov om att ha en helhetsbild då vi antar att
storleks aspekten kan ge oss en förståelse för revisorernas uppfattningar av hot mot oberoendet och
att revisionsbyråernas storlek kan vara en orsak till förekomst av oberoende. Vi antar även att
revisorer på små och medelstora revisionsbyråer är mer beroende av deras klienter då de lättare
kan utveckla en mer personlig relation med klienter på grund av deras mindre storlek än revisorer
på stora byråer.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att bidra till förståelse för hur revisorer i små, medelstora och stora
revisionsbyråer uppfattar hot mot oberoende.
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2.Vetenskaplig metod
För att skapa en förståelse för hur revisorer i små, medelstora samt stora revisionsbyråer upplever
hot mot oberoende har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Under detta avsnitt
presenteras studiens forskningsstrategi, forskningsansats samt teorianvändning.

2.1 Kunskapsideal
Forskningsproblemet måste angripas utifrån ett kunskapsideal för att uppsatsens syfte ska uppnås
(Denscombe, 2016). Saunders, Lewis och Thornhill (2009) utvecklade en modell som de kallade
för ”Research onion” och den baseras på de olika stegen i en studie. Första steget handlar om de
olika kunskapsidealen och filosoferna. Om syftet med uppsatsen var att objektivt studera fenomen
i en verklighet som är oberoende hade positivism varit passande då positivism förklarar de
bakomliggande orsakerna till människors handlingar. Men den här studiens avsikt är att subjektivt
tolka sociala fenomen och därför är interpretivism (hermeneutik) mer passande för att kunna skapa
en förståelse för revisorernas handlingar (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Studiens bakgrund
är att undersöka hur revisorer som arbetar på små, medelstora och stora revisionsbyråer upplever
hot mot oberoende genom att förstå hur revisorer bemöter hoten i deras respektive byrå. Det innebär
att vår studie vill försöka tolka och förstå revisorns upplevelser i de olika byråerna av olika storlek.

2.2 Forskningsansats
Det andra steget i Saunders mfl. (2009) modell handlar om tillvägagångssätt som är antingen
deduktivt eller induktivt. Induktion avser att utveckla teorier utifrån empirin och att dra allmänna
slutsatser, medan deduktion tar sikte på att dra slutsatser utifrån teorier och hypoteser (Ahrne &
Svensson, 2015). Vår studie har en modell som baseras på teorier och denna modell ska sedan ge
oss en förståelse om den överensstämmer med verkligheten efter att intervjuerna har genomförts.
Det sista steget i vår studie är att skapa nya modeller som utgår ifrån resultatet av empirin vilket
gör att vi hamnar på deduktion då vi drar slutsatser utifrån teorier.

6

2.3 Forskningsstrategi
Kvalitativ och kvantitativ forskning är två vetenskapliga metoder som ofta nämns i litteraturen.
Metoden avgörs beroende på studiens problemformulering, syfte, förutsättningar samt resurser
(Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) sammankopplar det hermeneutiska
kunskapsidealet en kvalitativ forskning med förståelse samt tolkning och det är därför denna studie
använder kvalitativ metod och inte kvantitativ. Vår studies avsikt är att undersöka verkligheten
subjektivt för att förstå hur revisorer på byråer på olika storlek upplever och resonerar kring hot
mot oberoende. Detta kräver en datainsamlingsmetod där frågor kan ställas till individer för att få
en förståelse för hur människor uppfattar, formar och tolkar sin verklighet och därför föredras
kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2013).

2.4 Teorianvändning
I den teoretiska referensramen används ett antal teorier för att tolka vårt fenomen. Teorier är viktiga
för att kunna begripliggöra materialet och de avgör också om man ska kunna se något som
nödvändigt överhuvudtaget. Dessutom används teorier som tolkningsstöd vid analysen av det
empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2015). Vårt arbete har använt legitimitetsteorin, social
identitetsteori, agentteori samt institutionell teori. Legitimitetsteorin används för att förklara varför
det är viktigt för revisorer att ses som legitima och om de inte är legitima kan de minska deras
trovärdighet. Färre människor kommer att lita på revisorerna om de inte följer lagar, etiska koder
samt samhällets normer och revisorerna kommer anses vara beroende (Carrington, 2014). Social
identitetsteori används i studien för att förklara hur revisorerna kan över tid börjar identifiera sig
som en del av klientens organisation vilket kan rubba revisorns oberoende och självständighet
(Bamber & Iyer, 2007). Agentteorin förklarar hur en intressekonflikt mellan revisorn och klienten
kan uppstå. Den slutliga teori som används i den teoretiska referensramen är institutionell teori för
att redogöra för hur små, medelstora och stora revisionsbyråer liknar varandra över tid samt hur
små och medelstora revisionsbyråer härmar de stora revisionsbyråerna (Deegan & Unerman,
2011).
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3. Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras först en inledning om revisorns roll samt revisorns oberoende. Vidare
beskrivs hot mot revisorns oberoende med sammankoppling av teorier och lagar. Dessutom
presenteras motåtgärder för hot mot oberoende. Små, medelstora och stora revisionsbyråer
diskuteras och kopplas till frågan om oberoendet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och
modell.

3.1 Revisorn
Revisionsyrket anses vara som en profession (Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013) och genom att
revisorn är professionell antas denne verka för allmänhetens bästa (Artsberg, 2005). Att vara
professionell handlar inte bara om kunskap och egenskaper utan det handlar framför allt om hur
man beter sig. Det är viktigt att revisorer beter sig professionellt för att kollegor samt klienter ska
ta dem mer på allvar vilket kan öka intressenternas förtroende för revisorn (Grey, 1998).
Enligt Carrington (2014) kan revisorn tillhandahålla tre olika typer av tjänster vilket har nämnts
tidigare i uppsatsen. De tre olika typer av tjänster är revisionstjänster, revisionsnära tjänster samt
fristående rådgivning. När revisorn utför revisionstjänster så har revisorn en viktig roll gentemot
sin klient vilket är att vara en oberoende tredje part som granskar och reviderar företagets
finansiella rapporter. Samtidigt kan en revisor agera som en rådgivare till sin klient då revisorn
tillhandahåller fristående rådgivning som inte har ett nära samband med revisionsuppdraget
(Carrington, 2014). Svanström (2008) skriver att gränsen mellan revision och rådgivning kan anses
som väldigt otydlig. Denna gräns har alltid ifrågasatts eftersom upprepade kontakter kan leda till
att det skapas en djupare relation mellan revisionsbyrån och klienten vilket kan utgöra ett hot mot
revisorns opartiskhet och självständighet (Svanström, 2008).

8

3.2 Revisorns oberoende
Det som gör revisorns bestyrkande värdefullt är att revisorn är oberoende. Företagsledningen väljer
att anlita en oberoende tredje part för att göra redovisningen mer trovärdig. Revisorns oberoende
är den tillgången revisorer har att erbjuda sina klienter (Carrington, 2014). Oberoende revisorer har
en förtroendeposition mellan företagsledningen och användarna av företagets årsredovisningar.
Därför måste revisorer uppfattas som individer som agerar självständigt på grundval av etablerade
revisionsstandarder och starka etiska principer (Falk, Lynn, Mestelman, & Shehata, 1999).
Revisionsbranschen ska präglas av tillförlitlighet, individer som har starka moraliska och etiska
grunder. Dessutom ska dessa individer motverka egenintresse och andra hot som kan bidra till att
ett beroendeförhållanden uppkommer (Poneman & Gabhart, 1990).
Enligt ”International Federation of Accountants” (IFAC) kan oberoendet delas in i det upplevda
oberoende och det synbara oberoendet. Det upplevda oberoendet handlar om revisorns
sinnestillstånd då förhållanden exempelvis relationen mellan revisorn och sin klient gör att revisorn
kan självständigt och opartiskt ge rådgivning utan att den professionella bedömningen påverkas
gällande integritet samt objektivitet. Den andra termen är det synbara oberoendet som handlar om
att en upplyst och insatt tredje part inte ska kunna komma fram till att revisorns uttalanden om
årsredovisningarna kan ifrågasättas (Quick & Rasmussen, 2015).
Inom revision finns det två traditioner, den ena är nationalekonomi och den andra är sociologi.
Sociologin handlar om människors sociala beteende samt relationen mellan människan och
samhället. Sociologi använder bland annat de två perspektiven komfort och legitimering. Komfort
innebär att revisorn ger sina revisionsklienter trygghet. Legitimering är väldigt lik komfort då även
här ger revisorn en trygghet genom att vara trovärdig och ha hög kvalité på revisionen. I detta
perspektiv förtydligas revisorns legitimerade roll ytterligare. Legitimitet står för harmoni med
etiska koder samt regler som förekommer i samhället. För att en revisor ska framstå som legitim
finns det fyra strategier som kan tillämpas där den första och sistnämnda aspekten oftast följs
(Carrington, 2014). Legitimitetsskaparen informerar samt utbildar revisorerna för att de ska kunna
följa samhällets etiska koder samt värderingar. Legitimitetsskaparen manipulerar dessutom
uppfattningen för att de ska tro på värderingarna och därmed följa koderna. Slutligen försöker
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legitimitetsskaparen att ändra synen för att kunna påpeka att somliga etiska koder samt normer är
orimliga. Revisorer bör inte bara följa regler och lagar för att vara oberoende utan även följa
legitimitetsprincipen, det vill säga följa normer och etiska koder på grund av att legitimitet medför
mer trovärdighet till revisions klienterna men även samhället (Carrington, 2014).

3.3 Hot mot revisorns oberoende
Olika former av hot mot revisorns oberoende är beskrivna i lagar, teori samt vetenskapliga artiklar.
Det finns ett antal faktorer som anses utgöra ett hot mot oberoendet. Kombinationen av revisorns
roll som granskare och revisorns roll som rådgivare anses leda till ett hot mot oberoendet då
revisorn har olika roller när hen reviderar ett företags finansiella rapporter och när hen agerar som
en rådgivare till samma företag som hen reviderar för (Carrington, 2014). Agentteori (Carrington,
2014) och social identitetsteorin (Bamber & Iyer, 2007) är teorier som erbjuder olika förklaringar
till uppkomsten av hot mot oberoendet. ”Independence Standard Board” anser att vara socialt
beroende av sin klient kan leda till ett förtroendehot. Det innebär att ett ökat eller minskat
förtroende kan hota revisorns oberoende (Bamber & Iyer, 2007). Forskare som Poneman och
Gabhart (1990) anser att en nära relation mellan revisorn och klienten kan hota revisorns oberoende
(Poneman & Gabhart, 1990). Oberoendet är även beskrivet i Revisorslagen (SFS, 2001:883) som
nämner i vilka situationer en revisor bör avträda från revisionsuppdraget på grund av
omständigheter som kan hota revisorns opartiskhet och självständighet (FAR). Nedan upplyses om
hot och omständigheter som påverkar revisorns oberoende.

3.3.1 Analysmodellen
I Revisorslagen 21 § (SFS, 2001:883) nämns analysmodellen då det är en skyldighet för revisorn
att undersöka om hen kan genomföra uppdragen utan att omständigheter rubbar förtroendet för
revisionen. Analysmodellen delas upp i tre steg som är: Identifiering av förtroendeskadliga
förhållanden, eliminering av förtroendeskadliga förhållanden och dokumentation av analys. Första
steget är att omständigheter som kan eller utgör hot mot revisorns självständighet eller opartiskhet
ska identifieras. En individ som är jävig får inte utses till revisor och om denne har utnämnts till
revisor blir personen därmed obehörig och får inte fortsätta uppdraget. Andra steget är att bedöma
med hänsyn till andra faktorer om det finns någon anledning att revisorn vilja eller förmåga av
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utföra uppdraget med självständighet samt opartiskhet kan ifrågasätts. I tredje steget görs en
dokumentation av prövningen. Under prövningen vägs allt in för tredje man både okända och kända
omständigheter, exempelvis ekonomisk och personliga mellanhavanden mellan granskaren och
revisorn. Förtroendestärkande åtgärder beaktas även, såsom externa kontrollåtgärder eller en intern
kvalitetssäkring. Därefter prövas omständigheterna på ett hypotetiskt sätt det vill säga mot hur en
omdömesgill och kunnig individ, med inblick och förståelse för alla relevanta omständigheter gör
en bedömning av revisorns förmåga men även vilja att utföra granskningen på ett självständigt samt
opartiskt sätt. Detta innebär att revisorn ska dokumentera det hen har analyserat gällande hoten
men ska även pröva omständigheter och åtgärder som inte ger en anledning att ifrågasätta revisorns
självständighet eller oberoendet. Det finns ett antal hot där revisorn kan anses vara beroende. Dessa
hot är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot, skrämselhot och
generalklausul (FAR).

Egenintresse är när en revisor eller en i revisionsgruppen har ett indirekt eller direkt ekonomiskt
intresse i klientens verksamhet. Detta kan då leda till att samtliga omständigheter påverkar
förtroendet för revisorn. Ett exempel kan vara att utöver revisionsuppdraget ha ett affärsmässigt
band med revisionsklienten. Om detta band är i större utsträckning kan relationen påverka revisorns
opartiskhet samt osjälvständighet. Ett annat exempel kan vara om en del av revisorns inkomster
tjänade ur fristående rådgivning har en betydelse i förhållande till de totala inkomsterna för byrån
finns det en risk att det kan rubba förtroendet. Det kan även förekomma att klienten och revisorn
är delaktig i samma projekt eller investeringar vilket kan leda till att det ekonomiska intresset
konfigureras som i sin tur leder till att självständighet och opartiskhet hos revisorn blir lidande
(FAR).
Självgranskningshotet innebär att någon i revisorsgruppen eller revisorn har sedan tidigare haft en
ställning till klienten eller till det som ska granskas detta kan därför skapa hot mot revisorns
oberoende och trovärdighet i granskningen. Det uppstår även självgranskningshot om
uppdragsgivaren har anställt revisorn tidigare. Ett annat självgranskningshot som även måste
uppmärksammas då det är vanligt förekommande är indirekt självgranskningshot som innebär att
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en person som är närstående till revisorn har gått med i uppdragsgivarens ledning eller på något
sätt varit delaktig i ett arbete som kommer att granskas av revisorn (FAR).
Partsställning är ytterligare ett hot som innebär att en person i revisionsgruppen eller revisorn
stödjer antingen mot eller för uppdragsgivarens ställningstagande i ekonomisk eller rättslig fråga
där det förekommer dispyter som i sin tur kan leda till att förtroendet blir rubbat. Ett exempel kan
vara i skatteprocess där företräder eller uppträder revisorn som assistent åt sin klient eller vid
kommunikation med skattemyndigheten (FAR).
Vänskapshot är när revisorn har en nära relation som är personlig med en annan person i
revisionsgruppen eller revisor och uppdragsgivaren. Revisorn riskerar att bli väl engagerad och
mer omtänksam i uppdragsgivarens intressen som kan vara ekonomichef eller VD, vilket leder till
att revisorn blir allt mer beroende och därför minskar trovärdigheten för revisorns självständighet
och opartiskhet (FAR).
Skrämsel är påtryckningar och hot som uppstår via uppdragsgivaren eller någon annan mot revisorn
där ändamålet är att medföra ett obehag för revisorn. Vid en sådan situation kan även detta leda till
att revisorn inte har en förmåga att verka självständigt och opartiskt i sitt arbete (FAR).
Generalklausulen är inte ett hot i sig men den är en del av analysmodellen. Detta har tillkommit
efter att det har bedömts att det är omöjligt att kunna beskriva alla hot eller situationer som kan
rubba revisorns oberoende. Det betyder att om det skulle finnas en situation som inte nämnts
tidigare eller ovan men som även kan vara förtroenderubbande och som kan hota revisorns
självständighet eller opartiskhet är det en plikt att revisorn antingen avsäger sig eller avböjer
uppdraget. Under detta stadgande är det inte lika tydligt vilka omständigheter som kan rubba
förtroendet som de ovan nämnda hoten (FAR).

