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SAMMANFATTNING 

Oberoendet är en viktig funktion för revisionens syfte, utan oberoendet får revisorn svårt att 

garantera den finansiella informationens fullständighet. I samband med offentliggörandet av 

stora skandaler har revisorn kritiserats och deras oberoende ifrågasatts. Svårigheten att 

fastställa hot mot oberoendet skapar en ständig debatt eftersom regulatorer och 

tillsynsmyndigheter är oroliga för konsekvenserna vid en försämring av oberoendet. Syftet 

med studien är att göra en analys av skillnader i revisorns oberoende mellan små och stora 

revisionsbyråer. Forskningsmetoden som används i studien är kvalitativ och insamlingen av 

data har skett genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet av respondenter 

genomfördes med ett målstyrt strategiskt urval. Studiens resultat är tolkningar av svaren från 

intervjuerna där och ett urval av det som anses mest relevant för studiens syfte presenteras. 

Studiens visar att det finns skillnader mellan små och stora byråer, där de mindre byråerna har 

olika syn på när oberoendet hotas medan stora byråer har en mer enhetlig syn. Det finns också 

skillnader mellan små och stora byråer i deras arbetssätt för att upprätthålla oberoendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Oberoende revision, hot mot revisorns oberoende, big four, non big four, 

analysmodellen.   
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ABSTRACT 

Independence is an important function for the purpose of audit, without independence the 

auditor will have difficulties to guarantee the completeness of financial information. In 

conjunction with the publication of major scandals, the auditor has been criticized and their 

independence is questioned. The difficulty of establishing threats to independence creates a 

constant debate because regulators are concerned about the consequences of impairment in 

independence. The purpose of the study is to make an analysis of differences in the auditor's 

independence between small and large auditing firms. The research method used in the study 

is qualitative and the collection of data has been done through semi-structured interviews with 

open questions. The selection of respondents was conducted with a goal-oriented strategic 

selection. The results of the study are interpretations of the answers from the interviews where 

a selection according to what is considered most relevant for the purpose of the study is 

presented. The study shows that there are differences between small and large firms, where 

the smaller firms have different views on when independence is threatened while large firms 

have a more uniform view. There are also differences between small and large firms in their 

way of working to maintain independence. 
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FÖRKORTNINGAR 

ISA - International Standards on Auditing 

IAASB - The International Auditing and Assurance Standards Board 

FAR - Föreningen för revisionsbranschen 

PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board 

Big Four - De fyra största revisionsbyråerna (Deloitte, PWC, EY, KPMG) 

Non Big Four - Övriga revisionsbyråer som inte ingår i Big four 

Agent - VD, Företagsledning (Revisor) 

Principaler - Ägarna, Aktieägare (Företaget) 
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 INLEDNING   

 __________________________________________________________________________________   

I kapitel ett presenteras problembakgrunden, tidigare forskningen kring ämnet och studiens 

problemdiskussion. Vidare presenteras studiens frågeställning, syfte, teoretisk avgränsning 

och en studiens disposition. 

__________________________________________________________________________________   

1.1 Problembakgrund   

De senaste årens finansskandaler har lett till att revisionsbyråerna har uppmärksammats av 

allmänheten och i media. Enron skandalen med Arthur Andersson (SVD 2011), konkursen av 

HQ bank med KPMG (Affärsvärlden 2017), Panaxia med PWC, där sistnämnda förlikade 

med 50 talet fordringsägare för närmare 140 mkr (SVD 2016). Dessa är bara några av alla 

skandaler där revisorns roll starkt ifrågasatts där både rättegångar och förlikningar skett. 

Skandalerna har kostat aktieägarna och skattebetalare stora belopp. I fallet med Enron 

skapade moderbolaget nya dotterbolag så redovisningskrav kunde undvikas (SVD 2011). 

Revisionsbyrån Arthur Andersen förstörde dokument om Enron vilket ledde till att 

spekulationerna om revisorernas skuld ökade (NY Times 2002). Samtliga skandaler som 

uppmärksammats har påverkat förtroendet för revisorer negativt där revisorernas profession 

ifrågasätts (FAR 2009). För att inte skandaler och konkurser ska inträffa utan investerares och 

intressenters kännedom, är de övergripande målen hos en oberoende revisor att skapa 

förtroende för sina utlåtanden Kuppers & Sullivan (2010). Förtroende skapas genom att ge en 

rimlig försäkran att finansiella rapporter och utlåtanden ger en rättvisande bild av företaget, 

även om detta inte är en garanti för hur investeringar presterar Kuppers & Sullivan (2010).  

Sedan 2003 har PCAOB i USA drivit övervakandet av oberoendet för det externa 

revisionsyrket och grundades efter att Sarbanes-Oxley lagen trädde i kraft 2002 Kueppers & 

Sullivan (2010). Lagen instiftades på grund av konkurserna kring millennieskiftet i USA 

Zhang (2002). Sarbanes-Oxley´s lag ökade övervakningen av revisorerna genom 

revisonskommittéer som krävde strängare reglering av följande områden, revisorns 

oberoende, frekventare rotation av partner samt obligatorisk registrering inspektion och 

implementering av regleringen genomfördes av PCAOB Kueppers & Sullivan (2010). I Blay 

& Gieger (2013) studie framgår det att revisorns oberoende är en av grundstenarna för att 

revisionen ska uppfylla sitt syfte. Utan oberoendet försvinner revisorns funktion av att intyga 

den finansiella informationens fullständighet. Därför har en försämring av revisorns 

oberoende varit en orosfaktor hos tillsynsmyndigheter, lagstiftare samt olika marknadspartner 

Ettredge, Fuerherm, Guo & Li (2017). Granskningen av oberoendet har de senaste åren ökat, 

anledningen är publiceringen av skandalerna som är kopplade till fel begångna av revisorn. 

Under samma tid har byråernas intäkter ökat på icke revisionstjänster hos de kunder som har 

revision. Observatörer menar att stora intäkter från icke revisorstjänster kan göra att 

revisorerna blir ekonomisk beroende av sina kunder Li (2009).   
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Mironiuc & Robu (2012) berättar att trots revisorernas inblandning i 2000 talets kända 

skandaler, finns fortfarande intresse för revisorerna att fortsätta kontraktsförbindelserna med 

de kunder som löper bedrägeririsk. Anledningen är de ekonomiska fördelar som skapas av 

intäkter främst från konsulttjänster. Forskningen föreslår en analys av intäktsnivåerna på 

revision- och konsulttjänster från en särskild klient och hur den påverkar bedrägeririsken hos 

revisorn. Enligt Tepalagul & Ling (2015) är revisorns oberoende en viktig egenskap eftersom 

det kan påverka revisonskvalitén. Betydelsen av revisionskvalitén kan preciseras genom att 

bedöma revisorns möjlighet att a) upptäcka brott och b) rapportera brottet. Om revisorernas 

oberoende hotas kan revisionskvalitén försämras då sannolikheten minskar att brott och 

bedrägeriförsök rapporteras. Tepalagul & Lin (2015) artikel visar också att revisionsbyråerna 

får betalt av företag för att granska deras finansiella rapporter. Ekonomiskt större kunder är 

viktigare och har en större betydelse för revisorns kundstock. En revisor har ett ekonomiskt 

intresse att ge efter för en stor kund och därigenom riskera oberoendet Tepalagul & Lin 

(2015), en motverkan för detta hot är en byrås oro för eventuella ekonomiska tvister och 

upprätthållandet av deras rykte. 

Mindre byråer och tillsynsmyndigheter har framfört kritik mot att bedömningen av oberoende 

och revisionskvalité som framgår i revisionsstandarden enbart har bedömts utifrån storleken 

på de större byråerna. Det försvaras med att större revisionsbyråer är mer oberoende och har 

en högre revisionskvalité än mindre byråer eftersom större byråer har ett högre intresse av att 

upptäcka fel i bokslut Naslmosavi, Sofian & Saat (2013). I samma artikel från Naslmosavi, 

Sofian & Saat (2013) framgår det att större byråer har ökad risk att förlora sina kunder om 

revisionskvalitén, deras rykte eller oberoendet försämras, detta har lett till att byråer har ökat 

sitt engagemang att förbättra sin revision kvalité. Tidigare forskning har handlat om 

skillnaden i kvalitén beroende om revisorn jobbar på en Big four eller non Big four byrå, 

forskningen visar att revisionskvaliteten är högre på större revisionsbyråer Comprix & Huang 

(2015).   

Mycket av den tidigare forskning om revisorns oberoende som Li (2009) presenterar har varit 

på nationell nivå och den nyare forskningen visar att revisorns oberoende utreds bättre om 

studien utförs på mindre lokala kontor än på nationell nivå. Detta beror på att enskilda kunder 

är mer värda och får större ekonomiska effekter för ett lokalt kontor än om studien utgår ifrån 

nationell nivå. Enligt Li (2009) beror det också på att det är på den lokala nivån kontrakten 

med kunderna skrivs, beslut kring vilken revisor som utreder vilken kund, beslut kring hur 

revisionen ska utföras och skrivandet av revisionsrapporter.  

1.2 Problemdiskussion  

Efter varje skandal som uppmärksammas fortsätter diskussionen om värdet av oberoendet 

inom revision Kueppers & Sullivan (2010). En anledning kan vara att det inte finns någon 

tydlig eller exakt gräns när en revisor är oberoende eller beroende, utan är en bedömning från 

fall till fall utifrån den situationen som revisorn befinner sig i. Några av de situationer som 

kan påverka revisorns oberoende är om klienten utgör något hot mot en revisor, är för nära i 
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sin vänskapskrets eller på ett annat sätt påverkar revisorns opartiskhet, självständighet eller 

objektivitet (SFS: 2001:883). Vad exakt som är för nära i en vänskapskrets eller vad som 

utgör ett hot som påverkar revisorns opartiskhet, självständighet eller objektivitet är inte 

preciserat. Eftersom det finns varierande storlek på både kunder, byråer och geografiska 

områden som revisorer arbetar inom så kan situationen när hoten uppstår variera.   

Standarder utgår ifrån att oberoendet och revisionskvalitén är högre bland större byråer 

Naslmosavi, Sofian & Saat (2013). Forskning visar att åsikten bland studier om Big four och 

non Big four är att revisionskvalitén är högre hos Big four byråer Comprix & Huang (2015). 

Enligt Tepalagul & Lin (2015) är revisionsbyråer mer villiga att ge efter för ekonomiskt 

viktiga kunder, det kan anses motsägelsefullt eftersom det är de större byråerna som varit 

inblandade i uppmärksammade skandaler. Om det beror på klienten eller oberoendet hos 

revisorn framgår inte. Därför är det intressant att studera om eller hur oberoendet skiljer sig 

mellan en mindre byrå och en stor byrå. Naslmosavi, Sofian & Saat (2013) visar att mindre 

byråer och tillsynsmyndigheter inte tycker oberoendet enbart ska bedömas utifrån storleken på 

revisionsbyrån, trots att forskning visar att större byråer är mer oberoende och har större 

intresse att upprätthålla oberoendet. Det är intressant att tillsynsmyndigheter som också ska se 

till att oberoendet upprätthålls inte tycker att storleken ska vara avgörande gällande 

oberoendet när det finns forskning som visar att den har betydelse. Det framgår inte varför det 

finns en skillnad mellan forskningsresultaten och synen från mindre byråer och 

tillsynsmyndigheter, forskningsresultaten varierar när det gäller oberoendet och byråns 

storlek.  

För att definiera vad denna studie menar med en stor och liten byrå så ges följande 

förklaringar. Stora byråer har en nationell organisation med lokalt drivna kontor, den största 

av de stora byråerna har en omsättning i Sverige på 5,7 mdkr med 3944 anställda och den 

minsta av de stora byråerna omsätter 1,4 mdkr med 1171 anställda (Allabolag 2018). Små 

byråer har ingen nationell organisation utan drivs endast lokalt, den största av de små 

byråerna har en omsättning på 36 mkr med 11 anställda och den minsta har en omsättning på 

4 mkr och 5 anställda (Allabolag 2018). Tidigare forskning visar på skillnader i oberoendet 

mellan en revisor anställd på en liten byrå och en revisor anställd på en stor byrå. Hur ställer 

de sig till oberoendet och vilka faktorer är det som påverkar deras oberoendet. En del av den 

tidigare forskningen antyder på en lucka där studier ofta utförs på nationell nivå och inte på 

lokal nivå där många av kontrakten skrivs enligt Li (2009).  

