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Förord 
Först och främst vill vi tacka de revisorer som tog sig tid att medverka i våra 
intervjuer, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Ett särskilt tack till vår 
handledare Agneta Gustafson och vår bisittare Per Forsberg som under arbetsgången 
har motiverat oss och gett användbara tips. Vi vill även tacka de opponenter som har 
bidragit till en ökad kvalitet på arbetet.  
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Sammanfattning 
Titel: Revisorers oberoende - Hur skiljer sig mindre revisionsbyråers arbetssätt från 
större? 

Författare: Frida Elfström, Linnéa Parming & Sandra Svensson. 

Handledare: Agneta Gustafson 

Examinator: Kerstin Nilsson 

Institution: Handelshögskolan, Örebro Universitet 

Kurs: Företagsekonomi C, Uppsats, 15 HP 

Bakgrund och Problem: I Sverige har regelverket för revisorers oberoende stramats 
åt i och med att skandaler gällande oberoendet har uppdagats. Det är viktigt för 
revisorer att dessa upplevs som opartiska vid sin revision; “Saknas oberoende tar 
firman skada exempelvis i form av dåligt rykte som leder till att tjänstens värde 
sjunker. Det är därför allmänt känt att oberoende är en av revisorernas största 
tillgångar.” (Graeme Wines, 2012) Vi avser med tanke på detta att studera hur 
revisorer arbetar för att upprätthålla detta oberoende. 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur mindre byråer på mindre orter 
arbetar för att upprätthålla sitt oberoende, samt om detta arbetssätt skiljer sig från 
större revisionsbyråer.  

Metod: Denna studie är av kvalitativ karaktär där intervjuer med revisorer på mindre- 
och större byråer som är verksamma på mindre- och större orter har gjorts.  

Slutsats: Det dras slutsatser såsom att storleken på byrån har betydelse för 
arbetssättet för en oberoende revision, där de mindre byråerna arbetar efter redan 
befintliga program, medan de större byråerna arbetar efter egenutvecklade program.  
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Abstract 
Title: Auditor independence - How do smaller auditfirms work regarding auditor 
independence in comparison with bigger firms?  

Authors: Frida Elfström, Linnéa Parming & Sandra Svensson. 

Advisor: Agneta Gustafson 

Examiner: Kerstin Nilsson 

Institution: Business school, Örebro University. 

Course: Business administration, Advanced course, Paper, 15 Credits 

Background: The regulations regarding auditor independence in Sweden has been 
tightened up due to scandals that has been detected. It is a great deal for auditors to be 
perceived as impartial while auditing; “The firm takes damage if auditor 
independence is missing, for example by bad reputation which leads to a decrease in 
the service’s value. Hence independence is one of the auditor greatest accesses.” 
(Graeme Wines, 2012)  With this in mind we intended to study auditors work 
regarding auditor independence. 

Purpose: The purpose of this study is to find out how smaller firms in smaller 
communities works regarding auditor independence, and if this way of working 
differs from bigger firms.  

Method: This study is of a qualitative character, where interviews have been done 
with auditors from both smaller and bigger firms that are situated in smaller and 
bigger communities. 

Conclusion: The conclusion that has been drawn is; the size of the firm affects the 
work regarding auditor independence, where the smaller firms work with already 
existing programs, while the bigger firms work with their own developed programs.  
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Förkortningar 
ISA- International standards of auditing 

RS- Revisionsstandard 

SRS- Svenska revisorssamfundet 

EG- Europeiska gemenskapen 

FAR- Föreningen för auktoriserade revisorer 

IFAC- International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional 
Accountants.  

ISQC- International standards on quality control 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till studien, som därefter leder till en 
problematisering och som i sin tur mynnar ut i frågeställningar och syfte. Vidare görs 
nödvändiga avgränsningar och bidraget utvecklas.  

I november år 2001 vändes hela finansvärlden upp och ner när USA:s 7:e största 
företag sattes i konkurs, beskyllda för insiderbrott, bokföringsbrott och korruption 
(TT, 2007). Skandalen reducerade “the big five” till “the big four” när Enron stämde 
sin revisionsbyrå Arthur Andersen på ett mångmiljard belopp, och därmed tvingade 
dem till konkurs. Skandalen växte i omfång när misstankarna om att redovisningsbrott 
fanns högt upp bland cheferna i Arthur Andersen, och att dessa vetat om det enorma 
skuldberg som Enron stått på. En diskussion ska ha ägt rum ett år tidigare om 
huruvida Arthur Andersen skulle behålla Enron som kund eller inte. Beslutet tros ha 
påverkats av att Enron var en av Arthur Andersens största kunder och genererade 
omkring 1 miljard dollar i intäkter för dem per år. (Cervenka, 2002) 

En allvarlig överträdelse av oberoende-revision hade ägt rum och fick USA att strama 
åt sina lagar om oberoende revision. Detta resulterade i att en enskild revisor inte 
längre får sköta både bokföring och revision åt samma företag. Arthur Andersens 
handlande, att sätta intäkterna framför lagen om oberoende revision, leder till 
funderingar på om revisionen verkligen är helt oberoende av kundens betydelse för 
revisionsföretaget (Cervenka, 2002). 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Det antogs en aktiebolagslag den 15e januari 1895 i Sverige. Det var den första lagen 
i landet där det står att “styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skall vara 
obligatoriska”. Denne saknade föreskrifter om revisorns oberoende. (Wallerstedt, 
2005, s.27) Oberoendet började i sin tur diskuteras kort efter Kreugerkraschen som 
inträffade år 1930, men tillkom som en del av lagen först i 1944 års lagstiftning, som 
betonade revisorernas oberoende av sina klienter. På 1990-talet arbetade Föreningen 
för auktoriserade revisorer (FAR) för att anpassa Sverige till Europeiska 
Gemenskapens (EG) krav, vilket ledde till att Sverige blev skyldiga att “säkerställa att 
de personer som utförde lagstadgad revision var oberoende”, som i sin tur gav upphov 
till lagstiftning om revisorers oberoende i Sverige (Revisorslag, 2001:883). 
(Wallerstedt, 2005, s.27-41) 

Utvecklingen av redovisningsregleringar beror på att skandaler och misslyckanden 
genom historien har gett upphov till nya lösningar, som i sin tur har bidragit med nya 
revideringar av existerande lagar, normer och rekommendationer inom revision.“ 
Gårdagens lösningar tycks alltjämt vara dagens lösningar”. (Öhman, 2005, s. 66) 
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Enronskandalen som beskrivs inledningsvis var en skandal som satte revision och 
revisorn i media. Denna skandal berörde ämnet revisorers oberoende och följaktligen 
väcktes ett starkt intresse för att vidare studera detta. 

Efterfrågan på revisionstjänster påverkas av revisorns oberoende. Saknas oberoendet 
tar firman skada till exempel i form av dåligt rykte som leder till att tjänstens värde 
sjunker. Det är därför allmänt känt att oberoende är en av revisorernas största 
tillgångar. (Wines, 2012) 

I EU-kommissionens rekommendationer om revisorers oberoende i EU (december 
2009) skrivs det att oberoendet är revisorns viktigaste resurs för att visa allmänheten 
samt tillsynsmyndigheter att revisorn uppfyller de etiska kraven som finns, speciellt 
de gällande objektivitet och integritet. (FAR 2013) 

 Bakar visar i sin studie på att rapporten som revisorn framställer för klienten används 
vid mötet med finansiella parter, såsom långivare. Där står det sålunda att den 
framtagna rapporten används vid handläggning om huruvida företaget ska få lån eller 
inte. Om långivarna misstänker att revisorn har handlat orätt vid upprättandet av 
revisionsrapporten förlorar rapporten i värde och långivarna får då svårare att fatta ett 
beslut i frågan om utlåning. Detta eftersom de inte kan få en klar bild av hur 
verksamheten fortgår av en rapport som brister i trovärdighet och pålitlighet, 
reliabilitet. (Bakar et al, 2005) Med stöd av dessa fakta dras konklusionen att detta i 
värsta fall kan ha grava negativa konsekvenser för företaget i fråga, i form av 
exempelvis uteblivna lån och övriga kostnader i samband med detta. Dessa övriga 
kostnader kan vara relaterade till att företaget tvingas ta in ytterligare en revisor som 
reviderar företaget eller andra utföra andra åtgärder som kan innebära utdragna 
processer med den nya revisorn alternativt med den nya långivaren. För 
revisionsbyråerna kan detta skada verksamheten genom dåligt rykte, i form av 
skandaler, uteblivna kunder och liknande.  

Med anledning av tankegången ovan är det av yttersta vikt för både det reviderande 
företaget och klienten att revisionsrapporten har framställts av en oberoende revisor. 
Revisorns oberoende är med tanke på detta ett aktuellt och viktigt ämne för de parter 
som berörs.  

Tidigare forskning på området tar upp olika faktorer som påverkar graden av 
revisorns oberoende. Dock finns det delade meningar gällande vad dessa faktiskt har 
för verkan. Där det framgår att storleken på byrån är en faktor som påverkar 
oberoendet, ju större en revisionsbyrå är, desto lättare är det att upprätthålla ett 
oberoende. I studien som nämns ovan av Bakar et al. tas det fram att denna faktor är 
den av sex studerande som har störst effekt på oberoendet, där det påvisas ett positivt 
samband mellan storleken på revisionsbyråer och graden av oberoende. (Bakar et al, 
2005)  

Vi önskar därför att belysa hur små revisionsföretag arbetar för att upprätthålla sitt 
oberoende, samt om detta arbetssätt skiljer sig från stora byråer. För att mer ingående 
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kunna studera olika företags arbete med sitt oberoende önskar vi att avgränsa ämnet 
ytterligare. Vi har därför valt att begränsa oss till att fokusera på hur arbetssättet på 
små byråer på små orter ser ut. Vi avser även att studera om arbetssättet skiljer sig 
mellan stora- och mindre byråer. Avgränsningen görs alltså dels eftersom storleken på 
byråerna är en faktor enligt tidigare forskning som påverkar revisorns oberoende, dels 
för att “vänskapshotet” kan vara en mer betydande faktor på mindre orter. 

För att få bättre inblick i hur de arbetar för ett oberoende har även ett historiskt 
perspektiv tagits med, det vill säga, hur detta arbete har förändrats över tid och även 
varför de valt just detta arbetssätt.  

I tidigare forskning som till exempel Bakar et al. (2005) berör studien faktorer som 
påverkar revisorns oberoende. Dock har vi inte påträffat någon tidigare studie om 
oberoendet på mindre byråer som är verksamma på mindre orter, eller som jämför 
små med stora revisionsbyråer. Vi har inte heller hittat någon nordisk tidigare 
forskning om ämnet, vilket bidrar till originalitet i denna uppsats. 

1.2 Frågeställning 

Hur arbetar revisorer på små revisionsbyråer på mindre orter för att upprätthålla sitt 
oberoende? 

Skiljer sig arbetssättet mellan små revisionsbyråer på mindre orter från stora byråer, 
och i så fall hur? 

Har arbetssättet förändrats över tid, och i så fall hur?  

1.3 Syfte 

Denna studie avser att undersöka hur revisorer på små revisionsbyråer på små orter 
arbetar för att upprätthålla sitt oberoende, samt om detta arbetssätt skiljer sig från 
stora revisionsbyråers. 

1.4 Bidrag 

Denna studie bidrar med en ökad kunskap om hur oberoendet hanteras i praktiken, det 
vill säga hur revisionsbyråer arbetar för att vara oberoende vid sin revision och hur 
dessa arbetssätt skiljer sig beroende på byråns och ortens storlek. Vi har tillfört till 
forskningen om revisorers oberoende med vår infallsvinkel på oberoendet.  
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2. Referensram 
Referensramen inleds med en sammanställning av rådande lagstiftning och standards 
som är relevanta för studien. Därefter följer en beskrivning av revisorns roll och 
oberoendet definieras. Vidare presenteras tidigare forskning som behandlar, för 
denna studie, relevanta faktorer. Kapitlet mynnar sedan ut i en analysmodell. 
 

2.1 Rekommendationer och lagstiftning 

2.1.1 SRS Analysmodell 

En ny regel för prövning av revisorers oberoende infördes den 1 januari år 2002. Där 
revisorn själv ska använda sig av Analysmodellen för att pröva sitt oberoende i alla 
utförda revisionsuppdrag. Denna används för att kontrollera om det finns några 
omständigheter som kan påverka förtroendet för revisorns oberoende. Om 
omständigheter upptäcks kan dessa bortses från och revisorn kan fullfölja uppdraget i 
de fall där det vidtas motåtgärder eller omvärdering av omständigheterna, så att 
revisorns oberoende kan säkerställas. Går det inte att omvärdera eller vidta tillräckliga 
åtgärder som leder till att revisorns oberoende kan styrkas bör revisorn avsäga sig 
uppdraget. (Revisorssamfundet SRS, 2002) 

Det första steget i Analysmodellen är att kontrollera om oberoende och förtroendet för 
revisorn kan rubbas. Om det föreligger en sådan bör någon åtgärd vidtas.  Det finns 
två typer av oberoende, det synliga oberoendet och det faktiska oberoendet. Om 
revisorn är synligt oberoende men inte känner sig faktiskt oberoende ska denne 
avsäga sig uppdraget (Artsberg s.116). 

Det finns sex olika omständigheter som kan rubba oberoende; 

Egenintresse: Revisorn kan själv ha ett ekonomiskt intresse i sin klients verksamhet. 
Ett indirekt ekonomiskt intresse kan också föreligga om någon i revisorns närhet har 
ett ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. 

Exempel på ekonomiskt intresse är att: 

• Ägande av aktier och andelar finns i klientens verksamhet 
• Affärer görs med klienten 
• Pengar har lånats ut eller att borgensåtagande till klienten finns 
• Gemensamt projekt finns eller investering tillsammans med klienten gjorts. 
• Revisorn eller närstående överväger att ta anställning hos klienten. 
• Arvoden är betydande i förhållande till övriga arvoden från andra klienter. 
• Arvoden är betydande för revisionsbyrån 
• Arvodet är beroende av klientföretagets resultat 
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Självgranskning: När revisorn själv har tagit ställning till något som denne senare 
ska granska.  

Exempel på självgranskningshot; 

• Revisorn har tidigare varit anställd hos klienten. 
• Någon närstående till revisorn har deltagit vid framställandet av redovisningen 

som revisorn ska revidera. 
• Revisorn omprövar sitt ställningstagande under tidigare års revision, vilket 

endast rubbar förtroendet om revisorn helt förkastar sitt tidigare 
ställningstagande som felaktigt. 

• Revisorn har tidigare agerat som rådgivare rörande andra ärenden som inte 
ingår i revisionen, exempelvis hjälp med deklarationer, skattefrågor och 
ekonomisk planering.    

Partställning: När revisorn har medverkat i en juridisk eller ekonomisk tvist, och 
tagit ställning för eller emot klientens ståndpunkt. Hotet föreligger enbart om revisorn 
har haft i uppdrag att tala för eller emot klientens sak, inte om revisorn enbart 
vidarebefordrat uppgifter från exempelvis skattemyndigheten.   

Exempel på hot gällande partställning: 

• Revisorn agerar som ombud i en skatteprocess 
• Arvodestvist med klienten 
• Klienten kräver skadestånd 
• Revisorn medverkar som biträde vid företagsförvärvsförhandlingar eller vid 

förhandlingar med skattemyndigheten 

Vänskap: Vänskap mellan klienten och revisorn eller mellan någon i deras närhet. I 
synnerhet flerårig vänskap och god kontakt utgör ett hot mot revisorns oberoende, då 
revisorn lätt kan bli för välvilligt inställd till klienten. Vanliga affärsmässiga 
förbindelser ses inte som något hot men ett mångårigt samarbete kan leda till en 
närmare vänskap, vilket bör beaktas.      