3.3.2 Revisionstjänster
Revisorns huvuduppgift är att kritiskt granska, rapportera samt göra uttalanden om den finansiella
informationen i ett företags redovisning och förvaltning (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014).
Granskningens syfte är att erhålla en rimlig säkerhet om att bolagets finansiella rapporter är fria
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från väsentliga felaktigheter och att företagsledningens påståenden överensstämmer med företagets
finansiella ställning och dess ekonomiska rapporter. Säkerställandet av detta sker genom att
företaget anlitar en objektiv tredje part som då är revisorn. Revisorns primära roll är alltså att öka
trovärdigheten i de finansiella rapporterna som företagen lämnar (Carrington, 2014). Revisorn ska
enligt Revisorslagen 19§ utföra granskningsuppdraget i enlighet med god revisorssed (SFS,
2001:883) vilket syftar på normer om hur ett revisionsuppdrag ska utföras (Moberg, Valentin, &
Åkersten, 2014). Efter granskningen upprättar revisorn en revisionsberättelse enligt ABL 28-37 §§
där denne uttalar sig om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning samt resultat.
Revisionsberättelsen är viktig då alla intressenter använder den för att fatta viktiga beslut (SFS,
2005:551). Det innebär att revisorn blir som en försäkran och trygghet för allmänheten och därför
är det viktigt att revisorn behåller sitt oberoende och att revisionsberättelsen inte innehåller några
väsentliga felaktigheter (Carrington, 2014).
En revisor har även en annan typ av tjänst som revisorn arbetar med och det är revisionsnära tjänster
som exempelvis rådgivning som är relaterad till revisionsarbetet. Enligt Carrington (2014) kan en
revisor och har till viss del även skyldighet att upplysa företagsledningen om brister som upptäcks
i årsredovisningen samt ge råd om hur företaget kan förbättra sin redovisning (Carrington, 2014).
En ytterligare typ av rådgivning, fristående rådgivning som även kallas för ”non-audit service”
(NAS) är en annan typ av tjänst som revisorn tillhandahåller (Quick & Rasmussen, 2015).
Fristående rådgivning innebär rådgivning som inte har ett nära samband med revisionsverksamhet
(Carrington, 2014). Revisionen ger revisorn en bredare kunskap för klientens verksamhet vilket
betyder att revisorn har kompetens för att kunna ge råd till klienten då den redan har mycket
kunskaper och information om verksamheten. Detta innebär att en revisor har en komparativ fördel
i jämförelse med konkurrenter som måste lägga ner mer tid på att skaffa kunskaper om bolaget
(Svanström, 2008). Kunskapen om klientföretaget som revisorer innehar ger dem goda möjligheter
att konkurrera på konsultmarknaden (Carrington, 2014). Enligt Svanström (2008) har studier visat
att cirka 70% av företagen anlitar revisionsbyråer för fristående rådgivningstjänster. En förklaring
till detta är att en nära relation skapas mellan revisorn och företagen vid utförandet av
revisionsuppdraget (Svanström, 2008).
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Fristående rådgivning har dock ifrågasatts då den anses vara en omständighet som kan hota
revisorns oberoende (Prop. 2000/01:146 s. 51 ff.). IFAC ”Code Of

Ethics” säger att

tillhandahållandet av ”non-audit service” kan hota revisorns oberoende (Quick & Rasmussen,
2015). Det beror på att revisionsbyråerna kan bli ekonomiskt beroende av klienten genom att utföra
fristående rådgivning (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014). Det har visat sig enligt Svanström
(2008) att intäkter från rådgivning och uppdrag som inte är revisionsrelaterade har ökat väldigt
mycket under de senaste åren. Det innebär att revisionsbyråerna genererar sina intäkter till största
del från rådgivningstjänster (Svanström, 2008). Rådgivningstjänster kan även medföra ett hot mot
självgranskningen då revisorn som en konsult ger råd om revisionen och sedan granskar egen
rådgivning vilket kan medföra att det granskade materialet blir mindre trovärdig för intressenterna
(Carrington, 2014; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014).

3.3.3 Förtroende
Ett centralt begrepp för revisorer och revisionsbranschen är förtroende (Carrington, 2014). Mayer,
Davis och Shoorman (1995) har utvecklat en modell för att definiera begreppet förtroende genom
att undersöka vilka faktorer som skapar förtroende. De tre faktorerna som forskarna kom fram till
är integritet, förmåga samt välvilja. Mayer, Davis och Shoorman (1995) menar att dessa tre faktorer
tillsammans definierar begreppet förtroende. Integritet handlar om relationen mellan förtroende
och integritet som avser att den förtroendegivande parten har en inställning att den
förtroendetagande parten följer principer och standarder som den förtroendegivande parten finner
acceptabel (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). Det innebär att revisorn ska följa god revisorssed
samt god revisionssed när de utför revisionsuppdraget (Cassel, 1996). Förmåga är den grupp av
färdigheter, kompetenser och egenskaper som gör det möjligt för en part att få en inflytande inom
ett visst område. Revisorns kompetens och egenskaper skapar förtroende då denne genom sin
förmåga får tillgänglighet till företagsinformation. Den tredje och sista faktorn är välvilja som
handlar om till vilken utsträckning den förtroendetagande partens har en vilja att utföra goda
gärningar i förhållande till den förtroendegivandeparten. Revisorn i det här fallet är den
förtroendetagande parten och klienten är den förtroendegivande parten och här är det viktigt för
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revisorn att utföra revisionsuppdrag utan att tillgodose sitt egna självintresse (Mayer, Davis, &
Schoorman, 1995).
Det är viktigt för revisorn att utföra revisionsarbetet för klienten utan att tillfredsställa sitt egna
intresse vilket kan kopplas till agentteorin. Agenteorin förklarar att det finns ett förhållande mellan
två parter när ägarna till ett företag anlitar en person för att utföra ett uppdrag. Ägarna kallas för
principal medan revisorn här ses som en agent (Deegan & Unerman, 2011). Problemet enligt
agentteroin kommer vara att båda parterna vill maximera sin nytta och därför kan det tänkas att
agenten som då är revisorn inte agerar för principalens bästa vilket innebär att det uppstår en
intressekonflikt (Carrington, 2014). Det kan tillkomma informationsasymmetri mellan revisorn och
klienten då revisorn har mer information om revisionskvalitén i företaget än klienten. Detta gör att
revisorn har en fördelaktigare position än klienten. Revisorn kan på grundval av detta agera för att
tillgodose sitt egenintresse vilket kan utgöra ett hot mot oberoendet, vilket leder till att förtroendet
mellan klienten och revisorn minskar (Quick & Warming Rasmussen, 2005).
Ett minskat förtroende mellan revisorn och klienten ses dock inte alltid som något negativt eftersom
ett ökat förtroende mellan revisorn och klienten även medföra nackdelar. Det finns risk att ett
ökande förtroende kan leda till att revisorn och klienten börjar känna medkänsla med varandra
vilket kan hota revisorns självständighet och opartiskhet (Anderson-Gough, Grey, & Robson,
2000).
Förtroende kan alltså anses vara åtminstone ett potentiellt hot mot oberoendet då det enligt
agentteorin kan uppkomma en intressekonflikt mellan revisorn och klienten (Carrington, 2014)
genom att revisorn arbetar för att tillfredsställa sitt egna intresse och inte gör sitt bästa för klienten.
När revisorn arbetar för sitt egna intresse anses revisorn inte vara objektiv vilket innebär att revisorn
blir beroende (Quick & Rasmussen, 2015). Ett ökat förtroende mellan revisorn och klienten kan
även hota revisorns oberoende då det leder till att revisorn och klienten börjar sympatisera med
varandra och ha en djupare relation som gör att revisorn inte längre är objektiv i sitt
revisionsuppdrag (Anderson-Gough, Grey, & Robson, 2000).
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3.3.4 Relationen till klienten
För att revisorn ska kunna revidera företagets redovisning måste företagsledningen lämna viktig
information som revisorn behöver för att kunna utföra ett bra revisionsarbete. Detta skapar en
process som leder till kommunikation och samarbete mellan revisorn och företagsledningen som
då är revisorns klient. Kommunikation är ett centralt verktyg för revisorer för att kunna skaffa sig
kunskap om det reviderade företaget, dess omgivning, förhållande samt verksamhet som helhet
(Morina, Rennie, Lori, Kopp, & Lemon, 2010). Revisorns förståelse för klientens verksamhet
genom sin kompetens kan också ha lett till försäljning av konsulttjänster under revisionsuppdraget.
En anledning till detta är att upprepade kontakter leder till en djupgående relation mellan
revisionsbyråer och klienten genom att känslor som förtroende och vänskap utvecklas. Närheten
gör att tilliten förstärks mellan revisorn och klienten, därför väljer företagen konsulttjänster som
ges av den revisorn som reviderar deras företag. (Svanström, 2008).
En nära relation mellan revisorn och klienten kan även enligt ”Independence Standard Board” (ISB
2000) utvecklar till att bli ett hot mot revisorns oberoende vid granskningsuppdraget. Detta
antagandet grundar sig på att nära förbindelser mellan revisor och klient är olämpliga eftersom de
kan försämra revisorns objektivitet samt självständighet vid genomförandet av revisionsuppdraget.
Det uppstår en konflikt där revisorn måste vara en god samarbetspartner som utför företagets
revision på ett bra och effektivt sätt men samtidigt behålla sin objektivitet och opartiskhet. Kritiker
hävdar att det inte är möjligt att förvänta sig att revisorn ska behålla sitt oberoende samt förmedla
en rättvis bedömning (Bamber & Iyer, 2007). Poneman och Gabhart (1990) håller även med detta
antagandet då de säger att en nära relation mellan revisorn och klienten leder till att båda parterna
försöker skapa fördelar utifrån deras egna intressen. Det finns en ökad risk att revisorn skriver en
oren revisionsberättelse som en ren revisionsberättelse för att tillfredsställa klienten eftersom
revisorn inte vill förlora sitt uppdrag (Poneman & Gabhart, 1990).
En ökad närhet mellan revisorn och företaget kan även leda till ett socialt beroende. Det sociala
beroendet klassas som ett hot mot oberoendet enligt ”International Federation of Accountants”
”Code of Ethics”. Risken för socialt beroende är dessutom större för små revisionsbyråer eftersom
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färre individer är inblandade i revisionsuppdraget vilket i sin tur leder till att revisorn och klienten
blir närmare varandra (Svanström, 2013).
Social identitetsteori nämns ofta när man talar om hur revisorn identifierar sig med klienten. Enligt
denna teori finns det ett behov för människan att skapa en identitet. Teorin hävdar att den sociala
identiteten är resultatet av att människor kategoriserar sig själva i grupper med andra. När
människor utvecklar en social identitet klassificerar de sig enligt yrke, organisation, familj,
nationalitet eller ålder. Ett exempel på sociala identiteter är revisionsbyråer och revisorer (Svanberg
& Öhman, 2015). Enligt Bamber och Ivyer (2007) tenderar en revisor att identifiera sig med
klienten samt agera utifrån klientens intresse då revisorn har en betydande kontakt med företagen
som den reviderar för. Detta kan även vara ett hot mot revisorns oberoende då revisorns börjar se
sig själv en del av klientens organisation vilket leder till att klienten får ett inflytande över revisorn
(Bamber & Iyer, 2007). Tidigare forskning har även visat att revisorer vid såväl stora, som
medelstora samt små revisionsbyråer tenderar att identifiera sig själva med klienten. ”The Big 4”
är däremot mer noggranna med att behålla sitt oberoende då de behöver skydda sitt rykte och därför
är de mindre benägna att äventyra sitt oberoende än de mindre konkurrenterna som då är medelstora
och små revisionsbyråer (Svanberg & Öhman, 2015).
En nära relation mellan revisorn och klienten kan hota oberoendet då upprepade kontakter leder till
en djupare relation mellan revisorn och klienten vilket i sin tur utvecklar känslor av tillit och
vänskap (Svanström, 2008). Den djupgående relationen kan försämra revisorns oberoende och
självständighet vid genomförandet av revisionsuppdraget. Enligt social identitetsteori kan revisorn
börja identifiera sig själv som en del av klientens organisation och innebär att det gå ifrån ett ”jag”
till ett ”vi”, revisorn blir alltså inte längre lika självständig vilket hotar revisorns oberoende
(Bamber & Iyer, 2007). I nästkommande avsnitt presenteras motåtgärder som kan eliminera hot
mot oberoende.

3.4 Motåtgärder
Motåtgärder innebär att ett hot kan elimineras ifall hotet inte påverkar revisorns oberoende. Det
ska elimineras om en omständighet inte har en tillräcklig eller betydande anledning vilket gör att
17