Författarna av denna studie ser ett syfte att undersöka om det finns skillnader i oberoendet hos 

en revisor om den jobbar på en liten eller stor revisionsbyrå. Om det är olika situationer som 

påverkar eller om oberoendet värderas annorlunda beroende på vilken byrå som revisors är 

anställd på. 
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1.3 Frågeställning  

Finns det någon skillnad i revisorns oberoende mellan stora och små revisionsbyråer? 

1.4 Syften  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns skillnader i revisorns oberoende mellan 

små och stora revisionsbyråer. Studien bidra till ytterligare kunskap inom oberoendet med 

koppling till små och stora byråer. Studien riktas till ämneskunniga inom revision och 

revisorns oberoende. 

1.5 Avgränsning 

Att studien utförs på en specifik ort har inget med studiens syfte att göra, det är inte 

förhållandet mellan en ort och oberoendet som ska studeras. Studien avser inte att mäta 

huruvida lagar och regler är kopplade till oberoendet. 

1.6 Studiens disposition 

 

Figur 1, disposition, egen bild.  

Inledningen 

I Kapitel ett presenteras studiens bakgrund, problem, frågeställning, syfte och avgränsning. 

Teoretisk referensram  

I kapitel två presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien. 

Metoden                                                                                                                         

I kapitel tre presenteras tillvägagångssättet för studiens framställning.  

Resultat 

I kapitel fyra presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. 

Analysen 

I Kapitel fem presenteras analysen av studiens resultat. 

Slutsats 

I kapitel sex presenteras studiens slutsatser och uppslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 __________________________________________________________________________________   

I Kapitel två presenteras studiens teoretiska referensram som innefattar förutsättningar och 

skillnader mellan stora och små revisionsbyråer. Vilka lagar och regler som kontrollerar 

revisorn och oberoendet, förklaring av analysmodellen, ökad reglering inom revision, 

agentteorin och intressentmodellen presenteras. 

__________________________________________________________________________________    

2.1 Revisionsbyråer  

Revisionsverksamhet får endast utövas av en revisor som enskild näringsidkare eller i ett 

annat revisionsföretag (SFS 2001:883). Beroende på bolagsform skiljer sig reglerna, i enkla 

bolag och som enskild näringsidkare kan endast en revisor vara firmatecknare. I handelsbolag 

och aktiebolag räcker det med att röstmajoriteten av bolaget ägs av en eller flera revisorer 

alternativt av ett eller flera revisionsföretag. Den verkställande direktören måste vara revisor 

samt även styrelseledamöterna ska vara revisorer i samma procentuella andel som ägandet 

vilken minst uppgår till röstmajoritet (SFS 2001:883).  

Alla aktiebolag är inte tvingade att ha en revisor (SFS 2005:551). Sedan november 2010 blev 

det frivilligt med revision för de mindre bolagen enligt (Tidningen Balans 2010). I enighet 

med 9 kap. 1 § 3 ST (SFS 2005:551) ska de aktiebolag som uppfyller två av följande tre 

villkor ha revisor:   

1.   Medelantalet anställda i bolaget inte har uppgått till mer än tre under något av de 

två senaste räkenskapsåren. 

2.   Balansomslutning i de redovisade bolaget inte uppgått till 1,5 miljoner kr av de två 

senaste räkenskapsåren. 

3.   Bolagets redovisade nettoomsättning inte har uppgått till mer än 3 miljoner kr de 

två senaste räkenskapsåren.  

Detta ökade betydelsen av konsulttjänster inom branschen. En ökad efterfrågan på 

hållbarhetsredovisning och miljöredovisning bidrar även till en ökning av konsulttjänster. De 

vanligaste rådgivningstjänster som revisorn tillhandahåller rör skatterådgivning och 

affärsrådgivning FAR (2018).   

Sedan revisionen blev frivillig har användandet av revision minskat. Det finns fem viktiga 

faktorer varför mikroföretag ska använda sig av frivillig revision:  

1.   Företaget är inte ekonomiskt pressat. 

2.   Ledningen är i behov av trovärdighet gällande inrapportering av skatt.  
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3.   Bolaget har många ägare. 

4.   Företaget har tillväxt.  

5.   Ledningen måste säkerställa leverans av varor från borgenärer Ojala, Collis,  

      Kinnunen, Niemi & Troberg (2016).    

Risken för att oberoendet ska minska är lägre hos större revisionsbyråer än hos mindre 

revisionsbyråer, större byråer är mindre beroende av en enskild kund än mindre byråer 

eftersom de utgör en mindre del av den totala omsättningen Shockley (1981). Mindre byråer 

riskerar att minska sitt oberoende då egenskaperna hos klienterna skiljer sig mot de större 

byråerna. Mindre byråer kan bli mer personliga i sin service och få en närmare relation med 

sina kunder Shockley (1981). Det finns ett starkt samband mellan en revisors oberoende, 

revisionsbyråns storlek och revisionskvalité. Påtryckningar har ett svagt indirekt samband 

med revisionskvalitén eftersom höga revisionsarvoden motiverar revisorn att motstå yttre 

inflytande och göra ett bättre kvalitativt arbete Aliu, Okpanachi & Mohammed (2018). 

Byråerna inom Big four har en stor andel av alla börsnoterade bolag, i snitt mer än 75% i de 

utvecklade delarna av världen. I Europa varierar marknadsandelen mellan 45% till 95%. 

Standardsättare är oroliga över låga antalet leverantörer och de skadliga effekter det kan leda 

till, eftersom revisorerna agerar “gate-keepers” på värdepappersmarknaderna enligt Simons & 

Zein (2014). Den standard som alla revisorer i Sverige måste följa är ISA, det är en 

uppsättning av mål som revisorerna skall uppnå FAR (2018).                                            

2.2 Revisor  

En revisors uppgift är att granska ett bolagets årsredovisning och bokföring. Revisorn ska 

också granska bolagets styrelse och den verkställande direktörens ledning av de granskade 

bolaget. Lagen uppger också att en revisors granskning ska utföras med en professionell 

skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisorssed kräver. Om de 

granskade bolaget är ett moderbolag och det upprättats en koncernredovisning ska även 

revisorn granska denna (SFS 2005:551). 

För att bli revisor i Sverige måste den vara auktoriserad och godkänd av revisorsinspektionen 

(SFS 2001:883). Enligt revisorslagen 4§ av revisorslagen (SFS 2001:883) måste en 

auktoriserad och godkänd revisor prövas enlig sex stycken punkter:  

1. Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet. 

2. Vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES. 

3. Varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § (SFS 

1949:381), vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § 

lagen (SFS 1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall 

eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat. 
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4. Ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet. 

5. Hos revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen. 

6. Vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. 

Revisorns övergripande mål är a) uppnå en säkerhet i att de finansiella rapporterna inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, oavsett om det beror på oegentligheter eller fel. Att 

därigenom uttala sig om att de finansiella rapporterna är upprättade enligt ett tillämpligt 

ramverk för finansiella rapportering b) uttala sig om rapporterna och kommunicera sina 

iakttagelser enligt regelverket för ISA FAR (2018). Revisorsrisk är risken för att revisorn 

lämnar ett felaktigt utlåtande i en rapport när ett företags finansiella rapporter innehåller 

väsentliga fel FAR (2018). Det finns två typer av risker typ a) är den inneboende risken när de 

sker felaktigheter i företagets redovisning som inte upptäcks innan eventuell kontroll, typ b) 

är kontroll risken att felaktigheter som skulle kunna vara väsentligt och inte upptäckas av 

företagets interna kontroller FAR (2018).  

För att mäta och värdera ett underliggande granskningsobjekt inom revision använder sig en 

revisor av FAR:s angivna kriterier. Kriterierna kan variera beroende på vad som ska mätas. 

Vid upprättandet av finansiella rapporter används t.ex. IFRS eller IPSAS som kriterier. Dessa 

kriterier bör innehålla följande egenskaper:  

a)   Relevans: Relevanta kriterier ger information om granskningsobjekt som hjälper 

avsedda användarna att fatta beslut.  

b)   Fullständighet: Kriterierna är fullständiga när ingen information som kan påverka 

användarens beslut om granskningsobjekt utelämnas. Om det behövs ska 

referensvärden ingå för presentation och upplysning.  

c)   Tillförlitlighet: Kriterierna är tillförlitliga om de tillåter en konsekvent mätning 

eller värdering av granskningsobjekt, om det är relevant ska presentation och 

upplysning inkluderas. Att andra revisorer använder kriterierna under likvärdiga 

förhållanden.   

d)   Neutralitet: Kriterierna är neutrala när informationen om granskningsobjekt är 

objektiv enligt förutsättningarna för uppdraget.  

e)   Begriplighet: Kriterierna är begripliga när användarna kan förstå den information 

som getts om granskningsobjekt. FAR (2018)  

2.3 Revisorns oberoende  

En revisor ska bedriva sitt arbete med opartiskhet, självständighet och vara objektiv i sina 

bedömningar. Arbetet ska planeras och utföras på det sättet där revisorns opartiskhet, 

självständighet och objektivitet upprätthålls (SFS:2001:883). En revisor ska tacka nej till ett 

uppdrag om det finns ett stort vinstintresse eller har finansiella instrument kopplade till 
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revisorns klient, den får heller inte varit anställd eller haft andra åtaganden där en 

intressekonflikt kan uppstå under samma tidsperiod som revisionsarbetet utförts (SFL 

2001:883). I varje enskilt fall ska revisorn pröva om uppdraget kan försämra förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet. Försämras förtroendet skall revisorn tacka nej till 

uppdraget, detta kan uppstå om revisorn eller någon i dennes närhet kan påverka resultatet av 

revisionen eller om det finns andra omständigheter som kan påverka revisorns opartiskhet och 

självständighet (SFL 2001:883). Revisorn behöver inte tacka nej till uppdraget om de vidtagit 

åtgärder som gör att det inte går att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet (SFS 

2001:883).  

Under finanskrisen från 2007 till 2009 påverkades revisionens kvalité och oberoendet 

negativt. 2008 mitt under finanskrisen försvagades revisorernas oberoende, ett tufft 

ekonomiskt klimat har en negativ inverkan på revisionens kvalité. Revisorer var mindre 

benägna att utfärda en första going concern för ekonomiskt viktiga kunder under 2008 

Bleibtreu & Stefani (2015). Oberoendet kan påverkas negativt när det finns en ekonomisk 

press bakom besluten och när revisorn har en för nära relation med kunden                                                  

Ettredge, Fuerherm, Guo & Li (2017). Oberoende är en viktig egenskap hos revisorer, stora 

konkurser som Enron har skapat viktiga frågor kring revisorns oberoende. Det finns två typer 

av oberoende, verkligt oberoende och vad som uppfattas som oberoende som också är en av 

hörnstenarna i revisionsteori Law (2008). Företagsskandaler kring Enron, Worldcom och 

Sunbeam har inträffat mycket tack vare av brister i revisorernas oberoende. De brister som 

uppstått är sammankopplade med revisorns oberoende och icke revisionstjänster som 

granskas i medier och inom revisionsbranschen Law (2008). En frekvent fråga som dyker upp 

är om konsulterna har en negativ inverkan på det uppfattade oberoendet hos en revisor. Värdet 

i en revisionsrapport består av tillförlitlig och objektivt bedömd informationen som är 

granskad av en oberoende revisor. Om uppfattningen om revisorns oberoende minskar 

försvinner också värdet i revisionsrapporten. Därför anses revisionsyrkets framtid ligga i hur 

revisorns oberoende uppfattas Law (2008).   