Hot: Påtryckningar eller hot från revisorsklienten till revisorn eller någon i revisorns 
närhet som gör att revisorn inte känner sig bekväm. Slutsatser eller ifrågasättande av 
revisorns arbete ses inte som hot om de framförs på ett sätt som inte kan uppfattas 
som hotfullt. 

Annat Förhållande: Ett förhållande som på något övrigt sätt kan rubba förtroende 
och oberoende. Punkten har tillkommit för att det är omöjligt att kunna nämna 
samtliga förhållanden som kan rubba oberoendet. Den kan bli tillämplig om flera små 
överträdelser har skett som i sig inte är tillräckliga för att revisorn ska avsäga sig 
uppdrag, men som tillsammans blir tillräckliga. 

(Svenska Revisorssamfundet SRS, Vägledning för revisorer-Analysmodellen, 2002) 
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Denna studie har utifrån detta främst fokuserat på egenintressehotet samt 
vänskapshotet. Gällande egenintressehotet är det främst de tre sista punkterna som 
legat i fokus, då det tros vara att mindre byråer är mer beroende av sina klienter när 
klientkretsen är mindre i jämförelse med större byråer, varpå revisionsbyrån i sådana 
fall tros bli mer beroende av de enskilda klientarvodena. Att de mindre byråerna som 
valts för denna studie även verkar på mindre orter kan påverka omfattningen av 
klientbasen, vilket kan leda till ett utökat beroende av klienterna och arvodena. På 
mindre orter kan det även tänkas att relationerna mellan dess invånare blir någorlunda 
närmare än i större städer, vilket gör att möjligheten för en relation mellan klienten 
och revisorn vid sidan av den affärsmässiga relationen ökar. Det tror därmed att det 
kan skapas ett hot mot oberoendet utifrån vänskapsperspektivet. Mindre orter kan 
även tänkas ha ett begränsat utbud vad gäller revisionsbyråer, varpå en klients 
valmöjligheter blir färre. Det kan då tänkas att den affärsmässiga förbindelsen blir 
mer långvarig, vilket i sin tur kan utveckla en vänskapsrelation, som därmed utgör 
ytterligare ett hot mot oberoendet. 

2.1.2 Internationella standards och svensk lagstiftning  

Uppsatsen utgår från att byråerna som ska intervjuas följer dels ISAs standarder om 
revisorns oberoende, samt den rådande svenska lagstiftningen. Med utgångspunkt i 
lagstiftningen går det att identifiera vad respondenternas byråer gör ytterligare för att 
upprätthålla oberoendet. 

International standards on auditing (ISA) 

ISA är internationella standarder som reglerar hur revisorn får agera i sin 
yrkesroll.  ISA 200 är ”Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av 
en revision”. (SFB, 2013) Ikraftträdandet för ISA 200 var december 2009 (FARs 
Samlingsvolym - Revision 2013).  

I ISA 200 finns “yrkesetiska krav avseende en revision av finansiella rapporter”, där 
dessa delar riktar in sig på revisorns oberoende. 

“14. Revisorn ska följa relevanta yrkesetiska krav, däribland sådana som gäller 
oberoende, avseende uppdrag att utföra en revision av finansiella rapporter. (Se 
punkterna A 14–A 17.)” 

”A 14. Revisorn omfattas av relevanta yrkesetiska krav, däribland sådana som rör 
oberoende, när det gäller uppdrag att utföra en revision av finansiella rapporter. 
Relevanta yrkesetiska krav omfattar vanligen delarna A och B i International 
Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IFAC-
koden) avseende en revision av finansiella rapporter, tillsammans med sådana 
nationella krav som är mer restriktiva.” 

”A 15. Del A i IFAC-koden lägger fast de grundläggande principer för god yrkes sed 
som är relevanta för revisorn vid en revision av finansiella rapporter och utgör ett 
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begreppsmässigt ramverk för tillämpning av dessa principer. De grundläggande 
principer som revisorn måste följa enligt IFAC-koden är 

1. hederlighet, 
2. objektivitet, 
3. professionell kompetens och vederbörlig omsorg, 
4. tystnadsplikt, och  
5. professionellt uppträdande. 

Del B i IFAC-koden belyser hur det begreppsmässiga ramverket ska tillämpas i 
särskilda situationer.” 

”A 16. När det gäller ett revisionsuppdrag ligger det i allmänhetens intresse, och krävs 
därför enligt IFAC-koden, att revisorn är oberoende av det företag som revideras. 
IFAC-koden beskriver oberoende som bestående av både faktiskt oberoende och 
synbart oberoende. Revisorns oberoende av företaget säkerställer revisorns möjlighet 
att utforma ett uttalande utan att påverkas av faktorer som skulle kunna obehörigen 
påverka detta uttalande. Oberoende förbättrar revisorns möjlighet att uppträda med 
integritet, vara objektiv och förhålla sig professionellt skeptisk.” 

”A 17. ISQC 1, [9] eller nationella krav som är minst lika höga, [30] behandlar 
revisionsföretagets ansvar för att införa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem 
för revisionsuppdrag. ISQC 1 fastställer revisionsföretagets ansvar för att lägga fast 
riktlinjer och rutiner avsedda att ge revisionsföretaget rimlig säkerhet att företaget och 
dess anställda följer relevanta yrkesetiska krav, vilket innefattar de krav som gäller 
oberoende. [10] ISA 220 anger den ansvariga revisorns ansvar med hänsyn till 
relevanta yrkesetiska krav. Dessa innefattar att vara uppmärksam, genom observation 
och genom att göra förfrågningar i den mån det behövs, på tecken på att 
uppdragsteamets medlemmar inte har följt relevanta yrkesetiska krav, besluta om rätt 
åtgärder om den ansvariga revisorn får kännedom om förhållanden som tyder på att 
teammedlemmar inte har följt relevanta yrkesetiska krav och komma fram till en 
slutsats avseende om oberoendekrav som gäller revisionsuppdraget har följts. [11] Av 
ISA 220 framgår att uppdragsteamet har rätt att förlita sig på ett revisionsföretags 
system för kvalitetskontroll när det gäller att uppfylla sitt ansvar med avseende på 
kvalitetskontrollåtgärder som är tillämpliga på det enskilda revisionsuppdraget, såvida 
inte information från revisionsföretaget eller externa parter tyder på motsatsen.” 

Svensk lagstiftning 

Sverige har valt att göra ytterligare lagstiftning där det i Revisorslagen (2001:883) 
regleras revisorns självständighet och opartiskhet; 

20 § “En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet 
och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 
Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet 
och objektivitet säkerställs.” 
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21 § “En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 

1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens 
verksamhet, 

2. vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga 
som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt 
i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 
dennes ledning, 

5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, 
eller ” 

”2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 
förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.” 

”Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 
fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder 
som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet 
eller självständighet.” 

22 § “Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om 
huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, 
om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder 
medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.” 

”När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden i 
förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade 
förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet 
avser.” 

22 a § “En revisor som har ett revisionsuppdrag i ett företag, vars överlåtbara 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska årligen upprätta en 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska vara undertecknad av revisorn. Revisorn 
ska hålla rapporten tillgänglig på sin eller revisionsföretagets webbplats inom tre 
månader efter utgången av varje räkenskapsår.” 
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2.2 Revisorns funktion - Principal agent-teorin 

Revisionens funktion kan beskrivas med hjälp av den så kallade Principal agent-
teorin. Principal agent-teorin har i anglosaxisk litteratur förklarats med det behov som 
föreligger att delge utvald information och låta den vara föremål för 
granskning.  Utgångspunkten i denna teori är att en bolagsledning fungerar som en 
agent för bolagets ägare, vilka fungerar som principaler. En förutsättning för detta 
synsätt är att bolagets ägare samt förvaltningen för bolaget är två skilda grupper, det 
vill säga att ägandet och förvaltningen är separerade. Det finns dock en viss 
problematik med detta. Eisenhardt belyser i sin studie att detta antingen grundar sig 
på att agenten och principalen har olika mål eller att principalen inte kan fastställa 
huruvida agenten agerat riktigt (Eisenhardt, 1989).  Dessa parters intressen är därför 
ofta motsägelsefulla, där båda grupperna vill utöka sitt eget välstånd. För 
bolagsledningen kan ett sätt att tillgodose sina egna intressen vara på bolagets och 
därmed principalernas bekostnad, det vill säga att bolagsledningen kan agera på ett 
sätt som ur deras perspektiv är det mest fördelaktiga medan det ur principalernas 
perspektiv kan vara skadligt. För att undvika att detta händer måste bolagsledningen 
övervakas, vilket gör det möjligt för principalen att försäkra sig om att ledningen inte 
försummar skyldigheterna som de har gentemot principalen. (Diamant, s. 79, 2004)  

Revisorn fungerar som en självständig agent för ägarna. Denna ska kontrollera att 
agenterna som fått förtroendet att förvalta bolaget inte åsidosätter sina skyldigheter 
gentemot principalerna, som nödvändigtvis inte enbart behöver innefatta ägarna utan 
även andra intressenter. Detta görs då genom att revisorn bekräftar att den utvalda 
informationen som ska vara grund för granskning faktiskt visar företagets ekonomiska 
ställning. Revisorn blir därmed ett verktyg för principalerna att kunna kontrollera att 
ledningens lojalitet inte frångår det som tidigare avtalats. (Diamant, s. 81, 2004)  

För att en revisor ska kunna fylla sin funktion krävs även att denne är lojal. Revisorn 
ska inte bara vara fri från egna intressen i företaget utan även framstå som fri från 
egna intressen i företaget, det vill säga vara oberoende. Ett problem som kan uppstå är 
att det faktiskt kan vara på det sättet att revisorn har egna intressen i företaget, och 
därmed inte fullföljer sin plikt gentemot ägarna. Med utgångspunkt i principal agent-
teorin måste revisorn då också övervakas, vilket sker genom oberoenderegleringen. 
Det blir då ett verktyg för ägarna att försäkra sig om att revisorn är lojal mot ägarna. 
(Diamant, s. 81, 2004)   
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2.3 Oberoende 

Wines (2012) belyser i sin studie hur viktigt oberoendet är för en revisor, dels på 
grund av att efterfrågan på revisionstjänster skapas genom att det uppvisas ett 
oberoende för marknaden och dels på grund av att det är en viktig tillgång för en 
revisor. Försummas oberoendet kan revisorn ta skada i form av ett försämrat rykte. 
Uttalanden och standards från diverse olika kommittéer samt organisationer kräver att 
det både ska finnas ett faktiskt och ett synligt oberoende. Där det faktiska oberoendet 
innebär att revisorn kan agera med objektivitet, opartiskhet samt integritet samtidigt 
som denne även är fri från egna intressen i det givna uppdraget. (Wines, 2012) 

Eftersom det är komplext för tredje parter att avgöra om det föreligger ett faktiskt 
oberoende är det även väsentligt att det finns ett synligt oberoende (Wines, 2012). När 
revisorn uppfattas som oberoende upplevs informationen som revisorn granskat som 
mer tillförlitlig. Av den orsaken att det är problematiskt att fastställa en persons 
karaktär och därmed huruvida objektiviteten, opartiskheten och integriteten ter sig 
ställs vissa yttre krav på oberoendet. Oberoendet ska därför även uttryckas genom 
intressenternas uppfattning av revisorns handlande. (Diamant, 2004) 

Gällande synligt oberoende skriver International Ethics Standard board for 
Accountants (IESBA) att revisorn ska undvika; 

“...facts and circumstances that are so significant that a reasonable and informed 
third party would be likely to conclude, weighing all the facts and circumstances, that 
a firm’s, or a member of the audit team’s, integrity, objectivity or professional 
skepticism has been compromised.” (IESBA, 2010, s. 290.8)     

Oberoende är ett svårbegripligt fenomen som inte alltid är okomplicerat att definiera 
eftersom det i praktiken är objekt för en mängd olika sammanhang. Till följd av att 
det faktiska oberoendet är svårgripbart läggs vikt på det synliga oberoendet, då det 
faktiska oberoendet ses som ett sinnesstånd av många personer och därmed inte utgör 
en optimal grund för intressenternas tillit. (Wines, 2012) 

Oberoendet har tre beståndsdelar enligt forskarna; objektivitet, kvaliteten av integritet 
hos revisorn samt opartiskhet. Därefter finns det som förklarats ovan två olika sorters 
oberoende, vilka är faktiskt och synligt oberoende. Anledningen till att Bakar et al. i 
sin studie har fokuserat på det synliga- och inte det faktiska oberoendet är för att 
trovärdigheten av finansiella rapporter är direkt beroende av de finansiella parternas 
syn på revisorns oberoende vid utförandet av revisionsrapporten. Om dessa anser att 
revisorn har handlat i jäv, det vill säga partiskt vid utförandet av denna tappar 
rapporten sitt värde och blir nästintill värdelös. (Bakar et al, 2005) Till skillnad från 
studien ovan har vi i denna studie fokuserat på både det synliga och det faktiska 
oberoendet, då det i detta fall tycks vara svårt att skilja dessa två åt. På en 
revisionsbyrå kan det vara av vikt att upprätthålla båda aspekterna av oberoende för 
att vara så konkurrenskraftiga som möjligt.   
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2.4 Faktorer som påverkar revisorers oberoende 

Bakar et al (2005) belyser revisorers oberoende och vilka faktorer som påverkar detta. 
Resultatet visar att den viktigaste faktorn som påverkar revisorers oberoende är 
storleken på revisionsbyråerna. Andra viktiga aspekter är tiden som revisorn 
spenderar med klienten, konkurrensen, storleken på revisorsarvodet, 
revisionskommittén samt om revisionsföretagen tillhandahåller ledande 
rådgivningstjänster eller inte. (Bakar et al, 2005) 

Majoriteten av empiriska studier visar på ett positivt samband mellan det synliga 
oberoendet och storleken på revisionsbyråer. Ju större byrå, desto större synligt 
oberoende. Detta dels för att större byråer sägs vara mer motståndskraftiga mot 
påtryckningar från klienten. Det sägs även att större byråer har en bättre praktisk 
förmåga och motivation till att upprätthålla ett upplevt oberoende. Dock är större 
revisionsbyråer inte immuna mot partiskhet, då bland annat konkurrensen kan vara 
lika stor som mellan mindre byråer. (Bakar et al, 2005) Forskarnas teori om det 
positiva sambandet mellan en större byrå och ett ökat oberoende har lett till att det i 
denna studie ansågs intressant att fokusera på hur arbetssättet ser ut på mindre byråer 
och undersöka om dessa skiljer sig från en större byrås sätt att hantera detta problem.  

Gällande faktorn storleken på företaget visar den forskning som presenterats att små 
byråer är mer beroende av sina klienter, än större byråer. Detta dels till följd av att 
revisorsarvodet blir större i proportion till revisionsbyråns totala intäkter. Småföretag 
tenderar även att skapa närmare relationer mellan klienten och revisorn på mindre 
byråer. Det sägs att mindre revisionsföretag inte har tillräckligt med resurser för att 
kunna tillgodose ett större företags behov. (Gul, 1989) Dessa omständigheter är av 
intresse för denna studie, dock läggs det fokus på relationen mellan klienten och 
revisorn på just mindre orter för små byråer. Det kan tänkas att relationerna överlag är 
närmare på mindre orter vilket kan utgöra hot mot oberoendet. 