revisorns oberoende och självständighet kan ifrågasättas. Ett exempel kan vara affärsmässiga
relationer, en tidigare anställning som sträcker sig flera år tillbaka innebär inte att revisorn måste
avböja tjänsten eller en tjänst som inte har en koppling till revisionen. Vidtagna eller planerade
motåtgärder kan också leda till eliminering då detta kan tillförsäkra att revisorn är oberoende vilket
ökar förtroendet för revisorn. Eftersom situationer sällan är desamma måste motåtgärder varieras
vilket innebär att en kraftig motåtgärd behövs för att motverka ett hot. Det som avgörs vilken
motåtgärd som behövs eller väljs är en bedömning av svårighetsgraden samt typen på hotet. Ett par
omständigheter som avgör motåtgärder är exempelvis hur stor del av revisorns granskning
innefattar rådgivning men även hur betydande frågan är för klienten och om frågan som ställs är
en specifik fråga eller är av standardtyp (FAR).
Det finns tre typer av åtgärder som kan motverka ett hot den första är informativ åtgärd som då går
ut på att det räcker med att revisorn redogör i granskningsutlåtandet för sin ställning det vill säga
ett självgranskningshot balanseras genom att revisorn tar ett beslut i den pågående frågan och
orsakerna för det. Den andra typen är byrå interna åtgärder som innebär att ifall förtroende-risken
inte är för stor räcker det med kvalitetssäkringssystem. För att revisorn inte ska påverkas av andra
i sin revisionsgrupp är det bra om en klar gräns sätt emellan revisionsgruppen men även mellan
verksamhetsgrenar samt företaget. Detta leder då till att borta verkan av förtroende-risken kan en
annan revisor inom företaget lämna en second opinion. Skulle oberoendehotet uppstå på grund av
att revisionsuppdraget har varit aktiv under flertal år kan det motverkas genom att en
kompletterande granskning av en annan i revisionsgruppen görs eller att det blir aktuellt med byte
av revisor. Slutligen har vi extern åtgärder som då innebär att en utomstående yrkesrevisor tas in
för en second opinion av uppdraget ifall det skulle vara att i ett fristående rådgivningsuppdrag att
revisorn eller en inom samma revisionsgrupp har föreslagit rekommendationer i en fråga som har
med granskningsuppdraget att göra och som även är viktig för klienten där det dessutom har en
stor inverkan på klientens resultat samt ställning. Är inte motåtgärderna tillräckliga eller utförbara
för att hotet är väldigt starkt måste revisorn lämna uppdraget (Fesahaye, Habtegiorgis, Goran, &
Seradji, 2005). I nästkommande avsnitt kommer frågan om byrå storlekarna att presenteras.
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3.5 Små, medelstora och stora revisionsbyråer
Enligt institutionell teori kommer revisionsbyråer med tiden att likna varandra då de följer samma
normer, värderingar, lagar samt regler men något som kan skilja dessa revisionsbyråer från
varandra är deras storlek (Deegan & Unerman, 2011). Inom redovisnings- och revisionsbranschen
kategoriseras revisionsbyråerna i ”Big Four” eller ”Non-Big Four”. ”Big Four” anses vara de stora
revisionsbyråerna där Ernst and Young, PwC, Deloitte och KPMG ingår (Accountingverse, 2018)
medan i ”Non-Big Four” ingår alla övriga medelstora samt små revisionsbyråer (Lawrence,
Minutti-Meza, & Zhang, 2011). De stora revisionsbyråerna ”Big Four” förfogar tillsammans över
90 procent av revisionsmarknaden i EU-medlemsländerna baserat på deras mottagna arvoden eller
intäkter. Detta har lett till att medelstora och små revisionsbyråer som räknas som ”non-Big Four”
fått svårigheter att konkurrera gentemot de stora revisionsbyråerna och därmed mindre chans att
träda in i toppskiktet trots att somliga byråer är stora och har kapacitet att leverera på den
internationella marknaden. Kritiker har hävdat att storlek borde inte avgöra eller vara relevant när
val av revisorer görs och att revisionskvalitén inte är sämre på grund av företagsstorlek (Lu &
Mattisson, 2018).
Den institutionella teorin förklarar varför organisationer såsom revisionsbyråer inom en viss
bransch tenderar att ha liknande egenskaper och former vilket gör att de ofta liknar varandra. Detta
beror på att revisionsbyråer delar gemensamma uppfattningar samt värderingar om verkligheten
och att de utför liknande upprepande handlingar. Påverkande faktorer som exempelvis socialt
inflytande, normer, värderingar, förväntningar gör att organisationer upprepar samma handlingar.
Detta innebär att revisionsbyråer påverkas av sin omgivning då omgivningen ger anvisningar för
hur byråerna ska agera och vara strukturerade (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegman och
Unerman (2011) finns det tre påverkansformer som avgör hur organisationen går tillväga vilket
leder till att över tid organisationerna börjar efterlikna varandra (Deegan & Unerman, 2011). Första
påverkansformen benämns tvingande isomorfism och den beskrivs av DiMaggio och Powell (1983)
som en politisk tvångskraft där starka organisationer som exempelvis staten ställer krav som svaga
organisationer exempelvis revisionsbyråer måste uppfylla. Den politiska tvångkraften kommer
framförallt i form av lagar och regler som är tvingande vilket innebär att revisionsbyråerna har inga
andra valmöjligheter - de är tvingade till att följa det som stadgat i lag (DiMaggio & Powell, 1983).
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Ett exempel är att alla revisorer på revisionsbyråerna ska använda sig av analysmodellen enligt
Revisorslagen 20-22§ (SFS, 2001:883) innan de accepterar ett nytt uppdrag för att identifiera om
det kan finnas omständigheter som kan hota deras oberoende (Moberg, Valentin, & Åkersten,
2014). Den andra påverkansformen enligt DiMaggio och Powell (1983) är normativ isomorfis och
i relation till revisionsprofessionen kan normer och revisionsstandarder som säger för hur
revisionsarbetet ska utföras anses som normativ isomorfis. Den tredje och sista påverkansformen
är imiterande isomorfis (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan finnas en osäkerhet i hur en
organisation kan utföra en viss handling och istället för att hitta egna lösningar väljer organisationer
att härma en annan mer framgångsrik organisation som är aktiv inom samma bransch (DiMaggio
& Powell, 1983). De stora revisionsbyråerna är de som är mest dominanta på marknaden då de har
mer utvecklade resurser vilket gör att de tenderar att konkurrera ut de mindre revisionsbyråerna
från marknaden. Deras dominanta position leder också till att de mindre byråerna blir mer beroende
av hur de större företagen agerar, då de försöker härma dem. Det innebär att företagen avspeglar
varandra och agerar inte självständigt (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2012).
Som tidigare nämnts har de flesta revisionsbyråer utvidgat sitt utbud av tjänster genom att
tillhandahålla konsulttjänster vilket innebär att en ökande andel av byråernas intäkter genereras via
konsulttjänster. Stora byråer har flera verksamhetsgrenar där revision är en gren. En annan gren
kan vara konsultation inom beskattning där det oftast erbjuds av större byråer än mindre. Trots att
revisorer är kunniga inom detta område behöver de inte ta in dessa typer av tjänst utan det har sedan
lång tillbaka jobbat skattekonsulter på uppdrag av byråerna. Däremot har de mindre
revisionsbyråerna mer fokus på bokförings- och redovisningstjänster än skattetjänster (Carrington,
2014).

3.5.1 Byråns storlek och dess inflytande på oberoendet
Revisionsbyråns storlek har börjat nämnas som en av det viktigaste faktorerna som kan påverka
revisorns oberoende (Barizah, Bakar, Abdul Rahman, & Abdul Rashid, 2006). DeAngelo (1981)
upptäckte i sin forskning att revisorer i mindre revisionsbyråer är mer villiga att riskera sitt
oberoende för att behålla sina betydelsefulla revisionsklienter. Detta eftersom att förlusten av en
klient har relativt större påverkan på små och medelstora byråer än på stora som då inte är lika
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bundna av just en specifik klient och därför inte är benägna att ta den risk (DeAngelo, 1981). En
förklaring till denna uppfattningen är att små och medelstora revisionsbyråer inte kan utveckla
ekonomiska resurser, forskningsanläggningar och personal för att utföra en granskning av ett större
antal kunder, därför blir de beroende av sina få klienter (Mautz & Sharaf, 1961).
En studie har kommit fram till att ju större revisionsbyrån är desto bättre är revisorerna på de stora
byråerna att behålla sitt oberoende. Detta på grund av att ”Big Four” byråerna är mer
motståndskraftiga mot kundtrycket och därigenom upprätthåller de högre revisionsoberoende
(Sawan & Hamuda, 2014). En annan orsak till detta enligt Dopuch och Simunic (1980) är att större
revisionsbyråer tar kvalité på ett större allvar för att de anser att de måste skydda sitt goda rykte
(Dopuch & Simunic, 1980). Stora revisionsföretag har mer resurser som de kan rikta sig till
utbildnings- och rekryteringsprocessen vilket ger deras revisorer en bättre förmåga att upptäcka
och rätta fel i årsredovisningen. Dessutom som det har nämnts har stora revisionsbyråer ett rykte
att slå vakt om och därför är de extra noggranna med att rapportera brister (Sawan & Hamuda,
2014).
Små och medelstora revisionsbyråer kan på grund av deras mindre storlek utveckla personliga
relationer med sina klienter vilket kan anses som en fördel då när de är närmare sina klienter får
revisorerna en djupare kunskap om företaget det reviderar vilket gör att det är lättare för revisorer
på små och medelstora revisionsbyråer att upptäcka avvikelser i årsredovisningen (Lawrence,
Minutti-Meza, & Zhang, 2011). Dock finns det forskare som argumenterar mot detta påstående och
säger att en nära och personlig relation med klienten kan leda till ett hot mot revisorns oberoende
(Svanström, 2008).
Många forskare som nämnts ovan har kommit fram till att revisionsbyråns storlek har ett positivt
samband med revisorns grad av oberoende (Mautz & Sharaf, 1961) men det finns även forskare
som inte håller med om detta. Sawan & Hamuda (2014) har i sin studie kommit fram till att det
inte finns ett positivt samband mellan byråns storlek och revisorns oberoende (Sawan & Hamuda,
2014). En annan studie argumenterar för att byråns storlek och revisorns oberoende har inget
samband då stora, medel och små revisionsföretag ska följa samma regler och lämpliga
revisionsstandarder (Lawrence, Minutti-Meza, & Zhang, 2011). Raspe (1983) säger att revisorer
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arbetar med ett antal klienter som är anpassat efter dennes behov oavsett hur stor byrån än är. Om
en byrå har 800 medarbetare eller åtta anser Raspe (1983) att det inte ska ha någon betydelse för
revisorns oberoende då klienter kan bli nära med revisorer från stora byråer såsom de kan bli nära
med revisorer från små och medelstora byråer. Dessutom finns det en större chans för klienten att
komma närmare sin revisor om byrån är stor då de har kontor överallt i landet (Raspe, 1983).
Byråstorlekar har börjat ses som den viktigaste faktorn som kan påverka revisorns oberoende
(Barizah, Bakar, Abdul Rahman, & Abdul Rashid, 2006). Små och medelstora revisionsbyråer
anses vara mer benägna att riskera sitt oberoende för att behålla sina klienter medan stora byråer är
mer försiktiga då de måste skydda sitt rykte (Dopuch & Simunic, 1980). Små och medelstora
revisionsbyråer kan även antas enklare utveckla en personlig relation med klienten på grund av
deras mindre storlek vilket kan hota revisorns oberoende (Svanström, 2008). Det finns dock andra
studier som anser att byrå storlekar inte har någon betydelse för revisorns oberoende (Sawan &
Hamuda, 2014).

3.6 Sammanfattning
Revisorn är den som skall ge samhället trygghet genom att granska finansiella rapporter och råda
sin klient där revisionsbranschens medarbetare betraktas vara snarlik en profession och anses därför
vara de som verkar för allmänhetens bästa. Efter att revisorn har reviderat har revisorn en bred
kunskap och inblick i verksamheten vilket innebär att hen har en särkompetens som krävs för att
erbjuda fristående rådgivning åt företaget denne reviderar. Revisionsbyråer erbjuder numera
konsulttjänster, som har blivit en stor del av deras utbud vilket har medfört att revisorer ofta
utvecklar en nära relation med klienten vilket kan påverka revisorns oberoende. Revisorns
oberoende är ständigt i fara då det finns många hot som kan påverka eller minska revisorns
oberoende där analysmodellen nämner vissa hot, som egenintressehot, vänskapshot, skrämselhot,
självgranskningshot, partställningshot och generalklausul. Dessa hot kan dock åtgärdas och ju
starkare hotet är desto starkare motåtgärd krävs. Varje enskild revisor har ett eget ansvar att behålla
sitt oberoende och inte riskera att bli beroende eftersom detta skulle skadaa revisorns men framför
allt revisionsbyråns rykte.
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3.6.1 Modell
Modellen som presenteras nedan är en sammanställning av den teoretiska referensramen. Det finns
två varianter av modellen, en för revisorer på stora revisionsbyråer, en gemensam för medelstora
och en för små revisionsbyråer. Revisorerna på respektive byrå har ett antal hot omkring sig och
dessa hot representerar det som vi kommit fram till genom att referera till tidigare studier kring
ämnet som denna uppsats handlar om. Revisorer på medelstora och små revisionsbyråer har
samma hot som kan påverka revisorns oberoende då det på grund av byråns mindre storlek är mer
benägna att äventyra sitt oberoende och skapa en mer personlig relation med klienten (Svanström,
2008). Stora revisionsbyråer möter däremot ett mindre antal hot och dessa hot är fristående
rådgivning, egenintresse, förtroende, självgranskning samt partsställning. Detta eftersom stora
revisionsbyråer har ett rykte att bevara och därför är revisorer på stora byråer mer motståndskraftiga
mot kundtrycket. Förlusten av en klient påverkar inte revisorer på stora byråer i lika hög grad som
de påverkar små och medelstora byråer vilket betyder att de inte är bundna av en specifik klient
och därför skulle man kunna anta att de är mindre villiga att ta en risk som kan påverka deras
oberoende. Vänskap, relationer och skrämselhot anses därför inte vara omständigheter som kan
hota revisorns oberoende på stora revisionsbyråer (DeAngelo, 1981; Mautz & Sharaf, 1961; Sawan
& Hamuda, 2014).
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4. Empirisk metod
I detta avsnitt redogörs först för hur litteratursökningsprocessen har gått till. Då studiens syfte är
att skapa en förståelse föredras kvalitativa intervjuer och valet av semistrukturerade intervjuer
motiveras. Vidare behandlas urvalsprocessen av intervjupersoner vilket följs upp med hur
materialet från intervjuerna har bearbetats. Avsnittet avslutas med etiska beaktanden.

4.1 Litteratursökning
Denna studie diskuterar hot mot revisorns oberoende och hur detta kan kopplas till byrå-storlekar.
Därför har det varit till hjälp att läsa vetenskapliga artiklar i olika journaler som är publicerade
under de senaste åren men även artiklar som är äldre. Insamlingen av informationen gjordes genom
Högskolan Kristianstads databas, Summon, samt Google söktjänsten Google Scholar. Sökorden
som har använts har varit på engelska exempelvis ”auditor independence”, ”threat audit
independence”, ”auditor and client relationship”, ”Audit size” och ”Big Four”. För att ytterligare
inspireras har tidigare examensarbeten hämtade från DiVA portal lästs för att få tips till litteratur
som är relevant för denna studie. Utöver detta har insamling av information hämtats från olika
läroböcker och kurslitteratur, dels för att skapa en bättre förståelse för fenomenet som studeras,
dels för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien.

4.2 Datainsamlingsmetod
Denna studie har använt en kvalitativ metod och datainsamlingsmetoden var intervjuer som var
semistrukturerade. Alvehus (2013) betonar att intervjuer är en oundgänglig metod när det gäller att
undersöka hur människan känner, handlar och tänker i olika situationer (Alvehus, 2013). Hur
revisorer uppfattar hot mot oberoendet kan ses som ett känsligt ämne då det finns lagar i
Revisorslagen som säger att revisorn ska vara oberoende och att det finns konsekvenser för om en
revisor som har en beroende ställning till klienten (Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014).
Revisorns oberoende är ett ämne som är väldigt känsligt och när ett ämne är eller kan upplevas som
känsligt är det bättre att utföra intervjuer då chansen är större att respondenten öppnar upp sig och
svarar på frågorna ärligt jämfört om de ställts i ett frågeformulär (Denscombe, 2016).
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Som tidigare anförts med hänsyn till uppsatsens syfte har semistrukturerade intervjuer bedömts
vara mest lämpliga. När en semistrukturerad intervju används följer forskaren en intervjuguide med
ett antal öppna frågor och därefter har forskaren möjlighet till att ställa följdfrågor om hen inte
tycker att respondenten har utvecklat sitt svar tillräckligt eller om hen vill att respondenten ska
fördjupa sig mer i frågan (Denscombe, 2016). Intervjufrågorna har skapats genom att börja med en
inledning där informanten får berätta kort om sin bakgrund därefter skapades frågor utifrån modell
3:1, 3:2 och 3:3 då frågorna representerar de hoten som finns i dessa modeller (Bilaga 1). Fördelen
med semistrukturerad intervju är att personen som blir intervjuad känner mer frihet samt möjlighet
till att svara på frågan genom att använda sina egna ord och tankar. En annan fördel är att det är
bättre med att använda sig av en intervjuguide som innehåller specifika teman men som inte kräver
en ordning när frågorna ska ställas. Det är även svårt att begränsa oss till ett frågeschema där
frågorna ställs i samma ordning för varje respondent vilket hade krävts om en strukturerade intervju
hade använts. Respondenten kan exempelvis vara inne på en fråga som uppkommer senare i
intervjuguiden och då är det bra om man direkt ställer den frågan i stället för att avbryta
respondenten och fråga samma fråga senare igen. Nackdelen med semistrukturerad intervju är att
det ger intervjupersonen ett stort utrymme och det finns även risk att personen pratar utanför ämnet
vilket kan tappa den röda tråden.