Regulatorers diskussioner kring obligatorisk rotation av revisionsbyrå började efter 

finanskrisen 2007–2008. De ville minska de ekonomiska incitamenten som uppstår när en 

revisionsbyrå har uppdrag hos samma klient under en obegränsad tid. Tidsaspekten hotar 

oberoendet eftersom revisorerna riskerar att tappa sina kunder om de kvalificerade utlåtanden 

missgynnar kunden. Andra argument för rotationen var att de ville minska den höga 

koncentrationen av leverantörer som många länder hade. Den 17 juni 2016 bestämdes det i 

EU att en revisionsbyrå efter tio år måste rotera för att byta klient och sedan ha en 

avkylningstid på fyra år från samma klient Bleibtreu & Stefani (2015). I Sverige regleras 

mandatperioden av ABL. En revisor får endast företräda ett aktiebolag med överlåtbara 

värdepapper på en reglerad marknad i sju år, om revisorn är en registrerad revisionsbyrå gäller 

EU:s revisorsförordning 17.1 att den får gälla i sammanlagt tio år i följd  

(SFL 2005:551).  
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2.4 Analysmodellen  

Alla revisorer skall enligt lag göra en analys så de kan analysera om de är oberoende innan de 

åtar sig ett revisionsuppdrag FAR (2018). Den består av tre delar som återfinns i 21§ 

paragrafen i revisorslagen (SFS 2008:79). Steg ett består av att revisorn vill pröva för att se 

om det finns några omständigheter som utgör hot mot förtroendet av revisorns opartiskhet 

eller självständighet. I steg två gör revisorn en bedömning av det enskilda fallets 

omständigheter så att det inte skadar förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet. Om det finns någon anledning att ifrågasätta revisorns förmåga opartiskhet 

och självständighet kan planerade åtgärder genomföras. I del tre dokumenterar revisorn 

prövningen FAR (2018).  

- Egenintressehot: Det är när revisorn eller någon i revisorns nätverk har direkta 

eller indirekta ekonomiska intressen i klienten. Ett direkt ekonomiskt intresse kan 

vara om revisorn har en ekonomisk relation med klienten utöver revisorsuppdraget 

av sådan omfattningen att det kan påverka förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet. Exempel på sådan relation kan vara handel i klientens 

värdepapper. Med indirekta egenintressehot kan vara om en närstående person har 

en nära affärsrelation med klienten. Till egenintressehot hör också om revisorn 

eller revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av klienten detta kan inträffa om 

arvodet från klienterna är en stor andel av de totala intäkterna FAR (2018).  

 

- Självgranskningshot: Det är när revisorn som ska utföra granskningen tidigare 

har lämnat råd till klienten i en fråga som kan bli aktuell att granska i 

revisionsuppdraget. Detta anses som ett hot mot revisorns opartiskhet och 

självständighet. Det kan även innebära ett hot om revisorn varit anställd hos den 

klient som skall granskas. Indirekta självgranskningshot ska beaktas, det kan vara 

en närstående till revisorn som sitter i ledningen hos klienten eller ingår i arbetet 

som revisorn granskar FAR (2018).  

 

- Partställningshot: Det är när en revisor eller någon i dess närhet har gett stöd för 

eller emot klienten i en rättslig eller ekonomisk fråga där det råder 

meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar. Det kan vara om revisorn varit 

biträde åt klienten i en skatteprocess med skatteverket FAR (2018)  

 

- Vänskapshot: Det är om det råder nära personliga relationer mellan revisorn eller 

någon i revisorns nätverk och klienten som riskerar att revisorn blir för vänligt 

inställd till klientens intressen. Som i sin tur påverkar revisorns förtroende för sin 

opartiskhet och självständighet FAR (2018).  

 

- Skrämselhot: Det är när hot och påtryckningar från klienten eller annan riktas mot 

revisorn för att skapa obehag, där är hoten och påtryckningarna till för att påverka 

revisorns opartiskhet och självständighet FAR (2018).  
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- Generalkonsulen: är en kompletterande regel till analysmodellen. Den innebär att 

om det ligger andra hot mot förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet som inte upptäcks eller omfattas av analysmodellen ska revisorn 

avsäga sig uppdraget FAR (2018). 

 

 

Flödes Bilden ovan visar hur analysmodellen är uppbyggd.  

Figur 2. Egen konstruktion av analysmodellbild från (FAR 2018) 

När en revisor får ett nytt uppdrag måste det kontrolleras om det föreligger något hot mot en 

oberoende revision. Finns det ett hot så måste revisorn avböja att ta uppdraget, om inget hot 

föreligger kan uppdraget accepteras. I Steg två ska revisorn motverka förtroendeskadliga 

förhållanden. Det finns motåtgärder en revisor kan vidta för att inte behöva avsäga sig ett nytt 

eller befintligt uppdrag. En revisor behöver inte tacka nej till ett nytt eller befintligt uppdrag 

då omständigheterna i det enskilda fallet inte utgör en anledning att ifrågasätta förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet. Eller om revisorn vidtar motåtgärder som gör att 

det inte går att ifrågasätta förtroendet för opartiskhet och självständighet. Informativa åtgärder 

är vid enklare hot där revisorn i ett granskningsutlåtande noga motiverar sina 

ställningstaganden. Byrå interna åtgärder använder revisorn när det finns ett förtroende hot 

mot revisorn men det går att lösa med system för kvalitetssäkring och god byrårutin. Externa 

åtgärder kan krävas om hotet är så stort att byråns interna åtgärder inte räcker, då får revisorn 

gå utanför sitt nätverk till en annan yrkesrevisor för att be om en second opinion. 

Sekretessfrågor kan bli aktuella med vissa motåtgärder då revisorn måste gå extern för hjälp 

men med hjälp av avtal bör inte sekretessen vara mer utsatt än om det skett internt. Om dessa 

motåtgärder inte räcker utan det fortfarande framstår ett stort hot mot revisorns förtroende för 

objektivitet och självständighet har revisorn alltid skyldighet att avsäga sig uppdraget. 

Revisorn kan ansöka om ett förhandsbesked hos revisorsnämnden, om det finns 
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omständigheter för ett visst uppdrag som påverkar revisorns objektivitet eller självständighet 

så att uppdraget inte kan accepteras FAR (2018). 

I steg tre ska analysen dokumenteras, revisorn är skyldig att dokumentera de överväganden 

som den gjort under analysen. Dokumentationen ska innefatta upplysningar om de förhållande 

som har varit betydande för användandet av analysmodellen. De ska framgå vilka 

omständigheter som är förtroenderubbande och vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja 

hoten. För att informationen ska sparas direkt ska dokumentationen ske löpande under hela 

analysen, dokumentationen ska färdigställas i samband med att revisorn ger sitt utlåtanden 

FAR (2018). Paragraf 25§ behandlar problemet med en revisors sidoverksamhet. En revisor 

får inte enligt lag driva en sidoverksamhet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet 

eller självständighet. Det är också denna paragraf som begränsar revisorns möjligheter att 

erbjuda andra tjänster än revisionstjänster. (SFL 2008:79) Det kan leda till konsekvenser om 

revisorn inte fullföljer analysmodellen och tar sig an eller slutför ett uppdrag där det finns 

omständigheter som kan rubba revisorns förtroende för opartiskhet eller självständighet. De 

konsekvenser som kan uppstå är att klienten kan skadas eftersom revisorn kan tvingas avbryta 

uppdraget i förtid eller om granskningen ifrågasätts. Revisorn riskerar att bli anmäld av 

revisorsinspektionen som kan resultera i en varning FAR (2018) 

2.5 Ökad regleringen av revision  

Finansskandaler sänker allmänhetens förtroende och ökar kravet på hårdare regler. Kraven har 

ökat då allmänhetens förtroende för revisorer har försämrats. Enligt FAR:s 

förtroendeundersökning så är det genomsnittliga förtroendet för revisions och 

redovisningsbranschen högt. Förtroenden hos politiker är 80 % och hos företagsledare 90 %, 

men stödet hos allmänheten visar 45 % (FAR 2018). EU kommissionen föreslog 2010 en 

lagrådsremiss för att öka regleringen och styrka oberoendet hos revisorer i Europa. 

Bakgrunden till lagrådsremissen var på grund av problemen som uppstod efter finanskrisen 

2008 Humphrey, Kausar, Loft & Woods (2011). Sveriges regering föreslog en lagrådsremiss 

2016, en av anledningarna bakom förslaget var för att stärka allmänhetens förtroende för 

revisionen. Syftet med förändringen av regler var för att förstärka revisorers oberoende inom 

revisionen Lagrådsremiss (2016). Målet med den nya lagändringen var att stärka 

revisionskvalitén och oberoendet inom revisionen. Den svenska regleringen är strängare än 

lagförslaget som EU tog fram (Regeringen 2017). 

 Den nya lagen tar upp följande punkter kring förstärkande av revisionens kvalité och 

oberoende: 

- Det skall finnas mer information i revisionsberättelsen, detta skall underlätta för 

intressenterna som kan ha problem att få tillgång till information.  

- Kravet på att vissa bolag, däribland noterade bolag skall byta revisionsbyrå efter 

viss tid, det som kallas byrårotation införs.  



 

 

 

19 

 

- Valet av ny revisor skall läggas ut på anbud. Ökade uppgifter ges till 

revisionsutskottet som kontrollerar företags årsredovisningar.  

- Fler finansiella företag än idag skall ha ett revisionsutskott.    

- Om ett börsbolag eller något annat företag inte gör det som de är tvingade att göra 

när det gäller revision, ska finansinspektionen kunna ingripa.   

- Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps, bland annat när det 

gäller möjligheterna för revisorn att lämna konsulttjänster till det granskade 

företaget.   

- Utökade befogenheter för revisorsnämnden och möjlighet att vidta nya former av 

disciplinära åtgärder, bl.a. beslut om sanktionsavgifter och tidsbegränsat förbud att 

utöva revisionsverksamhet.   

- Revisorsnämnden ska själv få utföra kvalitetskontrollen av revisorer som har 

revisionsuppdrag i de mest betydande finansiella företagen (Regeringen 2017).   

Nya lagförslag innebär begränsningar av konsulttjänster, dessa begränsningar omfattar främst 

skatte och värderingsrådgivning till företag. Det uppstår påföljder om inte den nya lagen 

efterlevs enligt 9§ i lagrådsremissen från 2016. Brott mot lagen kan medföra att byrån får ett 

tidsbegränsat förbud mot genomförandet av revision (Formabolag 2018). Finansinspektionen 

avgör om överträdelsen anses allvarlig, de behöver inte ingripa om det är en ringa 

överträdelse eller om företaget försökt åtgärda överträdelsen Lagrådsremiss (2016). Kritiken 

som framförts mot den nya regleringen är att lagförslaget kom alldeles för sent och att det är 

ett resultat av att politiker känner att de måste visa handlingskraftighet för att påvisa att de 

uppmärksammat problemet. Risken med en ökad reglering är också att det kommer att leda 

till ökade administrationskostnader, problemet med att aktieägarna inte får bestämma när 

rotationen skall ske tas också upp i kritiken mot revisionen (FAR 2018). 

