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Intyg  

En studie om vilken syn revisorerna har på följande hot: klientens betydelse generellt och på 

partnernivå, erbjudandet av andra tjänster utöver revision, mandatperioden och anknytning 

mellan revisor och klient. Kan dessa hot motverkas och i så fall på vilket sätt? Vi kommer 

även att integrera konceptet kognitiv dissonans för att koppla samman de berörda faktorer 

som anses påverka revisorernas arbete. 
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Förord  

Det har varit en givande och lärorik resa att arbeta med denna studie. Vi vill rikta ett stort tack 

till alla våra informanter och respondenter som givit oss värdefull information vid 

framställningen av denna studie. Utan er hjälp hade inte studien varit möjlig att fullborda. Vi 

vill även tacka vår examinator Jim Andersén som vid seminarium givit oss konstruktiv kritik 

som har varit värdefull för att utveckla studien och därmed öka studiens kvalité. Sist, men inte 

minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som funnits där och hjälpt till, 

samt lyssnat på våra funderingar och svårigheter som vi upplevt under studiens gång. 

 

Skövde, augusti 2015 

Ida Lundqvist & Anna Särndahl 
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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker problematiken kring revisorernas personliga engagemang och 

mänskliga beteenden. Revisorer och klienter har båda incitament vilka används för att nå en 

viss önskad situation. Oavsett vad incitamenten används för är syftet att subjektivt 

tillfredsställa ett visst intresse. Uppsatsen är baserad på tidigare publicerade vetenskapliga 

artiklar och är en vidare forskning baserad på Tepalagul och Lins studie från år 2015, vilken 

innefattar en undersökning av fyra hot. Denna studie kommer medföra en fördjupad 

undersökning kring dessa fyra oberoendehot som anses kan komma att påverka revisorns 

oberoende ställning. Hoten är: klientens betydelse, erbjudandet av andra tjänster utöver 

revisionstjänster, mandatperioden och anknytning mellan revisor och klient. Syftet med 

uppsatsen är att finna klarhet i om dessa hot i praktiken faktiskt kan hota revisorernas 

oberoende gentemot klienten, samt om dessa hot kan motverkas och i så fall på vilket sätt 

åtgärder kan framstå. I studien kommer en koppling göras till psykologiska påverkningar av 

mänskliga beteenden. Här lyfts kognitiv dissonans fram för att förklara etiska dilemman som 

revisorn ställs inför i sitt yrke. Studiens syfte är även att finna en klarhet i hur kognitiv 

dissonans kan ge en utökad förklaring kring problematiken angående revisorernas oberoende. 

Beroende på hur revisorn ställer sig i situationer av olika oberoendehot med medföljande 

påtryckningar från klienter och omgivning kan revisionskvalitén skifta. Uppsatsen kommer att 

genomföras utefter den hermeneutiska traditionen och i form av en kvalitativ ansats med 

besöksintervjuer som datainsamlingsmetod. 

Utifrån respondenternas åsikter kan vi dra slutsatsen att dessa hot existerar inom 

revisionsyrket, men att mycket beror på revisorn som person och dennes integritet och 

motståndskraft. Resultaten bekräftar även att människor normalt sett vet att deras 

bedömningar bör vara objektiva, men att de omedvetet kan göra felaktiga bedömningar då de 

blandar ihop vad som är personligt fördelaktig med vad som är rättvist eller moraliskt. För var 

och ett av dessa hot diskuterar vi erhållna resultat från empirin och tidigare forskning. Detta 

med avseende på klientens och revisors olika incitament, hot, kognitiva processer, samt 

revisionskvalité. Studien mynnar ut i idéer kring fortsatt forskning. Vi lyfter här fram vikten 

av att bland annat utföra en liknande forskning med kvinnliga auktoriserade revisorer som 

respondenter. 

Nyckelord: Revisorns oberoende, klientens betydelse, erbjudandet av andra tjänster utöver 

revisionstjänster, mandatperiod, anknytning mellan revisor och klient kognitiv dissonans och 

revisionkvalité.  
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Abstract 
This essay examines the problems concerning auditors personal engagement and human be-

haviours. Auditors and clients have different incentives, which are used to reach a certain 

preferred situation. Regardless of what the incentives are used for, the aim is to subjectively 

satisfy a certain interest. The essay is based on previously published scientific articles and is a 

further research based on Tepalagul and Lins study from year 2015. This essay includes a 

survey of four threats concerning auditor’s independence. The study will present a detailed 

investigation of these four threats that may have an affect on the auditor's independence. The 

threats are: the clients importance, the offering of non-audit services, auditor tenure and the 

client affiliation. The purpose of this essay is to find clarity if whether or not these threats in 

practice may actually threaten the auditor's independence towards the client, and if these 

threats can be prevented and if so, in what way measures may appear. The study will be 

making associations to psychological factors influencing human behaviours. The concept 

cognitive dissonance is used in this study to explain the ethical dilemmas that auditors face in 

their profession. The study's purpose is also to find a clarity of how cognitive dissonance can 

give an extended explanation about the problems concerning auditor’s independence. 