4.2.1 Intervjuguide
Intervjuguiden består av en inledande och avslutande fråga samt sex öppna frågor. Efter varje fråga
ställs ett antal följdfrågor under intervjun för att få ett utvecklat och fördjupat svar ifrån
respondenterna.
1. Berätta kort om dig själv.
Intervjuguiden inleds med att personen får kort berätta om sig själv, sin bakgrund, karriär samt
utbildning. Syftet med den inledande frågan är att påbörja intervjun på ett milt sätt där
intervjupersonen får presentera sig själv. Att personen berättar om sig själv kan även vara
användbart i analysarbetet när man reflekterar över skillnaderna mellan olika respondenters svar.
2. Vad innebär oberoendet för dig som revisor?
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Den andra frågan handlar om vad oberoendet betyder för revisorn och syftet med denna fråga är
att börja styra intervjun till studiens ämne som då handlar om hot mot revisorns oberoende. Det är
bra att få en bild över hur revisorerna övergripande tolkar oberoendet då Svanström (2008) har
nämnt att varje individ tolkar oberoendet på olika sätt. Som en följdfråga frågades om revisorn har
varit i en situation där hans/hennes oberoende har blivit diskuterat eller ifrågasatt.
3. Hur gör ni för att fastställa oberoendet?
Tredje frågan i intervjuguiden går in på analysmodellen vilket är en viktig del i studiens modeller
1-2. Avsikten med frågan är att få veta hur revisorerna på byrån fastställer oberoendet och om de
använder sig av analysmodellen som ett verktyg. En följdfråga var om det finns för- och nackdelar
med analysmodellen men även om det finns något hot i analysmodellen som är mer förekommande
än andra hot. Det är intressant för studien att få en förståelse för vilka hot som är vanligt
förekommande i de olika byråerna av olika storlek och om vi kan se skillnader mellan små,
medelstora och stora revisionsbyråer i detta avseende.
4. Hur länge kan en revisor ha ett uppdrag i ett företag utan att skapa ett vänskapsförhållande med
klienten?
Den fjärde frågan går in på relationer och vänskap vilket även är en del av modell 1-2 då nära och
personliga relationer kan leda till ett vänskapshot. Avsikten med frågan är att få en förståelse för
hur revisorer resonerar kring relationer och vänskaper med klienter samt om uppdragstiden spelar
en roll i hur nära revisorn blir med klienten. En följd fråga som ställdes till fråga fyra är om det
finns ett sätt revisorerna på byrån arbetar på för att förebygga vänskapshot.
5. Är det svårt att uppnå oberoende samtidigt som du ska inge förtroende till klienten?
Den femte fråga går in på förtroendehot och handlar om det är svårt för revisorn att inge förtroende
till klienten samtidigt som revisorn ska vara oberoende. I tidigare vetenskapliga artiklar har
forskare skrivit om att ett ökat förtroende mellan revisorn och kunden kan leda till ett hot mot
revisorns oberoende, detta på grund av att ett ökat förtroende kan leda till att revisorn och kunden
kommer närmare varandra och utvecklar ett vänskapsförhållande vilket kan leda till vänskapshot
(Anderson-Gough, Grey, & Robson, 2000). Enligt agentteorin kan en intressekonflikt mellan
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revisorn och klienten uppstå och därför är det viktigt för revisorn att inge förtroende till klienten
för att klienten ska kunna lita på henne/honom. Denna fråga kan även kopplas till legitimitetsteorin
då ett ökat förtroende gör revisorn mer trovärdig samt legitim framför sin klient (Carrington, 2014).
Avsikten med denna fråga är att även få kännedom om revisorn upplever att det är svårt att
balansera mellan oberoende och förtroende.
6. Anser du att rådgivningstjänsterna påverkar oberoendet?
Sjätte frågan går in på rådgivningstjänster som då är fristående rådgivning samt revisionsnära
rådgivning. Syftet med frågan är att få en förståelse för om revisorer på de små, medelstora och
stora revisionsbyråer upplever att rådgivningstjänster kan leda till ett självgranskningshot eller ett
egenintressehot. Fristående rådgivning är i dagsläget ett mycket omdiskuterat ämne då den anses
hota revisorns oberoende genom att revisorn granskar sin egen rådgivning (Carrington, 2014). Som
en följdfråga frågades revisorerna om det är svårt att definiera gränsen mellan revisionsnära tjänster
och fristående rådgivning då det enligt Svanström (2008) kan vara svårt att förstå skillnaden mellan
vad som är revisionsnära tjänster och vad som anses vara fristående rådgivning. Tanken med
följdfrågan är att respondenterna ska ge sitt perspektiv om tjänsterna samt förklara vad de anser
vara revisionsnära tjänster och vad de anser vara fristående rådgivning.
7. Hur gör ni för att hantera eventuella hot mot oberoende?
Fråga sju kopplas till avsnitt 3.4 Motåtgärder och syftet med denna frågan är att få en inblick på
hur revisorer i de olika byråerna hanterar eventuella hot mot oberoendet och om det finns specifika
motåtgärder som varje byrå använder när det finns risk att ett hot mot oberoendet uppkommer.
Tanken är att intervjupersonen ska berätta om processen om hur de hanterar situationen när ett hot
mot ett oberoende uppkommer.
8. Har du något du vill tillägga inom området?

Sista frågan i intervjuguiden är fråga åtta och detta är en avslutnings fråga där intervjupersonen har
möjlighet till att tillägga något inom området som intervjun har behandlat.
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4.3 Urvalsprocessen
Ett subjektivt urval har gjorts av informanterna för denna studie det vill säga individer som vi valt
att intervjua är individer som bedöms vara relevanta för studiens syfte och har kunskap om ämnet
(Denscombe, 2016). Det har också skett ett bekvämlighetsurval då personer som intervjuades var
endast från Skåne, denna begränsning gjordes på grund av att det för oss skulle varit tidskrävande
att åka utanför Skåne för att genomföra en intervju. Undersökningen fokuserar på alla storlekar
vilket innebär att vi inte har uteslutit någon storlek utan valt att inkludera både de revisionsbyråerna
som är med i The Big Four och Non-Big Four vilket betyder att personer från små, medelstora samt
stora revisionsbyråer intervjuats för att uppsatsens syfte ska uppnås. De intervjuade individerna
innehar befattningen godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorassistenter har exkluderats på
grund av att de ansetts inte vara lämpliga då de inte har mycket kontakt med byråns klienter utan
det är revisorerna som fokuserar på kommunikationen mellan revisionsbyrån och klienten
(Carrington, 2014).
Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med revisorer från sex olika byråer, två stora
revisionsbyråer och två medelstora byråer samt två små revisionsbyråer. Tre intervjuer bokades via
mail då de flesta föredrar mail nuförtiden och tre intervjuer bokades via telefon. De stora samt
medelstora revisionsbyråerna var mer villiga att ställa upp på personlig intervju medan det var
svårare att få någon från små revisionsbyråer att ställa upp då de har mindre personal och mer press
på sig och därför är de mindre villiga att ge bort sin tid till icke debiteringsbara aktiviteter enligt
vår egen tolkning. Respondenterna har skiftande erfarenhet, från bara två år som revisor till 30 år
och vi antar att det ledde till att vi fick olika svar vilket gjorde analysen mer nyanserad då den som
var mest erfaren hade mer att säga än den som var ny och inte kunde lika mycket. Efter sex
intervjuer togs beslutet att vi hade tillräckligt med information för att studiens syfte skall uppnås.
Beslutet fattades på grund av liknande resonemang återkom gång på gång (Alvehus, 2013).
Intervjuarna varade mellan 30 minuter och 45 minuter beroende på hur väl revisorn utvecklade sina
svar. I nedanstående tabell presenteras respondenternas befattning och vilken byråstorlek de arbetar
på samt hur länge intervjun varade. Respondenternas är anonyma och därför benämns de efter
bokstäver för att kunna urskiljas.
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Tabell 4:1: Sammanställning av intervjuerna
Titel

Erfarenhet

Klienter

Byråstorlek

Revisor A
Stor

Auktoriserad

Tio år

Stor

Revisor B
Stor

Auktoriserad/Partner Sju år

Stor

30

Revisor A
Medelstor
Revisor B
Medelstor
Revisor A
Liten
Revisor B
Liten

Auktoriserad

Trettio år

Medelstor

45

Auktoriserad

Tio år

Stora
organisationer,
offentlig
sektor
Noterade
bolag, små
ägarleda
företag
Ägarleda
bolag
Små företag

Antal
minuter
35

Medelstor

33

Godkänd

Två år

Små företag

Små

31

Godkänd

Fyra år

Små ägarleda
företag

Små
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4.4 Bearbetning av intervjumaterial
Efter att alla intervjuer har genomförts var empiriinsamlingen avklarad och de ljudsinspelade
intervjuarna transkriberades noggrant för att sedan kunna användas i analysarbetet.
Bearbetningsprocessen av materialet började med att skapa ett analysschema i Excel och därefter
strukturera och sortera informationen i olika teman med den teoretiska referensramen som
utgångspunkt (Alvehus, 2013). Analysschemat delades in i tre delar. Den första delen är oberoendet
vilket handlar om informanternas syn på oberoendet. Den andra delen är hot mot oberoendet och
innehåller de olika former av hot som finns i modell 3:1-2. Avsikten med den andra delen är att
identifiera de olika hoten samt skapa en överblick över hoten som förekommer i respektive
revisionsbyrå. Den sista delen i analysschemat är motåtgärder och syftet med den delen är att få
kännedom om hur de olika revisionsbyråer arbetar för att eliminera hot mot revisorns oberoende.
Analysschemat som skapades i Excel återges under analysen i form av tabeller under varje avsnitt.

4.5 Etiska beaktande
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Studien handlar om revisorns oberoende vilket kan vara ett känsligt ämne och därför skyddas
respondenternas identitet genom att undanhålla deras personuppgifter och behandla svaren
konfidentiellt. Det är viktigt att personerna som deltar i studien inte lider av någon personlig skada
på grund av deras deltagande och därför introducerades uppsatsens ämne och intervjufrågor först
till respondenterna och därefter fick de själva bestämma om de vill delta eller inte. Inspelningen av
intervjuarna gjordes först efter att ha fått intervjupersonernas godkännande. Respondenterna
erbjöds anonymitet och det är anledningen till att intervjupersonernas namn är anonymt (Ahrne &
Svensson, 2015).
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5. Analys
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet. Detta tolkas sedan utifrån ämnen som är
relevanta för studien och kopplas framför allt till hoten som anges i modellerna 3.1-2. Avsnittet
inleds med en kort presentation av informanterna. Därefter ges en övergripande bild av synen på
oberoendet utifrån informanterna. Vidare analyseras det empiriska materialet utifrån de olika
hoten. Dessa är revisionstjänster, förtroende, relationer och hoten som ingår i analysmodellen.
Varje del avslutas med en sammanfattande tabell. Motåtgärder analyserar utifrån vad varje byrå
har för motåtgärder för att motverka hot mot oberoendet. Avsnittet avslutas med modeller som
presenterar de hoten som kunde identifieras i de olika byråstorlekarna.