2.6 Agentteorin  

Principal-agentteorin eller enbart agentteorin utvecklades för att analysera och förstå 

relationen mellan ägare och företagsledaren. Teorin kan också användas för att beskriva hur 

en relation är uppbyggd mellan två parter där ena parten (principalen) är beställare och den 

andra (agenten) är utförare Jensen & Meckling (1976). Agentteorin anser att förhållandet 

mellan arbetsgivare (principalen) och anställd (agenten) ska omfattas av ett 

anställningskontrakt. Ett förenklat synsätt på parternas roll i kontraktet anses i agentteorin 

innebära att båda parter har egenintresse i kontraktet. Båda parterna kan avsluta 

anställningskontraktet genom att åta sig kostnaden för detta, utlösande faktorer är upplevd 

obalans eller orättvisor i kontraktet Law (2008). Agentteorin ger en förklaring till förlust i 

värde eller förmögenhet vilket uppstår när en part (agenten) arbetar för någon annan. I ett 

företag är det när aktieägarna (principalen) anlitar ledningen (agenten) för det operativa 

ansvaret i företaget. Detta uppges vara anledning till behovet av både extern och intern 
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revision. Enligt agentteorin tar individer beslut efter vad som kommer vara till fördel för dem 

själva Colbert & Jahera (2011). Med hjälp av agentteorin går det att upptäcka att 

informationsasymmetri skapas när partnern (principalen) inte kan observera 

revisionschefernas beteende. Förluster för byrån kan uppstå när revisionscheferna på 

bekostnad av partnern (principalen) maximerar deras egenintresse Law (2008). Styrelsen 

(principalen) använder sig av intern revisorn för att kontrollera om företagsledningen 

(agenten) agerar enligt de riktlinjer som styrelsen beslutat. Den interna revisorns information 

är endast tillgänglig för styrelsens medlemmar (principalen), andra intressenter som 

aktieägare och options ägare får inte tillgång till informationen Colbert & Jahera (2011). 

Behovet av en extern revision uppstår eftersom den interna revisionen inte delges till tredje 

part och det är svårt att bedöma om informationen är tillförlitlig. Den externa revisionens roll 

är till för att bevaka företagsledningens aktiviteter för utomstående intressenter Colbert & 

Jahera (2011).   

Den kritik eller problem som framförts mot agentteorin är hur beställaren (principalen) kan 

med säkerhet kontrollera att utföraren (agenten) arbetar för principalens bästa och inte enbart i 

egenintresse. Det blir svårt för beställaren (principalen) att kontrollera om utföraren (agenten) 

gjort arbetet på rätt sätt Jensen & Meckling (1976). Även fast det finns kritik mot agentteorin 

är den bra att använda för att studera relationen mellan revisorn och kunden 

2.7 Intressentmodellen  

Traditionell företagsstyrning fokuserar normalt sett på interna frågor, företagsstyrning enligt 

intressentmodellen fokuserar på de aktörer som är interna, externa eller i direkt samverkan 

med organisationen Puyvelde, Caers, Du Bois & Jegers (2012). Intressenter i en organisation 

är de som i någon form har en utbytesrelation med organisationen. Med utbytesrelationer 

skapas ett beroendeförhållande mellan intressenter och organisationen, detta eftersom bådas 

behov tillgodoses Freeman, Rick & Parmar (2004). Intressenterna brukar grupperas i olika 

kategorier, detta för att tydliggöra innebörden i relationerna och hur de bidrar till 

organisationen Donaldson & Preston (1995).   

-     Ägarna: Har satsat kapital i företaget, i gengäld vill de ha avkastning på sitt kapital som 

motsvaras av vinster i verksamheten och kursutveckling. Utifrån sitt avkastningskrav 

kommer de ställa krav på hur kapitalet förvaltas.   

-     Intresseorganisationerna: Ett företags intresseorganisationer brukar vara de       

branschorganisationer som i sin tur representerar företagets intresse.    

-     Anställda: De bidrar med arbete som ska kompenseras med mer än enbart bra lön. 

Anställda vill ha bra trygg och bra arbetsmiljö, relevanta arbetsuppgifter, känna 

delaktighet och personlig utveckling.   

-     Företagsledningen: De bidrar med sina arbetsinsatser och vill för de få en rimlig 

ersättning, den är ofta ekonomisk men kan ibland också vara positionen i sig och vilken 

roll de har i företaget.    
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-     Kunderna: De köper och betalar för företagets produkter och i utbyte vill de få produkter 

enligt deras förväntan. Kunder är ofta viktigaste för ett företags överlevnad, om det inte 

finns någon efterfrågan på företagets produkter eller tjänster blir det svårt för företaget att 

överleva.  

-     Leverantörerna: Levererar varor och tjänster till företaget, viktigt för leverantören är att 

kunden (företaget) betalar i tid och är stabil över tid.   

-     Långivarna: Bidrar också med kapital som tillsammans med ägarens kapital finansierar 

verksamheten som ersättning för lån kräver de ränta och att lånet amorteras.  

-     Stat & kommun: Det bidrar till företaget med den samhällsservice som erbjuds kan vara 

bostäder, utbildning, sjukvård, kommunikation.   

-    Opinionsbildande grupper: Är olika grupperingar som kan ha en påverka på företaget. 

Beroende på vilken bransch som företaget befinner sig i har den olika påverkan. 

Intressenterna kan delas upp i två grupper, interna och externa. Ledare och medarbetare är 

exempel på interna intressenter medan kunder, leverantörer och konkurrenter är exempel på 

externa intressenter. Styrelsen kan anses som en kontaktyta mellan intressenter på grund av 

deras funktion att koppla samman organisationen med dess omgivning Puyvelde, Caers, Du 

Bois & Jegers (2012). Revisorn kan ses som en intressent till företaget då den fungerar som en 

leverantör. Intressenterna har ett indirekt beroendeförhållande till företaget, detta kan utgöra 

ett hot mot revisorns oberoende gentemot ägarna, företagsledningen och anställda på 

företaget. Intressentmodellen bör reformeras och fokuseras på vikten av riskkontroll av 

revisionen Law (2011). Företaget bör inte enbart fokusera på att få ett övertag gentemot sina 

konkurrenter genom att se detta som ett krig, utan bör hellre fokusera på att ska mervärde för 

organisationen. De skulle alla intressenter vinna på Strand & Freeman (2015). 

Intressentmodellen har fått kritik för att inte vara optimal om den inte visar tydligt på hur 

relationerna mellan intressenterna och företaget sitter samman. Om inte hela nätverket av 

relationerna presenteras på ett bra sätt blir modellen otydlig. Det kan vara komplicerat att 

definiera vad en intressent är genom problematiken med att förstå utbytes relationens nätverk                                    

Miles (2015). Intressentmodellen är användbar för att studera om relationen mellan revisorn 

och kunden påverkar oberoendet inom revisionen. 
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3. METOD 

 __________________________________________________________________________________   

I kapitel tre presenteras studiens utformning och tillvägagångssätt med valet av ämne och 

forskningsmetod, urvalsprocess, hur insamling av empiri och teori genomförts, bearbetningen 

av empirin, analys av empirin och studiens trovärdighet och etik.  

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Ämne & metodval 

Det studerade ämnet har valts genom att forskning visat på svårigheter med upprätthållandet 

av en revisors oberoende och att det kan finnas skillnader beroende på revisionsbyråns storlek 

där revisorn är anställd, det var också intressant eftersom det är omdebatterat och 

uppmärksammat ämne av både allmänheten, tillsynsmyndigheter och regeringar speciellt efter 

de finansskandaler som inträffat. Efter att ämnet valts och tidigare forskning undersökts så 

visade det sig finnas mycket skrivet om revisorns oberoende. Däremot var de mindre skrivet 

om skillnader i revisorns oberoende mellan och en stor och liten revisionsbyrå. När forskning 

visade att oberoendet kunde studeras bättre på lokal nivå än nationell stärktes relevansen för 

ämnet eftersom studien skulle kunna utföras på en mindre ort. Det skulle också en skapa 

möjlighet för forskningsresultatet att öka förståelsen om oberoendet eftersom den forskningen 

inte är lika omfattande som andra delar om revisorns oberoende.  

Den forskningsmetod som valts i studien är en kvalitativ forskningsmetod. I kvalitativ 

forskningsmetod studeras och utgår studien ifrån deltagarens perspektiv och vad den anser är 

viktigt och betydelsefullt Bryman & Bell (2017). Kvalitativ forskning brukar utgå ifrån att det 

som studeras beskrivs i ord snarare än i statistiska resultat. Kvalitativ forskning anses 

tolkande och beskrivs som interpretativ, där framhävs insikten i den sociala verkligheten som 

bygger på hur deltagarna i en särskild omgivning uppfattar denna verklighet. Bryman & Bell 

(2017). Naturalism är en tradition inom kvalitativ forskning, den utgår ifrån studera 

verkligheten som den är. Den kan ge en beskrivning av människors interaktion med varandra i 

naturliga situationer Bryman & Bell (2017).  

Den kvalitativa forskningsmetoden valdes för att kunna studera och få en förståelse för 

revisorernas verklighet och deras uppfattning om vilka situationer eller omständigheter som 

påverkar deras oberoende. För att kunna få en nära och verklighetsbaserad förståelse av 

revisorns uppfattning har studiens naturalism försökts stärkas, genom att utgå ifrån 

revisorernas egna syn på oberoendet och uppfattning om deras verklighet istället för hur lagar 

och regler beskriver verkligheten. För att empirin ska kunna tolkas och användas i studiens 

syfte bedöms en djupare förståelse som viktig Bryman & Bell (2017). För att få en djupare 

förståelse för den verkliga uppfattningen om oberoendet ska revisorerna studeras nära i deras 

naturliga miljö genom personliga intervjuer. Djupgående frågor ställs så revisorernas svar är 

deras verkliga uppfattning om oberoendet och inte en anpassad uppfattning efter regler och 
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bestämmelser.  Det kan ge studien förutsättningar att upptäcka vilka olika situationer och 

förutsättningar som påverkar revisorns oberoende. 

3.2 Teoretisk referensram  

För att söka efter tidigare forskning användes databaserna Primo, Google scholar och Scopus. 

Mittuniversitetets egen databas Primo användes eftersom det fanns tillgång till artiklar som 

var låsta i andra databaser. Google Scholars databas användes eftersom den gav uppslag om 

många artiklar inom ämnet. Scopus valdes för att det går att kategorisera peer reviewed 

artiklarna efter antalet citeringar. Valet av databaser gjorde det möjligt att ta del av tidigare 

forskning inom ämnet i den omfattning som studien kräver. Artiklarna som presenteras i 

studien är utifrån databaserna peer reviewed, detta för att säkra nivån på den akademiska 

forskningen. I arbetet används aktuell kurslitteratur inom kvalitativ forskning för att 

underlätta arbetet och framställningen av uppsatsen. Sökord som använts i insamlingen av 

teorin: auditing, auditor, independence, big and small auditors, big four, agent theory och 

stakeholder theory. De flesta artiklar som hänvisas till studien är inte mer än 10 år gamla. 

Detta för att säkerhetsställa att informationen fortfarande är relevant och uppdaterad.  

3.3 Urvalsprocessen 

Den urvalsmetod som används i studien är ett målstyrt icke-sannolikhetsbaserade urval, det 

uppfylls när deltagarna i studien valts ut på ett strategiskt sätt så att respondenterna är 

relevanta för de forskningsfrågor som tagits fram  

Bryman & Bell (2017). När det gäller teoretisk mättnad och urval i grundad teori är det viktigt 

att fortsätta med urvalen teoretiskt tills att en kategori mättats med data, det är fram till a) 

ingen ny eller viktig information kommer från en särskild kategori, b) kategorin har utvecklats 

i benämningar av dess egenskaper, omfattning och dess förändring framkommit och c) 

förhållandena mellan olika kategorier är etablerade och bekräftade på ett bra sätt Bryman & 

Bell (2017). 

Studien ska studera om det förekommer skillnader i revisorns oberoende mellan små och stora 

revisionsbyråer. För att studera studiens frågeställning och syfte har urvalet av respondenterna 

genomförs strategiskt och målstyrt, urvalet började med en sökning på Google efter 

registrerade revisionsbyråer. Sökningen gjordes utifrån Östersunds kommun som var ett 

förutbestämt geografiskt område för studien. Östersunds kommun valdes också som ett 

bekvämlighetsurval eftersom både stora och små revisionsbyråer finns representerade samt 

för att inte studien ska påverkas av geografiska skillnader. Forskningen som Li (2009) 

genomfört visade att oberoendet studerades bättre genom mindre lokala kontor eftersom 

mycket av besluten och granskningen utförs lokalt. Sökningen resulterade i totalt nio stycken 

revisionsbyråer inom Östersunds kommun, fyra stora (tre tillhör big four och en big six,) och 

fem små lokala byråer (Grant Thornton 2018). Samtliga byråer kontaktades utan förutbestämd 

ordning, på byråer där revisorernas kontaktuppgifter var tillgängliga togs kontakten direkt och 

på byråer där kontaktuppgifterna saknades skedde kontakten via växeln. Det resulterade i att 
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några av revisorerna kontaktades direkt och några revisorer kontaktades via växeln på byrån. 