Depending on how the auditor stands in situations of various threats to the independence with 

accompanying pressures from their clients and the environment, the audit quality may shift. 

The essay will be performed in line with the hermeneuthic tradition in the form of a 

qualitative approach with interviews as data collection methods. 

Based on respondents’ opinions, we can conclude that these threats exist within the audit 

profession, but much depends on the auditor as a person and his or her integrity and 

resilience. The results also confirm that humans usually know that their assessments should be 

objective, but they unknowingly make incorrect judgments when they mix up what is 

personally beneficial with what is fair or moral. For each and everyone of these threats we 

discuss the empirically given results and previous research. This with regard to the clients and 

the auditors different incentives, threats, cognitive processes, and audit quality. The study 

empties into the ideas about further research. We emphasize the importance of among other 

things carrying out a similar research with female certified auditors as respondents. 

Keywords: Auditor independenence, cilent importance, non-audit services, auditor tenure, 

client affiliation, cognitive dissonance and audit quality 
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1. Inledning 
Introduktionskapitlet inleds med en bakgrund till vårt uppsatsämne och fortsätter med en 

problemdiskussion inom ämnet. Detta kommer mynna ut i en frågeställning som vi kommer att 

arbeta med i hela studien. I kapitlet presenterar vi också vår problemformulering, vårt syfte 

och våra avgränsningar. Vi beskriver även hur dispositionen i uppsatsen är uppställd, samt 

definitioner och begrepp. 

1.1 Bakgrund 
Enligt regelverket FAR är en revisors uppgift att granska årsredovisningar och bolagens fi-

nansiella räkenskaper. FAR uttrycker att “En revisor är länken mellan kunden och kundens 

intressenter”. Enligt 19-35 §§ Revisorslagen (REVL) innefattar yrket som revisor en mängd 

skyldigheter. Revisorn ska iaktta god revisorssed, han eller hon ska dessutom utföra sina 

uppdrag på ett självständigt och opartiskt sätt, samt vara objektiv i sina bedömningar (REVL). 

Detta ska ge en ökad trovärdighet av räkenskaperna och årsredovisningen, samt medföra en 

god kvalité på revisionsarbetet (Langsted, 1999). 

Det finns många aspekter som kan komma att påverka revisorernas ställningstaganden och 

öka risken för subjektivitet. Tepalagul och Lin (2015) menar att det finns olika incitament 

från både revisorn och dennes klienter, vilka kan medföra till att revisorns oberoende 

äventyras. Människans beslut och attityder grundas många gånger i dennes tankar som sig 

själv. När en individ hamnar i en situation med två motsägelsefulla känslor eller 

uppfattningar, befinner han eller hon sig i kognitiv dissonans. Den kognitiva dissonansen 

kännetecknas av att individen har motsägelsefulla känslor eller uppfattningar i den givna 

situationen och har därmed svårt att fatta ett korrekt och välgrundat beslut (Festinger, 1957). 

Vissa aspekter, som exempelvis företagskonkurser och skandaler, kan komma att skapa 

ovisshet kring revisorernas oberoende gentemot sina klienter, samt vilken kvalité som erhålls 

på revisionsarbetet. Holm och Zaman (2012) lyfter fram i sin studie att ovissheten från 

omgivningen skapar påtryckningar på revisorerna att upprätthålla en god yrkeskod, en 

oberoende ställning och en god kvalité på revisionsarbetet. Detta för att erhålla ett förtroende 

hos omgivningen (Holm & Zaman, 2012). Som en reaktion av företagsskandalerna i det 

amerikanska näringslivet i början av 2000-talet uppkom lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX). 

Lagen syftar till att säkerställa de finansiella rapporteringarna och därmed minska eventuella 

bedrägerier, samt reducera mängden felaktig information till aktieägare och övriga 
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intressenter (SIS, Swedish Standards Institute, 2015; af Ekenstam & Nissén, 2015). Lagen är 

obligatorisk och omfattar alla offentliga företag i USA och andra internationella bolag som 

har aktier och värdepapper registrerade på SEC (Securities and Exchange Commission), samt 

alla revisionsbyråer som arbetar med och erbjuder revision i USA (SOX-online, 2012; The 

Sarbanes-Oxley Act, 2006; af Ekenstam & Nissén, 2015). 

För att revisorer ska kunna bevara sin opartiskhet finns en behjälplig modell som regleras i 

revisorslagen. Analysmodellens huvudsakliga syfte är att skapa ett garanterat såväl som 

påtagligt självständigt och opartiskt förhållningssätt hos revisorn. I och med analysmodellen 

är revisorn förpliktad att analysera huruvida den kan slutföra sina klientuppdrag utan att 

dennes oberoende hotas. I de fall då denna risk kan uppstå ska revisorn undanbe sig det 

specifika uppdraget (Danielsson & Nilsson, 2006). 

I FARs Medlemsvolym innefattas en mängd etikregler. Där erhålls även information kring 

vilka hot som kan komma att påverka revisorn oberoende och eventuella åtgärder till dessa. 