Det genomfördes en undersökning där respondenterna var Nya Zeelands banker. Det 
framgick av insamlad data att variabeln storleken på företaget var av signifikant 
betydelse gällande revisorns oberoende. Bankerna hade således större förtroende för 
större revisionsbyråer än för små gällande revisorns oberoende. Teorin om att 
storleken på byrån har betydelse för oberoendet fick stöd i denna studie. (Gul, 1989) 

I Guls studie behandlas hur olika faktorer påverkar revisorns oberoende. Även denna 
tar upp att storleken på byrån påverkar oberoendet. (Gul, 1989) I den här studien har 
det koncentrerats till en jämförelse mellan mindre och större revisionsbyråer. 

Tidigare forskning visar att tiden revisorn spenderar med klienten är en annan faktor 
som påverkar det synliga oberoendet. Forskarna visar på att efter ett långt samarbete 
kan revisorn utveckla ett förtroende för klienten som påverkar revisorns omdöme. 
Kritiker menar på att revisorer kan äventyra sitt oberoende för att vinna fördelar, 
såsom ett ökat revisorsarvode om klientens företag växer, att revisionsföretaget kan 
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behålla kunden en längre tid samt möjligheten att ge tjänster som inte är 
revisionstjänster senare, såsom redovisningstjänster. Den amerikanska kongressen 
anser därför att rotation är viktigt där revisorn byts ut med jämna mellanrum. (Bakar 
et al, 2005) Revisorn hittar ofta mer brister och felaktigheter i början av samarbetet 
med klienten, enligt en studie gjord i Egypten. Detta förklaras av forskarna genom att 
allteftersom revisorn arbetar ihop med samma klient skapas en relation dem emellan. 
Denna relation påverkar i sin tur revisorns omdöme. Ett förtroende för klienten kan 
lätt skapas om revisorn inte upptäcker några brister tidigt i relationen, som kan leda 
till att denne inte blir lika noggrann i sin revision ju längre tid som relationen sträcker 
sig. Arbetsuppgifterna kan utvecklas och bli mer standardiserade, det vill säga att 
revisorn slutar att gå in på djupet vid värderingen, utan litar på att klienten agerat 
sanningsenligt rakt igenom. Om tiden med klienten ökar kan med andra ord 
oberoendet försvagas eftersom en personlig relation till klienten kan skapas. 
(Mohamed, Habib, 2012) Med utgångspunkt i tiden som revisorn spenderar med 
klienten tas det i denna studie upp ur vänskapsperspektivet.   

En av slutsatserna som forskarna drar är att det bör roteras mer mellan revisionsbyråer 
för att öka revisorernas oberoende. Detta för att en revisorsbyrå inte ska samarbeta 
någon längre tid med samma klient och utveckla en personlig relation med denne. 
(Mohamed, Habib, 2012)  

Klientens del av de totala intäkterna som byrån får in är en tredje faktor som kan ha 
inverkan på oberoendet. Forskarna menar i sin studie att om en kund generar en stor 
del av byråns totala inkomst kan detta leda till att opartiskheten försvinner på grund 
av att företaget inte vill förlora denna intäkt. Det sägs att mindre byråer, vars klient 
upptar en stor del av intäkterna blir mer beroende av denna klient än vad större byråer 
skulle bli. Det framgår dock att det finns delade meningar om storleken på 
revisorsavgiften verkligen påverkar det synliga oberoendet, men det finns en studie 
som visar på att respondenter uttrycker mindre förtroende för revisorns oberoende när 
revisorsarvodet är högt. (Bakar et al, 2005) Enligt forskare leder höga 
revisionsarvoden till att revisorn blir mer beroende av klienten, vilket i sin tur kan 
påverka omdömet hos revisorn. Denne vill behålla den värdefulla kunden och för att 
åstadkomma detta kan det krävas att agera i strid mot ett oberoende, och i praktiken 
innebär det ofta för revisorn att “se genom fingrarna” vid utförandet av revisionen. 
(Mohamed, Habib, 2012) Teorin om att revisorsarvoden påverkar oberoendet är 
intressant för denna studie då det på mindre byråer på mindre orter kan tänkas finnas 
färre kunder i jämförelse med byråer som är större eller som verkar på större orter. Då 
kan det tänkas att varje kund blir viktig utan att byrån nödvändigtvis tar ut höga 
revisorsarvoden, vilket kan påverka revisorns oberoende. Resultatet som forskarna 
Craswell, Stokes och Laughton (2002) får fram i sin studie, i vilken det diskuteras 
huruvida revisorers oberoende påverkas av hur stora intäkter kunder genererar samt 
hur viktig kunden är för firman, stödjer dock inte teorin om att storleken på 
revisorsarvodet i förhållande till byråns intäkter påverkar revisorns oberoende, men 
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förkastar inte heller teorin. Denna undersökning har följaktligen varit en kvantitativ 
studie som gjorts i mindre städer i Australien (Craswell, Stokes, Laughton, 2002). 

Forskarna Mohamed och Habib (2012) diskuterar i sin studie avsaknaden av 
oberoende för revisorer i Egypten och anledningar till varför det ser ut som det gör. 
Några huvudanledningar som tas upp är att det saknas riktlinjer från styrande organ 
för att uppnå oberoende, det saknas mätinstrument för att kunna mäta oberoende, att 
det är många små byråer samt att det uppstår en konflikt för revisorn mellan att 
upprätthålla rättvisa och revisorsarvodet. (Mohamed, Habib, 2012) Av dessa faktorer 
är det av intresse med konflikten mellan att upprätthålla rättvisa och att erhålla ett 
revisorsarvode eftersom storleken på revisorsarvodet i förhållande med byråns totala 
intäkter, är i teorin förknippad med storleken på revisionsbyrån, samt att det är många 
små byråer. 

Resultatet som Bakar et al. (2005) fick fram i sin undersökning visade på att 
majoriteten av långivarna ansåg att alla sex variabler som testades har påverkan på det 
synliga oberoendet. Det ansågs bland annat att det synliga revisorsoberoendet ökar 
med större revisionsbyråer, om tiden som revisorn tillbringar med samma klient 
reduceras samt att revisorsavgiften för den enskilda klienten hålls på en låg nivå. 
Dock ansåg hela 47,7 procent att revisorsavgiften inte hade någon påverkan på 
revisorns oberoende. Därför hamnade denna faktor sist på skalan av faktorer som 
påverkar oberoendet av de sex variabler som testades.  Den faktor som ansågs ha 
störst inverkan på oberoendet var storleken på byrån, följd av längden på tiden som 
revisorn arbetar tillsammans med den enskilda klienten. Det påvisades slutligen även 
en korrelation mellan mindre revisionsbyråer och storleken på revisorsavgifter i 
förhållande till byråns totala intäkter. (Bakar et al, 2005) 

All den forskning som presenterats är gjord i länder som tillämpar ISA, vilket också 
de revisionsbyråer som ingår i denna undersökning gör. Några faktorer som tas upp 
och som kommer att studeras vidare i denna uppsats är storleken på byrån, tiden som 
revisorn spenderar med klienten, storleken på revisorsarvodet i förhållande med 
byråns totala intäkter samt närmare relationer.  
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2.5 Studiens Analysmodell 

Utifrån den forskning som har presenterats har nedanstående analysmodell utvecklats. 
Denna modell förklarar således teorin som testas vidare i denna studie.  

Figur 1: Analysmodell (källa: egenutformad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen visar på att faktorerna ”storleken på revisionsbyrån”, ”tiden som revisorn 
tillbringar med klienten”, ”revisorsarvodet i förhållande till byråns totala intäkter” 
samt ”vänskap” alla har en direkt påverkan på arbetssättet för revisorns oberoende.  

Faktorn ”storleken på revisionsbyrån” har även en indirekt inverkan på arbetssättet för 
ett oberoende via samtliga övriga faktorer, vilket leder till att denna variabel benämns 
huvudvariabel och övriga som underliggande variabler.  

Huvudvariabeln påverkar således revisorsarvodet i förhållande till byråernas totala 
intäkter, eftersom det finns färre klienter på mindre byråer, vilket kan leda till att varje 
klient utgör en större del av byråns totala intäkter.  

Faktorn ”storleken på revisionsbyrån” påverkar ”tiden som revisorn tillbringar med 
klienten” på det viset att teorin är att i mindre byråer på mindre orter är utbudet av 
klienter färre, än för större byråer, som leder till att kundkontakterna blir mer 
långvariga. När samarbetet råder över tid påverkas i sin tur vänskaper, då en relation 
kan utvecklas mellan klient och revisor. Teorin är även sådan att huvudvariabeln 
påverkar ”vänskap” direkt eftersom det anses mer troligt att det på mindre byråer 
utvecklas närmare kundrelationer.   

Storleken på Revisionsbyrån Arbetssättet 
för Ett 

Oberoende 

Revisorsarvodet i Förhållande 
till Byråns Totala Intäkter 

Tiden som Revisorn Tillbringar 
med Klienten  

Vänskap 
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras vårt tillvägagångsätt för studiens utförande. Begrepp 
såsom trovärdighet och generaliserbarhet behandlas. Kritik mot tillvägagångsättet 
och insamlandet av data diskuteras. 

3.1 Studiens upplägg 

Vi började med att studera litteratur och artiklar kring ämnet, och utgick då från 
tidigare forskning vid utformningen av vårt ämne. Att göra på detta sätt kan då vara 
förenligt med en så kallad deduktiv ansats (Bryman, Bell, 2003). Efter att ha studerat 
diverse forskning valdes därefter ämnet revisorns oberoende som sedan avgränsades 
till specifika frågeställningar där vi bland annat tittade på hur små revisionsbyråer 
verkar för ett oberoende, och hur detta skiljer sig från större. Där oberoendet var den 
variabel vi ville undersöka på var och en av byråerna, det vill säga att vi studerade 
arbetssättet gällande oberoendet på flera olika byråer. Detta sätt kan då liknas vid en 
komparativ studie, i och med att det är en jämförelse mellan olika byråers arbetssätt 
gällande oberoendet.  (Bryman, Bell, 2003, s. 74) 

3.2 Undersökningsobjekt och urval 

Vid valet av respondenter till vår studie fanns det vissa kriterier som behövde 
uppfyllas. Det första kravet vi hade var att respondenterna skulle vara auktoriserade 
revisorer, detta eftersom vi anser att de har mer erfarenhet och insikt i revisorsyrket, 
än övriga revisorer. Ett ytterligare krav var att några skulle arbeta på en liten 
revisionsbyrå, vad gäller definitionen av ”liten” ansåg vi att en byrå med max tre 
auktoriserade revisorer skulle tas som en liten revisionsbyrå. Vi ville även ha 
respondenter som var verksamma på en mindre ort, där vi definierade en mindre ort 
som en ort där det bor max 25 000 invånare. Detta grundade vi på att vi ville ha en ort 
med en relativt liten folkmängd, dock inte så liten att det inte fanns behov av att ha en 
revisionsbyrå där. Vi ville även ha revisorer från olika byråer, därav intervjuades 
endast en person per byrå. Detta gjordes för att vi ville få så många olika synsätt på 
oberoendet som möjligt, efter att antagandet gjordes att revisorer som arbetar på 
samma byrå antagligen delar liknande uppfattning om ämnet, och även arbetar på 
samma sätt för att upprätthålla sitt oberoende. Vidare ville vi även ha med 
respondenter från stora byråer, och valde då revisorer som arbetar på någon av 
Sveriges fem största byråer (EY, Grant Thornton, KPMG, Deloitte samt PWC). Detta 
gjorde vi eftersom att vi ville ha en tydlig och markant skillnad i storleken på 
byråerna. Denna typ av urvalsmetod kan då liknas vid ett så kallat strategiskt urval 
(Christensen et al., 2010). 

Utifrån våra kriterier valde vi åtta stycken små byråer. Dessa respondenter söktes upp 
genom en internetsökning, där vi först sökte upp orter inom rimligt avstånd från 
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Örebro. När vi hittat en ort vi ansåg skulle passa för denna studie använde vi även 
sökmotorn Google för att undersöka hur många invånare som fanns i den specifika 
orten, för att försäkra oss om att orten uppfyllde vårt kriterium gällande storleken. 
Bekräftades de att den givna orten föll inom ramarna för vår definition gick vi till 
internettjänsten Eniro.se för att hitta mindre byråer på de orterna. Vidare kontaktades 
byråerna via telefon. Dock var det en av byråerna som inte erbjudit revision på cirka 
tio år, utan som numera enbart erbjuder redovisningstjänster, varpå denna då inte 
längre ansågs vara lämplig för denna studie. Två av byråerna hade inte tid att ställa 
upp på någon intervju, och en byrå vars enda auktoriserade revisor var utomlands och 
kunde därför inte heller medverka. Således lyckades vi få intervjuer på fyra av de åtta 
små byråerna. 

För att få tag på intervjuer på de fem största revisionsbyråerna i Sverige användes två 
tillvägagångsätt, varav det ena var att vi gick in på dessas websidor och sökte på 
Örebro kontoren och kontaktade därefter företagen via telefon eller mejl. Det andra 
tillvägagångssättet som tillämpades var genom kontakter, där dessa kontaktades via 
mejl. Anledningen till att vi valde just att intervjua revisorer på Örebrokontoren var 
att vi först och främst ville ha en betydande skillnad mellan storleken på byråerna. Till 
följd av att de fem största byråerna har sina största kontor i Sveriges största städer och 
således har mindre kontor på mindre orter, ville vi intervjua revisorer på byråer som 
verkade i större städer, varav Örebro tillhör dessa eftersom det är Sveriges 6e största 
stad (Nationalencyklopedin, 2011). Den andra anledningen till avgränsningen 
“Örebro” var tillgängligheten, då vi verkar i staden och det råder ett visst avstånd till 
de övriga större städerna i Sverige. Av dessa fem revisionsbyråer var det en som inte 
verkade i Örebro, varav det företaget föll bort direkt. Av de fyra övriga 
revisionsbyråerna var det tre som ställde upp på intervju, då den fjärde revisionsbyrån 
meddelade att de inte hade tid.  

3.3 Datainsamling 

Vi började med att göra litteraturstudier. Detta gjordes för att vi skulle få en 
övergripande förståelse för problemet samt även för att få en helhetsbild. Detta räckte 
dock inte för att få svar på våra frågeställningar varpå vi själva var tvungna att även 
samla in information. För att finna vår litteratur använde vi oss främst av Örebro 
Universitetsbibliotekets databas Summon, men vi besökte även biblioteket för att hitta 
diverse litteratur inom ämnet. 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, där vi i förväg hade framställt en 
intervjuguide med frågor som vi ville behandla. Dock följde vi inte ordningsföljden 
på dessa till punkt och pricka, samt att vi även ställde en del uppföljningsfrågor. Att vi 
valde att inte utforma alla de specifika frågorna på förhand och att strikt följa 
turordningen av dessa eftersom vi ville att intervjun skulle flyta bättre och få formen 
av ett samtal. På så sätt fick vi respondenterna att prata mer avslappnat. Vi ville få en 
öppnare dialog, där respondenterna kunde känna sig bekväma nog för att besvara 
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frågorna utifrån sitt synsätt, samt vara fria att tänka utanför ramarna och bidra med en 
djupare förståelse för ämnet. Detta kan då liknas vid en semistrukturerad intervju 
(Bryman, Bell, 2003). Vi gjorde intervjuerna på var och en av respondenternas 
kontor, främst för att underlätta för respondenterna och även för att vi ville att de 
skulle känna sig mer bekväma. Att vi besökte de olika byråerna på detta sätt är 
förenligt med en så kallad personlig intervju (Christensen et al., 2010). 