Urvalet av revisorer där kontakten skedde direkt gjordes utifrån kriterierna att de ska vara 

aktiva, auktoriserade och godkända. Urvalet av de revisorer som kontaktades via växeln fick 

byråerna själva bestämma med samma krav att de skulle vara aktiva, auktoriserade och 

godkända. En av de små byråerna ville inte ställa upp på en intervju, av de åtta som tackade ja 

ville en mindre byrå endast svara via mail. Totalt blev det sju personliga intervjuer och en 

intervju via mail. Eftersom oberoendet bedöms efter situationen som revisorn befinner sig i, 

blir uppkomsten av data oändlig då en revisor är unik mot sina klienter. Bedömningen av 

teoretisk mättnad i denna studie utgjordes när uppkomsten av ny data i intervjuerna inte tillför 

någon ny eller viktig aspekt till frågeställningen. Under utförandet av intervjuerna uppgav 

respondenterna liknande situationer men personer som var involverade skiljde sig åt, eftersom 

situationerna var snarlika och följde ett liknande mönster så tillfördes ingen dimension till 

studien, vid denna punkt ansågs intervjuerna nått en teoretisk mättnad. Därav gjordes 

bedömningen att inga fler intervjuer skulle tillföra något av sådant värde. 

3.4 Semistrukturerade intervjuer  

I kvalitativ forskning är intervjuer en av de vanligaste metoderna för insamling av kvalitativa 

data, anledning ska bero på den flexibilitet som intervjuer erbjuder Bryman & Bell (2017). 

Semistrukturerade intervjuer är när personen som ska göra intervjun har frågorna samlade i ett 

frågeschema, där frågorna inte har någon bestämd ordningsföljd. Där uppföljningsfrågor 

varierar och brukar ställas om svaren anses viktiga. Frågorna utformas också mer allmänt än 

vid strukturerade intervjuer Bryman & Bell (2017). Eftersom frågorna är färre till antalet än 

enkäter och mer ingående ingår semistrukturerade intervjuer i begreppet djupintervju Bryman 

& Bell (2017).   

Syftet till valet av kvalitativa forskningsintervjuer var att kunna skapa förståelse om revisorns 

oberoende utifrån revisorernas perspektiv. Intervjuerna utfördes som personliga 

semistrukturerade intervjuer, valet gjordes eftersom personliga intervjuer anses som bästa 

intervjuformen eftersom det får respondenterna att känna sig mer avslappnade Kvale & 

Brinkman (2014). Valet av semistrukturerad intervjuform gjordes också utifrån att det finns 

en viss struktur kring frågorna så att intervjun inte svävar iväg från studiens syfte. En till 

fördel ansågs vara att följdfrågorna kunde ställas fritt där svaren uppfattades som viktiga. Det 

första som gjordes var formuleringen av intervjufrågorna det gjordes innan bokningen av 

intervjuerna påbörjades. Detta för att minska risken med att samla in data som inte har någon 

koppling till studiens syfte Bryman & Bell (2017). Frågeformuleringen framställdes för att 

frågorna skulle vara så öppna som möjligt eftersom det underlättar för respondenterna att 

fokusera och få fram det viktiga om det problemet Holme, Krohn Solvang (1997), för att 

lättare kunna studera studiens frågeställning och syfte. Syftet med frågeformuleringen var 

också att svaren ska återges deskriptiva, att få respondenterna att beskriva alla skillnader och 

variationer hos problemet Kvale & Brinkman (2014).  
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Intervjufrågorna ställdes som öppna frågor och mellan huvudfrågorna ställdes följdfrågor för 

att respondenten skulle svara så uttömmande som möjligt, följdfrågor anpassades under 

intervju beroende på hur respondenten svarade för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Under genomförandet av första intervjun ökade också förståelsen för problemet Holme, 

Krohn & Solvang (1997). Alla som låtit sig intervjuas har fått ett e-mail med frågorna ett par 

dagar innan intervjun, detta för att de skulle fått tid att förbereda sig. Några av revisorerna 

ställde även detta som krav. Samtliga intervjuer skedde på revisorernas egna byråer för att 

vara så nära deras naturliga miljö som möjligt. Efter att intervjun påbörjats har respondenten 

fått följdfrågor som funnits relevanta på grund av dess koppling till studiens frågeställning.  

3.5 Empiri 

Efter genomförandet av alla intervjuer bedömdes svaren från respondenterna utgöra en 

tillräcklig mängd data för att kunna bearbetas i ett empirikapitel. För att texten i empirin 

skulle återge respondenternas svar så detaljerat som möjligt transkriberades alla fysiska 

intervjuer. Transkriberingen gjordes även som ett bevis på att författarna inte försökte påverka 

respondenterna under intervjun Bryman & Bell (2017). Det hade inneburit en risk om endast 

anteckningar förts under intervjuerna för att något skulle missas och inte komma med. Eller 

att respondenten var tvungen att vänta medan anteckningar gjordes och kunnat blivit störd av 

detta. Texten struktureras för att läsare enkelt ska förstå vad svaren säger, vi har under varje 

rubrik delat upp svaren i två grupper stora och små byråer. Detta för att läsaren av 

överskådligt kunna se vad svaren bidrar till i studiens syfte och frågeställning. För att stärka 

den röda tråden har rubrikerna i empirin är valts efter den information som framkommit i 

svaren och med hänsyn till teorikapitlets rubriker.  

3.6 Analys  

Analytisk induktion används som en analysmetod inom kvalitativa studier. Metoden används 

vid analys av data för att kunna hitta generella förklaringar till olika händelser, detta görs 

genom att insamling av data fortsätter tills dess att inga negativa eller avvikande 

omständigheter hittats Bryman & Bell (2017).   

För att analysera den insamlade data valdes en analytisk induktion som analysmetod, den 

valdes för att analysen av svaren kan leda till generella förklaringar till olika omständigheter 

som framkom i intervjuerna. För att kunna åstadkomma generella förklaringar med hjälp av 

analytisk induktion har tolkningar av resultatet genomförs med kopplingar till studiens 

presenterade teorier för att försöka identifiera likheter, olikheter eller samband i 

respondenternas svar. Teorierna har i analysen använts för att kunna studera svaren från 

intervjuerna utifrån olika teoretiska aspekter. Inspelningar och transkribering har också 

använts under bearbetningen av resultatet. Transkribering underlättar att sammanställa 

resultatet för analysering. Bryman & Bell (2017). Rubrikerna i analysen är framtagna för att 

kunna stärka den röda tråden och på ett så tydligt sätt som möjligt framställa studiens analys. 
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3.7 Trovärdighet  

I Kvalitativ forskning har trovärdighet föreslagits för att bedöma och värdera en studie. För att 

kunna bedöma och värdera en uppsats presenteras fyra delkriterier som anses vara en del av 

kvalitativ forskning Bryman & Bell (2017). För att försöka stärka trovärdigheten i studien har 

följande begrepp tagits i beaktning under studiens framställning.  

-     Tillförlitlighet: Samtliga respondenter har erbjudits att ta del av transkriberingen 

av intervjuerna, eftersom studiens frågeställning utgår ifrån hur respondenterna 

uppfattar olika situationer uppfattas är det viktigt att resultatet återger den bild som 

respondenten beskriver. För annars kan studiens resultat inte spegla vad som ska 

studeras eller det som faktiskt har studerats Bryman & Bell (2017).  

-    Överförbarhet: För att läsaren ska få en förståelse för den sociala verklighet som 

har studerats har tolkningen och summeringen av resultat har försökt att 

framställas så detaljerat och beskrivande som möjligt, så resultatet kan analyseras 

och användas till fortsatt forskning inom ämnet Bryman & Bell (2017).  

-     Pålitlighet: Beskrivning om genomförandet av studiens delmoment har försökt 

vara så omfattande och grundlig som möjligt. Detta för att läsaren ska kunna 

granska studiens tillvägagångssätt och se om de teoretiska slutsatserna framstår 

som rimliga i förhållande till forskningsprocessen Bryman & Bell (2017). 

-     Konfirmering/Bekräftelse: Eftersom det är svårt att nå en fullständig objektivitet 

Bryman & Bell (2017) har studiens bekräftelse stärkts genom att befintliga 

forskningsresultat noggrant studerats inom området. Detta för få en tydlig 

överblick av källor som anses oberoende av varandra. Utifrån dessa resultat och 

vårt forskningsproblem har teorier valts som framstått som relevanta för studiens 

frågeställning och syfte. Eftersom författarna till viss del påverkat valet av 

respondenter har studien utgått ifrån teoretisk mättnad för att avgöra om antalet 

respondenter ska kunna anses som trovärdigt. Samtliga respondenter har haft 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att styra svaren så lite som 

möjligt Bryman & Bell (2017). 

-   Äkthet: Intervjuerna har noggrant tolkats för att svaren ska framställas på ett 

jämbördigt sätt mellan respondenterna. I empirin har respondenternas svar försökt 

presenterats så att ingen respondent ska uppfattas som överrepresenterad för att 

undvika att skapa missvisande bild av studiens resultat. Bryman & Bell (2017). 
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3.8 Etik 

För att undvika etiska problem med studien och upprätthålla tillräcklig information, 

frivillighet, samtycke, integritet, negativa effekter, konfidentiellt och anonymitet för de 

personer som valt att ingå i studien har vi tagit hänsyn till fyra huvudgrupper  

Bryman & Bell (2017). 

- Informationskravet: Samtliga respondenter informerades om att syftet med 

studien, som var att granska skillnader mellan stora och små byråers syn på 

oberoende. De fick även frågorna mailade i förväg Bryman & Bell (2017). 

- Samtyckeskravet: Samtliga respondenterna fick information om att deras 

deltagande var frivilligt och fick avbryta intervjun när de ville, oavsett anledning. 

En tilltänkt respondent tackade nej och inga ytterligare försök för deltagande 

gjordes Bryman & Bell (2017). 

- Konfidentialitetskravet- och anonymitetskravet: Respondenten blev försäkrade 

om att de skulle ha full anonymitet och att deras svar var konfidentiella till den 

grad att det inte skulle kunna kopplas till dem personligen eller deras arbetsgivare. 

Inga personuppgifter utöver personnamn samt arbetsgivare noterades under 

studien. Det görs för att öka tilliten mellan den som intervjuar och den som skall 

intervjuas enligt Holme, Krohn Solvang (1997). Transkribering och 

ljudupptagningar förstörs efter att uppsatsen är färdig för att undvika att obehöriga 

får tag i informationen                Bryman & Bell (2017). 

- Nyttjandekravet: Den information från intervjuerna har enbart tänkt användas till 

denna studie och inte till något annat ändamål. För att försäkra oss om det har 

transkriberingar och anteckningar förstörts Bryman & Bell (2017). 

- Falska förespeglingar: För att inte vilseleda respondenterna har de blivit 

informerade om studiens syfte, vart den kommer publiceras och hur den kommer 

att genomföras Bryman & Bell (2017). 

- Deltagarna ska inte ta skada av undersökningen: För att undvika att någon tar 

skada har intervjuerna utförts med hänsyn till respondenterna. Det har haft 

möjlighet att påverka studiens utförande samt tid och plats för genomförandet 

 Bryman & Bell (2017).     
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4 RESULTAT  

__________________________________________________________________________________ 

I kapitel fyra presenteras resultatet av genomförda intervjuer. Först så presenteras 

respondenterna. Resultatet redovisas under olika rubriker som tillhörande oberoende revision. 

Svaren har sedan delats upp under varje rubrik mellan liten och stor byrå för att förtydliga 

resultatet. 

__________________________________________________________________________________   

Presentation av respondenterna 

Samtliga revisorer som har intervjuats i studien har mellan 7 och 31 års erfarenhet av revision.  