Hoten som benämns är: egenintressehot, självgranskningshot, partsställningshot, vänskapshot 

och skrämselhot. Dessa hot ska enligt FAR motverkas genom professionen, lag eller annan 

författning och genom åtgärder på den specifika arbetsplatsen. 

I tidigare studier lyfts teorier fram kring vilka hot som kan komma att påverka revisorn. I 

Tepalagul och Lins studie från år 2015 lyfter författarna fram fyra väsentliga hot som kan 

riskera att revisorerna blir för engagerade och därmed blir subjektiva i sin relation till 

klienten. Dessa fyra hot är: betydande klienter, erbjudandet av andra tjänster utöver revision, 

revisorns mandatperiod och anknytning mellan revisor och klient (Tepalagul & Lin, 2015). 

Tidigare studier har lyft fram liknande hot, vilket styrker att denna problematik har varit 

aktuell en längre period (Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). Enligt Tepalagul och Lin (2015) 

är det viktigt att närmare studera dessa fyra hot då det fortfarande anses finnas bristfällig 

forskning inom dessa områden. Detta för att skapa en inblick i situationen och de hot som 

inskränker på revisorernas oberoende, samt varför dessa hot bör beaktas (Tepalagul & Lin, 

2015). 
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1.2 Problemdiskussion 
Problematiken kring revisorns oberoende är ständigt aktuellt. Forskare framför ideligen nya 

teorier kring vilka hot som inskränker på revisorernas opartiskhet för att belysa vad 

revisorerna ska vara uppmärksamma på. I bakgrunden benämns tidigare studier, vilka lyfter 

fram teorier kring olika hot som kan komma att inskränka på revisorns objektivitet. 

Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) belyser i sin forskning, att det är omöjligt för 

revisorer att vara opartiska. Jävhet inträder vanligtvis omedvetet och oavsiktligt då revisorer 

gör sina bedömningar, även om det skulle finnas vissa avsiktliga felrapporteringar. När 

revisorer uppmanas att vara objektiva i sina granskningar kan en ofrivillig jävhet uppstå som 

står i proportion till ägarens egenintresse. Psykologer kallar detta för ”self-serving bias” 

(egennytta). Revisorernas önskan är inte att vara orättvisa, men trots detta anser forskare inom 

psykologi att revisorer besitter en oförmåga att tolka information på ett opartiskt sätt. De 

tenderar att blanda ihop vad som är personligt fördelaktig med vad som är rättvist eller 

moraliskt (Bazerman, Morgan, & Loewenstein, 1997) Det finns många faktorer som påverkar 

människan, oavsett dennes yrke. En revisor måste ständigt reflektera över vad som anses vara 

rättsligt, korrekt och acceptabelt i utförandet av dennes arbetsuppgifter. För att upprätthålla en 

opartisk ställning hos revisorer krävs en ständig utredning kring vilka hot som bör 

uppmärksammas (Bazerman, Morgan, & Loewenstein, 1997). Vi har för avsikt att utgå ifrån 

Tepalagul och Lins (2015) studie och deras rekommendationer kring vidare forskning, 

eftersom de anser att dessa hot bör studeras och undersökas mer djupgående för att belysa 

problematiken. Vi har valt att inrikta oss på att utreda klientens betydelse både generellt och 

på partnernivå, erbjudandet av andra tjänster utöver revision, mandatperioden, samt hur 

anknytning mellan revisor och klient kan påverka revisionskvalitén och revisorns oberoende. 

Vår intention är att identifiera revisorernas åsikter kring dessa fyra hot och eventuella 

åtgärder. Vi har även för avsikt att relatera till och integrera dessa hot med vår valda teori 

kognitiv dissonans. En egen modell kommer att tas fram för att presentera vårt resultat. Vi 

förespråkar i och med detta att problematiken kring revisorernas oberoende och dessa fyra hot 

bör iakttas för att minska subjektiviteten mellan revisor och klient. 
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1.3 Problemformulering 
Det finns olika väsentliga hot som kan komma att inskränka på revisorernas oberoende. 

Grundat på̊ ovanstående information har följande problemformulering och frågeställning växt 

fram: 

•   Vilken syn har revisorerna på följande hot: 

- klientens betydelse, både generellt och på partnernivå, 

-  erbjudandet av andra tjänster utöver revision,  

-  mandatperioden, samt 

-  anknytning mellan revisor och klient? 

•   Kan dessa hot motverkas och i så fall på vilket sätt? 

•   Hur kan kognitiv dissonans ge en utökad förklaring kring problematiken angående 

revisorernas oberoende? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att utifrån revisorernas synvinkel utreda om de fyra framtagna hoten 

kan komma att inskränka på deras oberoende ställning. Vi vill även ta fram en egen modell 

som kan urskilja problematiken kring dessa hot. Målet är dessutom att undersöka revisorernas 

åsikter kring vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa risken för subjektivitet. Vi har 

även för avsikt att utreda hur teorin kring kognitiv dissonans kan bidra med en utökad 

förklaring kring problematiken angående revisorernas oberoende. Syftet är således att påvisa 

att detta problemområde är relevant för dagens samhälle. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har för avsikt att bygga vidare på Tepalagul och Lins forskning angående de fyra hot som 

kan komma att påverka revisorernas personliga engagemang och avgränsa oss till dessa. Vi 

har erhållit uppfattningen om att dessa hot är de som är mest relevanta och att den forskning 

som finns inom detta område fortfarande är bristfällig på vissa plan. 
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1.6 Disposition 
Denna kandidatuppsats består av sex delar. Den första delen utgörs av ett inledningskapitel i 

vilket vi presenterar en förståelseskapande inledning, i form av bakgrund och problemområde. 