Under intervjuerna var samtliga i forskningsgruppen närvarande, men vid varje 
intervju utsågs en huvudperson som ledde intervjun. Vi gjorde på detta sätt för att 
minska risken för att avbryta varandra, och därmed få en rörig intervju där vi riskerar 
att missa viktig information. Innan varje intervju förberedde vi oss väl för att kunna 
ställa relevanta följdfrågor och få ut så mycket som möjligt vid varje intervjutillfälle. 

Ett alternativ till tillvägagångssättet för datainsamlingen hade varit att exempelvis 
göra en telefonintervju istället för en personlig intervju. I och med att vi hade 
direktkontakt med respondenten vid våra personliga intervjuer kan det ha uppstått 
vissa omedvetna fel, främst som då grundar sig på själva interaktionen mellan oss 
som intervjuare och respondenten. Exempelvis kan våra ansiktsuttryck och vårt 
kroppsspråk även haft en påverkan på respondenten. Vid en telefonintervju hade 
denna typ av fel kunnat elimineras. Det hade även varit billigare att genomföra en 
telefonintervju i och med att vi var tvungna att ta oss till respektive ort, varpå både 
resekostnaden ökade och tiden som krävdes för ett genomförande blev alltför lång. 
Dock valde vi personliga intervjuer eftersom vi ville ha möjligheten att kunna ställa 
lite mer komplicerade frågor samt även kunna förklara eventuella oklarheter. För att 
handskas med denna problematik om att vår direktkontakt med respondenterna kan ha 
påverkan på innehållet strävade vi efter att ha ett neutralt ansiktsuttryck, där vi 
ansträngde oss för att inte utstråla några särskilda uttryck.  

Gällande dokumentationen av informationen valde vi att spela in våra intervjuer. 
Detta gjordes på grund av att vi ville kunna spela upp dessa flera gånger, och därmed 
kunna lyssna igenom varje intervju ordentligt i efterhand. Vi ville även få den exakta 
informationen för att kunna göra en så korrekt analys som möjligt. Vidare ville vi 
även kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för att möjliggöra att använda 
eventuella frågor som formulerats under de tidigare intervjuerna i kommande 
intervjuer. Ytterligare en orsak till varför vi valde att spela in samtalen var att under 
själva intervjuerna kunna koncentrera oss på att enbart lyssna och ställa frågor, istället 
för att även vara tvungna att fokusera på att få ner samtalen till skrift. Då ett 
alternativt sätt hade varit att skriva ner det som sades under intervjuerna, hade det i 
sin tur kunna tänkas att respondenterna blivit mer öppna med sina svar. Detta 
eftersom samtalen inte hade spelats in och det hade då blivit mindre formellt. 
Samtidigt som detta hade kunnat leda till en ojämn intervju där vi skulle bli tvungna 
att fokusera på att skriva ned det som vi anser vara viktigt, vilket skulle kunna leda till 
att respondenterna blir avbrutna i sina tankegångar som minskar flytet i intervjuerna, 
samt att vi skulle kunnat missa intressanta aspekter.  
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3.4 Motivering till intervjuguide 

Vid utformningen av vår intervjuguide utgick vi från de faktorer som vår teoretiska 
referensram behandlar och hur respondenterna arbetar för att upprätthålla ett 
oberoende med utgångspunkt i dessa faktorer. Vidare formulerade vi frågeställningar 
kring det som vi faktiskt ville ha svar på.  Intervjuguiden utvecklades som sagt med 
utgångspunkt i byråernas arbetssätt för ett oberoende eftersom denna uppsats belyser 
just detta. Vi ställde allmänna frågor som var menade att skapa en dynamik där 
respondenterna själva skulle berätta om hur de såg på oberoendet och vilka faktorer 
som har inverkan på det och därmed få en utförligare förklaring kring dessa faktorer. 
Detta för att sedan kunna ställa följdfrågor som behandlade de faktorer som vi valt att 
fokusera på. På så sätt blev intervjuguiden mer som en utgångspunkt till intervjuerna 
för att försäkra oss om att vi håller oss till ämnet och får svar på det vi faktiskt frågade 
om. Därefter kompletterades intervjuguiden med en del tilläggsfrågor. De faktorer 
som det fokuserades på var tiden som revisorn spenderar med samma klient, storleken 
på revisorsarvodet i förhållande till byråns totala intäkter samt utvecklandet av 
vänskapsrelationer som kan uppstå, och hur arbetssättet var för att upprätthålla ett 
oberoende med fokusering på dessa faktorer.  

Vid utformningen av intervjufrågorna försökte vi utforma dessa så objektivt som 
möjligt, där vi ville undvika ledande frågor som kan ha påverkan på empirin. Detta 
gjordes eftersom vi inte ville styra respondentens svar, utan vi ville få svar på 
frågorna ur enbart respondenternas synsätt och upplevelser om vad oberoende faktiskt 
är och hur dessa faktiskt verkar för ett oberoende. Vi var väl medvetna om att frågor 
om en revisors objektivitet kan vara ett känsligt ämne, om revisorns oberoende 
ifrågasätts sätts hela dennes auktoritet och roll på spel. Vi arbetade utifrån denna 
problematik samtidigt som vi försökte få svar på de frågor vi behandlar i denna 
uppsats. Slutligen utarbetades en intervjuguide där vi försökte vara så objektiva som 
vi kunde vara, samtidigt som vi inte ville avskräcka respondenterna till att svara på 
frågorna. Detta gjordes genom att de inledande frågorna var allmänna; såsom hur 
länge har du varit revisor etcetera. Allt eftersom intervjuerna fortled blev frågorna 
mer och mer ingående på hur arbetssättet för ett oberoende gick till och hur dessa 
upplevde att olika faktorer påverkade deras oberoende, vilka är mer känsliga frågor än 
de allmänna.  

3.5 Trovärdighet, äkthet och generaliserbarhet 

Då denna uppsats är av kvalitativ karaktär är trovärdighet, äkthet och 
generaliserbarhet intressant att diskutera vidare. Trovärdighet delades upp i 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
(Bryman, Bell, 2003)  
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3.5.1 Tillförlitlighet 

För att uppnå tillförlitlighet i vårt arbete har vi lagt vikt vid tydlighet i våra frågor och 
försökt att formulera frågorna med tanke på de respondenter vi intervjuat. Eftersom 
alla vi intervjuat var revisorer använde vi oss av begrepp som är allmänt vedertagna 
inom revisorskretsar för att få våra respondenter att känna sig bekväma. Exempel på 
begrepp som användes som har en speciell betydelse för revisorer är till exempel 
vänskapshot, analysmodellen och oberoende. Känner sig respondenterna bekväma 
kan de tänkas bli mer benägna att svara på frågorna och också mer villiga att prata 
fritt kring ämnet, vilket var vårt mål med intervjuerna. Vi träffade alla respondenter 
utom en på deras egna kontor vilket också kan bidra till att de känner sig mer 
bekväma.  

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att läsa på om revisorers arbete i 
allmänhet och inte bara angående oberoende för att kunna följa med i samtalet på ett 
bättre sätt och kunna ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden användes för att 
fokusera på det ämne som vi ville undersöka, och vi försökte se till att respondenten 
svarade på den fråga vi ville ha svar på, då tolkningen av frågor kan göras på olika 
sätt. Detta gjordes genom att om vi ansåg att respondenten tolkade frågan på ett annat 
sätt än vad som var menat försökte vi ställa följdfrågor för att få svar på det som vi 
faktiskt ville få veta. 

Vi ansträngde oss för att inför varje intervju gå in med ett öppet sinne och inte tänka 
på vad tidigare respondenter sagt om ämnet för att undvika ledande frågor, och på så 
sätt styra intervjun för mycket.  

3.5.2 Överförbarhet 

Denna studie kan anses vara möjlig att replikera i andra länder. Det som bör beaktas 
är att länderna bör använda sig av liknande lagstiftning som Sverige för att 
undersökningen ska vara relevant att genomföra. Eftersom denna undersökning 
genomförts i ett land som följer ISA så borde den rimligen vara möjlig att genomföra 
i alla länder som följer dessa standarders. Vidare bör man också kunna replikera 
denna undersökning i andra delar av Sverige där det finns möjlighet att intervjua 
revisorer på både små byråer och på några av de större. Det skulle kunna vara 
intressant att se huruvida våra slutsatser kan appliceras på liknande undersökningar på 
andra platser där annan praxis tillämpas, även om man utgår från samma standarder.  

3.5.3 Pålitlighet 

För att göra vår studie så pålitlig som möjligt har vi valt att noggrant dokumentera vår 
datainsamling genom att spela in intervjuerna. Vi har även skrivit ned alla intervjuer 
för att kunna ge en överblick av det insamlade materialet. Vidare så har vi grundligt 
beskrivit vår metod. Vår metod visar hur vi har gått tillväga för att genomföra 
undersökningen vilket är viktigt för att undersökningen ska kunna bli pålitlig och 
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replikerbar. Bakgrunden till problemet har noga beskrivits för att kunna ge läsaren en 
chans att själv sätta sig in i studien, och därmed bättre förstå våra frågeställningar och 
visa på hur vårt ämne kan härledas till de teorier som vår undersökning har byggts 
på.   

3.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det är omöjligt att genomföra en intervju utan att påverkas av tidigare erfarenheter 
och vad som framkommit i tidigare intervjuer. Detta behöver inte bara vara negativt 
utan våra erfarenheter bidrar med att vi lättare kan följa med i samtalet och förstå vad 
respondenten menar. Tidigare erfarenheter bidrar även med att vår förmåga att ställa 
relevanta följdfrågor ökar.  

3.5.5 Äkthet 

För att styrka äktheten i undersökningen har vi strävat efter att ge en så rättvisande 
bild som möjligt. Detta gavs av att vi noggrant lyssnade igenom intervjuerna flera 
gånger och skrev ner vad de sa ordagrant, för att sedan kunna använda det som 
underlag när vi analyserade så att vi kunde vara säkra på att vi inte missuppfattade 
vad de sa. Vi arbetade för att ge en rättvisande bild av de åsikter som uttrycktes av de 
revisorer som vi intervjuade.     

3.5.6 Generaliserbarhet 

En annan aspekt som är viktig att diskutera är huruvida studien är generaliserbar eller 
inte (Christensen et al., 2010). Vi ansåg att vår studie inte är generaliserbar eftersom 
vi inte har haft möjlighet att intervjua tillräckligt många revisorer. Dock ansåg vi att 
sju intervjuer ändå kunde ge intressanta indikationer på hur oberoendet ser ut på små 
respektive stora revisionsbyråer i Sverige. De intervjuer som vi genomförde gjordes 
på byråer som geografiskt sett ligger relativt nära varandra, vilket också kan vara en 
påverkande faktor.  

3.6 Analysmetod 

Analysen började redan under själva insamlingen av data, eftersom vi redan då 
började fundera över respondenternas svar samtidigt som intervjuerna fortskred. För 
att underlätta analysen transkriberade vi samtliga intervjuer, då vi ville få en mer 
överskådlig bild av var och en var intervjuerna. Därefter gick vi igenom utskrifterna 
ett par gånger utan att notera något eller fundera över tänkbara tolkningar, för att 
försöka se helhetsbilden. Efter detta gick vi igenom utskrifterna på nytt där vi denna 
gång letade efter nyckelord i respondenternas svar, för att sedan försöka hitta teman 
som beskrev innehållet. Dessa teman grundades på de olika faktorer som 
referensramen tar upp.  För att hitta dessa och inte missa något gjordes anteckningar 
allteftersom vi läste igenom transkriberingarna. Detta kan då liknas vid det som 
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Bryman och Bell (2003) kallar för kodning (Bryman, Bell, s. 458, 2003). Det 
underlättade då analysen i och med att det redan från början fanns en koppling till 
teorin och vår analysmodell. Vidare användes dessa nyckelord och teman för att hitta 
likheter och skillnader i svaren vi fick.  

3.7 Metodreflektion 

Det uppstod som ovan nämnts en problematik vid utformningen av intervjufrågor då 
ämnet revisorers oberoende kan upplevas som känsligt och därmed kan det vara svårt 
att ställa frågor om det utan att revisorn känner sig utsatt. Denne kan i värsta fall 
uppleva att vi genom intervjun ifrågasätter dennes oberoende, vilket kan leda till att 
revisorn i stället för att svara sanningsenligt till våra frågor blir inställd på att försöka 
övertyga oss om att denne faktiskt är oberoende. Anledningen till att oberoende kan 
tänkas vara ett så pass komplext och känsligt ämne för revisorer diskuteras vidare i 
inledningen, där det nämns att oberoende är revisorns viktigaste resurs. Utan ett 
synligt oberoende brister tilliten gentemot revisorn och dennes auktoritet ifrågasätts, 
vilket kan få konsekvenser för revisorn och i sin tur revisionsbyrån. För att hantera 
denna problematik skrevs intervjuguiden på ett allmänt sätt med neutrala frågor, för 
att därefter göra det möjligt att ställa följdfrågor där vissa kanske kunde upplevas som 
mer känsliga frågor. Detta för att försöka att skapa en neutral dynamik där revisorn 
förhoppningsvis kunde känna sig bekväm med att svara på frågorna och därmed inte 
kände sig utsatt. Vi ville att denne skulle uppleva att vi inte var där för att döma 
personen, utan var genuint intresserade av ämnet och hur revisionsbyrån arbetade för 
ett oberoende samt hur deras syn på ämnet såg ut. Till denna problematik hör att 
respondenterna ska känna sig bekväma nog att svara sanningsenligt på våra frågor i 
intervjuerna, gör de inte det kan pålitligheten för empirin ifrågasättas. Studien kan på 
så vis brista något i trovärdighet genom att respondenterna i vissa fall kan ha svarat på 
det sätt som de tror sig förväntas svara utifrån lagstiftning, och inte efter hur de 
faktiskt arbetar i verkligheten. Dock var vi medvetna om denna komplexa situation 
vid utförandet av intervjuerna, vilket gjorde att vi arbetade aktivt för att motverka 
denna problematik, som i sin tur ökar trovärdigheten och pålitligheten av empirin.  

Det är svårt att säga hur vi skulle ha kunnat ställa frågorna på något annat sätt då olika 
personer reagerade olika på frågorna, en del av dem tyckte inte att våra frågor var 
stötande, medan en del reagerade med att ge oss reserverade svar. Trots detta tyckte vi 
att de som var reserverade “tinade upp” och blev mer öppna med sina svar när de 
insåg att vi var genuint nyfikna och inte ute efter att “sätta dit” dem.  

Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi känna av 
situationen allteftersom och därför anpassa våra frågor, och på så vis fick vi på ett 
bättre sätt ut det vi faktiskt ville ha ur intervjuerna. Det ledde även till att det blev mer 
lättsamma intervjuer där respondenterna kunde prata mer öppet och ingående om 
saker och ting, eftersom dessa fick direkt respons på det de pratade om i form av 
följdfrågor. På så vis granskades tilläggsfrågorna inte i förväg, utan kan i vissa fall ha 
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framförts på ett något subjektivt sätt, där vi uttryckte det vi undrade över utan att ha 
tänkt igenom dessa i förväg. Men innan intervjuerna ägde rum gick vi tillsammans 
igenom möjliga scenarier och möjliga följdfrågor för att vara så pass väl förberedda 
som möjligt, vilket ökade möjligheten för oss att vara objektiva vid framförandet av 
följdfrågor. Det ledde även till att vi kunde ställa bättre och mer relevanta följdfrågor 
till vår studie. Genom detta resonemang kom vi fram till att fördelarna var större än 
nackdelarna med en semistrukturerad intervju, och det ansågs vara det mest lämpliga 
alternativet för den här undersökningen. 