5.1 Presentation av informanterna
Det empiriska materialet som analyseras nedan härrör från sex informanter som arbetar på olika
revisionsbyråer. Revisor A Stor är en manlig auktoriserad revisor som har arbetat inom
revisionsbranschen i tio år. Han har arbetat som revisor i den byrån vi intervjuade honom i under
sju år och är även en director där. Revisor A Stors klienter är den offentliga sektorn, kommuner,
kommunala bolag samt större privata företag. Revisor B Stor är en man som har varit en revisor i
sju år men endast varit auktoriserad i två år och nu är han en partner. Han har alltid arbetat på
samma byrå och hans klienter är stora noterade bolag samt små ägarleda företag. Revisor A
Medelstor har varit revisor i trettio år och har arbetat i stora samt medelstora revisionsbyråer.
Revisor A Medelstor är även auktoriserad och hans klienter består av ägarleda bolag. Revisor B
Medelstor är en manlig auktoriserad revisor som har tio års erfarenhet inom revisionsbranschen
och han har alltid arbetat på samma byrå som då är en medelstor revisionsbyrå. Revisor B
Medelstors klienter är små företag. Revisor A liten är en kvinnlig godkänd revisor och har endast
två års erfarenhet inom revisoryrket. Hon har tidigare arbetat inom stora revisionsbyråer men har
varit en revisor i den mindre revisionsbyrån i snart ett år. Revisor A litens klienter är små företag.
Revisor B Liten är även en kvinnlig godkänd revisor som har arbetat inom revisionsbranschen i
fyra år. Hon har tidigare arbetat inom en medelstor revisionsbyrå men har varit revisor i den byrån
som vi intervjuade under två år.
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5.2 Revisorns oberoende
Revisorns oberoende analyseras här efter olika nyckelbegrepp. Det första nyckelbegreppet är vad
oberoendet innebär för informanten. Avsikten med detta begrepp är att få en förståelse för hur varje
revisor definierar begreppet oberoende samt vad den innebär för revisorn och byrån. Det andra och
tredje nyckelbegreppet är det upplevde oberoendet och det synbara oberoendet. Dessa begrepp är
relevanta för studien eftersom de upplevda och synbara oberoendet härstammar från teorin och
därför är det av nytta att analysera respondenternas svar utifrån dessa två perspektiv. Det sista
nyckelbegreppet är övrigt och då analyseras delar som inte härstammar från teorin men som ändå
är relevant för studien.
Enligt Poneman och Gabhart (1990) ska revisionsbranschen präglas av personer som har starka
etiska och moraliska grunder samt tillförlitlighet (Poneman & Gabhart, 1990). Det som gör
revisorns roll betydande och värdefull är revisorns oberoende vilket innebär att revisorns oberoende
är den tillgången som revisionsbranschen bygger på eftersom det gör företagens finansiella
rapporter mer trovärdiga (Carrington, 2014). Enligt Revisor A Stor är det viktigt att revisorn själv
känner sig oberoende samt att revisorns byrå och team är oberoende gentemot revisionsklienterna.
För Revisor B Stor innebär oberoendet hela grunden för revisionsyrket då han specifikt lägger
tyngd vid hur viktigt det är för byråns varumärke och rykte samt hela förtroendet för byrån. Det är
av vikt att revisionsbyrån framstår som oberoende och har det i kulturen för att oberoendet inte ska
hotas. Oberoendet handlar dessutom om valen som revisorn gör hela tiden och om revisorn gör fel
val kommer hen vara beroende. Det är därför viktigt att ha starka etiska och moraliska grunder för
att sitt egna intresse inte ska påverka valen man gör (Revisor B Stor).
Revisorerna på de medelstora och små revisionsbyråerna hade liknande resonemang angående vad
revisorns oberoende innebär för dem. Enligt Revisor A Medelstor grundar sig hela revisoryrket på
oberoendet. Det handlar om att ingen ska kunna påverka revisorns bedömning vilket leder till att
revisorerna inte tar fel beslut. Det är viktigt att revisorn vågar skriva en oren revisionsberättelse
och att klienten vet att den inte kan påverka revisorns beslut utan att revisorn arbetar självständigt
(Revisor B Medelstor; Revisor A liten).
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Som det tidigare anförts delas oberoendet enligt IFAC in i det upplevda oberoendet och det synbara
oberoendet. Det upplevda oberoendet handlar om hur revisorn i relationen med klienten ska agera
självständigt och opartiskt medan det synbara oberoendet handlar om att en insatt tredje part inte
ska kunna ifrågasätta revisorns oberoende (Quick & Rasmussen, 2015). Det är viktigt att revisorn
alltid kan känna sig oberoende gentemot sin klient och att hen tar sina beslut oavsett vad klienten
säger. Därför måste kunden förstå att den inte kan påverka revisorns beslut. Den relationen måste
revisorn bygga upp med kunden redan i början för att klienten inte ska känna att hen har makt över
revisorns beslut utan den måste förstå att revisorn är självständig och oberoende vilket
legitimitetsteorin (Carrington, 2014) bygger på (Revisor A Medelstor). Dock är det inte tillräckligt
med att revisorn endast känner sig oberoende utan enligt Revisor A Stor måste revisorn uppfattas
som oberoende utifrån två olika perspektiv. Ett perspektiv är klienten och det andra perspektiven
är en insatt tredje part. Revisor B Liten gjorde ett liknande uttalande då hon även anser att det är
viktigt att en tredje person i relationen kan förstå att du är oberoende och om de inte förstår då bör
uppdraget avböjas. Ingen av respondenterna nämnde vem den tredje personen kan vara men enligt
vår tolkning är den tredje personen intressenterna då revisorerna nämnde kunderna och banker i
samband med tredje person.
Enligt legitimitetsteorin är det viktigt att revisorer inte endast följer de lagar och regler som finns
om oberoendet utan de ska även följa de etiska koder och normer som finns i samhället vilket leder
till att revisorn blir mer oberoende samt trovärdig (Carrington, 2014). Enligt Revisor B Stor och
Revisor A Medelstor är revisoryrket en ganska utsatt position då det är lätt att ifrågasätta revisorer
och lägga skulden på dem men som revisor ska man hela tiden göra en bedömning om oberoendet.
Denna bedömning ska man göra dagligen för att inte hamna i en beroendeställning. Det kan vara
svårt i början och därför måste revisionsbyrån sätta oberoendet i kulturen. Revisorerna måste även
sätta principerna om oberoendet tidigt i karriären (Revisor A Medelstor; Revisor B Stor).
Samtliga revisionsbyråer har en avdelning eller ett team de kan vända sig till vid förfrågningar eller
osäkerhet kring oberoendet. På Revisor B Stors revisionsbyrå har revisorerna en ”independence”
avdelning där frågor rörande oberoendet diskuteras. Medan på Revisor A Stor har de en ”Partner
& Consulting” avdelning samt ”Risk Management” avdelning som är ansvariga för risk och kvalité.
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Den avdelningen hjälper revisorer med oberoendefrågor. Revisor A Stor tillägger även att
revisorerna på byrån har ett team jurister som revisorerna utnyttjar vid svåra situationer.
De intervjuade revisorerna som arbetar på stora revisionsbyråer förklarade hur oberoendet är viktigt
för byråns rykte samt varumärke och att revisorns oberoende syftar till att öka revisionsbyråns
förtroende. Revisorerna på de medelstora och små revisionsbyråerna talade mer om att oberoendet
handlar om att ingen ska kunna påverka deras beslut och att de ska våga skriva under en oren
revisionsberättelse. Det är även viktigt att en tredje person i relationen ska kunna känna att revisorn
är oberoende vilket alla respondenter upplyste om. Revisorerna på stor och medelstor revisionsbyrå
ansåg även att revisoryrket är en ganska utsatt position då det är lätt att ifrågasätta deras oberoende
och därför är det viktigt att man väver in oberoendet i revisionsbyråns kultur.
Tabell 5:2
Sammanställning av revisorns oberoende utifrån empiri.
Huvudtema Nyckelbegrepp Stor A
Stor B
Mellan
A
Oberoende

Vad
innebär
oberoende
för
revisorn

Mellan
B

Liten A Liten B

Viktigt att
revisorn
och
revisionsbyrån
är
oberoende
Känna sig
oberoende

Viktigt för
byråns
rykte och
varumärke

Grund för
revisoryrket

Ingen ska
kunna
påverka
mig

Inte låta
någon
påverka
mina
beslut

Självständig,
våga
skriva
oren
revisionsberätte
lse

Uppleva
man
är
oberoende

Känna
oberoende
gentemot
klient

Känsla

Känna
sig som
revisor
oberoend
et

Nämnde ej

Synbara oberoendet

Tredje
person
uppfattar
oberoendet

Nämnde ej

Tredje
person
måste se
dig
oberoende

Nämnde
ej

Ingen ska
kunna
ifrågasätt
a
revisorns
oberoend
e

Viktigt
att
tredje person
kan förstå att du
är oberoende

Övrigt

Kultur
byrån

Utsatt
position

Utsatt
position

Upplevda
oberoendet

i
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5.3 Hot mot revisorns oberoende
I modellerna 3.1-3 finns det ett antal hot mot revisorns oberoende vilket intervjuerna har fokuserats
på. Nedan diskuteras dessa hot utifrån respondenternas svar och samtidigt återkopplas svaren till
den teoretiska referensramen i avsikt att koppla ihop teorierna med respondenternas svar.

5.3.1 Analysmodellen
Analysmodellen analyseras efter samtliga nyckelbegrepp, dessa är självgranskningshot,
vänskapshot, egenintressehot, partställningshot och skrämselhot då dessa hot ingår i
analysmodellen och under intervjun har den diskuterats. Analysmodellen används i vår studie för
att identifiera hoten. Respondenterna valde att inte prata om egenintresse, partsställning och
skrämselhot hot och därför dras slutsatsen att dessa hot inte uppkommer eller upplevs i respektive
byrå som ingått i vår empiriska undersökning. Följdfrågor ställdes för att få information om alla
hoten som ingår i analysmodellen men respondenterna pratade endast om självgranskningshot samt
vänskapshot.
Analysmodellen är en modell som nämns i revisorslagen 21 § (SFS, 2001:883) då revisorn enligt
lagen är skyldig att undersöka om hen kan genomföra revisionen utan att omständigheterna rubbar
förtroendet för hens oberoende. Efter att ha utfört intervjun frågade vi samtliga respondenterna om
de anser att det finns för- och nackdelar med analysmodellen. Revisorn B Stor som arbetar på en
stor revisionsbyrå berättar att analysmodellen används varje dag i deras arbete på revisionsbyrån.
Han anser, likt de andra respondenterna att analysmodellen är en fördel för revisorerna då den får
en att reflektera kring sitt oberoende i arbetet. Dock anser Revisor B Stor, Revisor A Medelstor
och Revisor B Medelstor att en nackdel kan vara att revisorer använder modellen mera som en
checklista istället för att analysera och tänka till
”En nödvändighet att analysmodellen finns. Inte svårt och tillämpa analysmodellen, den
fyller sin funktion. Risken är att man kryssar i och inte tänker igenom” – Revisor A
medelstor.
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Revisor A Liten tillägger dessutom att analysmodellen hjälper henne att vara uppmärksam samt
gjort att den minskat risken att hamna i konflikter med lagen och reglerna. Hon förklarar vidare att
nackdelen kan vara att göra en vän besviken när revisorn måste avböja förfrågan att revidera
(Revisor A Liten).
I analysmodellen förekommer ett antal olika hot som diskuteras flitigt. Dessa är egenintressehot,
självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot, skrämselhot och generalklausul (FAR). Vi har
valt att undersöka vilka hot som är mest förekommande och de flesta revisorerna nämnde att de
upplevde vänskapshot samt självgranskningshot som vanligast. Revisor A medelstor ansåg att
självgranskningshot är det mest förekommande hotet. Självgranskningshotet innebär att någon i
revisorsgruppen eller revisorn har sedan tidigare haft en ställning till klienten eller till det som ska
granskas. Detta kan därför skapa hot mot revisorns oberoende och trovärdighet i granskningen
(FAR)
”Självgranskningshot – Svårare att motverka eller eliminera än andra hot. Vi skiljer alltid på
personalen, en gör exempelvis bokföringen och en granskning. Vi gör det för att det är smidigt
och för att det inte ska påverka mig som revisor. För jag kan inte granska mitt eget.” – Revisor
A Medelstor.

Revisor A Medelstor väljer att eliminera det hotet genom att skilja på personalen det vill säga att
de inom byrån har ett team som sköter bokföringen och ett team som sköter revisionen. På så vis
uppkommer inget självgranskningshot då Revisor A Medelstor påpekar att en revisor inte kan
granska sitt eget vilket Revisor B Stor även anser. Revisor B Medelstor anser att vänskapshot är
ett hot som också förekommer väldigt ofta till skillnad från Revisor B Liten som anser att relationer
med klienterna har aldrig varit ett problem. Revisor A Liten däremot anser att rådgivning också är
ett vanligt förekommande hot:
”Det är rådgivning eller svara på en ekonoms fråga om hur man ska bokföra vissa saker. Och sen ska
man granska det själv. Det är också för att det ska bli rätt. Man får inte säga hur det ska vara. Så det
skapar även självgranskningshot. Vänskapshot förekommer också ofta.” – Revisor A Liten .
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Anledningen till att Revisor A Liten svarar klienten är för att klienten ska bokföra rätt men
samtidigt får man inte säga hur det ska vara för att det inte ska uppstå självgranskningshot därför
kan det vara komplicerat ibland (Revisor A Liten). Revisor A Stor förklarar att vänskapshot
förekommer väldigt ofta på grund av att deras stora revisionsbyrå är placerad i en liten stad vilket
leder till att revisorerna då och då träffar på en familjemedlem eller nära anhörig som sitter i klient
företagets styrelse. Han betonar dessutom att risken är större i en liten stad än en större stad.
Revisor B Stor som arbetar på en stor revisionsbyrå anser även att självgranskningshotet är det
största och därefter vänskapshot. Byrån ligger i Malmö som är den tredje största staden i Sverige
och Revisor B Stor anser att en större stad minskar risken till att påträffa på en nära anhörig till en
klient. Risken är då större att vänskapshot uppstår:

”Nej men som sagts tidigare det är den distinktionen mellan professionell vänskap och vänskap men
det förekommer absolut att vi har folk som förekommer i teamet som har kanske någon släkt i den
föreningen och då plockar man bort de personerna från teamet. Absolut det förekommer. Det kan vara
så att det förekommer mer i Malmö än Stockholm, det är mycket samma personer man träffar på.” –
Revisor B Stor.

Revisor B Medelstor och Revisor B Litens åsikter går i linje med förgående revisorers uttalanden
att risken att stöta på vänskapshot är högre i en liten stad än en större men då har de valt att
exkludera den individen från uppdraget för att eliminera detta hot (Revisor B Medelstor & Revisor
B Liten).

Det framgick av empirin att revisorerna på stora, medelstora och små revisionsbyråer anser att
självgranskningshot och vänskapshot är det mest förekommande hoten på byråerna.
Självgranskningshot uppstår genom erbjudandet av konsulttjänster då det finne en risk att revisorn
granskar och skriver under sin egen rådgivning. Vänskapshot uppstår däremot genom att en revisor
inom byrån eller i teamet påträffar en nära anhörig i klientföretaget.
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Tabell 5:3:1
Sammanställning av analysmodellen utifrån empirin
Huvudtema Nyckelbegrepp
Stor A
Stor B