4.1 Revisorns oberoende  

4.1.1 Liten byrå  

De intervjuade personerna på de mindre byråerna anser att oberoende uppfylls när en revisor 

upprättat sin objektivitet. Respondent 1 anser att en revisor är oberoende när de kan behålla 

sin objektivitet och att magkänslan styr “När man känner i maggropen att man kan ha 

problem med oberoendet så är man sannolikt långt över gränsen.” Om en revisor arbetat 

länge med revision och tänker på att vara försiktig så riskerar den inte att oberoendet 

ifrågasätts. Det finns olika situationer som påverkar revisorns oberoende, där revisorn själv 

får göra en bedömning om situation hotar oberoendet. Det kan vara om revisorn anlitat en 

kund privat så är det viktigt att tänka på hur affären genomförts. Respondent 2 “Om det har 

varit fullt marknadsmässiga grunder då ska det inte vara ett hot. Men har jag fått en stor 

rabatt, då är det ett hot.” Det som avgör oberoendet är om affärer gett revisorn några fördelar 

på grund av kunden. I samma fråga framkommer en annan åsikt när oberoendet hotas. En 

revisor bör inte anlita kunden privat och istället anlita ett annat företag. Respondent 3 “Man 

anlitar någon snickare privat då och då går det inte vara oberoende, då kan man inte vara 

oberoende.” Granskningen är en viktig del av oberoendet. Detta anser respondenten på frågan 

om när en revisor är oberoende och förklarar att en revisor anses vara helt oberoende först när 

det går att göra en granskning helt opartisk Respondent 3 “Ja det är som generellt när man 

kan göra granskningen helt opartisk, inget runt omkring skall spela någon roll när man 

granskar.” Relationer kan medföra problem för oberoendet, där nära relationer kan hota 

oberoendet. Det gör det svårt och komplicerat med relationer och oberoende. Respondent 4 

“Jag är inte från stan så jag brukar säga att jag verkligen är den som verkligen säger vad jag 

tycker. Jag har inga relationer. Jag har inga skrupler då att säga att detta är bara skit.” 

Revisorer som har kortare relationer har lättare att förhålla sig till oberoendet än de revisorer 

som har långa relationer med personer och företag. Svårigheten för revisorn att vara 

oberoende ökar med tiden, det framkommer ibland när en revisor går i pension och en ny 

revisor tar över revisionen. Respondenten 4 “När en ny inventering görs och den inte 

stämmer så kan svaret bli det har inte stämt på över 20 år.” Revisorn måste lägga ytterligare 
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tid på revisionen eftersom det funnits uppenbara brister med den tidigare revisionen. Detta är 

ett vanligt scenario som sällan anmäls.  

4.1.2 Stor byrå 

De stora byråerna berättar att revisorn är oberoende när deras bedömningar inte påverkas och 

att klienter eller andra personer i revisorns närhet inte utgör några påtryckningar på de beslut 

som revisorn tar. Respondent 5 “Oberoende är därmed en väldigt viktig del av det att inte låta 

något annat inflytande påverka ditt granskningsmoment.” Revisorn ska inte ha någon relation 

alls till klienten som ska revideras eftersom det krävs personliga uppfattningar och tolkningar 

ur ett lagrumsperspektiv. Bedömningen av en revisors oberoende utgörs i grunden av två 

kriterier, det är hur revisorns oberoende är gentemot klienten och hur revisorns oberoende 

uppfattas av andra. Respondent 6 “Då man är oberoende rent grundläggande och även 

uppfattas som oberoende av omvärlden.” Oberoendet kan påverkas på många olika sätt, men 

generellt påverkas det av att revisorn blir för involverad i kunden. Det framkommer att 

relationerna mellan revisorn och klienten kan påverka oberoendet, att revisorns relation med 

klienten kan förändras över tid och även relationens påverkan på oberoendet. Respondent 7 

“Om man har haft ett uppdrag väldigt länge. Relationen blir annan.” Relationerna påverkar 

egentligen inte oberoendet så länge som allt går bra, följer klienten reglerna så behöver 

revisorn inte ingripa. Relationen påverkar oberoendet när revisorn måste utföra en handling 

mot klienten Respondent 8 “går ju alltid bra när det går bra men hur skulle det påverka 

relationen om man tvingas sätta en varning.” 

Samtliga av de stora byråerna berättar att det har kontrollsystem för att upptäcka hot mot 

oberoendet, för att det inte ska komma omständigheter i efterhand som hotar oberoendet. 

Respondent 7 “vi har jättemycket rutiner som ska säkerhetsställa att vi är oberoende.” 

Rutinerna som lyfts fram är utöver analysmetoden. 

4.2 Analysmodellen 

4.2.1 Liten byrå 

Det är endast en av de små byråerna som inte nämner analysmodellen i samband med frågan 

om hot som kan uppstå mot oberoende. Istället för analysmodellen beskrivs två mätpunkter 

som anses viktiga för att avgöra oberoendet. Punkterna som framhävs som viktiga är revisorns 

personliga distans till kunden och att revisorn inte skall ha vänskapliga relationer med 

kunden. Respondent 1“personlig distans och inga nära vänskapliga relationer” de omfattas 

också av analysmodellen. Övriga byråer tar upp analysmodellen och att den används för att 

upptäcka hot mot både revisorn och revisionsbyrån. För att följa lagar och regler gällande 

oberoendet är det viktigt att upprätta en analysmodell. En åtgärd som byråerna använder sig 

av när hot uppstår är att byta revisor. Ibland hjälper det inte med att enbart byta revisor då 

hotet gäller byrån, då måste de avsäga sig uppdraget. Respondent 2“om det är ett hot mot hela 

byrån måste man avsäga sig uppdraget. Om det är skrämselhot eller något sådant, det är 

bara att tacka nej även där.“ Analysmodellen underlättar för revisorn att se om revisorn är 
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oberoende, den anses som en självklarhet. Uppstår det något hot i upprättandet av 

analysmodellen kan revisorn avgöra om det går att åtgärda och behålla uppdraget eller avgå 

om hotet är för stort. Respondent 4 “Man brukar vilja testa om man är oberoende. Det gör 

man enligt analysmodellen. Man kan alltid byta till en revisor i byrån. Men om det är ett hot 

mot hela byrån måste man avsäga uppdraget. Om det är byrå hot eller skrämselhot eller 

något sånt så är det bara att tacka nej även är där.” En situation som kan påverka revisorns 

oberoende och som inte går att lösa genom att byta revisor är om det finns starka ägare i 

bolaget med ingen eller en liten majoritet Respondent 4“den absolut svåraste situationen man 

kan hamna i är där man har en väldigt stark ägare i förhållande till en liten minoritet.“ 

Ägarna kan kontrollera revisionen genom röstmajoritet, om ägarna är få eller har majoritet 

kan de styra och kontrollera revisionen.  

4.2.2 Stor byrå 

Samtliga av de stora byråerna berättar att de kontinuerligt använder sig av analysmodellen för 

att kontrollera oberoendet. Det fungerar som ett dokument där punkter som kan hota 

oberoendet dokumenteras. De har också upprättat egna analysmodeller för att säkerställa att 

oberoendehot upptäcks i tid. Respondent 5“På den här byrån upprättar vi och jobbar vi efter 

en egen analysmodell. Detta för identifiera om det skulle finnas något beroendeskap.” 

Analysmodellen måste upprättas i samband när byrån accepterar uppdraget och får inte göras i 

efterhand. Respondent 5 “får absolut inte upprättas i efterhand utan måste alltid fyllas i före” 

Skulle något hot mot oberoende upptäckas får inte revisorn vara med och utföra revisionen. I 

analysmodell kontrolleras det om nya hot mot oberoendet uppstår för att revisorn ska vara 

medveten om oberoendet minskat genom påverkan av yttre omständigheter, hoten kan 

upptäckas i tid och åtgärder vidtas för att stärka oberoendet. Respondent 6 “Då har man gått 

från att vara oberoende till beroende. Just av den yttre av den omständigheten.” Oberoendet 

kontrolleras regelbundet av byråerna minst en gång per år genom analysmodellen. Byråerna 

har också egna interna system för att noggrant granska revisorns roll gentemot klienten och 

om det finns något som riskerar oberoendet. Respondent 7 “Här är det extremt uppstyrt. Vi 

har Kund Accept och årliga kontroller. Vi har ju en egen avdelning i Stockholm.” På den 

egna avdelningen arbetar anställda heltid med att stödja byråns revisorer om de har frågor om 

oberoendet. Det är inte enbart revisorn som kontrolleras enligt analysguiden utan alla som 

ingår i teamet granskas för att se om någon i teamet hotar revisionens oberoende. Respondent 

8 “Vi genomför kontrollen regelbundet. Vi måste titta i vårt team. Alla som genomför 

revisionen.” 

4.3 Reglering 

4.3.1 Liten byrå 

Det som kan vara ett problem med regleringen är att revisionsbyråerna kan begränsas i deras 

möjligheter att växa, de har inte samma möjlighet som företag inom andra sektorer, deras 

tillväxtmöjligheter är reglerade. Respondent 1“Bara ett problem om man vill växa 

obegränsat.” Några av de tillfrågade revisorerna ansåg inte att regleringen begränsade dem i 
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att hålla deras kunder nöjda. Respondent 2 “Nej det anser jag inte.” Reglering leder till att det 

blir rättvist samt att alla får samma regler att förhålla sig till. Inom reglerna är alla fri att göra 

som de vill, går någon utanför reglerna bryter det mot lagen och det får konsekvenser. 

Respondent 4 “Inom denna ramen får man göra vad man vill. Det blir så tydligt. Effekten av 

det blir att man inte kan göra allt.” Reglerna förtydligar hur en revisor får jobba gentemot 

kunden för att behålla sitt oberoende, reglerna säkerhetsställer kvalitén på revisionen som 

säger vad en revisor får och inte får göra. Det är inget som revisorn själv kan påverka. Byrån 

har flera regelverk, däribland ISA som de följer. Respondent 1 “Liten byrå granskas direkt av 

FAR/Revisor Inspektionen.” Det finns fördelar med FAR som innebär att en revisor kan 

använda sig av regleringen om det uppstår en jävsituation. Effekten av reglerna är att revisorn 

inte kan utföra alla tjänster. Den nya regleringen håller på att förändra dagordningen för 

revisorerna i omvärlden. Respondent 4 “Utomlands, ta England som exempel, där vill 

politikerna slå sönder de fyra stora för de anser att det är en kartell.” Frankrike ges som ett 

exempel på ett land där regleringen har gått längre än i Sverige. Där krävs det två revisorer för 

att skriva under en revision.  

4.3.2 Stor byrå 

Regleringen stärker revisionen genom att det blir som en kvalitetsstämpel, det är inte 

kunderna som i första hand efterfrågar den utan andra intressenter som när bankerna ska ge ut 

lån. Respondent 5 “Utan regleringen så skulle revisionen tappa sin kvalitetsstämpel.” Om 

inte regleringen fanns skulle huvudsyftet med själva revisionen försvinna. Bland det stora 

byråerna framkommer det inte att regleringen skulle ha någon påverkan för att gör en kund 

nöjd Respondent 6 “Inte vad jag på rak arm kan komma på.” Regleringen är lagstyrd och den 

går inte att komma runt, det som kan vara problematiskt är om en stor kund som har revision 

gör misstag så att inte årsredovisningen går ihop. Då finns en risk att kunden vänder sig till 

revisionsbyrån för rättning av redovisningen. Respondent 7 “Det som kan bli problem om vi 

har stora kunder med 50 anställda och 80 milj i omsättning. Om dom har hamnat i en 

situation som de inte kan hantera.” På en stor kund får inte revisionsbyrån utföra både 

revision och redovisning, lagen är utformad så att om den följs ska det inte uppstå några 

oegentligheter. Respondent 7 “Man måste ju stödja sig på lagen. Där man har sig själv att 

skylla då kan det bli problem. Den mänskliga faktorn.” Bryts lagen är det på grund av att 

revisorn själv tagit ett aktivt val att medvetet begått ett brott, revisorn skall kunna känna av att 

något är fel innan ett brott hinner begås. Stora byråer har egna tydliga regelverk som de ska 

följa, dessa är strängare än lagen som tillämpas och kan skilja sig mellan byråerna. 