En annan aspekt till att revisorers oberoende kan tänkas vara ett känsligt ämne var 
således att vi fick utforma intervjufrågorna på ett sätt där vi i vissa fall inte 
uttryckligen kunde fråga det ville ha svar på. Det kan ha påverkat om det vi fått fram i 
empirin är förenligt med vad studien avser att få fram. Dock var vi medvetna om 
denna svårighet redan innan vi gjorde intervjuguiden, vilket gjorde att vi i vår tur 
arbetade aktivt för att motverka detta, och få fram det vi ville veta. Därför ansåg vi 
inte längre detta vara något väsentligt problem.  

Att vi gjorde fyra intervjuer på mindre byråer samt tre intervjuer på större byråer, ger 
ett 4:3 förhållande som inte är optimalt, då antalet mindre byråer skiljer sig från 
antalet större byråer. Dock ansåg vi att detta inte var något problem i denna studie, då 
tre intervjuer på större byråer ansåg vi vara tillräckligt för att kunna dra slutsatser. 
Dock är vi väl medvetna om att det krävs fler än sju intervjuer för att kunna göra 
generaliseringar om hur det skiljer sig mellan mindre och större byråer angående hur 
de arbetar för ett oberoende, varför de arbetar på det sätt som de gör, samt hur detta 
har förändrats över tid.  

3.7.1 Källkritik 

De artiklar som har använts som stöd för denna uppsats är alla vetenskapligt 
utformade och kommer från vetenskapligt granskade publikationer. Dock har det 
använts en och annan tidningsartikel, vilket inte har fullt lika hög 
tillförlitlighet.  Detta anser vi inte vara något problem då dessa har använts till att få 
fram bakgrundsfakta om “Enronskandalen” som var väl uppmärksammad och 
informationen som användes hämtades för att skapa vår inledning och ingår alltså inte 
som teoretisk utgångspunkt. Det har även använts litteratur som vi ansåg var relevant 
för denna studie såsom lagstiftningar och rekommendationer.   

De artiklar som uppsatsen baseras på behandlar inte svenska förhållanden eftersom 
det inte hittades några svenska studier på området, men de utländska artiklarna ansågs 
ändå lämpliga och relevanta för denna uppsats. Eftersom de belyser de faktorer som 
varit av intresse för undersökningen samt även då dessa studier är gjorda i länder som 
tillämpar ISA, (Hassan, 2010), (Australian Government, 2012), (Malaysian Auditing 
Manual, 2009) vilket även Sverige gör. Då de revisionsbyråer som inkluderas i denna 
undersökning och de byråer som låg till grund för den tidigare forskningen, tillämpar 
samma regelverk. Det medför att de aspekter som tagits upp i tidigare studier därmed 
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är intressanta även för denna studie. Dock går det att diskutera huruvida de kulturella 
skillnader som råder mellan Sverige och övriga länder som artiklarna behandlar har 
för påverkan på tillämpningen av ISA, det vill säga hur revisorer praktiskt arbetar för 
ett oberoende. Det kan också skilja sig i olika länder hur strikt man följer 
lagstiftningen, då i ett land med hög korruptionsgrad kan lagstiftningen tas mindre på 
allvar. Detta kan således skilja sig mellan Sverige och dessa länder, vilket gör att 
artiklarna mister lite av sin relevans. Dock anser vi att oberoendeproblematiken och 
de faktorer som påverkar revisorers oberoende inte borde skilja sig alltför mycket från 
land till land, men arbetssättet för att upprätthålla ett oberoende kan vara olika. På 
grund av avsaknaden av svenska studier på området kan denna studie bidra med det. 
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4. Empiri 
I detta kapitel sammanställs respondenternas åsikter med utgångspunkt i de 
intervjuer som gjorts. Inledningsvis visas resultatet från intervjuerna på de små 
byråerna på små orter. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna på de stora 
byråerna. Slutligen visas en tabell som sammanfattar empirin. 

4.1 De små revisionsbyråerna 

4.1.1 Oberoendet 

Oberoendet handlar för respondenterna om att gå tillbaka till sig själv och undersöka 
huruvida man kan handla fritt eller om det uppstått en för nära relation till klienterna, 
det vill säga att ständigt pröva kundrelationerna eller om det finns omständigheter 
som kan påverka möjligheten för ett fortsatt samarbete. Uppdrag där det finns en för 
nära relation är något som i huvudsak inte antas, utan då väljer byrån att istället bistå 
med redovisningstjänster eller andra tjänster. Revisionen lämnas då över till en 
utomstående revisor som det infinns ett samarbete med. På så sätt kan rollen som vän 
och rådgivare behållas utan att det blir en oberoendefråga.  

Även det faktum att oberoendet är ett krav är något som kom till uttryck under 
intervjuerna. Det påpekas hur viktigt detta krav är samt att det är en fråga där 
gränserna inte får tänjas, det ska vara möjligt att påvisa sitt oberoende. För en av 
respondenterna handlar det då om att vid varje uppdrag testa oberoendet och därefter 
dokumentera varför det anses finnas ett oberoende. Dokumentationen innebär då att 
skriva ner och ta ställning till huruvida det finns omständigheter från föregående år 
som kan påverka oberoendet. Skulle det sedan visa sig att det inte finns ett oberoende 
ska uppdraget avsägas eller lämnas över till någon annan för att försöka lösa 
problemet.     

En av respondenterna uttrycker även vikten av att kunna skilja på sin roll som revisor 
och privatperson. För denne handlar det om att aldrig gå ifrån rollen som revisor, det 
vill säga att vara revisor dygnet runt. Det får inte ägas några aktier i andra företag 
eller drivas andra rörelser utan Revisorsnämndens godkännande. Detta för att undvika 
att en konflikt med oberoendet uppstår. Respondenten anser att oberoendet handlar 
om att tänka sig för, att man måste tänka till innan man blir revisor.   

Det lyftes även fram att oberoendet handlar om rena affärsmässiga kontakter. Även 
om vissa kunder är från hemorten och att det finns en bekantskap där sedan tidigare, 
är det viktigt att aldrig arbeta med vänner eller släktingar.    
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4.1.2 Synen på ISA  

Vid intervjuerna framkommer det att respondenterna alla anser att ISA fungerar bra, 
dock ifrågasätts om små företag ska tillämpa samma regler som större företag. “Det 
vore bättre om man hade en light-version så man inte hade ett så tungt regelverk för 
små företag, i vissa avseenden är det lite överdrivet. Det behöver ju inte påverka att 
oberoendet blir fel eller att vissa poster blir fel men man skulle kunna skala bort vissa 
delar av dokumentationen, du skulle ändå få lika bra rapportering och i vissa 
avseenden kanske bättre. De skulle kunna ha en bra modell för små och en för stora 
företag.” är en av respondenternas reflektion.  

Det framkommer att ISA är en stor förändring från Revisionsstandard (RS) eftersom 
att regelverket är mer omfattande.  “Jag tycker ISA är bättre än vad RS var, RS var 
väldigt luddigt, ISA är mer strukturerat och lättare att tillämpa när man väl kommer in 
i det, i RS arbetade man mer efter praxis”, säger en respondent.    

4.1.3 Klienter och kundrelationer 

Vid intervjuerna kom det fram att kundrelationerna oftast är långvariga, men där det 
både finns kunder som revisorerna nyss har inlett ett samarbete med och kunder som 
de hade haft sedan starten. Ofta finns kunden med från det att de startade sitt företag 
till dess att de väljer att sälja eller lägga ner företaget, och det är då samma revisor 
som arbetar med kunden år efter år. Kundkretsen centreras till stor del till orten, men 
det fanns även en del kunder utanför denna, men dessa ligger benägna inom en 
geografisk radie på 10-15 mil från orten. Samtliga respondenter bor i samma ort som 
de arbetar i och deras samarbeten med klienter startas genom kontaktnät. Det framgår 
även att de under sin tid på orten byggt upp personliga förbindelser med både banker 
och företag, och att mycket bygger på det faktum att man känner folk och personligen 
träffar företagarna.  

“Det som kan påverka är om det uppstår vänskapsband om man kommer för nära 
varandra, då kan det vara ett hot. Det kan också vara att man till exempel inte får låna 
pengar av varandra eller ha något annat som gör att man kommer för nära varandra, 
eller släktskap. Jag har hela tiden med mig vad som krävs” är en av respondenternas 
reflektion över kundrelationerna och oberoendet.  

En respondent anser att det är viktigt att hela tiden själv tänka på att inte komma för 
nära klienten vid ett längre samarbete. Respondenten säger även att det trots en längre 
kundrelation är ytterst sällan som klienten och revisorn också träffas i olika sociala 
sammanhang. Det har hänt någon enstaka gång, men det sker huvudsakligen på 
affärsmässiga sammankomster. Klienten besöker byrån en eller två gånger om året 
och går igenom bokslut samt revision, det vill säga i affärsmässiga syften, och då 
beskrivs det att vänskapshotet brukar ge sig självt. Mycket av kontakten med vissa 
kunder sker även via telefon, varpå de personliga mötena försvinner. Det 
framkommer att det i viss mån förekommer samtal av social karaktär, exempelvis 
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genom frågor kring hur det är hemma, dock är det främst revisionen det handlar om. 
De små byråerna använder sig inte av revisorsrotation, de som var en enda revisor på 
byrån har inte möjlighet och de som har möjlighet att genomföra detta avstod ändå 
från det.   

En annan respondent påpekar även att de som revisionen utförs åt är inte några som 
de umgås med till vardags. För att skilja på rollen som revisor och vän måste en gräns 
dras, det handlar om att lära sig att leva med två separata roller. Dock sägs det under 
intervjuerna att det trots allt har en tendens att bli något personligt på grund av hur 
arbetssituationen ser ut, men att det skiljs väldigt noga på att vara personlig och att 
vara partisk. Det föreligger samma professionalitet oavsett om kundrelationen varat i 
tio år eller om det är en helt ny kund; “Jag är lika professionell även om jag har 
arbetat med samma kund i 10 år som jag är med en ny kund. Det finns många fördelar 
med att ha ett långvarigt samarbete, man får en bättre öppenhet sinsemellan. Man kan 
också känna på sig om det inte funnits några konstigheter tidigare så kan man ha ett 
annat förtroende även om man måste vara uppmärksam. Men risken är mindre om 
man har en bra kännedom och kontakt med kunden. Lär man känna företaget mer så 
får man lättare att hitta nya infallsvinklar och kunna se att nej det där känns inte 
riktigt okej. Samma rättvisande bild ska deras rapport ge, det är A och O, både för 
kundens egen del, för tredje man och även för mitt eget vidkommande. Jag kan ju inte 
klara mig om något uppdagas. Jag vet ju att jag riskerar mitt eget yrke och det är ju 
inget jag vill.”  

En av respondenterna belyser även fördelarna med en relation till kunden, denne 
menade på att det blir lättare att vara rak och ärlig när det föreligger en relation. Dock 
är det gemensamt för samtliga respondenter att inte vilja riskera oberoendet, och 
därmed sitt yrke, på grund av en för nära relation med en kund.    

4.1.4 Revisorsarvodet i förhållande till byråns totala intäkter 

Antalet reviderade uppdrag per revisor på ett år varierar mellan ungefär 100-200, och 
samtliga arbetar mestadels med mindre företag, dock finns det även en del medelstora 
företag med i klientbasen samt att en av revisorerna arbetar med en stor kund. 
Byråerna arbetar med andra ord med små, men många kunder.  

En av respondenterna påpekar att arvodesberoendet är något som alla revisorer måste 
pröva, och beskriver det då som att en kund inte får generera arvoden som är 
tillräckligt stora för att skapa en benägenhet att släppa igenom något på grund av att 
byrån vill ha intäkterna kunden medför. Det tas även upp att byrån enbart arbetar med 
mindre företag vilket resulterar i att arvodena i stort sett ligger under en procent av 
byråns totala intäkter, det finns något fall där arvodet uppgick till fyra procent vilket 
ändå är godtagbart.    

Det visas ett exempel på ett uppdrag som genererade 12 000 kronor i arvoden per år, 
vilket motsvarade en procentsats som understeg 0,1 procent. Respondenten visar då 
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på att transaktionerna var rent affärsmässiga samt belyser hur oväsentlig denna 
summa var i förhållande till byråns totala intäkter.  

4.1.5 Byråernas oberoendeanalys 

De mindre byråerna arbetar alla med revisionsprogrammet Norstedts Revision. 
Arbetssättet i Norstedts ser ut som sådant att man vid varje nytt uppdrag börjar med 
att fylla i grunduppgifter och sedan börjar revisionen. Grunduppgifterna kan 
exempelvis handla om upplägget hos kunden. Detta är något som en av 
respondenterna såg som det första steget vid prövningen av oberoendet, i och med att 
det då tas upp hur ägarstrukturen ser ut, exempelvis om ägarna är koncentrerade till 
ett fåtal personer eller om det är en eller två aktieägare. Därefter behandlas något som 
kallas för bokföringsorganisation, det handlar om huruvida det är någon som hjälper 
till med bokföringen eller om det finns en avdelning för detta.  

Därefter går proceduren vidare till något som kallas för riskbedömning och 
riskhantering, det är där oberoendeanalysen behandlas. Där tar man upp eventuella 
hot mot uppdraget, självgranskning, vänskap, egenintresse, partställning, skrämsel 
och övrigt. Vid punkten uppdragets omfattning ska det fyllas i vad uppdraget innebär, 
exempelvis enbart revision. Hotet om självgranskning blir exempelvis aktuellt vid 
kombiuppdrag, det finns då speciella regler som säger att de som gör bokföring och 
bokslut inte får vara inblandade i revisionen. En respondent beskriver det som “då tar 
jag ställning till det här; ja men det beror på att uppdraget sköts utav vissa personer 
och sedan har jag hjälp av en assistent men denne har inte hjälpt till med bokslutet. Då 
har man tagit ställning till det här, och det är helt okej att göra så.” Vid egenintresset 
ska man ta ställning till om det kan utgöra ett hot, det finns då stödfrågor i 
programmet som exempelvis behandlar icke-ordinära affärsmässiga transaktioner och 
ekonomiska mellanhavanden. Man tar även upp aspekter som berör arvoden, då 
dokumenteras det hur stora arvoden uppdraget genererar samt hur dessa står i 
förhållande till byråns totala arvoden. Det tas då fram en procentsats som indikerar på 
hur viktigt uppdraget är för byrån, och därefter ska det så tas ställning till detta. 
Vidare ska det dokumenteras hur det tagits ställning gällande partställning, vänskap 
och skrämsel. Exempelvis kan det skrivas under vänskap “inga relationer, utan bara 
rent affärsmässiga.”. Så beskrivs hela oberoendeprövningsprocessen av en av 
revisorerna.        

Vidare beskrivs också att det på en utav byråerna finns en komplettering till detta. 
Skulle fallet vara så att det i oberoendeanalysen framkommer att oberoendet inte är 
helt uppfyllt finns det då en checklista med relativt enkla, men många frågor. Ett 
exempel på en sådan fråga kan vara; “Har händelser inträffat som ändrat vårt tidigare 
ställningstagande om oberoendet?”, det finns då ett ja- och ett nejalternativ.   

En respondent belyser en fördel med Norstedts revisionsprogram till skillnad från 
Visma och Hogia, vilken är att “det finns mer automatiseringar i Norstedts som gör att 
jobbet går snabbare”.  