Mellan A

Mellan B

Liten A

Liten B

Hot

Självgranskningshot

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

vänskapshot

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Förekommer

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

ej
egenintressehot

Nämnde ej

Nämnde ej

Förekommer
ej

Partställningshot

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Skrämselhot

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

Nämnde ej

5.3.2 Revisionstjänster
Revisionstjänster analyseras efter huvudtemat rådgivning då det är rådgivningen som anses kunna
påverka revisorns oberoende. De första nyckelbegreppen är revisionsnära tjänster och fristående
rådgivning vilket är relevant för studien då det enligt teorin kan vara svårt att särskilja dessa två
tjänster. Vi ville även få en överblick huruvida detta överensstämmer med det empiriska resultatet.
Skillnaden mellan revisionsnära tjänster och fristående rådgivning var även en följd fråga som
ställdes under intervjun till alla respondenter. Det andra nyckelbegreppet är ökad fristående
rådgivning då stora revisionsbyråer anses enligt Carrington (2014) vara konsultföretag på grund av
den stora mängden fristående rådgivning de erbjuder sina klienter. Fristående rådgivning som hot
mot oberoende är ett annat nyckelbegrepp som det empiriska materialet analyseras efter då
fristående rådgivning nämnts som ett möjligt hot i alla modeller (modell 3.1-2). Avsikten med detta
nyckelbegrepp är att få en förståelse om revisorerna anser att fristående rådgivning kan påverka
revisorns oberoende och leda till att hot mot oberoendet uppstår. Det sista nyckelbegreppet är en
summering och avsikten är att beskriva om ett hot har kunnat identifieras i de olika byråerna.
Det kan finnas svårigheter för revisorer att handskas med oberoendet då det kan ses som svårt att
definiera gränsen mellan vad som är revisionsnära tjänster och vad som är fristående rådgivning
(Svanström, 2008). Revisor A Stor håller inte med om uttalanden om svårigheter att göra denna
gränsdragningen, utan han tycker att det är lätt att definiera gränsen mellan vad som anses vara
revisionsnära rådgivning och vad som anses vara fristående rådgivning. Revisor B Stor har
liknande resonemang då han hävdar att de på byrån har den överenskommelsen med klienten om
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vad för sorts rådgivning de ska erbjuda. Han påpekar även att revisionsnära tjänster faller inom det
som ska utföras i samband med revisionen. Revisor B Stor förklarar att de har en skyldighet att ge
rådgivning inom revisionen och förmågan att förstå skillnaden mellan revisionsnära rådgivning
och fristående rådgivning beror på erfarenhet. Dock måste all typ av rådgivning hos Revisor B
Stors byrå godkännas av oberoende teamet för att vara säkra på vilken typ av rådgivning som kan
ges till klienten. Det visar att Revisor B Stors byrå är uppmärksamma på vilken typ av rådgivningen
de tillhandahåller sina klienter genom att de har ett team som särskilt ägnar sig åt det.
Revisor A Medelstor hade däremot en annan åsikt angående revisionsnära tjänster och fristående
rådgivning. Han anser att det kan vara svårare för nya revisorer att hålla isär vilket oftast leder till
att de hamnar i ett självgranskningshot då de ger rådgivning på sin egen revision och granskning
samt skriver under. Enligt Revisor A Medelstor ska byrån inte heller sätta en medarbetare till att
revidera för då kan de förlora sitt oberoende och skriva under endast på grund av att en revisor i
deras team har gett rådgivningen och de känner att de måste lita på hen. Revisor A Medelstor
förklarar vidare att revisorn aldrig ska styra klientens verksamhet utan endast ge klienten alternativ
eller råd. Han menar då att ett beslut aldrig får tas åt en klient.
De intervjuade revisorerna på de små revisionsbyråerna hade olika resonemang angående
revisionsnära tjänster och fristående rådgivning. Revisor A Liten tycker att det är ganska lätt att
skilja mellan vad som är revisionsnära rådgivning och vad som är fristående rådgivning men hon
påpekar att hon inte är väldigt erfaren och därför inte erbjuder sina klienter fristående rådgivning
ofta. Revisor B Liten däremot tycker att det är oklart och svårt att definiera skillnaden mellan
fristående rådgivning och revisionsnära rådgivning. Respondenten hade även svårt att ge exempel
på respektive tjänster och var ganska osäker vilket vi också uppmärksammade genom hennes
kroppsspråk. Detta eftersom Revisor B Liten harklade sig mycket samt rörde håret emellanåt under
intervjun. (Revisor B Liten).
Revisionen ger revisorn en bredare kunskap om kundens verksamhet vilket innebär att revisorn
skaffar sig kompetens att ge rådgivning till klienten då hen har mycket kunskap och information
om verksamheten (Svanström, 2008). Revisor A Medelstor berättar att om han har en bred kunskap
om klientens verksamhet då väljer han att vara en rådgivare för klienten men då avstår revisorn
från att utföra revisionen. Det innebär att Revisor A Medelstors byrå inte accepterar att revidera
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och samtidigt ge rådgivning till samma klient utan revisorerna på byrån erbjuder endast en av
tjänsterna till klienten. Orsaken till detta är att det kan alltid finnas någon tredje part som kan tro
att revisorn är beroende endast för att han har arbetat med kunden länge vilket är det synbara
oberoendet (Quick & Rasmussen, 2015). En sådan bild vill revisionsbyrån inte uppleva även om
revisorerna är oberoende och kan bevisa det men de vill inte ge tredje parten den chansen att kunna
ifrågasätta deras oberoende (Revisor A Medelstor).
Svanströms (2008) studie har visat att cirka 70% av företagen anlitar revisionsbyråer för fristående
rådgivningstjänster (Svanström, 2008). Detta har lett till att de stora revisionsbyråerna kan ses som
stora konsultföretag då de erbjuder en stor mängd rådgivningstjänster (Carrington, 2014). Revisor
A Stor förhåller sig kritiskt till dessa uttalanden. Han menar att på byrån är grunden revisionen då
det är revisionsbyråns viktigaste produkt och det är den tjänsten de erbjuder i första hand till
klienterna. Rådgivningstjänster är bara en service som Revisor A Stor kan erbjuda och är alltså
snarast ett tillägg vilket även Revisor B Stor påpekar. Det betyder att respondenterna från de stora
revisionsbyråerna inte anser att rådgivningstjänster är en stor del av deras verksamhet utan revision
är fortfarande den betydelsefulla delen (Revisor A Stor; Revisor B Stor). Ur vår synvinkel innebär
det inte att fristående rådgivning inte ses som ett hot i de stora byråerna utan den kan fortfarande
anses vara ett hot mot revisorns oberoende då stora revisionsföretag säljer dem tjänsterna. Det är
inte mängden fristående rådgivning som hotar revisorns oberoende utan det är tjänsten som sådan.
Tillhandahållandet av rådgivningstjänster anses vara en omständighet som kan hota revisorns
oberoende (Quick & Rasmussen, 2015). Enligt Svanströms (2008) studie har det visat sig att
revisionsbyråerna genererar sina intäkter till största del ifrån fristående rådgivningstjänster vilket
snarare leder till ett egenintressehot. Rådgivningstjänster kan även medföra ett självgranskningshot
då revisorn ger råd om revisionen och därefter granskar egen rådgivning (Moberg, Valentin, &
Åkersten, 2014). Under intervjun frågades respondenterna om de anser att rådgivningstjänster
påverkar oberoendet och revisorerna från de stora revisionsbyråerna hade likartade svar. De anser
att rådgivningstjänster kan påverka revisorns oberoende beroende på vilken typ av rådgivning det
är och om det inte hanteras korrekt. Enligt Revisor B Stor är det viktigt att ta hänsyn till
analysmodellen för att undvika att ett självgranskningshot ska uppkomma. Revisor A Stor påpekar
att byrån aldrig tar emot uppdrag där det kan uppstå ett självgranskningshot. Revisor A Liten
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hänvisar emellanåt till lagen för att reducera fristående rådgivnings hotet. Hon anser även att
fristående rådgivning påverkar oberoendet och därför måste det sättas en gräns kring rådgivningen.
Revisor A Medelstor och Revisor B Medelstor hade däremot andra uttalanden. Det framgick av
empirin att revisorerna på medelstor revisionsbyrå inte anser att fristående rådgivning påverkar
revisorns oberoende. Detta på grund av att det finns lagar och standarder som revisorn måste följa
och om revisorn följer dessa lagar anses revisorn vara oberoende. Det är dessutom viktigt att veta
vad revisorn kan göra enligt god revisorssed och om det inte anses vara god sed då ska revisorn
inte acceptera uppdraget. För att undvika att rådgivningstjänster ska påverka revisorns oberoende
har Revisor A Medelstors byrå valt att antigen erbjuda klienten rådgivning eller utföra klientens
revision. Det innebär att byrån har delat upp tjänster för att undvika ett självgranskningshot.
Revisor B Medelstor har liknande resonemang som Revisor A Medelstor då de också har delat upp
revision och fristående rådgivningen inom byrån i syfte att undvika att ett självgranskningshot ska
uppkomma. Revisor A Medelstor säger dessutom något viktigt ”Jag klarar mig utan dessa pengar
helt enkelt”. Det visar att Revisor A Medelstor inte är ekonomiskt beroende av sina klienter och
därför kan ett egenintresse hot inte identifieras hos honom då han är villig att förlora en klient
(DeAngelo, 1981).
Det framgick av empirin att revisorerna på de stora revisionsbyråerna inte hade några svårigheter
med att särskilja revisionsnära tjänster och fristående rådgivning. Det var ganska klart för dem
vilken rådgivning som faller under revisionsnära tjänster och vilken rådgivning som är utanför
revisionsområdet. Revisorn på medelstora revisionsbyrå anser att definitionen kan vara svårare för
nya revisorer då de inte är erfarna och därför kan de hamna i ett självgranskningshot vilket har även
nämnts av en revisor som arbetar på en stor revisionsbyrå. Detta kan tolkas som att erfarenhet ses
som betydande för hur revisorn upplever tolkningen av gränsdragningen mellan revisionsnära och
fristående rådgivnings tjänster. Revisorerna på små byråer hade däremot motsatta åsikter då en
tyckte att det var ganska lätt att särskilja revisionsnära tjänster och fristående rådgivning medan
den andra respondenten ansåg att det var svårare. Fristående rådgivning anses även var en
omständighet som kan hota revisorns oberoende vilket de flesta respondenterna tyckte. De
intervjuade revisorerna upplyste om att fristående rådgivning kan leda till ett självgranskningshot
då revisorn reviderar och granskar sin egen rådgivning. Det innebär att empirin överensstämmer
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med den teoretiska referensramen och modellerna 3.1-2 där fristående rådgivning och
självgranskningshot fanns med som ett hot i alla revisionsbyrå storlekar
Tabell 5:3:2
Sammanställning av revisionstjänster utifrån empiri.
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44

av
gör

finns
och

man revision

man

ska

eller

följa,

om

fristående

det ej är

rådgivning.

god

Ett
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5.3.3 Förtroende
Förtroendet analyseras efter nyckelbegreppen förtroendemodell, agentteorin samt förtroendehot.
Förtroendemodell är en modell som skapats för att definiera begreppet förtroende. Samtliga
respondenter nämnde ständigt begreppet integritet och kultur när de talade om förtroendet, därför
ansåg vi att det var relevant att tolka svaren utifrån förtroendemodellen. Agentteorin har använts i
studien för att beskriva intressekonflikt som kan uppkomma mellan två parter. Avsikten med
agentteorin är att analysera om det finns en intressekonflikt mellan revisorn och klienten. Det
slutliga nyckelbegreppet är förtroendehot och syftet är att analysera om förtroendet är ett hot som
kan identifieras i de olika byråerna.
Mayer, Davis och Shoorman (1995) har skapat en förtroendemodell för att definiera begreppet
förtroende. Integritet är en del av modellen syftar på huruvida klienten litar på att revisorn ska följa
de principer och standarder som anses vara acceptabla (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). Det
innebär att revisorn ska följa god revisorssed samt god revisionssed när de utför revisionsuppdraget
(Cassel, 1996). Enligt Revisor A Medelstor måste man skapa relationer och kontakter med klienter
hela tiden men det är också viktigt att bibehålla integritet. Förtroende bygger på kultur samt
integritet och därför är det viktigt att ta med den integriteten till byrån. Detta för att nya revisorer
ska kunna se hur de erfarna revisorerna hanterar förtroendet med klienter samtidigt som de behåller
sitt oberoende. Revisor B Stor förklarar att integritet innebär att revisorn är professionell i sin roll
vilket inger mycket förtroende.
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Ett hot

Det är viktigt för revisorn att utföra revisionsuppdraget för klienten utan att tillgodose sitt egna
intresse. Agentteorin handlar om att det kan uppstå en intressekonflikt mellan revisorn och klienten
då båda parterna i relationen arbetar för att tillfredsställa sitt egna intresse och därför agerar revisorn
inte för företagets bästa vilket minskar förtroendet och kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende
(Deegan & Unerman, 2011; Quick & Warming Rasmussen, 2005). Enligt Revisor B Stor är
revisorerna inte där för att tillfredsställa företagsledningen utan det är intressenterna och andra
aktörer som är betydelsefulla. Därför är det viktigt för företagsledningen och revisorn att utföra ett
bra arbete för att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av verksamheten. Revisor B
Medelstor anser att revisorns agerande skapar förtroende genom att klienten upplever att revisorn
agerar professionellt, följer lämpliga revisionsstandarder, lagar samt gör ett bra jobb ifrån sig.
Ett ökat förtroende mellan revisorn och klienten kan leda till att revisorns oberoende hotas eftersom
båda parterna kan börja känna medkänsla för varandra. Det är därför viktigt att revisor hittar
balansen mellan att inge klienten förtroende samtidigt som hen behåller sitt oberoende vilket kan
upplevas vara svårt (Anderson-Gough, Grey, & Robson, 2000). Revisor A Stor hävdar att det är
inte svårt att finna den balansen:
”Tycker inte det är svårt att hitta den balansen för att vara oberoende ger förtroende. Så att genom
att vara, agera professionellt så skapas förtroende mot våra klienter. Jag tror inte något bolag som
man jobbar med vill ha en revisor som inte är oberoende. Både som är och uppfattas som
oberoende, för annars uppfattas det som väldigt skadligt” –Revisor A Stor.

Revisor B Stor tycker att ett ökat förtroende är snarare en förutsättningen än ett hot då det är
revisorns oberoende som bygger förtroendet. Revisor A Liten hade däremot andra kommentarer.
Hon menar att förtroendet skapas genom att vara professionell men även genom att agera
professionellt blir revisorn oberoende då hon väljer att sätta gränser för klienten. Det handlar om
att inte förbise saker för att på detta sätt signalera acceptans kring felaktigheter som inte är i linje
med lagar och regler. Detta kan då leda till att klienten blir för bekväm därför betonar Revisor A
Liten att det är betydande att vara strikt och inte acceptera väsentliga felaktigheter. På så vis
behåller revisorn sitt oberoende samtidigt som hon inger förtroende till klienten (Revisor A Liten).
För att skapa förtroende mellan revisorn och klienten framkom det i empirin att det är viktigt att
revisorn har integritet och agerar professionellt då detta bygger upp förtroendet, snarare än tvärtom.
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Revisorerna på de olika byråerna hade liknande resonemang angående förtroende hot. Förekomsten
av förtroende leder till att revisorn har ett oberoende, enligt informanterna då ingen klient vill ha
en revisor som är beroende eftersom det kan anses vara skadligt för företaget. Oberoendet ger
förtroende hos klienten, det är en förutsättningen och inte ett hot. Detta innebär att empirin inte
stämmer överens med den teoretiska referensramen och våra modeller 3.1-2 och därför tolkar vi
som att ingen byrå storlek upplever ett förtroendehot.
Tabell 5.3.3
Sammanställning av förtroendet utifrån empiri.
Huvudtema
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vara

skadligt.

revisorn

och

då

oberoendet.

måste man
vara
oberoende.

Summering;

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot.

Förtroendehot

5.3.4 Relation till klienten
Relation till klienten analyseras efter nyckelbegreppen kundrelation som då står för längden på
uppdraget och att en långvarig relation till klienten kan leda till en närmre relation mellan revisorn
och klienten. Respondenterna har då besvarat hur länge de anser de kan ha en kund innan deras
relation går från professionell till vänskaplig. Det andra nyckelbegreppet vi använt är social
interaktion och anledningen till att vi använt det är på grund av att under intervjun ställdes frågor
om de har en social interaktion med sina klienter. Ytterligare ett nyckelbegrepp som använts är
socialidentitets teori då under intervjun har det fokuserats på hur respondenterna besvarat frågorna
genom att observera om de identifierar sig med klienten. Sista nyckelbegreppet som använts är hot
identifiering och står för om ett hot kunde identifieras på byråerna.

Mycket om vänskapshot har nämnts tidigare och under intervjuerna har följdfrågor ställts för att få
en djupare förståelse och inblick till hur vänskap och relationer till klienten påverkar en revisors
oberoende. Vänskapshot är när en revisor har en alltför nära relation till klienten som blir personlig
än professionell. Detta leder till att revisorn blir mindre strikt i sin revision och blir väl engagerad
samt omtänksam i uppdragsgivarens intresse som då är klienten vilket kan leda till att revisorn blir
beroende och därmed minskar trovärdigheten (FAR). Vi har dessutom undersökt om det går att
vara helt oberoende efter flera år av att ha haft en klient samt var gränsen går för en alltför nära
relation till klienten. Enligt IFAC ”Code of Ethics” kan en ökad närhet mellan revisorn och
klienten leda till ett socialt beteende då de sociala beroendet anses som ett hot mot oberoendet.
Revisor A Medelstors antaganden är inte i enlighet med Svanströms (2013) då han anser att det
inte finns någon regel på hur många år en revisor kan ha en klient då han refererar till sina
erfarenheter. Revisor A Medelstor förklarar att han har arbetat med vissa klienter under en
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långvarig period och trots detta inte erhållit ett vänskapsförhållande utan enbart ett
affärsförhållande. Revisorn förklarar vidare att han aldrig hade kunnat överge sin revisor roll utan
anser att det är möjligt att vara pratsam och trevlig utan att detta ska vara nödvändigt att riskera sitt
oberoende (Revisor A Medelstor). Därtill påpekar samtliga intervjuade revisorer att det beror på
hur klienten är som individ och vad för sorts egenskaper klienten har. Revisor A Liten menar att
det beror på personkemin sinsemellan. Revisor B Medelstor tillägger dessutom att en revisor som
inte kan finna den balansen bör inte vara revisor eller ha denne som klient och bör därför avstå
uppdraget. För Revisor A Medelstor är en öl med klienten inget påverkbart det vill säga han anser
inte att detta påverkar oberoendet medan de andra intervjuade revisorer antyder att dricka en öl
med sin klient går över gränsen. Revisor A Stor menar att det beror på vad för sorts klient de har
och om deras klienter är större då väljer de att vara mer strikta men ger ingen förklaring till orsak
(Revisor A Stor). Resterande respondenter betonar att gränsen går vid en lunch och att en öl inte
skulle tas med en klient då en lunch eller frukost kan erbjuda

vid nya klienter eller

planeringsmöten.