Avslutningsvis i inledningskapitlet presenteras vårt syfte och våra avgränsningar. I uppsatsens 

andra kapitel redogörs vår valda metod, datainsamling, samt tillförlitlighet och validitet. Vi 

gör också en presentation av våra respondenter. I efterföljande kapitel presenteras de 

teoretiska utgångspunkterna vi valt att använda oss av för vår analys. Vidare presenteras i det 

fjärde kapitlet det empiriska material vi tagit del av från de kvalitativa ansatserna. I 

empirikapitlet presenteras respondenternas svar på forskningsfrågorna. Empirikapitlet 

kategoriseras för att lättare ge en helhetsbild, men också för att underlätta strukturering och 

överskådlighet av resultatet. Vi gör i femte kapitlet en tolkning och analys av det empiriska 

materialet, utifrån de teorier vi valt för studien. Avslutningsvis redovisas reflektioner om 

problematiken kring revisorernas oberoende relaterat till vår valda teoriram, samt resultat av 

empiri i ett slutsatskapitel. I slutsatskapitlet presenteras studiens bidrag och förslag till vidare 

forskning. Efter slutsatskapitlet presenters referenser och bilagor. Bilagorna innefattar den 

intervjuguide som tillämpats för att erhålla empirin, samt våra egna reflektioner. 

1.7 Definitioner och begrepp 
Oberoende: En utvärdering av problematiken kring oberoende förutsätter att vi förstår 

begreppet och vad som egentligen avses med ordet oberoende. Lexikalt innebär begreppet att 

en person inte förhåller sig beroende av någon eller något. Vidare ska personen vara 

självständig i förhållande till någon annan (exempel i fråga om ekonomiska avseenden) 

(SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK, 2014). 

I FARs Medlemsvolym delas oberoendet in i två kategorier. Den första benämns faktiskt 

oberoende och innefattar att revisorn kan uppträda med integritet, vara objektiv och förhålla 

sig professionellt skeptisk. Den andra kategorin benämns synbart oberoende och betyder att 

revisorn undviker fakta och omständigheter som är av betydelse för en omdömesgill och 

insatt tredje man, som beaktat alla särskilda fakta och omständigheter och som utifrån det 

sannolikt skulle dra slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den professionella skepsisen 

hos revisorn har äventyrats. 

Revision: ”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning 

och förvaltning”. Revisionsarbetet fungerar vanligtvis som feedback för organisationen för att 
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hjälpa dem att förbättra sin redovisning och dess rutiner (Allt om revision, 2015). “En revisor 

är länken mellan kunden och kundens intressenter” (FAR, 2013). 
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2. Metod 
I metodkapitlet redogörs de riktlinjer som väglett vår forskningsprocess. Vi beskriver även 

hur vi gått tillväga för att finna våra respondenter, samt vårt motiv för den metod vi valt att 

tillämpa, vilken vår uppsats bygger på. 

2.1 Val av metod 
2.1.1 Hermeneutik och kvalitativ ansats 

Vid studier som undersöker mänskliga avsikter och innebörder, alternativt mänskliga 

handlingar och texter är den hermeneutiska tradition central (Patel & Davidson, 1991; 

Sohlberg & Sohlberg, 2009). Enligt hermeneutiken kan människans existens och handlingar 

ges en förklaring genom verbala uttryck (Patel & Davidson, 1991). Vår studie kräver i och 

med detta att studiens process genomförs av den hermeneutiska traditionen för att undersöka 

de uppfattningar som revisorer har angående problematiken. Genom detta 

samhällsvetenskapliga perspektiv har vi i vår studie tillämpat tillhörande teorier och metoder, 

såsom kvalitativ ansats, för att skapa en tolkning och förklaring till revisorernas handlingar. 

Den kvalitativa ansatsen syftar till att ge möjlighet till bred kunskapsutveckling då metoden 

handlar om tolkningar och utvärderingar (Patel & Davidson, 1991; Widerberg, 2002). Vidare 

har vi tagit fokus på etiska dilemman, och valt att utreda detta i valda teorier kring kognitiv 

dissonans. Då individer ibland kan hamna i motsägelsefulla situationer, kan detta bidra till 

dilemman som kan förklaras i kognitioner. Vidare utredning kring detta lyfts fram i 

teorikapitlet. Vi har tagit fram information till vår datainsamling, vilken kommer utmynna i 

form av intervjuer. Denna form av datainsamling är av igenkännande i en kvalitativ studie 

(Olsson & Sörensen, 2001). För att uppnå bästa möjliga resultat har vi inom denna metod 

insamlat data och utfört utredningen successivt under den givna perioden. Detta för att erhålla 

idéer och tankar under studiens gång (Wiedersheim & Eriksson, 1997). Genom den 

kvalitativa ansatsen har vi haft för avsikt att klarlägga för hur olika revisorer ser på hoten mot 

den oberoende ställningen, samt möjliga åtgärder. Enligt Bryman (2011) lägger den 

kvalitativa ansatsen större vikt på ord än på siffror. Då vi har sökt information i form av 

uppfattningar och åsikter lämpade sig denna ansats för vår studie. 