Örebro Universitet  2014-01-16 
 

34 
 

Arbetssättet för ett oberoende beskrivs även av en revisor på detta sätt: “Det sitter 
egentligen i huvudet, när vi jobbar i vårt revisionsprogram finns det stödfrågor främst 
för minnets skull. Men egentligen är det jag själv som måste känna till vad som krävs 
för att vara oberoende. Jag dokumenterar utifrån det.” Detta tycks vara en allmän 
uppfattning bland respondenterna att det är svårt att sätta fingret på hur man är 
oberoende, det är en sorts känsla eller tanke som finns med i bakhuvudet såväl under 
arbetstid som privat. Alla revisorerna talar om den årliga oberoendeprövningen som 
görs på varje kund för att säkerställa att inget som kan påverka oberoendet har 
inträffat under året och man kontrollerar om man fortfarande är oberoende.  

4.1.6 Förändring över tid 

Under samtliga intervjuer framkommer det att själva arbetssättet för en oberoende-
revision har förändrats på så vis att det har blivit mer dokumentation än tidigare. 
Själva oberoendetänket anses inte vara annorlunda nu än tidigare, men i stället för att 
“ha det i huvudet” har det blivit viktigt att dokumentera sitt oberoende.  

Det lyfts fram att fokus har förändras något, dokumentationen samt även 
formuleringen sker för att utomstående ska kunna undersöka huruvida oberoendet har 
prövats. Tidigare har det inte varit så. En respondent beskriver att grunden inom 
individen inte förändrats, samma tankesätt gäller. Det påpekas även att det rent 
praktiskt sett fungerat på samma sätt men att regelverken styrt upp mer och mer. Det 
är även nu exakt samma regler som gäller oavsett om det är ett väldigt litet företag 
eller något av de allra största företagen som byrån utför revisionen åt. Detta uttrycks 
som något betungande för byråns klienter då dessa inte får ut så mycket av alla krav.  

En annan aspekt som tas upp av en respondent var att det har blivit mer strikt nu än 
det varit tidigare, oberoendet var ingenting som togs på allvar. Förr kunde revisorer 
exempelvis dela lokaler, faxmaskiner och liknande med redovisningskonsulter från ett 
annat företag, detta är något som inte accepteras i dagsläget. Oberoendet var inte 
heller något som det togs så hårt på, vilket skiljer sig från hur det numera ser ut. 
Respondenten beskriver det som att om oberoendet ifrågasätts idag är personen i fråga 
illa ute. Vidare uttryckte respondenten även att ISA varit en bidragande faktor till att 
oberoendefrågan skärpts.    

4.2 De stora revisionsbyråerna 

4.2.1 Oberoendet 

I likhet med de små byråerna är en av respondenternas uppfattning om oberoendet att 
det handlar om vilka moraliska spärrar som revisorn har, exempelvis beskrev 
respondenten sig själv som en person som gärna följer regler och lagar.  Det talas 
även om att oberoendet handlar om att hela tiden vara opartisk. Det ska alltid gå att ha 
en egen uppfattning i diverse frågor.  
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Ytterligare en likhet är att revisorn ska känna sig bekväm att komma med synpunkter, 
att känna att det går att agera fritt. Här lyfts det även fram att det går att påstå sig vara 
oberoende i situationer där det kanske är svårt att faktiskt vara det, men att detta då 
finns reglerat i lagtext. I exempelvis aktiebolagslagen finns situationer där det har 
bestämts att det inte går att upprätthålla ett oberoende. Vidare diskuteras det att om 
revisionen skulle utföras åt en vän eller liknande kan det upplevas som jobbigt att 
komma med vissa synpunkter, och att revisorn då inte kan anses som oberoende.     

Det framgår även att oberoendet inte var något som respondenterna var villiga att 
riskera, då detta skulle slå tillbaka på dem personligen. 

4.2.2 Synen på ISA 

Synen på ISA skiljer sig från de små byråerna i och med att den gemensamma 
uppfattningen bland samtliga respondenter på stora byråer är att införandet av 
regelverket inte har inneburit någon större förändring. I jämförelse med RS som 
tidigare användes anses det inte vara en särskild stor övergång. En uppfattning är att 
RS varit ISA-anpassad, och att den egentliga skillnaden kom vid övergången från 
Revisionsprocessen, som var det rådande regelverket innan RS implementerades.   

En aspekt gällande ISA som tas upp är att detta regelverk är enklare att läsa, det finns 
mer konkreta exempel på hur saker och ting ska göras, hur saker och ting kan 
resoneras kring samt hur uttalanden ska ske. Detta stämmer överens med vad 
respondenterna på de små byråerna anser. Kraven har funnits informellt tidigare men i 
och med ISA blev de även nedskrivna. En av revisorerna på de stora byråerna 
beskriver det som “Egentligen kanske det inte är så stora skillnader i sak men man 
satte ner det på pränt, så det var mer som ’tänk på det där med arbetsfördelningen’ 
men sen blev det plötsligt som vattentäta skott.” 

På en av byråerna visar det sig att de länge arbetat utifrån ISA, trots att det funnits 
vissa regelverk i Sverige har byråns företagsmetodik varit mer lik ISA än de regelverk 
som funnits. Respondenten beskriver ISA som en något hårdare tolkning.  

En av respondenterna förklarar att de tillämpat Analysmodellen redan innan ISA 
infördes, vilket medfört att skillnaderna vad gäller oberoendefrågan inte blev så stora. 
Dock tror respondenten att revisionsbranschen kommer att förändras på grund av ISA, 
gränserna för vilka som måste ha en revisor har höjts och denne tror även att de 
kommer höjas mer i framtiden. Denne tror att revisorer då kommer gå från att vara 
granskare mot att mer vara rådgivare och att det kommer bli mer konsultationer, 
vilket då tros medföra att oberoendeproblematiken försvinner. Respondenten tror 
även att ISA kan komma att medföra att skatteverket kommer ta över den granskande 
rollen.  

Revisorerna som arbetar på de större revisionsbyråerna är alla positivt inställda till 
ISA, eftersom de tyckte att ISA är lika tillämpbart på de stora som de små företagen. 
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Detta skiljer sig från de små byråerna, där det framfördes att det vore bra att ha olika 
regler för små- och stora företag.  

4.2.3 Klienter och kundrelationer 

Under intervjuerna visade det sig att klienterna som byrån arbetar med är centrerade 
till länet där byrån är verksam. Kundrelationerna är i regel långvariga för två av 
respondenterna, där de har klienter som de hade arbetat med i stort sett från sin första 
dag som revisor. Medan den tredje respondenten är ganska ny i revisorsyrket och har 
därför inga långvariga samarbeten med klienter än, men poängterar att på själva byrån 
var kundrelationerna även där långvariga, där vissa har arbetat med en del av sina 
kunder i 30-40 år. Även på de mindre byråerna är klientsamarbeten i regel långvariga. 
Det nämns också att det är lättare att knyta närmare band med sina klienter om 
företagen är ägarledda, kontakten blir närmre och rådgivning om hur förvaltningen 
ska skötas kan förekomma. Det förekommer inte heller någon revisorsrotation på de 
stora byråerna utan de har samma kunder år efter år i likhet med de små byråerna. 

Det visade sig även att två av respondenterna inte ursprungligen kom från orten de 
arbetade på, och att fördelen med detta var att det då inte fanns personliga kontakter 
som kunde påverka oberoendet.    

En respondent förklarar att det vid längre kundrelationer krävs att tänka till och gå 
tillbaka till sig själv när man fyller i oberoendeformulären. Till skillnad från de små 
byråerna finns det även kvalitetskontroller som görs både internt och av 
revisorsnämnden, vilket resulterar i att de är noga med att göra korrekta uttalanden, 
eftersom de inte vill hamna i en otrevlig situation. Vidare sas det att om det blir så att 
klienten och revisorn träffas i alltmer sociala sammanhang och det uppstår en 
situation där det inte längre går att känna sig bekväm lämnas uppdraget över till en 
kollega. Byrån går då inte miste om några intäkter. Respondenten behöver inte heller 
oroa sig över sin anställning eller lön oavsett om kunden tillhör denne eller någon 
annan på byrån. Det framgår även att det är sällan som en kund behöver lämna byrån, 
utan det går ofta att lösa det inom byrån. Respondenten förklarade även att det var 
fördelaktigt att kunna kliva av ett uppdrag om det är så att situationen blir obekväm på 
grund av oberoendet.   

Övriga respondenter betonar också att om de känner sig obekväma med att utföra ett 
uppdrag på grund av diverse orsaker såsom för nära kundrelationer kan dessa i den 
mån det går lämna över uppdraget till en kollega, vilket gör att byrån inte behöver 
tappa kunden i första hand. 

En annan respondent anser att det föreligger en professionalism som är viktig att 
bibehålla där revisorn inte får fatta ett beslut som denne annars inte skulle göra till 
följd av en bra relation till kunden. Om kunden förväntar sig en speciell behandling 
för att “vi är ju kompisar” så är det inte ett uppdrag som ska fullföljas, då får kunden 
söka sig till en annan revisor. En reflektion som görs under en intervju var att det är 
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lättare att utveckla en vänskapsrelation med en kund som tillhör ett ägarlett företag 
eftersom revisorn kanske även fungerar som rådgivare vid exempelvis plånboksfrågor 
och lär därför känna dessa klienter mer ingående. Dock påpekas vikten av att inte 
skapa en relation som resulterar i att råd ges som kan hota oberoendet. För att undvika 
detta förklaras det för kunden varför det inte går att göra på vissa sätt, och detta blir 
då sällan ett problem. 

4.2.4 Revisorsarvodet i förhållande till byråns totala intäkter 

De större revisionsbyråerna har blandad kundkrets med lite mindre, medelstora och 
större företag, vilket skiljer sig från de små. Två av tre respondenter på de stora 
byråerna svarar att de hade mellan 150-220 revisionsuppdrag per år, vilket en av 
respondenterna uttrycker som överkant för revisionsbranschen gällande större företag, 
medan en revisor enbart har ca ett tjugotal revisionsuppdrag.  

Det framfördes att respondenterna inte är direkt beroende av sina klienter eftersom de 
får samma lön oavsett om de är tvungna att avsäga sig ett uppdrag eller inte.  Som 
byrå anser en respondent att de inte heller är beroende av arvodena, då denne 
uttrycker sig på följande sätt; “Vi har inga kunder som är så viktiga för oss gällande 
arvodena, byrån står aldrig och faller med en kund och jag har min lön.”  

4.2.5 Byråernas oberoendeanalys 

Oberoendeanalysen skiljer sig mellan små och stora byråer på så vis att de stora 
byråerna har mer egenutvecklade program och mer omfattande oberoendeanalys.  

En av respondenterna förklarar att byråns oberoendeprövning ligger utanför själva 
revisionsprogrammet. Det görs en intern kontroll world-wide vid uppstarten av ett 
uppdrag och därefter årligen för varje företag som de reviderar åt. Denna kontroll 
inleds med att man skriver in företagets namn i en databas och därefter gör en sökning 
på företaget. När denna sökning görs kan det exempelvis uppdagas att en klient har en 
koppling till byrån på ett internationellt plan, samt även hur denna koppling ser ut. 
Därefter fyller revisorn i om byrån utför några övriga tjänster för kunden, såsom 
redovisningstjänster etcetera.  Systemet visar sedan om huruvida det råder några som 
helst omständigheter som hotar byråns oberoende ifall byrån skulle revidera åt det 
företaget.  

Om det uppdagas hot mot oberoendet får revisorn ta ställning till hur denne ska agera 
för att eliminera hoten till obetydlig nivå utifrån byråns policy. “Efter allt det där ska 
jag fylla i en ruta med fritext att jag har organiserat uppdraget på det här sättet så att 
ingen som jobbar med redovisningstjänsterna ingår i revisionsteamet, jag har prövat 
frågan om jäv mot aktiebolagslagen och så vidare, och mot bakgrund av det här anser 
jag att hotet mot oberoendet reducerats till en minimal nivå och att uppdraget kan 
accepteras.” Dock är denna prövning inte allt utan det skickas vidare till en reviewer 
som är en av kollegorna på byrån, varav dessa är 4-5 stycken som har blivit utsedda. 
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Denne tittar igenom prövningen och gör sin bedömning om uppdraget kan 
genomföras eller inte. Om denne inte anser att uppdraget kan accepteras eller om 
revisorn har fyllt i något hot som denne inte har eliminerat i tillräcklig utsträckning, 
går ärendet vidare till en “riskmanagement-partner” som gör sin bedömning. Dennes 
bedömning avgör sålunda om uppdraget kan accepteras eller inte. Om det accepteras 
fås ett kundnummer som krävs för att inleda revisionsarbetet. Denna process måste 
följaktligen göras om för varje år, om inte fås inget nytt kundnummer och det går inte 
att arbeta med kunden.  

Utöver detta system finns även riktlinjer som tyder på vad som får och inte får göras, 
samt riktlinjer för tänkbara motåtgärder. Ett exempel på en sådan lösning är att det tas 
in ett andra utlåtande. Riktlinjer för när man bör avsäga sig uppdraget finns även. 
Dessa riktlinjer baseras på lagstiftning men anses ändå som något striktare. 
Respondenten har den uppfattningen att byrån gärna gör sitt yttersta i frågor som 
dessa.    

De övriga två byråerna har även de interna kontroller via sina egna databaser vid 
antagandet av ett nytt uppdrag, men dessa kontroller görs inte om varje år som 
ovan.  På den ena byrån görs denna interna kontroll över hela företaget enbart för 
större kunder där de har en policy att ta fram fakta om kunden och stämma av det 
centralt med jurister och så vidare. Om företaget har utländska dotter- eller 
moderbolag görs denna interna kontroll över hela världen.   

Den ena byrån delar upp sina kunder i kanal 1 och 2, där kanal 1 är revisionskunder 
och kanal 2 kan vara konsultationskunder som inte kräver samma oberoendetänk.  För 
de kunder som tillhör kanal 1 prövas oberoendet årligen genom att det i början fylls i 
ett papper som byrån själv har upprättat och som utgår från SRS Analysmodell. På 
detta papper konstateras det hur uppdraget ser ut, det vill säga vem som upprättar 
bokslut, revisionen, görs konsultationer till kunden etcetera. Revisorn ska även ta 
ställning vid upprättandet av pappret om det finns något som kan hota oberoendet. 
Det tas upp att det inte enbart var oberoendet som helhet som var viktigt att ta 
ställning till, utan det synliga och det faktiska oberoendet. I slutet av varje uppdrag 
görs även då en oberoendeanalys, men den består av andra frågor än den första.  

Oberoendeprövningen för de mindre företagen görs årligen även i 
revisionsprogrammet Hogia, men för de större företagen har denna 
oberoendeprövning en egen layout. Denna egna layout är en revisionsprogramvara där 
oberoendeanalysen även där utgår från Analysmodellen. Respondenten ser därför att 
oberoendeprövningen inte skiljer sig så mycket för större och mindre företag. Att det 
inte gör detta ser respondenten inte som något problem; “Det är nog bra att det i 
grunden baseras på samma modell”.  

En respondent redogör även att de arbetar utifrån FAR, det beskrivs där hur 
oberoendehot ska hanteras. Byrån följer analysmodellen och kontrollerar oberoendet 
varje år samt innan ett uppdrag accepteras. Respondenten säger även att det är 
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någonting som måste tänkas på under hela arbetsprocessen. Vidare framkommer det 
att även Hogia revision används vid revisionen för de mindre företagen, men att det 
ska användas mer av ett egenutvecklat program. Programmet används redan för de lite 
större företagen, men ska alltså även implementeras mer på de mindre företagen. Det 
är framtaget i USA, men anpassat till svenska förhållanden. I detta program är 
oberoendet det första steget, det ska då finnas en ifylld analysmodell och ställning 
kring oberoendet ska tas innan arbetet kan fortlöpa. Ställning ska tas igen i slutet av 
arbetsprocessen, där det då uppkommer nya frågor att besvara.  