Poneman och Gabhart (1990) anser att en nära relation mellan revisorn och klienten leder till att
båda parterna försöker skapa fördelar utifrån deras egna intressen. Det finns en ökad risk att
revisorn skriver en oren revisionsberättelse som en ren revisionsberättelse för att tillfredsställa
klienten eftersom revisorn inte vill förlora sitt uppdrag (Poneman & Gabhart, 1990). Tolkningsvis
antar vi att Poneman och Gahbarts (1990) påståenden inte stämmer då resultateten av
datainsamlingen som genomförts visat att revisorerna inte har tid att skapa en alltför nära relation
förutom en professionell relation. En revisor antas ha en klient under en lång period utan att dess
oberoende påverkas (Revisor A Stor). Revisorerna berättar att efter ett antal år byts teamet på
revisionsbyrån ut men även personalen på klient företaget då vissa byter tjänst eller roll. Dock vill
revisorn ha en bra relation till sina klienter men på ett professionellt plan. Revisor B Medelstor
anser att dels för att de vill vara bra och professionella revisorer men dels för att klienten vill ha en
bra och oberoende revisor. Revisor B Stor tillägger att det kan vara svårt att dra en gräns samt att
det inte är antal år eller längden på relationen som avgör utan det baseras på individens egenskaper
det vill säga för både revisorn och klienten. Dessutom vill en revisor ha en god relation till sina
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klienter dock på en professionell nivå samt att dra en gräns och tydliggöra det för sina klienter att
de inte är vänner utan att de har en affärsrelation (Revisor B Stor; Revisor A Liten).
Även ”Independence Standard Board” (ISB 2000) anser att en nära relation mellan revisorn och
klienten kan vara ett hot mot revisorns oberoende vid granskningsuppdraget. Detta antagandet
grundar sig på att nära förbindelser mellan revisor och klient är olämpliga eftersom de kan försämra
revisorns objektivitet samt självständighet vid genomförandet av revisionsuppdraget. Det uppstår
en konflikt där revisorn måste vara en god samarbetspartner som utför företagets revision på ett
bra och effektivt sätt men samtidigt behåller sin objektivitet och opartiskhet. Kritiker hävdar att
detta är inte möjligt att förvänta sig att revisorn ska behålla sitt oberoende samt förmedla en rättvis
bedömning (Bamber & Iyer, 2007).
Revisor A Litens åsikter är inte i enlighet med Bamber & Iyer (2007) och Indepence Standard
Boards påståenden då revisionsbyrån arbetar på ett annorlunda sätt. Deras klienter avlämnar
material och den revisorns som har ledig kapacitet väljer en klient från listan (Revisor A Liten).

”Vi jobbar inte på det sättet. Vi har en lista med ekonomer som avlämnar bokslut för alla föreningar
och sen är det den som har ledig kapacitet som plockar från den listan. Det vill säga vi hjälps åt att
tömma den listan. Det är inte säkert att jag har samma klient nästa år. När det gäller att få en alltför
nära relation till sin klient efter många år tror jag att det beror på personkemin mellan dem olika
personerna. Det är svårt att svara på, det är som jag sa i början jag är ganska ung och klienterna är
oftast mycket äldre så vi har sällan något gemensamt för att få en alltför nära relation. Det beror alltså
på vem som är på andra sidan också.” – Revisor A Liten.

Revisorn påpekar även att hon är ung och att det är oftast äldre i den branschen och därför är det
mindre risk att utveckla en vänskaplig relation med sina klienter då de inte har mycket gemensamt
(Revisor A Liten). Svanström (2013) betonade även att risken är större inom små revisionsbyråer
eftersom mindre individer är inblandade i uppdraget vilket leder till en närmre relation. Detta
påstående ifrågasätts då revisorer på mindre byråer många gånger tackat nej till uppdrag då de anser
att riskera sitt rykte som revisor men även revisionens rykte inte är värt det då detta enbart gynnar
en kortsiktigt än långsiktigt (Revisor A Liten; Revisor B Liten). Dessutom har de väldigt stränga
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riktlinjer och principer som gör att de väljer att avstå sådana uppdrag som leder till vänskapshot
(Revisor B Liten).

”Jag har alltid känt att jag kan vara oberoende, jag tycker inte det är svårt att vara helt oberoende. För
att jag vet att jag måste dra en gräns någonstans och oftast blir jag inte påverkad eller jag låter inte
mig bli påverkad av mina klienter. Vi har dessutom jätte strikta riktlinjer som vägleder oss.” – Revisor
B Liten.

Svanberg och Öhman (2015) nämner även socialidentitetsteori som innebär att revisorn identifierar
sig med klienten då denna teorin beskriver att det finns ett behov för individen att skapa en identitet,
det vill säga att revisorer klassificerar sig bland annat enligt organisation eller yrke. Även Bamber
och Ivyer (2007) påstår att en revisor identifierar sig med klienten och därav agerar utifrån dennes
intresse. Bamber och Ivyer (2007) förklarar vidare att revisorn börjar se sig själv en del av klientens
organisation och därför leder detta till att revisorns oberoende hotas. Bamber och Ivyer nämner
även att revisorn går från ”Jag” till ”Vi”. Det stämmer inte med resultatet av empirin då av sex
intervjuer har fem identifierat sig som ”jag” i sina uttalanden medan Revisor B Stor betonar ”Vi”
väldigt ofta.
” Vi använder oss av analysmodellen, både i början och i slutet” – Revisor B Stor
” Vi diskuterar oberoendet hela tiden. Vi ifrågasätter oberoendet oftast eftersom vi tackar nej till
uppdrag hela tiden.” – Revisor B Stor.

Enligt vår tolkning identifierar Revisor B Stor sig med sin revisionsbyrå då han alltid talar ur ett
”vi” perspektiv och inte ett ”jag” vilket de andra respondenterna gjorde. Dock innebär det inte att
Revisor B Stors oberoende hotas eftersom han identifierar sig inte med klienten utan byrån vilket
kan förstärka oberoendet eftersom revisionsbyrån vill framstå som oberoende då den har ett rykte
den måste skydda (Dopuch & Simunic, 1980). När Revisor B Stor identifierar sig med byrån kan
det innebära att han har en medkänsla för byrån och därför kommer han inte vilja riskera sitt
oberoende.
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Svanberg och Öhman (2015) har dessutom betonat att vid stora, medelstora samt små
revisionsbyråer är ”The Big 4” mer noggranna att behålla sitt oberoende då de behöver skydda sitt
rykte och därför mindre benägna att riskera sitt oberoende än medelstora samt små. Dock visar
undersökningen att alla respondenter strävar efter ett bra rykte och inte känner att det är värt att
riskera sitt oberoende då det är kortsiktigt. Därför ifrågasätts Svanberg och Öhmans (2015)
påstående.

”Men jag känner inte att mindre byråer är villiga att riskera sitt oberoende för vi har tackat nej till
många kunder. Vårt rykte är viktigare” – Revisor A Liten
” Absolut, vi värderar revisionsbyråns rykte väldigt mycket då den betyder allt för oss som byrå men
också som revisor.” – Revisor B Liten
” Man vill inte ha revisor som skriver på vad som helst. Vissa är villiga att riskera sitt beroende för
att tjäna pengar. Tjäna pengar vilket är kortsiktigt. Ibland blir det fel ändå och det behöver inte vara
för att revisorn är oberoende.” – Revisor A Medelstor
” Ryktet är allt en revisor och revisionsbyrå har. Jag hade aldrig kunnat riskera mitt oberoende.” –
Revisor B Medelstor.

Det finns ingen regel som tyder på att längden på uppdraget leder till en närmare relation mellan
revisorn och klienten. Det beror på personkemin samt individens egenskaper. En revisor på stora
revisionsbyråer påpekade att de har strikt policy och principer som de följer för att undvika en nära
relation till klienten. Medelstora revisionsbyråer är mindre strikta då somliga inte har en gräns när
det gäller social interaktion medan på små revisionsbyråer är de delvis strikta då gränsen går vid
en lunch dock är det i samband med en planering inför uppdraget.
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Tabell: 5:3:4
Sammanställning av Relation till klienten utifrån empirin.
Huvudtema

Nyckelbegrepp Stor A

Stor B

Mellan A

Mellan

Liten A

Liten B

B
Relation

Kundrelation

;

Inte tid eller

Längden på uppdraget är

Ingen regel.

Har

på

intresse att

inte avgörande för att ett

Om

kunder

uppdraget leder till

bygga

vänskapsförhållande ska

upplever att

som

närmare

relation

relationer,

uppkomma. Kan ha känt

man kommer

arbetat

mellan

revisorn

personal

en klient i två år och

närmare ska

länge med

och

komma alldeles för nära.

man uppsäga

men

uppdraget.

skapat en

Längden

och klienten.

team

byts ut hela

man

haft

Beror

på

personkemin.

Det tycker hon
inte utan det är
individuellt.

inte

tiden,

vänskaps

längden

relation

spelar ingen

med.

roll.
Social interaktion

Ingen

Vi får inte ta en öl med

En öl med en

Hade inte

Inte en öl men

Ligger inte i

interaktion

en

klient

tagit

en lunch hade

mitt

utanför

gränsen.

påverkar inte

med

jag kunnat ta.

att dricka öl

oberoendet.

klient.

klient,

där

går

arbetet.

öl

intresse

med

sina

klienter

då

revisorn anser
det

blir

personligt.
Socialidentitet

Talar ur ett

Identifierar sig med sin

Talar ur ett

Talar ur ett

Talar

Teori; Identifiering

”jag”

byrån. Talar ur ”vi”

”jag”

”jag”

”jag”

”jag”

med klient

perspektiv.

perspektiv.

perspektiv.

perspektiv.

perspektiv.

perspektiv.

Hot identifiering

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot

Inte ett hot
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ur

ett

Talar ur ett

5.4 Motåtgärder
Under motåtgärder har nyckelbegreppet eliminera hot används då under intervjuerna har
respondenterna förklarat hur de går tillväga för att eliminera hot som uppstått eller hur de
förebygger hot.

När revisorer stöter på hot bör motåtgärder vidtas. Motåtgärder innebär att ett hot kan elimineras
ifall hotet inte påverkar revisorns oberoende. Hotet ska elimineras om det inte finns tillräckligt med
underlag eller en betydande anledning att ifrågasätta oberoendet (FAR). Det finns tre typer av
åtgärder informativ åtgärd som innebär att det är tillräckligt att revisorn redogör i
granskningsutlåtandet för sin ställning. Den andra typen är byrå-interna åtgärder som innebär att
byrån använder sig av en kvalitetssäkringssystem för att åtgärda eller undersöka om oberoendet är
i riskzonen. Slutligen har vi externa åtgärder som då innebär att en utomstående yrkesrevisor tas
in för second opinion (Fesahaye, Habtegiorgis, Goran, & Seradji, 2005).

Revisor A Stors revisionsbyrå eliminerar hot genom att fördela arbetsuppgifterna och separera team
men även att de använder sig av ”second opinion”. Byrån använder sig som tidigare nämnt
dessutom av ett team av jurister som hanterar sådana situationer och frågor som alltid finns
tillgängliga. Denna åtgärd kallas för byrå-interna åtgärder samt externa åtgärder.

”Ansvarsfördelningen, hur den är fördelad. Det kan vara att separera team och det kan även vara att
använda sig av second opinion, det är sällsynt. Vi har dessutom ett team uppe i Stockholm som
hanterar sådana situationer som vi jämnt kan vända oss till men även ta in en annan revisor för en
second opinion” – Revisor A Stor

Revisor A Medelstors revisionsbyrå använder samma metod där byrån delar teamet och sätter olika
individer som utför de olika stegen. Hen påpekar att det inte är värt att riskera sitt oberoende för
ett litet bolag och därför valt att ha olika team för att undvika detta hot. Ett annat sätt att åtgärda
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hot är att dokumentera allting enligt analysmodellen samt att de kontaktar någon annan att utföra
vissa uppdrag. Exempelvis sätter man olika personer gör arbetet för att ett självgranskningshot inte
ska uppkomma.

Revisor A liten revisionsbyrå åtgärdar hot genom att inte svara på vissa frågor eller väljer att
hänvisa till lagar. Eftersom byrån är väldigt digital kan revisorerna passera vidare en klient om jäv
eller att en revisors oberoende skulle ifrågasättas. Revisor A liten framför ett exempel där hon
förklarar att om hon skulle granska en förening där hennes syster arbetar på då blir jäv och någon
annan på kontoret kan ta det men skulle alla i kontoret känna hennes syster då kan någon annan
från exempelvis Göteborg ta över revisionen De har dessutom revisionsprogram som varje revisor
måste in och bekräfta vissa saker exempelvis oberoendet och riskbedömning. Detta görs inför varje
uppdrag där planering, granskning, riskbedömning och slutkontroll även görs.

Revisor B Stors byrå eliminerar hotet genom att först identifiera hotet för att därefter ta ner det till
en lägre nivå. Skulle det exempelvis vara ett vänskapshot då byter revisionsbyrån ansvarig och då
tas en utomstående revisor in som en second opinion eller en revisor på revisionsbyrån som inte
har varit inkluderat inom uppdraget eller i kontakt med klienten tidigare.
”Har vi ett hot, okej finns här några motåtgärder som vi kan identifiera för att ta ner hotet till en lägre
nivå eller finns det inte det då kan vi inte utföra det. Ett vänskapshot då får vi helt enkelt byta ut
ansvarig, är det något som kanske inte ska utföras av någon i revisionsteamet som inte har alls någon
anknytning till teamet eller uppdraget, som en second opinion. Vi har alltid externa som ser till att
revisionsteamet där kan det finnas ett hot mot oberoende okej då kommer en extern person för att
identifiera hot och detta är en motåtgärd. ” – Revisor B Stor

Stora revisionsbyråer eliminerar hot genom att fördela arbetsuppgifter och separera team samt
försöka identifiera hotet för att försöka ta ner den till en lägre nivå. Medelstora revisionsbyråer gör
en riskbedömning inför varje uppdrag i enlighet med analysmodellen, dokumenterar uppdraget och
fördelar tjänsterna mellan byråerna. Om medelstor revisionsbyrå utför rådgivning åt klienten då får
en annan byrå utföra revisionen vilket innebär att de inte utför två tjänster åt samma klient. Små
revisionsbyråer avböjer däremot uppdraget om det finns en risk att revisorn befinner sig i en
beroendeställning.
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Tabell 5:3
Sammanställning av motåtgärder utifrån empiri
Huvudtema Nyckelbegrepp Stor A

Stor B

Mellan A

Mellan B

Liten A

Liten B

Motåtgärder

Fördela

Identifiera

Dokumentera

Riskbedömning

Om det finns

Om

arbetsuppgifter,

hotet först

uppdraget,

inför

jäv får någon

finns risk

separera team,

för

att

om sin byrå

uppdrag enligt

annan

för

second opinion.

sedan

ta

utför

analysmodellen.

medarbetare i

avböjer

Eliminera hot

varje

det
hot

ner den till

rådgivning åt

byrån ta över

dem

lägre nivå.

klienten

uppdraget.

uppdraget.

får

en

annan

byrå

utföra

revisionen.