  

 
 
 

  Revisorns O
beroende

 



 

	  

	  
Metod 

	  
	   	  

8	  

2.2 Urval/avgränsning 
Vår utgångspunkt innefattade ett urval om sju auktoriserade revisorer för att erhålla 

djupgående information om problematiken. Dahmström (2011) menar att arbetsbördan för 

intervjuaren ökar med mängden tilltagande respondenter, samtidigt som nyttan av den 

erhållna informationen minskar. Detta kan medföra att studien blir svår att genomföra 

(Dahmström, 2011). Urvalet av revisorer som vi har intervjuat befinner sig i Västra Götalands 

län. För att inte kunna manipulera arbetet på ett oförmånligt sätt utfördes urvalet slumpvis 

(Bryman, 2011). Samtliga respondenter är auktoriserade revisorer och män. De arbetar på små 

respektive stora revisionsbyråer. De små byråerna består av mellan tio till tjugo anställda. De 

stora byråerna innefattas i ”The Big 4”. Vi kommer nedan att ge en presentation av 

respondenterna för att ge läsaren en förförståelse för kommande kapitel. 

           Tabell 1: Sammanställning av respondenterna 

2.2.1 Datainsamling 

Det finns en hel mängd datainsamlingsmetoder, vilket bidrar till att det är svårt att fastställa 

väsentlig och källkritisk information. Information för denna studie har vi samlat in genom en 

semistrukturerad intervjuform. Vi har en lista över specifika teman som har berörts under 

 Revisor Utbildning Erfarenhet Auktoriserad Byråstorlek      Ålder 

A Civilekonomexamen 23 år   16 år Liten 40-50 år 

B Ekonomexamen 9 år   0,5 år Liten 30-40 år 

C Civilekonomexamen 29 år   22 år Stor 50-60 år 

D (Ej erhållen  

information) 
38 år   32 år Liten 60-70 år 

E Civilekonomexamen 17 år   7 år Liten 40-50 år 

F 

 
Civilekonomexamen 29 år   23 år Liten 50-60 år 

G Civilekonomexamen 32 år   26 år Stor 50-60 år 
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intervjuerna, vilken är en så kallad intervjuguide (Bryman, 2011). Genom denna öppna 

intervjuform gav vi respondenterna möjlighet att tydliggöra sina personliga reflektioner 

angående problemområdet. Vi har haft en genomgång av vilka huvudfrågor och teman som 

gav oss den önskade informationen kring problematiken, för att erhålla mesta möjliga 

information på så kort och relevant tid som möjligt. Under datainsamlingens gång har 

intervjuguiden testats och korrigerats allt eftersom. Detta för att erhålla god och väsentlig 

information. Målet för detta upplägg var att forma en intervjuguide med bestämda 

ämnesområden för att säkerställa att intervjuerna inte blev för omfattande och irrelevanta. De 

kvalitativa intervjuerna kännetecknas av en låg grad av standardisering, vilket gav 

respondenten möjlighet att svara med sina egna ord (Patel & Davidson, 1991). Vikten lades 

här på respondentens uppfattningar av frågorna, samt vad de upplever vara viktigt i 

sammanhanget (Bryman, 2011). Vi fann kvalitativa besöksintervjuer användbara då vi i 

direkta intervjuer träffade respondenterna. Enligt Patel och Davidson (2003) kan människors 

handlingar förklaras genom verbala uttryck. Dessa direkta möten gav information, vilken vi 

använde för att analysera deras uppfattningar av problemet. Enligt Dahmström (2011) kan 

besöksintervjuer karakteriseras enligt följande “... en dyrbar metod som ibland är nödvändig 

för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet” (s. 99) (Dahmström, 2011). Vi har valt 

att lägga fokus på ett fåtal intervjuer för att skapa kvalitet snarare än kvantitet. 

2.3 Tillförlitlighet och validitet 
Tillförlitlighet och validitet är centrala kriterier när kvalitén ska bedömas i en kvalitativ 

ansats. I utredningen är frågan om forskaren mäter och undersöker det han eller hon är avsedd 

göra. Forskaren bör ifrågasätta sitt material utifrån validitet och hållbarhet (Patel & Davidson, 

1991). Det är viktigt att intervjuaren innehar avgörande kunskap inom området för att 

minimera att intervjusituationen blir ostrukturerad och stökig (Yin, 1994). Vår intention var 

att använda en kvalitativ ansats. Uppfattningar om vissa aspekter kan komma att ändras under 

pågående process, då respondenterna från dag till dag kan påverkas (Patel & Davidson, 1991). 