Respondent 8 “vi har ju väldigt strikta regelverk att vi har väldigt regler som vi måste följa.” 

Enligt dem själva är regleringen striktare för större byråer än mindre eftersom mindre byråer 

sällan har egna regelverk utan följer vad lagen säger ellet FAR. Respondent 8“Små byråer 

har säkert det också genom FAR då men jag kan tänka mig att det säkert kan genas mer på en 

liten byrå.” 

 



 

 

 

32 

 

4.4 Revisionsarvode 

4.4.1 Liten byrå 

Arvodet är en naturlig del av revisionen eftersom klienten betalar för att revisionen utförs. Så 

länge reglerna följs ska inte arvodet ha någon inverkan på revisionen. Respondent 1 “Inte alls 

om man följer reglerna.” Om arvodet skulle vara ett problem hade det upptäckts när 

analysmodellen upprättats Respondent 2. “I priset på tjänsten ingår en analys av oberoendet. 

Det påverkar varken mer eller mindre.” Eftersom eventuella hot upptäcks i analysmodellen så 

ska revisorn avböja uppdraget om arvodet skulle innebära ett problem. Det kan uppstå 

problematik för byrån med revisionsarvodet om en kund har för stor andel av den totala 

omsättningen. Det kan innebära att byrån bli ekonomiskt beroende av kunden och drabbas av 

stora ekonomiska förluster om kunden lämnar byrån. Respondent 3: “Det kan bli problem om 

man inte har råd att mista den. Då kan man inte påpeka om man hittar några oegentligheter, 

man får svårt att stå på sig.” En kritisk punkt när det gäller oberoendet för en revisor är 

arvodet, den byrå som har lägst arvode anses vara mer beroende av sina kunder medan den 

med högst arvode anses vara mindre beroende av sina kunder. Respondent 4“arvodet är 

väldigt kopplat till tjänsten man gör och arvodet är väldigt kopplat till oberoendet.” Lägre 

arvoden påverkar byrån eftersom de medför lägre lönsamhet och varje kund blir viktig för den 

totala lönsamheten. Högre arvoden ger bättre lönsamhet vilket leder till att varje kund bidrar 

mer till lönsamheten och byrån tjänar pengar på färre kunder. Respondent 4 En del låga priser 

är bara en effekt av att man inte är oberoende.” 

4.4.2 Stor byrå  

Det kan uppstå problem med oberoendet om revisorn arbetar på ett större kontor där kunderna 

och näringslivet ser annorlunda ut, men på mindre kontor framstår inte problemen på samma 

sätt. Respondent 6 “Det kan ju påverka förstås om man jobbar på ett större kontor. Så jag 

själv och mina kollegor här känner väl inte att det är någon påverkan på den punkten.” Om 

kunden står för en betydande del av revisionsbyråns omsättning kan risken vara att byrån blir 

ekonomiskt beroende av kunden och revisorns oberoende hotas. Om analysmodellen upprättas 

korrekt ska denna typ av hot upptäckas och kunna undvikas, så rent generellt ska arvodet inte 

utgöra något problem. Respondent 7 “det är en av de specifika punkter som anges i 

analysmodellen.” Oberoendet hos stora byråer hotas inte på samma sätt av arvodet eftersom 

deras höga omsättning gör att kundernas arvoden inte har samma betydelse. Respondent 7 

“för oss är det inget problem. För vi är en sådan stor firma.” För att minska risken att 

kundernas arvoden ska utgöra hot mot oberoendet används olika prislistor för att kunna 

minska beroendet. Ett företag som bedöms som en risk har en annan prislista än ett företag 

som inte anses utgöra något hot, på så sätt kan byråerna undvika att revisionsarvoden utgör 

något hot mot oberoendet. Respondent 8 “Vi har en prislista som vi går efter. Ett riskbolag 

har en annan prislista än om det är ett välmående företag.” Detta underlättar byråns beslut att 

bestämma om de kan acceptera uppdraget. 
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4.5 Konsulttjänster 

4.5.1 Liten byrå 

Revisorns syn på konsulttjänster förändrats, idag så upplevs det vara enklare att koncentrera 

sig på revisionstjänster och revisionsnära tjänster, eftersom konsulttjänster begränsar 

revisorerna hur de kan hjälpa en kund. Respondent 1 “Nuförtiden är det enklare. Mycket 

större risk för stämningar och skadestånd.”  Detta har lett till att byråerna endast utför 

revisionsnära rådgivning samt redovisning tjänster. De övriga tjänsterna som till exempel 

skatterådgivning och annan specialiserad rådgivning har de slutat med. Om byrån kan erbjuda 

konsulttjänster till en revisionskund beror på om tjänsten innefattar redovisning och om 

kunden tillhör K3. Om kunden tillhör K3 och byrån utför både redovisning och revision måste 

revisorn avsluta ett av uppdragen. Respondent 2 “Om kunden klassificeras av K3. Då får jag 

avsäga uppdraget eller avgå som revisor.” Hur konsulttjänster påverkar oberoendet styrs av 

hur kundens totala intäkt är fördelad. Om en liten del av kundens intäkt är revisionstjänster 

måste revisorns avsäga sig uppdraget. Respondent 3 “om revisionstjänsten är en väldigt liten 

del så kanske man måste säga upp det.” Många av rådgivningstjänster går inte att erbjuda till 

revisionskunder, men revisionsnära tjänster går det att erbjuda om någon annan på byrån 

sköter det. Det är en åtgärd för att revisorerna inte ska hamna i en jävsituation, FAR har 

formulerat tydliga regler om jävsituationer. Respondent 4 “De flesta rådgivningstjänster kan 

man inte erbjuda, så man håller det avgränsat så man inte kliver in i nått.” Revisorn kan även 

riskera att ge fel råd och upptäcka detta i efterhand. Konsulttjänster bidrar inte till att 

kunderna byter revisor men det är inte svårt för dem att göra det enligt de små byråerna. Det 

är andra faktorer som spelar in om de vill byta, det är vanligare att kunderna byter för att 

revisorn gjort något fel. Respondent 3 “Nej då är väl att de har fått nåt fel råd då, att det skall 

vara nått sånt då. Det är därför att de byter.” 

4.5.2 Stor byrå 

Det som avgör hur konsulttjänster påverkar oberoendet är vad som framgår i analysmodellen. 

Om det enligt analysmodellen går bra att utföra både konsulttjänster och revisionstjänster åt 

en kund så är det okej. Respondenten 7 “Bara om det är sådana vi inte får utföra enligt 

analysmodellen.” Det kan också förekomma problem om kunden uttrycker argument för 

konsulttjänster i revisionsfrågor samt om revisorn känner att de kan tappa kunder på grund av 

konsulttjänster. Respondenten 7 “Ja om revisorn känner så då är det ett problem.” 

Försäljningen av konsulttjänster begränsar byrån i vad de kan erbjuda för revision till kunden, 

likaså om kunden har revision kan byrån inte erbjuda alla konsulttjänster. Respondenten 8 

“Man kan inte göra allt i konsult väg på en kund som man har som revisionskund.” 

Konsulttjänster bidrar inte till att kunderna byter revisionsbyrå, har kunden både revision och 

konsulttjänster så väljer de att inte byta. Det går bra att byta revisor om kunden vill för det är 

inte komplicerat, men det kan vara omständligt för kunden. Respondent 7 “En del kunder 

tycker att det är jobbigt att byta.”  
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5 ANALYS 

___________________________________________________________________________   

I kapitel fem analyseras resultatet med hjälp av studiens teorier. Resultatet skildras genom 

olika teoretiska utgångspunkter, så studiens slutsats kan framställas. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Revisorns oberoende 

Det finns flera saker som kan hota revisorns oberoende enligt de små byråerna. Det vanligaste 

hotet är vänskapshot och det största är skrämselhot som revisorerna tar upp i undersökningen. 

Skrämselhot anses vara så stort att om revisorerna utsätts för det så finns inga åtgärder som 

kan lösa problemet, då måste revisorerna avstå uppdraget. Vänskapshot förekommer i 

intervjuerna med revisorerna och det skall dokumenteras i analysmodellen. De stora byråerna 

beskriver hur analysmodellen kan användas för att bemöta detta hot, hos de små byråerna 

råder det oenighet i hur hotet skall bemötas. Resultatet visar att några små byråer anser att 

oberoendet hotas när revisorn anlitar kundens företag privat medan en liten byrå anser att det 

inte utgör något hot. Detta stärker Kueppers & Sullivans (2010) teori att det är upp till 

revisorn själv att bedöma vad som utgör ett hot. Det förklarar varför åsikterna skiljer sig åt 

mellan revisorerna om vilka situationer som utgör ett hot mot oberoendet.  

5.2 Reglering 

Den regel som flest revisorer berättar att de följer är 21§ som är analysmodellen. Revisorn 

skall använda modellen för att pröva för att se om det finns några omständigheter som utgör 

hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. En majoritet av revisorerna anser att det är 

med hjälp av analysmodellen som det går att mäta sitt oberoende gentemot kunden som 

granskas. I vilken omfattning som byråerna använder sig av regleringen skiljer sig åt, 

revisorer från både små och stora byråerna medger att de följer regleringen. Regleringen anses 

inte innebära något problem, det innebär däremot att det blir ett rättvist system. De stora 

byråerna jobbar med reglering utöver vad som krävs av ISA och FAR. Skälet till den 

strängare regleringen beror på att de styrs från utlandet, samtliga stora byråer har 

internationella organisationer. Den tid som byråerna lägger på oberoende frågan kan påverka 

kvaliteten på redovisningen. Tepalagul & Lins (2015) studie förklarar att om en revisors 

oberoende minskar så kommer de att rapportera fel vilket leder till att revisionskvaliteten 

försämras. Detta stärks av Comprix & Huangs (2015) forskning som visar på att 

revisionskvaliteten är högre på större revisionsbyråer. Förklaringen till att kvaliteten är högre 

kan enligt resultatet bero på att de stora byråerna lägger mer resurser på ökad reglering för att 

säkerhetsställa sitt oberoende. Tidiga skandaler har visat sig skada allmänhetens förtroende 

för branschen. Både stora och små byråers syn på reglering är avgörande för att de inte ska 

skada förtroendet för branschen ytterligare.     
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5.3 Revisionsarvode 

Hälften av de små byråerna anser att arvodet är ett problem. En revisor anser att 

revisionsarvodet är det största enskilda hotet mot oberoendet. FAR påpekar om en revisor 

eller revisionsbyrå är ekonomiskt beroende av enbart en kund, kan det hota oberoendet. 

Revisorerna på stora byråerna anser inte att detta utgör ett problem för en revisor. En 

anledning till att de små byråerna anser att revisionsarvodet är viktigt för oberoendet, kan bero 

på att de stora byråerna tillsammans kontrollerar 75% av marknaden i Europa enligt                            

Simons & Zein (2014). Det innebär en hårdare konkurrens för de små byråerna som måste 

konkurrera om kunderna som finns kvar, då kan en konkurrensfaktor tänkas utgöras av 

revisionsarvodet. Revisionsarvodet kan anses tillhöra generalkonsulen som är en 

kompletterande regel till analysmodellen enligt FAR på grund av att arvodet inte omfattas av 

de övriga punkterna i analysmodellen. I resultatet framkommer det även att egenintresset 

hotas hos de små byråerna. Egenintresset har en betydelse när revisorn ska bli delägare i en 

revisionsbyrå. En revisor riskerar oberoendet om de på grund av ett ekonomiskt intresse ger 

efter för en stor kund enligt Tepalagul & Lin (2015) teori. De små byråerna kan även anse 

detta som ett problem för att de riskerar deras rykte enligt teorin. Resultatet av studien visar 

hur viktigt reglering av oberoende revision är.  