5.5 Utveckling av modeller
Modellerna som presenteras nedan är en sammanställning av det empiriska resultatet. Det finns tre
modeller, en för revisorer på stora revisionsbyråer, en för medelstora och en för små
revisionsbyråer. Varje byråstorlek har ett antal hot omkring sig och dessa hot representerar de hot
som revisorerna upplever på respektive byrå. De justerade modellerna jämförs med modellerna
3.1-2 som är baserade på teorier och tidigare studier. Modellen som ligger åt vänster är alltså
modellen före det empiriska resultatet och modellen som ligger åt höger är efter det empiriska
resultatet.

5.5.1 Hot mot oberoende – Stora revisionsbyråer
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De hoten som upplevs i stora revisionsbyråer enligt teorin och tidigare studier är egenintressehot,
partställningshot, självgranskningshot, fristående rådgivning samt förtroendehot. Det framgick
dock av empirin i vår studie att revisorerna på stora revisionsbyråer inte anser att förtroendet hotar
revisorns oberoende utan är snarare en förutsättning som bygger upp oberoendet. Revisorerna anser
däremot, oavsett byråstorlek, att fristående rådgivning är en tjänst som kan påverka revisorns
oberoende genom att det leder till ett självgranskningshot. Vänskapshot är även ett hot som
revisorerna på de stora revisionsbyråerna upplevde men förklarade att det nog beror på att de
befinner sig i en mindre stad, därför är risken stor att en vän eller släkting arbetar på klientföretaget.
Revisorerna nämnde inte partställningshot samt egenintressehot.

Modell 5:1 Hot mot revisorns oberoende på stora revisionsbyråer före det empiriska resultatet
och efter.

5.5.2 Hot mot oberoende – Medelstora revisionsbyråer
De hoten som upplevs i medelstora revisionsbyråer är främst fristående rådgivning då revisorerna
ansåg att fristående rådgivning kan leda till att ett självgranskningshot uppkommer. De två
intervjuade revisorerna på medelstor revisionsbyrå var inte eniga om vänskapshotet, då den ena
ansåg att vänskapshot förekommer medan den andra inte tyckte att vänskapshot förekommer i hans
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byrå. Förtroendehot är ett hot som både revisorerna inte upplevde då de ansåg att förtroende handlar
om att följa de lagar och standarder som finns vilket leder till oberoendet. Egenintressehot kunde
inte identifieras eftersom en revisor var tydlig med att påpeka att han inte är ekonomiskt beroende
av en klient. Partställningshot och skrämselhot nämndes inte alls av respondenterna.

Modell 5:2 Hot mot revisorns oberoende på medelstora revisionsbyråer före det empiriska
resultatet och efter.

5.5.3 Hot mot oberoende – Små revisionsbyråer
Det framgick av empirin och analysen att också revisorerna på små revisionsbyråer upplever endast
fristående rådgivning, självgranskning och vänskapshot som hot mot revisorns oberoende.
Revisorerna på små revisionsbyråer hävdar att de inte känner en nära relation till klienten då de
värderar byråns rykte och den enda relationen de har med sina klienter är ett affärsförhållandet. De
intervjuade revisorerna anser att förtroende skapas genom att revisorn agerar professionellt.
Professionalitet handlar delvis om att revisorn är oberoende därför kunde ett förtroendehot inte
identifieras. Revisorerna på små revisionsbyråer nämnde inte alls skrämsel, partsställning och
egenintressehot.
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Modell 5:3 Hot mot revisorns oberoende på små revisionsbyråer före det empiriska resultatet och
efter.
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6. Slutsats
I detta avsnitt presenteras slutsatser som uppsatsen kommit fram till, vilket följs upp med praktiskt
bidrag, teoretiskt bidrag samt reflektioner kring studiens begränsningar. Avslutningsvis avslutas
avsnittet med förslag på framtida forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med studien är att bidra till förståelsen av hur revisorer på stora, medelstora och små
revisionsbyråer upplever hot mot oberoendet. Enligt tidigare studier är revisorer på små och
medelstora revisionsbyråer mer villiga att äventyra sitt oberoende då förlusten av en klient har
större påverkan på mindre revisionsbyråer (DeAngelo, 1981). Revisorerna på ”Big Four” byråerna
är dessutom mer motståndskraftiga mot kundtrycket vilket resulterar i att de upprätthåller ett högre
revisionsoberoende (Sawan & Hamuda, 2014). Stora revisionsbyråer har även ett rykte som de
behöver skydda och därför är de mindre benägna att utsätta sitt oberoende för behålla sitt goda
rykte (Dopuch & Simunic, 1980). Efter att ha undersökt och genomfört sex intervjuer på byråer av
olik storlek har vi kommit fram till vissa slutsatser som går i linje med teorin eller emot.
Trots införseln av Aktiebolagslagen (SFS, 2005:551) och Revisorslagen (SFS, 2001:883) som
innehåller oberoenderegleringen anses revisorns oberoende vara ett problematiskt område. De
intervjuade revisorerna har trots detta en enhetlig syn på innebörden av begreppet oberoende.
Självständighet och opartiskhet är de viktigaste faktorerna för att en revisorn ska kunna vara
oberoende. Det är inte alltid tillräckligt med att revisor känner sig själv oberoende utan de
intervjuade revisorerna påpekade att revisorn även ska synas som oberoende ur ett tredje
perspektiv. Enligt vår tolkning menar revisorerna att intressenterna och andra betydande aktörer
även ska uppfatta revisorn som oberoende för att kunna lita på revisorns arbete.
Samtliga revisionsbyråer som blivit intervjuade följer analysmodellen för att fastställa oberoendet
och de måste gå igenom analysmodellen vid varje uppdrag vilket är en del av revisorns arbete. Alla
respondenter anser att modellen är nödvändig eftersom den får dem att reflektera kring sitt
oberoende under uppdrag samt minskar risken att revisorerna hamnar i konflikter med lagen och
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reglerna. Nackdelen med analysmodellen är att efter ett tag kan revisorerna använda den som en
checklista istället för att reflektera kring den. Respondenterna hade en enhetlig syn - oavsett
byråstorlek – på de hoten som förekommer mest vid ett revisionsuppdrag och det är
självgranskningshot samt vänskapshot. Självgranskningshotet uppstår främst vid fristående
rådgivning medan vänskapshot uppstår genom att en revisor i revisionsteamet har ett
vänskapsförhållande med en person i klientföretaget. De former av hot som rör egenintresse,
partsställning och skrämselhot besvarades inte av respondenterna trots att frågan ställdes flertal
gånger.
Fristående rådgivning anses däremot av respondenterna påverka revisorns oberoende genom att
revisorn reviderar, granskar och skriver under sin egen rådgivning vilket leder till ett
självgranskningshot. Enligt Carrington (2014) uppstår detta hot under alla byråstorlekar och detta
har också framkommit efter att ha intervjuat samtliga respondenter. Resultatet av empirin visar att
revisorerna på de olika byråerna anser att fristående rådgivning kan påverka revisorns oberoende.
Resultatet av studien visar vidare att revisorerna har lätt att definiera och ge exempel på vilka
tjänster som är revisionsnära och vilka tjänster som faller utanför revisionsområdet, vilket tyder på
att gränsen inte uppfattas som en gråzon. Endast en revisor som arbetar på en liten revisionsbyrå
upplevde att det var svårt att definiera samt exemplifiera revisionsnära tjänster och fristående
rådgivning, detta är i enlighet med Svanströms (2008) påstående. Revisorerna förklarade att det
kan vara svårare för nya revisorer att definiera gränsen då det inte är lika erfarna inom yrket och
därför tolkar vi det som att erfarenhet är en betydande orsak. Den revisor som hade svårt att
särskilja dessa två tjänster hade endast varit en godkänd revisor i fyra år medan de andra intervjuade
revisorerna är auktoriserade samt har erfarenhet mellan tio och trettio år.
Enligt teorin kan det vara svårt för revisorn att inge ett förtroende till klienten samtidigt som
revisorn behåller sitt oberoende. Vår undersökning tyder snarare på att oberoendet är en
förutsättning för att bygga upp förtroende med klienten genom att revisorn agerar professionellt
och utför ett bra jobb vilket leder till att klienten litar på revisorn, därför kunde ett förtroendehot
inte identifierats vare sig i stora, medelstora eller små revisionsbyråer.
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Det framkommer även enligt tidigare studier att vänskapshot förekommer mer i medelstora och
små revisionsbyråer då de större revisionsbyråerna värderar sitt rykte men enligt vår undersökning
stämmer det inte heller. Alla byråer värderar sitt rykte som revisor men även revisionsbyråns rykte.
Alla byråstorlekarna anser att riskera sitt oberoende för att behålla sin klient är ett kortsiktigt mål
och därför avböjer revisionsbyråerna uppdrag då de anser att det inte är värt det. Detta på grund av
att ryktet är allt en revisor eller en revisionsbyrå har, skulle de förlora sitt rykte då förlorar även
intressenterna sitt förtroende till byrån vilket leder till att byråns inkomst minskar drastiskt.
Vår studie antyder att revisorer på stora revisionsbyråer upplever fristående rådgivning,
självgranskningshot och vänskapshot. En revisor som arbetar på en stor revisionsbyrå dock belägen
i en liten stad, förklara för oss att de händer ofta att han påträffar en nära anhörig som sitter i
exempelvis i företagsledning.
Vår slutgiltiga slutsats är att byråstorleken inte är avgörande för hur revisorer upplever hot mot
oberoendet utan revisorerna på de stora, medelstora och små revisionsbyråer upplevde mestadels
liknande hot. Därav drogs slutsatsen att det är andra faktorer som kan vara avgörande för varför
vissa hot mot oberoendet uppstår. En faktor kan vara individens egenskaper, vissa revisorer kan
vara väldigt sociala vilket gör att de har en större omkrets och därmed ökar risken att påträffa någon
bekant vilket leder till ett vänskapshot. Det har även att göra med den etiska moralen samt
personlighet då det är viktigt att skilja mellan en professionell och en vänskaplig relation samt hur
villig revisorn är att riskera sitt oberoende. De intervjuade revisorerna har även nämnt att det beror
på vad för sorts klient hen har samt åldersskillnaden. Då det oftast är äldre i revisionsbranschen har
de yngre revisorerna mindre gemensamt med sina klient vilket minskar risken till vänskapshot.
Ytterligare en orsak är revisorns erfarenhet, erfarenhet är betydande då revisorn på medelstor
revisionsbyrå och revisorn på stor revisionsbyrå förklarade att det är svårare för nya revisorer att
skilja mellan revisionsnära tjänster och fristående rådgivning vilket oftast leder till att de befinner
sig i ett självgranskningshot.

6.2 Praktiskt bidrag
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Studiens resultat kan vara användbart för företag, intressenter eller andra aktörer till bolag som är
i behov av en revisor. Dessa aktörer bör vara uppmärksamma och informerade att teorin gällande
oberoendet inte alltid är i enlighet med verkligheten och att storleken inte är betydande. Dock ska
klienten inte lita blint på revisorns oberoende då det beror på bland annat individens egenskaper.
Resultatet kan även vara användbart för revisorer på andra revisionsbyråer då vi nämner hur de
olika revisionsbyråerna förebygger eller eliminerar hot samt hur de arbetar. Exempelvis hade
somliga revisionsbyråer en avdelning som specialiserade sig på enbart frågor som gäller oberoendet
medan andra revisionsbyråer eliminera exempelvis självgranskningshotet genom att dela upp
arbetsuppgifterna. Då de fokusera på antingen på revisionen eller rådgivning och inte båda delarna
utan tillåter en annan revisionsbyrå ta över den delen för att undvika att ett hot uppstår.

6.3 Teoretiskt bidrag
Studien har bidragit till att skapa en förståelse för hur revisorer på stora, medelstora och små
revisionsbyråer upplever hot mot oberoende. Detta innebär att studien har gett en helhetsbild av de
olika byråstorlekarna samt hur hoten kan kopplas till respektive storlek. Tidigare forskning har
mestadels jämfört mellan två storlek och därför har en helhetsbild inte uppnåtts. Anledningen till
att vi ansåg att en helhetsbild behövdes är att tidigare forskare påstod att storlek är avgörande för
hur revisorn upplever hot mot oberoendet och vi ville testa detta påstående.
Ett antal teorier har använts för att undersöka ämnet. Socialidentitets teori handlar om att revisorn
kan börja identifiera sig med klienten genom att övergå från ett ”jag” till ett ”vi” (Bamber & Iyer,
2007). Vår studie visar att revisorn inte identifierar sig med klienten utan revisorn kan identifiera
sig med byrån vilket förstärker revisorns oberoende då revisorn känner att hen har en plats i byrån.
Legitimitetsteorin använts för att redogöra varför det är viktigt att revisorerna anses som legitima
(Carrington, 2014) och det framgick av studien att revisorerna är legitima genom att följa lagar,
standarder samt god revisorssed. Agentteorin förklarar hur en intressekonflikt mellan revisorn och
klienten kan uppstå och vår studie visar att det finns ingen intressekonflikt så länge revisorerna
återger en rättvisande bild av företagets finansiella rapporter. Institutionell teori handlar om att
byråer kan likna varandra genom att de följer samma lagar, standarder och normer. Detta stämmer
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överens med studiens resultat då små, medelstora och stora revisionsbyråer uppfattade hoten
mestadels likadant. Det fanns inga större skillnader mellan hur varje revisor tolkade hoten som
uppsatsen behandlar.

6.4 Reflektioner och begränsningar
Under studiens gång har vi genomfört sex intervjuer vilket är vår datainsamlingsmetod och därför
baseras analysen och slutsatsen på att respondenterna är uppriktiga i sina svar. Dock finns det en
risk att respondenterna förskönar sina svar för att framstå som laglydiga samtidigt kan inte sex
individer tala för en hel bransch. Därför går det inte att generalisera och för att kunna göra det krävs
en mycket större undersökning men eftersom vi hade begränsad tid och resurser var det inte ett
alternativ. En annan begränsning kan även ha varit att deras intervju har varit inspelad vilket kan
påverka revisorerna nervositet kring vad och hur de uttrycker sig men även för att oberoendet är
ett känsligt ämne. Dessutom behövde informanterna tid att reflektera kring frågorna men inte haft
den möjligheten och kan därför ha känt press att behöva besvara frågorna förhastigt. Detta
upplevdes när vi exempelvis intervjuade en revisor som ständigt harkla sig och avbröt meningen
för att ändra sitt svar, individens kroppsspråk talade även vad han egentligen kände. Därför kan vår
tolkning inte överensstämma med vad revisorn egentligen menade eller hur det verkligen är.

6.5 Framtida forskning
Resultatet tyder på att byråstorlek inte påverkar hur revisorn upplever hot mot oberoendet utan
revisorerna på de olika byråerna av olika storlek upplevde liknande hot. Framtida forskning skulle
därför kunna vara att genomföra en liknande undersökning men att fokusera på revisorns
personlighet, revisorns erfarenhet och stadens storlek då det framgick av våra empiri att dessa
faktorer kan påverka revisorns upplevelse av hot mot oberoende.
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide
Inledande fråga
1. Berätta kort om dig själv.

Huvudfrågor
2. Vad innebär oberoendet för dig som revisor?
3. Hur gör ni för att fastställa oberoendet?
4. Hur länge kan en revisor ha ett uppdrag i ett företag utan att skapa ett vänskapsförhållande med
klienten?
5. Är det svårt att uppnå oberoende samtidigt som du ska inge förtroende till klienten?
6. Anser du att rådgivningstjänsterna påverkar oberoendet?
7. Hur gör ni för att hantera eventuella hot mot oberoende?

Avslutande fråga
8. Har du något du vill tillägga inom området?
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