Vid användandet av intervjuer är det möjligt att intervjuaren inte skriver ner allt som 

respondenterna säger och därmed kan erhållen data bli feltolkad eller förvrängd (Bryman, 

2011). Vi har med respondenternas godkännande spelat in intervjuerna för att öka validiteten. 

Det är viktigt att tänka på att den intervjuade personen kan bli reserverad och inte lika ärlig i 

sina svar om bandspelare används under intervjun (Wiedersheim & Eriksson, 1997). Det finns 

även risk för bland annat intervjuareffekter med mätfel som följd. Respondenten kan bli 

påverkad av intervjuarens ordval och tonfall, samt känna olika former av påtryckningar och 
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därigenom svara på frågorna på ett sådant sätt som överensstämmer med samhällets 

förväntningar och normer. Detta kan medföra att intervjuaren inte erhåller respondentens 

personliga åsikter och tankar kring problemet (Dahmström, 2011). 

Med detta i åtanke beslutade vi att intervjuerna skulle ske på respondentens arbetsplats eller 

av denne vald plats för att ge respondenten en trygghet över att bli intervjuad av två personer 

under inspelningen. Vi har växelvis lett intervjuerna för att minska två mot en effekten. Vi har 

anpassat oss till respondenternas arbetstider och tillgänglighet. 

Vi uppgav för respondenterna att de var anonyma i studien och att deras svar inte kunde 

komma att härröras till någon enskild individ eller byrå för att få ett mer sanningsenligt 

material. I de fall en respondent inte önskade bli inspelad förde vi båda anteckningar för att få 

en sånär korrekt bild av respondentens åsikter och uppfattningar. Vi har efter intervjuerna 

transkriberat det inspelade materialet inom 72 timmar. Detta för att på ett bättre sätt återspegla 

varje respondents givna svar. Vi har med vetskap om problematiken kring validitet strävat 

efter en god tillförlitlighet och validitet i uppsatsens alla delar. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen belyser vi djupgående begreppet incitament och våra fyra 

utvalda hot. Vi redogör för valda teorier och revisionskvalité för att sedan kunna diskutera 

och utreda vårt valda studieobjekt. Vi vill i detta kapitel förtydliga de teorier och begrepp 

som ligger till grund för vår empiri, analys och slutsats. Teorin kommer att tillämpas för att 

ge en större inblick i de olika incitament och eventuella påtryckningar mellan revisor, klient 

och andra berörda parter. Det är vår uppgift att testa dessa teoriers relevans för att finna en 

inblick i dagens verklighet. I detta kapitel presenteras en egen modell, vilket kommer att 

modifieras under studiens gång. 

3.1 Analysverktyg 
Den teoretiska referensramen inleds med en egen modell, vilken har framtagits genom 

inledningskapitlet och formats av teorikapitlet. Modellens avsikt är att testa om det finns 

några samband mellan incitament, oberoendehot, kognitiv dissonans och kvalitén på 

revisionen. Samband har identifierats, vilka tyder på att allt börjar med de individuella 

incitamenten. Om revisorn har som incitament att till varje pris bevara klienten, skapas 

möjligheter för klienten att föra påtryckningar på revisorn av olika slag, utifrån dennes 

individuella incitament. Detta leder till studiens fyra oberoendehot. Dessa hot, tillsammans 

med incitamenten, skapar situationer av inre konflikter, vilka återspeglas i teorin kring 

kognitiv dissonans. Detta kan sedan medföra till att kvalitén på revisionen påverkas. Modellen 

kan ses som en återkommande process, då revisorer ideligen ställs inför nya situationer 

innefattande incitament från både klienter, omgivning och revisorn själv. Pilen som går 

tillbaka från revisionskvalité till incitament ska symbolisera denna återkommande process. 

Delarna i modellen visar att den kognitiva dissonansen blir en konsekvens av hoten och att 

problematiken kring revisorernas oberoende till största del går tillbaka till själva individen, 

samt dennes viljor och incitament. Modellen kommer senare att testas och modifieras genom 

empirin och analysen för att lämpas inom området och ge svar på problematiken, samt dess 

olika delar och samband. 
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Figur 1: Egen modell. 
Denna modell har växt fram genom nedanstående teorikapitel och har som syfte att beskriva 
sambandet mellan incitament, oberoendehot, kognitiv dissonans och kvalitén på revisionen, 
samt att beskriva detta som en återkommande process. 
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3.2 Incitament 
Incitament är ett allmänt begrepp som används inom flertalet områden och situationer. När det 

kommer till området ekonomi anses incitament vara en viktig term (Ledyard , 2008) 

Ordet incitament brukar förklaras som något som motiverar en individ att göra något. Enligt 

ekonomiska aspekter kan incitament vara en fördel, en belöning eller en kostnad som, enligt 

individen, motiverar och talar för en specifik åtgärd eller ett beslut. Incitamenten är ofta 

avsiktliga och utförda medvetet, utifrån den egna egoismen, för att skapa en egennytta 

(Krippendorff, 1979). Individen söker ständigt sätt som gör att han eller hon personligen 

tjänar på eller drar nytta av den givna situationen (Kolb, 2008; Ledyard , 2008; What is 

Economics, 2015). 