Interna policyers och interna kvalitetsuppföljningar är även något som används. En 
respondent förklarar att det finns interna policyers som behandlar oberoendeområdet, 
där det exempelvis finns angivet att vissa tjänster inte får utföras åt revisionskunder. 
En annan respondent förklarar interna kvalitetsuppföljningar som ett sätt att bland 
annat försäkra sig om att all dokumentation finns för samtliga uppdrag samt att 
uppdragsorganisationen är korrekt, om detta inte är fallet så kritiserades detta.  

4.2.6 Förändring över tid 

Två av respondenterna på de större byråerna har varit i branschen en längre tid och 
kan se en markant skillnad på dokumentationen av oberoende i jämförelse med hur 
det tidigare har sett ut, vilket är en uppfattning som delas med respondenterna på de 
små byråerna. Dock har den tredje respondenten på de stora byråerna inte så många 
års erfarenhet av revisorsrollen, vilket leder till att denne inte kan uttala sig direkt om 
några skillnader. En respondent anser även att arbetsprocessen kring oberoendet har 
förändrats, exempelvis genom att oberoendeprövningen på den byrån bland annat ska 
gå igenom en reviewer årligen för att arbetet med kunden ska kunna fortlöpa. 

En respondent förklarar att oberoendet tidigare inte var något som behövdes noteras, 
utan det var mer något som var och en skulle ha med sig. Innan Analysmodellen 
tillkom fanns det i RS ett krav på att revisorer skulle vara oberoende, men det fanns 
inget krav på att detta skulle dokumenteras.  

En av respondenterna uttalar sig om denna ökning i dokumentation på sin byrå 
angående oberoende på detta sätt; “Absolut, det är mils skillnad. När jag började hade 
vi inte ens det där pappret, vi hade inte ens Analysmodellen på papper. Det fanns 
inget dokument som hette analysmodellen, den kom ju med den här Enronskandalen i 
USA. Under mina 8 första år här så fanns det inget sådant överhuvudtaget. Krav på 
oberoende fanns ju även i Revisionsprocessen men det fanns ingen dokumentation av 
vilka ställningstaganden man gjorde. Inte någon alls. Jag satt faktiskt igår och skulle 
ha tag på en gammal rekommendation som gått ur tiden, jag skulle ha tag på vad det 
stod i den. Så jag letade fram en FARs samlingsvolym från 1995 tror jag, den var två 
centimeter tjock ungefär. Nu är ju motsvarande regelverk för det första uppdelade i 
två böcker, för det här var ju både redovisning och revision i dessa två centimetrar 
och nu är det uppdelat i två böcker som är fem centimeter vardera. Så hela regelverket 
för vår bransch har ju exploderat under den här tiden som jag har varit i branschen.” 
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Vidare förklarar denne att de enbart hade enklare oberoendegenomgångar varje år för 
bara några år sedan där de då hade ett dokument som var gjort i programmet Word 
och som enbart var ett blad. Det pappret fylldes i för att sedan skrivas ut och placeras 
i en pärm. Respondenten beskriver därefter det rådande systemet som extremt, där det 
är upp emot tio sidor som måste fyllas i.  

En åsikt kring detta är att det kan bli en administrativ börda men att det i grund och 
botten är bra, och har ett gott syfte. Resterande anser även dem att omfattningen av 
dokumentationen som krävs idag för att dokumentera ett oberoende är berättigat.   

4.3 Sammanställning av intervjuerna 

Nedan visas en tabell som är en sammanställning av empirin från intervjuerna, där det 
visas vad de olika revisorerna framförde. De faktorer som tas upp i 
sammanställningen baseras på den framtagna analysmodellen för att tydliggöra 
empirin för att sedan underlätta för analysen.  

(Förklaring till tabell 1: Till vänster visas vilken faktor som menas. Till höger i 
tabellen är det indelat i liten byrå på mindre ort, och stor byrå för att kunna se likheter 
och skillnader. Siffrorna 1-7 står för vilken av intervjuerna som kryssen gäller. Med 
ett X menas att det framkom vid intervjun.) 

 
Tabell 1:  

Sammanställning intervjuerna 
Liten 
Byrå 	  	  

Stor 
Byrå 

	  	   1 2 3 4 5 6 7 
Oberoendeanalys               
Arbetar med Norstedts x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
Arbetar med eget utformat program 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Tycker att analysmodellen är bra att använda vid prövning av 
oberoendet x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Tycker att ISA fungerar lika bra på små och stora klientföretag 
gällande oberoende 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Varför de arbetar som de gör  

	   	  
	   	   	   	   	  

Arbetssättet följer lagstiftning och standards x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Byrån strävar efter att vara i framkant  	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Oberoendet 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Betonar att det gäller att gå in i sig själv och testa sitt oberoende 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Lägger tyngden på det faktiska oberoendet (att man anser sig själv 
vara oberoende) 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Betonar att det gäller att visa sig oberoende i form av dokumentation 
och dylikt x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
Lägger tyngden på det synliga oberoendet (att omvärlden uppfattar 
denne som oberoende) x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
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Tiden som revisorn spenderar med klienten, vänskapsband och 
revisorsarvoden 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Arbetar med små och medelstora företag x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Arbetar med stora företag 	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	  
Har en hel del långa samarbeten med klienter  x	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	  
Anser att man måste skilja på rollen som revisor och vän x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Arbetar inte med skäkt och vänner  x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Anser inte att tiden som revisorn spenderar med klienten äventyrar 
dennes revision x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Framför att de vill införa revisorsrotation för att reducera 
vänskapsbanden mellan revisor och klient 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Revisorn har minst 100 revisionsuppdrag per år x	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	  
Revisorn har minst 200 revisionsuppdrag per år 	  	   x	   	  	   x	   	  	   x	   	  	  
Kan lämna ifrån sig uppdraget till en kollega om denne inte 
personligen känner sig oberoende 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Byrån förlorar intäkt om den enskilda revisorn inte kan behålla 
uppdraget x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
Byrån förlorar intäkter om den byrån inte kan behålla uppdraget x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Det föreligger ett egenintresse för revisorn att behålla uppdraget  x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
Förändring över tid 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Arbetat över 10 år i branschen x	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	  
Tycker att övergången till ISA var enkel 	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
Tycker att dokumentationen har ökat markant x	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	  
 
Sammanfattningsvis är revisorerna på de små byråerna eniga på samtliga punkter i 
sammanställningen, med undantag av antalet reviderade uppdrag per revisor per år, 
samt att en av de små byråerna även arbetar med stora kundföretag, medan övriga inte 
gör det. Antalet reviderande uppdrag skiljer sig på så sätt att två av revisorerna har 
mellan 100-200 uppdrag per år, och de övriga två revisorerna har mer än 200 uppdrag 
per år.  

Revisorerna på de stora byråerna är även de eniga på de flesta punkter i 
sammanställningen.  Dock skiljer det sig på vissa. En av revisorerna har inte långa 
samarbeten med sina klienter, medan övriga har det. Denne revisor har inte arbetat 
mer än tio år i branschen, medan övriga revisorer har det. Den revisorn har inte heller 
sett en markant ökning av dokumentationen som övriga två har. Samma revisor skiljer 
sig även från övriga på så vis att den har minst reviderande uppdrag per år, det vill 
säga mindre än 100 stycken. En av de övriga revisorerna på de stora byråerna har 
mellan 100-200 uppdrag per år och den tredje revisorn har fler än 200 uppdrag per år.  
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5. Analys 
Här presenteras en analys av insamlad data som diskuteras med utgångspunkt i 
begreppen i den teoretiska referensramen, analysmodellen samt frågeställningen.  

5.1 Synen på oberoende 

Något som observerades under intervjuerna var att de små byråerna fokuserade mer 
på att upprätthålla ett synligt oberoende, eftersom det betonades att oberoende för 
dem var att de skulle kunna styrka för allmänheten att de var oberoende genom 
dokumentation och dylikt. Det var även viktigt att skilja på rollen som revisor och vän 
för att kunna upprätthålla en synlig opartiskhet i sin revision där denne inte 
äventyrade sin roll som revisor. Respondenterna på de stora revisionsbyråerna 
betonade istället mer det faktiska oberoendet. Eftersom det var viktigt för dem att 
faktiskt vara oberoende, där de gick in i sig själva och kände efter om det fanns 
faktorer som kunde påverka deras oberoende. Känslan av att själv känna sig 
oberoende var det som betonades.  Det kan ha göra med att de stora byråerna har ett 
mer allmänt accepterat rykte där byråns namn fungerar som ett varumärke. De är 
internationella byråer som har en trygg bas där de inte behöver “jaga” sina kunder. 
Medan de mindre byråerna kan vara mer beroende av att uppvisa ett synligt 
oberoende för att kunna vara konkurrenskraftiga, då de är mer beroende av sin 
kundkrets. En annan anledning kan vara att om det skulle uppdagas ett fall där 
oberoendet ifrågasätts på en mindre byrå kan konsekvenserna bli större, exempelvis i 
och med att en mindre byrå inte har lika mycket resurser att använda för att hantera 
situationen. På en större byrå skulle det även kunna tänkas vara så att varje individ 
inte behöver tänka lika mycket på att vara synligt oberoende eftersom att byråerna i 
sig tar hand om detta genom exempelvis de interna policyers som finns, medan de 
enskilda revisorerna på mindre byråer blir tvungna att ta ett större ansvar.  

Att Bakar et al (2005) hävdar att majoriteten av empiriska studier visar på att ju större 
byrå, desto större synligt oberoende eftersom de har en bättre praktisk förmåga och är 
mer motståndskraftiga mot påtryckningar från klienten stöds i sin tur genom 
resonemanget om att de har fler resurser att ta till och kan på så vis bättre hantera 
situationen om det skulle uppstå en oberoendekonflikt. Dock går det att diskutera om 
de har större motivation till att upprätthålla ett upplevt oberoende, då de mindre 
byråerna betonar att det synliga oberoendet är av stor vikt för att kunna överleva på 
marknaden och inte riskera sitt rykte. Därför arbetar de med oberoendet till bästa 
förmåga. De stora byråerna är även de direkt beroende av sitt rykte och strävar därför 
också till att upplevas som oberoende. Dock har de som sagt större resurser att ta till 
och kan därför lättare ligga i framkant gällande sina oberoendeanalyser. På så vis kan 
det upplevas som att de har större motivation än mindre byråer att ha ett upplevt 
oberoende, när det hela egentligen kanske handlar om att de har båda samma starka 
motivation, men olika mycket resurser att ta till.  
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5.2 Oberoendeanalys 

De små byråerna använde sig alla av Norstedts oberoendeanalys, medan de stora 
använder sig av något mer utvecklade analyser. Detta kan leda till att de stora 
byråerna får ett större stöd och arbetar efter tydligare riktlinjer gällande oberoendet, 
som kan tänkas leda till att det blir lättare för de större byråerna att upprätthålla en 
oberoende revision. I och med att de stora byråerna har upprättat egna 
oberoendeanalyser kan det leda till att dessa är bättre anpassade till byrån och deras 
metodik, som i sin tur kan göra att dessa kan fungera bättre än för de små byråerna, då 
de små använder sig av en färdig programvara. De färdiga programvarorna är 
utformade på ett sätt som ska vara applicerbara på alla typer av byråer, vilket kan 
tänkas fungera bra i många situationer, medan i andra kanske det inte fungerar lika 
bra. Det kan således även vara så att det inte har stor betydelse vilket program som 
används vid upprättandet av oberoendeanalysen då alla programvaror som byråerna 
använder sig av baseras på SRS Analysmodell (Revisors Samfundet SRS, 2002). 
Dock skiljer sig frågorna och omfattningen vid oberoendeanalysen sig åt beroende på 
program, vilket kan ha påverkan på hur mycket tid som läggs ned och på vilket sätt 
byrån arbetar för ett oberoende. På mindre revisionsbyråer kan det tänkas att man är 
mer beroende av att den enskilde revisorn har en stark etik och moral medan man i 
lite större byråer har ett komplexare säkerhetssystem med olika kontrollnivåer som 
gör att det blir mindre personberoende, det kan vara en anledning till att de större 
byråerna använder sig av egna system.  Ett egenutformat program kan ge en stor byrå 
med många anställda en större möjlighet att kontrollera sina anställda och se till att 
allt går rätt till när det gäller arbetet för en oberoende revision. På en mindre byrå där 
man kanske bara har två eller tre anställda finns större möjligheter till att kontrollera 
sina medarbetares arbete för oberoende och man kan lita mer till att revisorn själv är 
moraliskt och etiskt korrekt i sin revision.   

En anledning till varför det skiljer sig mellan stora- och små byråer, där de stora 
byråerna använde sig av mer utvecklade analyser än de mindre byråerna, kan vara att 
de stora revisionsbyråerna vill ha mer kontroll på sina revisorer gällande att dessa 
arbetar för att vara oberoende för byråns bästa. De kan vilja ha kontroll på sina 
anställda för att undvika obehagliga överraskningar där revisorns oberoende 
ifrågasätts. Vidare är resonemanget sådant att de stora byråerna använder sig av mer 
utvecklade analyser och processer för att inte riskera byråns rykte och för att alltid 
ligga i framkant. Medan de mindre byråerna har bara en eller ett fåtal revisorer, som 
kan tänkas leda till att det är lättare att kontrollera sina anställda alternativt sig själv 
att byrån är oberoende.   
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5.3 Förändring över tid 

Samtliga respondenter med längre revisorserfarenhet är enade om att arbetssättet har 
förändrats, från att ha varit mer upp till den enskilda revisorn att ha i bakhuvudet att 
denne ska vara oberoende till att det har det blivit mer dokumentation av oberoendet. 
Regelverken för oberoende har stramats upp i takt med att skandaler har inträffat och 
gått från att vara tunna till att vara mer omfattande. Eftersom det har blivit mer fokus 
på dokumentationen kan det således vara så att det synliga oberoendet har fått större 
fokus, då det har blivit viktigt att visa för övriga att man är oberoende vid utförandet 
av revisionen. Medan arbetet för det faktiska oberoendet skulle kunna ses som 
oförändrat, eftersom det även tidigare har varit viktigt att revisorn faktiskt känner sig 
oberoende.  

Respondenterna som arbetade på små och stora revisionsbyråer tyckte att ISA är 
tydligare än RS var som tillämpades tidigare. Dock tyckte de på de mindre byråerna 
att ISA är ett mer omfattande regelverk än de större byråerna. Detta kan vara eftersom 
de stora byråerna är internationella företag, där de förutom att arbeta utefter Sveriges 
lagstiftning även tillämpar internationella standarders som ISA är. Det kan göra att de 
stora byråerna är mer vana att arbeta utefter ISA och ser därför inte att det är lika 
omfattande som de mindre.   

5.4 Faktorer som påverkar revisorers oberoende 

5.4.1 Tiden som revisorn tillbringar med klienten 

Teorin om att utbudet av klienter är färre för små byråer än för större byråer, som i sin 
tur leder till att kundkontakterna blir mer långvariga stöds inte i denna studie, 
eftersom tiden som revisorn spenderar med samma klient inte visade sig skilja sig 
mellan mindre och större byråer. Utan samtliga hade i regel hade långvariga 
kundrelationer med inslag av nyare. Dock kan det vara så att eftersom de större 
byråerna arbetar med mer utvecklade program kan det leda till att det tar längre tid att 
utföra revisionen.  