5.4 Konsulttjänster 

Reglerna för att utföra vissa specifika konsulttjänster har blivit hårdare tack vare 

Lagrådsremissen (2016). Resultatet visar att de ökade reglerna har begränsat små 

revisionsbyråerna möjlighet att erbjuda konsulttjänster till sina kunder. Detta har medfört att 

de har valt att fokusera på revision. De stora byråerna berättar att även de har begränsat sitt 

användande av specifika konsulttjänster, en av dessa är skatterådgivning. Varför problemet 

med konsulttjänster har ökat för revisorerna beror på att de vanligaste tjänster som en revisor 

utför är skatterådgivningen och konsultrådgivning enligt FAR. Reglerna för konsulttjänster 

utgör ett problem både för stora och små byråer på grund av att byråerna inte kan erbjuda 

både revision och konsulttjänster till kunden. Den nya lagen har enligt resultatet fullföljt sitt 

syfte att begränsa användandet av konsulttjänster. Mironiuc & Robus (2012) teori om att 

konsulttjänster fortfarande skulle utgör ett hot mot revisorns oberoende går inte att styrka efter 

intervjuerna med revisorerna. Den ökade regleringen kan anses vara resultatet av att 

konsulttjänster inte utgör ett hot mot oberoende revision för byråerna fokuserar mer på att 

utföra revisionsarbete istället för konsulttjänster. Kunderna byter inte revisor på grund av 

konsulttjänster enligt både de stora och små byråerna. Det är vanligare med andra anledningar 

till varför kunderna byter revisor. Om de vill byta så är det inget problem, det leder till mer 

jobb för kunden som måste starta om på nytt hos en ny revisor.   
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5.5 Agentteorin 

Studien visar på vilka problem som kan hindra revisorn att förbli oberoende och för att kunna 

säkerhetsställa ägarnas intressen i företaget. I resultatet framkommer det hur många hot det 

finns som kan störa revisorn i arbetet med att utföra en oberoende revision. Detta stärker Blay 

& Gieger (2013) teori där revisorn måste förbli oberoende för att kunna uppfylla sitt syfte. 

Gör revisorn inte sitt jobb riskerar det att leda till informationsasymmetri mellan ägarna och 

ledningen av företaget som skall granskas. Företagarna kan enligt agentteorin beskrivas som 

en agent och kan med hjälp av gåvor, nära relationer och hot försöka påverka revisorn i sitt 

arbete att granska företagets årsredovisning. Law (2008) teori styrker agentteorin och 

beskriver att förluster för byrån kan uppstå när företagsledningen på bekostnad av principalen 

maximerar deras egenintresse. Enligt Colbert & Jahera (2011) är det när principalens 

egenintresse maximeras som behovet framkommer av både extern- och intern revision. Enligt 

agentteorin tar individer beslut efter vad som gynnar de själva. Om revisorn inte är oberoende 

kan brister i företagets årsredovisning riskeras att inte rapporteras. Det leder i sin tur till att 

företaget riskerar förlora sitt kapital. I studien förekommer det ett fall av skrämselhot där en 

företagare i en ekonomiskt utsatt situation hotat sin revisor. Om revisorn skulle ge efter för 

hotet så finns det risk för att andra delägare förlorar sina investeringar i företaget. Jensen & 

Mecklings (1976). Med hjälp av agentteorin kan oberoendet inom revision förklaras genom 

att beskriva sambandet mellan agenten och principalen. 

5.6 Intressentmodellen 

Med intressentmodellen företagets intressenter delas in i olika grupper. Revisorerna kan 

normalt anses tillhöra gruppen leverantörer eftersom de levererar en tjänst till företaget enlig 

Law (2011). Tjänsten som revisorn tillför är revisionen som utförs åt företaget. På grund av 

problemen med egenintressehot mot revisorns oberoende som tas upp i resultatet kan revisorn 

komma att tillhöra gruppen företagsledningen. Har revisorn en för nära relation med 

företagsledningen eller står under dennes inflytande kan revisorn tillhöra båda grupperna. 

Skulle företagsledaren vara samma person som ägaren så kan revisorerna även anses tillhöra 

intressentgruppen ägarna. Skulle revisorn ha ett ekonomiskt intresse och äger aktier i företaget 

som skall granskas så kan revisorn även anses tillhöra långivarna vilket gör relations nätverket 

ännu svårare att tyda. Resultatet av studien visar att det blir svårt att avgöra om revisorn är 

oberoende om den har en för nära relation med klienten detta styrker den kritik som Miles 

(2015) tar upp mot modellen som säger att om nätverket av relationer inte är tydlig så blir 

intressentmodellen otydlig. Eftersom det kan vara svårt att veta om revisorn verkligen är 

oberoende så blir relations nätverket både otydligt och osäkert.  
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6 SLUTSATS      

___________________________________________________________________________ 

I kapitel sex presenteras resultatet av studien om skillnader i synen på oberoende mellan stora 

och små revisionsbyråer. I slutet av slutsatsen presenteras det förslag på fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________ 

Studiens resultat och analys visar att revisorns oberoende är viktigt eftersom det är oberoendet 

som legitimerar revisionen. Legitimeringen är viktig för att intressenter och investerare fattar 

sina beslut med informationen från revisionen som grund. Ett hot som kan uppstå mot 

oberoendet framkommer genom tillämpning av intressentmodellen, om relationen inte kan 

definieras mellan revisorn och klienten kan klienten få inflytande på revisorn som kan 

medföra att revisorn får en beroendeställning. Agentteorin kan förklara förhållandet mellan 

revisorn och klienten, det gör det möjligt att förstå i vilka situationer oberoendet kan hotas 

och vilka problem det medför. Eftersom varje individ anses ta beslut efter vad som gagnar 

dem själva så kan revisorn fatta beslut för egen vinning som skulle bidra till att 

revisionskvalitén försämras och intressenterna samt investerarna inte får en rättvisande bild av 

företaget.  

Både de stora och små byråerna i studien anser att regler är viktigt och att de är medvetna om 

dem, skillnaden mellan stora och små byråer är att de stora byråerna har egna kontroller 

utöver FAR. Det innebär att stora byråer kan upptäcka hot mot oberoendet i större 

utsträckning. Regleringen har begränsat samtliga av studiens byråer i deras möjligheter att 

hjälpa sina klienter med tjänster utöver revision. Den ökade regleringen har lett till att 

byråerna måste tack nej till att utföra konsulttjänster, speciellt skatterådgivning som begränsar 

deras möjligheter att utföra både revision och konsulttjänster åt en och samma kund. 

Lagrådsremissen 2016 ligger till grund för den ökade regleringen vid utförandet av 

konsulttjänster. Både stora och små byråer uppger att de följer lagen som säger att de inte får 

bli anlitad av en kund som tar för stor del av deras omsättning. Reglerna finns till för att 

byråerna inte skall bli ekonomiskt beroende av sina klienter som i sin tur utgör ett 

egenintressehot. Stora byråer anser inte revisionsarvodet utgör ett problem, det beror på att de 

har en stor omsättning som gör att de kan acceptera uppdrag från stora kunder. De små 

byråerna ger ett mer otydligt svar där hälften av de små byråerna anser att revisionsarvodet 

utgör ett hot mot oberoendet. Skillnaden enligt studien beror på att de stora byråerna 

kontrollerar större delen av revisionsmarknaden och att de små byråerna måste konkurrera på 

en mindre marknad där det finns färre kunder. Regleringen begränsar de små byråerna i större 

utsträckning eftersom det finns fler företag som kan uppnå nivån för att byrån ska bli 

ekonomiskt beroende av klienten. Det är inget problem för stora byråerna eftersom de har en 

stor omsättning och inte begränsas av lagen på samma sätt. Både stora och små byråer säger 

att personliga relationer är ett problem för att det hotar revisorns oberoende, de anser att det är 

svårt att avgöra när en relation hotar oberoendet eftersom det inte finns någon tydlig gräns. De 

små byråerna är inte helt eniga i var gränsen går när det rör sig om hot mot oberoende vid 
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personliga relationer, att anlita kunden som hantverkare privat anser en respondent är okej 

medans en annan respondent anser att det är fel. Anledningen till att personliga relationer 

utgör ett problem visar sig i studien bero på att revisorn själv måste bedöma när relation utgör 

ett hot.  

De stora byråerna har en enhetlig syn på vilka situationer som hotar oberoendet och har ett 

liknande systematiserat arbetssätt som de arbetar med för att upptäcka och motverka hoten 

mot oberoendet. De stora byråerna har utöver analysmodellen egna interna arbetssätt med 

kontroller för att upptäcka hot mot oberoendet. De små byråerna är mer splittrade i vilka 

situationer som kan hota oberoendet och har direkta motsägelser i vissa situationer. Detta kan 

bero på att de stora byråerna är mer homogena som grupp, de liknar varandra både i arbetssätt 

och omsättning som gör att de får en gemensam syn på vilka situationer som hotar 

oberoendet. De små byråerna är mer heterogen som grupp eftersom deras åsikter om vilka 

situationer som hotar oberoendet skiljer sig åt. Arbetssättet för att upptäcka hot mot 

oberoendet är lika mellan de små byråerna där samtliga använder analysmodellen. Små byråer 

använder inte något annat arbetssätt än analysmodellen för att upptäcka hot mot oberoendet, 

de kan medföra att revisorns personliga uppfattning har en större påverkan när ett 

oberoendehot upptäcks. Det kan innebära att analysmodellen har sämre effekt på mindre 

byråer eftersom den personliga uppfattningen påverkar synen på vilken situation som utgör ett 

hot mot oberoendet. Eftersom uppfattningen påverkas av revisorns personlighet är det inte 

säkert att revisorerna hos de små byråerna upplever hot mot oberoendet likvärdigt även fast de 

befinner sig i liknande situationer. Det gör att revisorerna hos de små byråerna kan verka i 

situationer där oberoendet hotas utan att de uppfattar att deras oberoende försvagats. Det kan 

medföra att mindre byråer håller en ojämn nivå gällande upprättandet av oberoende revision 

jämfört med stora byråer. Skillnaderna som finns mellan de små byråerna kan ses som 

karaktäristiska särdrag som skiljer dem åt. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Studien undersöker skillnader mellan stora och små revisionsbyråer i deras syn på oberoende 

revision. Studien är en regional studie utförd i Östersunds kommun med ett begränsat antal 

revisionsbyråer. Ämnet kan studeras över ett större geografiskt område för att fler revisorer 

omfattas, det ökar möjligheterna för att säkerställa eventuella skillnader mellan små och stora 

byråer i deras syn på oberoende revision. 
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Bilaga 1 Intervjuguiden 

   

1. När anser ni att en revisor är oberoende? 

2. När anser ni att en revisor är beroende? 

3. Hur bedömer ni att revisorn är oberoende? 

4. Hur gör ni för att upprätthålla revisorns oberoende gentemot kunden 

5. När är en kund nöjd med er som byrå? 

6. Vad är viktigt för att en kund ska fortsätta anlita er? 

7. Hur tillmötesgår ni era kunder för att hålla dem nöjd? 

8. Anser ni att regleringen kring oberoende på något sätt begränsar er i att att hålla kunderna 

nöjda? 

9. Hur mycket handlar en snittkund för i kr (revision samt rådgivning), 2018? 

10. Vad är er omsättning i kr, 2018? 

11. Finns några särskilda situationer där revisorns position kan vara extra utsatt utifrån ett 

oberoende perspektiv? 

12. Hur påverkar arvodet oberoendet?  

13. Hur påverkar försäljningen av konsulttjänster oberoendet?  

14. Skiljer det sig i hur kunden kan byta byrå om det gäller revision eller konsulttjänster? 

15. Skiljer sig revisorns syn på oberoende om revisorn arbetar på en liten eller stor byrå? 

16. Hur påverkas oberoendet om det är en stor eller liten kund  

17. Hur länge har du jobbat på byrån? 

18. Något vi missat att fråga? 

 

 

 

 

 