Ur ett ekonomiskt perspektiv och utifrån beslutsteori, antas individer ta rationella beslut, vilka 

är baserade på individens egenintresse. Det finns dock även många sociala situationer där 

beslutsfattare besitter kunskap, men inte har förmågan att kommunicera all information som 

den andra parten behöver för att lösa eventuella problem. Individen kan då bli tvungen att 

utföra beslut som påverkar såväl individen själv, som den andra parten. Ett sådant förhållande 

mellan parterna infinns mellan exempelvis en expertkonsult och det företag som anställer 

honom eller henne. Två möjliga förklaringar till ett sådant beslut kan vara att individen har för 

avsikt att maximera sin egen vinst eller att han eller hon värderar välfärden för den andra 

parten. Den första anledningen anses oetiskt och den andra anses som orealistiskt 

(Krippendorff, 1979). 

Incitament fördelas in i fyra huvudkategorier. De ekonomiska incitamenten är relativt starka 

och framträdande i dagens samhälle. Många gånger grundar sig sysselsättning och affärer i 

likvida medel och att individen vill ha ersättning för sin nedlagda tid och insats. Moraliska 

incitament har en tendens att motivera individer att ta beslut och göra saker med grund på vad 

som är rätt och fel. Individer uppmuntras att göra och agera på ett visst sätt, för att det är så 

individer moraliskt ska göra (What is Economics, 2015). Naturliga incitament innefattar att 

individen ställer sig frågan om vad som händer om han eller hon agerar på ett visst sätt. 

Individer är till naturen nyfikna och vill veta vad konsekvenserna av deras handlingar 

kommer att resultera i. Tvångsincitament kännetecknas av utpressning av olika former, 

exempelvis via påtryckningar. Individen kan bli tillsagd att göra något, och om individen inte 

gör detta riskerar den att ställas inför konsekvenserna att bli utsatt för exempelvis psykisk 

och/eller fysisk våld (What is Economics, 2015). 
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Enligt Tepalagul och Lin (2015) besitter både revisorer och deras klienter olika incitament, 

för att nå en viss önskad situation. En klient som har incitament kan föra påtryckningar på 

revisorn för att nå ett visst resultat. Om revisorn inte följer dessa påtryckningar kan han eller 

hon riskera att tappa sin legitimitet gentemot klienten (Deegan & Unerman, 2011, s. 363-

364). Då klienten kan anställa och avskeda revisorer på egen vilja kan det skapa incitament 

hos revisorn att utföra beslut och bedömningar i förmån för klienten. Relationen som 

revisionsbyrån strävar efter att ha med sina klienter kan också påverka revisorn och skapa 

psykologiska svårigheter för denne att fatta självständiga och oberoende beslut och 

bedömningar (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). Ett klientföretag kan även inneha 

incitament, vilka ska försöka påverka företagets intressenter. Detta kan företaget göra genom 

att exempelvis påverka de finansiella rapporteringarna, så att de upplevs attraktiva för deras 

intressenter och marknaden i allmänhet (Deegan & Unerman, 2011). Incitament kan användas 

för att manipulera information, men även för att förbättra exempelvis revisorns eller klientens 

chanser till befordran och undvika avsked. Oavsett vad incitamenten används för är syftet att 

subjektivt tillfredsställa någon form av intresse (Ball, 2009). 

3.3 Hot mot revisorns oberoende 

3.3.1 Klientens betydelse 
Stora kunder är ofta av större ekonomisk betydelse än små kunder utifrån revisorns 

perspektiv. Dessa stora klienter kan med hjälp av sin väsentliga roll och sina incitament skapa 

påtryckningar hos revisorn, vilket kan medföra att han eller hon äventyrar sin oberoende 

ställning (Tepalagul & Lin, 2015). När den ekonomiska relationen mellan revisorn och dennes 

klient stärks ökar incitamenten till att revisorn blir subjektiv. Med andra ord hotas revisorns 

oberoende ställning i förhållande till likvida medel, menar DeAngelo (1981) (DeAngelo L. E., 

1981). Författarna Gendron, Suddaby och Lam (2006) kommer däremot fram till slutsatsen i 

sin studie att oberoendet inte påverkas negativt då relationen mellan revisorn och klienten 

stärks (Gendron, Suddaby, & Lam, 2006). För att undvika eventuella och onödiga rättstvister 

och dåligt rykte kan det vara av vikt för revisorn att vara mån om att bibehålla sin opartiska 

ställning, vilket kan medföra reduktion av detta hot (Tepalagul & Lin, 2015). 

DeAngelo (1981) menar på att större byråer är mer självständiga och har högre kvalité på sin 

revision än mindre byråer. Anledningen är att de större byråerna innehar större och fler 

kunder, vilket i sin tur ger revisorer incitament att vara korrekta i sina redovisningar på grund 

av att de har större förmögenhet och fler kunder att förlora vid en eventuell rättstvist 
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(DeAngelo, 1981). De flesta empiriska studier inom området har lyft fram att det finns ett 

positivt samband mellan stora revisionsbolag och revisorernas oberoende ställning. 