Att utbudet av klienter skulle vara färre för små byråer än för stora byråer går att 
diskutera. Eftersom vi fokuserade på små byråer på mindre orter var således utbudet 
begränsat för dessa vilket gjorde att byråerna som var verksamma på de allra minsta 
orterna även hade kunder utanför orten. Samtidigt som de mindre byråerna som 
figurerade på aningen större orter hade kunder som mestadels centrerades till orten. 
De stora byråerna hade kunder från staden, men även från övriga länet. Det gör att 
teorin om att storleken på orten påverkar utbudet av klienter inte stöds av empirin. 

Det faktum att de på mindre byråer hade som regel att inte åta sig ett uppdrag där det 
inte förelåg ett oberoende kan då tänkas begränsa utbudet ytterligare. Det kan då 
reflekteras över den oberoendeproblematik som kan uppstå i och med att detta då kan 
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bli en arvodesfråga. I teorin innebär det då att uppdrag utelämnas och därmed förloras 
intäkter, varpå det kan bli svårare för byrån att tacka nej till uppdraget.    

Tiden som revisorn tillbringade med samma klient skiljde sig alltså inte från de små 
och stora revisionsbyråerna. Som framkom av datamaterialet var revisorsrotation 
inget som någon av byråerna tillämpade. Det långa samarbetet mellan kunden och 
revisorn kan då innebära ett hot mot oberoendet utifrån vänskapsperspektivet då en 
långvarig kontakt mellan dessa personer kan tänkas utvecklas till en mer vänskaplig 
relation. Det kan därför tänkas att rotation kan minska risken för att ett vänskapshot 
ska uppstå, vilket den amerikanska kongressen anser (Bakar et al, 2005), dock kan 
rotationen även medföra att kompetens förloras.  

Vad gäller klienterna fanns det dock en skillnad mellan de små byråerna och de stora, 
där de mindre byråerna arbetade i regel med små- och medelstora företag medan de 
stora arbetade även med större företag. Som tidigare nämnt tog Gul upp i sin studie att 
karaktärsdragen för småföretag och dess natur tenderar att skapa en närmre relation 
mellan företaget och byrån (Gul, 1989), som då kan tänkas vara problematiskt för de 
mindre byråerna där majoriteten av kunderna bestod av småföretag som verkade på 
mindre orter. Detta i kombination med långvariga samarbeten kan då innebära att fler 
förutsättningar för att en mer djupgående relation kan skapas. Som Mohamed och 
Habib (2012) säger kan det ge med sig nackdelar såsom att revisorn kan bli för insatt i 
företaget där denne skapar en relation med företaget som sådant som i sin tur kan 
påverka omdömet och i sin tur oberoendet. Det kan även tänkas leda till att när en 
relation skapas kan revisorn lita mer på klienten och då gå mindre djupgående in på 
revisionen. (Mohamed, Habib, 2012) I värsta fall skulle det således kunna göra att 
revisorn värnar om klienten och vill att det ska gå bra för denne, som i sin tur kan leda 
till att revisorn ser mellan fingrarna. Dock visade det sig i denna studie att revisorer 
på mindre byråer har 100-200 uppdrag varje år. Det kan då tänkas att varje uppdrag är 
relativt litet och att det därmed minskar risken för att en relation mellan kunden och 
revisorn uppstår, genom att varje uppdrag varken kräver alltför mycket kontakt med 
kunden eller att alltför mycket tid läggs ner.    

De mindre revisionsbyråerna arbetar i huvudsak med ägarledda företag, där ägaren 
sköter företagets förvaltning, vilket även en av de större byråerna riktar in sig på. Det 
framkom att i ägarledda företag är det lättare att utveckla en vänskapsrelation med 
klienten eftersom revisorn då också kan fungera som rådgivare, och i ägarledda 
företag kan således råden påverka vinsten som då direkt påverkar ägaren, vilket kan 
leda till starkare band med klienten. Detta resonemang stödjer teorin om att mindre 
byråer lättare kan utveckla vänskapsrelationer till sina kunder än större byråer på så 
vis att mindre byråer främst arbetar med ägarledda företag. Dock arbetar de stora 
byråerna även dem till stor del med ägarledda företag, vilket gör att resonemanget 
försvagas.  

Eftersom majoriteten av kunderna på de små byråerna samt på en av de stora är 
ägarledda företag, och därmed inte har en separat förvaltning blir revisorns 



Örebro Universitet  2014-01-16 
 

46 
 

huvudsakliga syfte att kontrollera att skyldigheterna gentemot de principaler som 
innefattas av andra intressenter än ägarna upprätthålls.  

Respondenterna på de små byråerna sa att de fick sina klienter främst genom 
kontakter, vilket skulle kunna ha påverkan på vänskapsbanden mellan revisor och 
klient. Även det faktum att respondenter som arbetade på mindre byråer uttryckte att 
det skapades personliga förbindelser till både banker och företag kan då ses som ett 
hot mot oberoendet, då det kan tänkas att dessa personliga förbindelser kan övergå till 
att vara av mer vänskapligt slag. Detta i kombination med att mindre byråer inte har 
lika utvecklade och utförliga oberoendeanalyser kan då tänkas vara en orsak till varför 
tidigare forskning menar att byråns storlek påverkar oberoendet. Dock framgick det 
av en av respondenterna på en av de mindre byråerna att det ofta förekom kontakt 
med klienter via telefon, vilket minskar de personliga mötena, och kan i sin tur leda 
till att risken att ett vänskapshot bildas reduceras.  

Det går även att diskutera om storleken på orten påverkar vänskapsbanden. Genom 
intervjuerna går det inte att urskilja om det är på det viset, men det går att spekulera i 
huruvida personer som kommer från samma lilla ort har gemensamma värderingar 
och likartade upplevelser som kan tänkas påverka utvecklandet av en förståelse för 
den andra parten och utvecklandet av vänskapsrelationer. Det skulle även kunna vara 
så att på mindre orter där klientutbudet är litet finns det större chans att revisorn har 
någon sorts tidigare relation med klienten, såsom släktskap, att de har träffats i sociala 
sammanhang, att klienten är “vän till en vän” som i sin tur kan hota oberoendet.  

5.4.2 Revisorsarvode 

Ett förhållande som skiljde sig var att de stora byråerna i första hand kan lämna över 
uppdraget till en kollega om denne anser att klientrelationen påverkar dennes 
handlande och att det därmed uppstått ett vänskapshot som hotar oberoendet, medan 
det på små byråer enbart finns en eller ett fåtal revisorer där detta inte är möjligt i 
samma utsträckning.  Då de stora byråerna enbart behöver lämna ifrån sig uppdraget 
till en konkurrent ifall upprätthållandet av oberoendet hotas av byrån i sig, och inte av 
den enskilda revisorn. Det leder i sin tur till att de större byråerna inte nödvändigtvis 
behöver mista uppdraget till en konkurrent utan kan i första hand behålla det inom 
byrån, medan detta kan bli svårt för de mindre byråerna. Eftersom byråerna vill 
behålla arvodet från sina klientuppdrag kan en problematik uppstå för de som är 
mindre, där dessa ställs inför problematiken att avsäga sig uppdraget och förlora 
intäkten eller behålla uppdraget, medan de större byråerna i första hand inte behöver 
förlora intäkten. Det kan tänkas vara så att de mindre byråerna har ett mindre antal 
uppdrag totalt på byrån än de större, vilket skulle kunna göra att dessa blir mer 
beroende av att behålla sina klienter än de stora.  

En annan faktor som kan ha påverkan på om revisorn väljer att behålla uppdraget trots 
att denne känner att oberoendet är hotat är att på mindre revisionsbyråer kan 
revisorernas löner påverkas av byråns intäkter. Går det bra för byrån har det en direkt 
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påverkan på lönen. Detta gäller inte för de stora byråerna, där revisorernas löner inte 
påverkas av om de avsäger sig ett uppdrag. Med utgångspunkt i detta kan slutsatsen 
dras att egenintressehotet kan vara större på mindre byråer, då det personliga intresset 
och vinningen av att behålla sina kunder kan vara större.  

De små byråerna har dock mestadels en kundkrets bestående av företag som inte utgör 
en så stor andel av intäkterna för byrån, vilket kan göra att dessa inte blir direkt 
beroende av en enskild kunds arvoden. Men även de mindre revisionsbyråerna har en 
del lite större företag i kundbasen vilket talar emot detta resonemang. De stora 
byråerna hade också en hel del mindre företag, men även en hel del större och 
medelstora. Detta gör att det går att diskutera hur beroende byråerna blir av intäkterna 
från sina största kunder och hur viktiga dessa då blir för byrån  

Att Gul (1989) menar att revisorsarvodet blir större i proportion till revisionsbyråns 
totala intäkter för mindre byråer stöds inte genom empirin på så vis att de små 
byråerna inte arbetar med några större företag som de stora byråerna gör. Dock 
förkastas det följaktligen inte heller eftersom dessa stora företag inte utgör en alltför 
stor del av de större byråernas intäkter. Både små och stora byråer är väl medvetna 
om att de inte får bli för beroende av ett företags genererade intäkter, och arbetar 
därför efter att inte åta sig kunder som riskerar att byrån blir för beroende. Byråerna 
står därför inte och faller med en kund som var fallet vid Enronskandalen.  
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6. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som dras i denna studie och förslag ges till vidare 
forskning.  
 

Frågeställningen om hur små revisionsbyråer arbetar för ett oberoende och om detta 
arbetssätt skiljer sig från stora byråer, besvaras genom vår första slutsats om att 
oberoendeanalysen skiljer sig åt beroende på om det är en liten eller stor byrå, där de 
stora byråerna arbetar utefter mer utvecklade program som är utformade för att passa 
det egna företaget. De stora byråerna har även egna policys som behandlar 
oberoendet, vilka de anställda ska följa.  

I Sverige arbetar revisorerna efter svensk lagstiftning och ISA vid upprätthållandet av 
oberoende. Vår slutsats är att det är viktigt för byråerna att bevara ett synligt 
oberoende, där omvärlden uppfattar dessa som opartiska för att inte riskera byråns 
rykte. Tänkbara orsaker till att de stora byråerna använder sig av egenutformade 
oberoendeanalyser är för att de ska kunna “styra” så att de anställda revisorerna 
arbetar för ett oberoende enligt byråns policys samt upprätthålla sitt goda rykte. 
Medan de små byråerna har lättare att göra detta eftersom de anställda revisorerna 
enbart är ett fåtal alternativt att det enbart finns en revisor på byrån.  

Arbetssättet handlade mycket för både små och stora byråer om att gå “in i sig själv” 
och känna efter om ett hot mot oberoendet existerar eftersom det är ett svårgripbart 
område. I grund och botten är det en känsla där revisorn måste känna sig oberoende, 
om revisorn inte känner sig oberoende är revisorn inte det.  

Det historiska perspektivet som denna studie efterfrågar besvaras genom slutsatsen att 
det har lagts mer fokus på dokumentation, där det har blivit viktigare att dokumentera 
oberoendeprocessen, vilket gör att det synliga oberoendet har blivit mer 
uppmärksammat. Gällande det faktiska oberoendet skulle detta kunna ses som 
oförändrat eftersom det tidigare också har varit fokus på att revisorn ska känna att 
denne är oberoende vid revisionen.  

Hur revisorer arbetar på små byråer och hur arbetssättet skiljer sig från stora byråer 
besvaras vidare utifrån de faktorer som den framtagna analysmodellen behandlar; 

Teorin om att storleken på byrån påverkar tiden som revisorn tillbringar med klienten 
hittar vi inget direkt stöd för i denna studie, vilket gör att slutsatsen i detta fall är att 
storleken på byrån inte påverkar denna faktor. Alla respondenter yrkar på att deras 
samarbeten med klienten i regel är långvariga. Att tiden som revisorn tillbringar med 
klienten påverkar utvecklandet av vänskap stöds däremot. I empirin framgår det 
tydligt att vid längre samarbeten kan relationer mellan revisor och klient utvecklas till 
en mer vänskaplig karaktär. En mer vänskaplig relation kan ha både negativa och 
positiva effekter på oberoendet. Det som är positivt är att man lättare kan 



Örebro Universitet  2014-01-16 
 

49 
 

kommunicera med varandra och kan vara mer öppna med vad som är bra och dåligt i 
samarbetet. Det negativa är att om vänskapsbandet blir för starkt kan revisorn handla 
partiskt. 

Genom empirin framgick det att små byråer arbetar mer med ägarledda företag än 
stora byråer, med undantag av en stor revisionsbyrå som nischar sig på de ägarledda 
företagen. När revisorerna arbetar med ägarledda företag ger de förutom revision även 
mer konsultationer, vilket skulle kunna göra att det finns fler förutsättningar att 
vänskapsband skapas. Revisorerna är vid dessa tillfällen noga med att påpeka var 
gränsen går för vilka rekommendationer de kan ge utan att oberoendet hotas. Det gör 
att slutsatsen dras att storleken på byrån påverkar vänskapsbanden. 

Att storleken på byrån påverkar revisorsarvodet i förhållande med byråns totala 
intäkter framkommer inte direkt genom empirin, eftersom det inte framkommer hur 
stor del av byråns intäkter som enskilda kunder står för. Dock kan slutsatsen dras 
utifrån det att små byråer arbetar med många, men små kunder att enskilda uppdrag 
inte står för någon större del av byråns totala intäkter. Däremot har stora byråer mer 
resurser än små och har därför förutsättningar för att hantera uteblivandet av kunder 
på ett bättre sätt. Det kan även tänkas att revisorerna på små byråer har ett 
egenintresse av att behålla uppdrag då deras löner påverkas av byråns intäkter, medan 
det inte är så på de stora byråerna. En större trygghet finns hos revisorerna från de 
större byråerna eftersom lönen är fast och inte beror på antalet uppdrag, verkade vara 
en allmän uppfattning bland respondenterna från de större byråerna.  

En annan sak som kan påverka är att stora byråer i första hand kan lämna över ett 
uppdrag till en kollega, medan det kan bli svårt för de små byråerna, vilket gör att de 
mindre byråerna förlorar intäkten som uppdraget genererar om de avsäger sig det. 
Detta gör att slutsatsen dras att små byråer löper större risk för ett arvodesberoende än 
stora byråer.   

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att se hur revisionsbyråer arbetar för att 
upprätthålla ett oberoende med fokusering på andra faktorer än de som denna uppsats 
behandlar. Ett exempel på en sådan faktor kan vara kombiuppdrag, där exempelvis 
byrån ger både revision och redovisning till samma företag. Det skulle även vara 
intressant att mer ingående studera hur ortens storlek påverkar vänskapshotet. Där det 
skulle kunna jämföras stora byråer alternativt små byråer på små och stora orter. 
Vidare forskning skulle kunna vara att studera klienternas syn på om storleken på 
revisionsbyrån påverkar oberoendet. Det skulle även kunna vara intressant att göra en 
ny studie om det som denna studie behandlar i större omfattning, då det skulle kunna 
ge möjliggöra för generaliseringar.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

• Allmänt om revisorn och orten  
• Hur ser dina kundrelationer ut? Är samarbetet med olika kunder långvarigt? 
• Hur ser er klientbas ut? Många eller få klienter? Är den utspridd geografiskt 

sett? 
• Hur ser ni på ISAs regler?  
• Hur ser du på den svenska lagstiftningen gällande oberoendet? 
• Ett svårt och komplext område som ofta diskuteras är oberoendet bland 

revisorer, vad innebär det att vara oberoende för dig? 
• Hur ser ert arbetssätt ut gällande att upprätta oberoendet när ni arbetar på en 

större byrå?   
- Varför har ni valt att arbeta på detta sätt?  
- Hur arbetar ni för att vara oberoende vid längre kundrelationer?  
- Har arbetssättet skiljt sig mellan åren? 

 