Oberoendet anses stegra i takt med ökande storlek på revisionsbolagen. Stora revisionsbyråer 

anses vara mer motståndskraftiga när det kommer till påtryckningar från klienter. På grund av 

sin storlek anses stora revisionsbyråer vara mer motiverade och benägna att erhålla en god 

revisionskvalité. Trots detta finns fortfarande en risk att företagen påverkas att äventyra sitt 

oberoende. Konkurrensen på marknaden kan leda till att byråerna inte vill förlora viktiga 

klienter och har därmed incitament att bevara kunderna, vilket kan medföra till att de godtar 

vissa kompromisser. Då en revisor godtar kompromisser kan det bero på att han eller hon 

blivit svag som revisor och därmed inte kan bibehålla ett opartiskt förhållningssätt (Bakar, 

Rahman, & Rashid, 2005). Revisorn kan även utsättas för press av sina klienter och deras 

incitament, alternativt på grund av den konkurrenskraftiga marknaden de befinner sig inom. 

Klienten kan inneha makt över situationen och välja att byta revisor om den befintliga 

revisorn inte utför revisionen utifrån klientens önskemål (Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). 

Detta kan bidra till att revisorn ställs inför två eller flera motstridiga attityder och beteenden 

angående vad som bör göras och vilket beslut som ska fattas i den givna situationen. I en 

sådan situation finns det en risk att revisorn träder ifrån sin oberoende ställning och påverkas 

av klientens påtryckningar för att försöka finna balans och harmoni i situationen. I de fall 

revisorn väljer att träda ifrån sin opartiska ställning kan det bero på att revisorn har incitament 

att bevara sina klienter och bibehålla sina intäkter, samt försäkra sin fortlevnad (Tepalagul & 

Lin, 2015; Bakar, Rahman, & Rashid, 2005; Jermias, 2001; Festinger, 1957). 

Mindre byråer anses vara mer känsliga för intäktsförluster och mer benägna att bevara sina 

klienter, vilket kan bidra till att revisorn erhåller motstridiga attityder och därmed riskerar att 

äventyra den oberoende ställningen (Davidson & Neu, 1993; Festinger 1957). Klienten kan 

inneha incitament att manipulera revisorn och de finansiella rapporterna för att möta de 

eftersträvade prognoserna (Davidson & Neu, 1993). Att revisorn faller för incitament och 

påtryckningar kan leda till fördelar för båda parter, men resulterar i illegala handlingar som 

bringar nackdelar för övriga intressenter (Davidson & Neu, 1993). 

Tepalagul och Lin (2015) åberopar att vidare utredning kring klienternas betydelse bör ske på 

partnernivå för att skapa ytterligare inblick i problemet. Detta hot anses vara kopplat till 

onormalt höga revisionsarvoden. Tepalagul och Lin (2015) tillsammans med andra forskare 

ser detta som en röd flagga och något som måste utredas vidare (Choi, Kim, & Zang, 2010; 

Tepalagul & Lin, 2015). Samtidigt bör även onormalt låga arvoden undersökas, då det kan 
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tyda på att det existerar en förhandlingsstyrka hos klienten som kan inskränka på revisorernas 

oberoende ställningstagande. Höga och låga arvoden inskränker vanligtvis på individens 

ställningstagande och kan därmed påverka hans eller hennes oberoende (Tepalagul & Lin, 

2015; Asthana & Boone, 2012; Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). 

3.3.2 Erbjudande av andra tjänster utöver revision 

Enligt andra kapitlet revisorslagen får revisionsbyråerna i Sverige erbjuda viss 

revisionsverksamhet och sådan verksamhet som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamheten. Utöver detta får viss sidoverksamhet förekomma. Enligt 

Revisionsnämndens avdelningsdirektör (D. Feurst, personlig kommunikation, 10 april, 2015) 

får verksamheten innefatta tjänster som redovisning, rådgivning gällande organisatoriska 

förhållanden och skatter. Sidoverksamhet innefattar, enligt 25 § revisorslagen, sådana tjänster 

som varken hör till revisionsverksamhet eller verksamhet som har naturligt samband med 

revision. Enligt lagen får en revisor inte bedriva sådan sidoverksamhet som kan komma i 

konflikt med dennes revisionsverksamhet. Vid utövandet av de olika rörelserna ska prövning 

ske så att revisorn inte försatt sig i situationer som gjort att det kan framstå som ett hot mot 

hans eller hennes oberoende ställning. Analysmodellen är en modell som lyfts fram i 

revisorslagen och som använda för att pröva revisorns oberoende till klienten i samtliga 

situationer och uppdrag. 

I USA finns det regleringar i lagen SOX som förbjuder revisorer från att erbjuda de flesta 

andra tjänster utöver revision. Motiveringen till detta är en tro om att ekonomiska band kan 

skapas mellan klient och revisor, vilket i sin tur kan påverka revisorns oberoende och kvalitén 

på redovisningen och revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Andra instämmer genom 

framförandet att erbjudandet av andra tjänster stiger i omfattning då det finns en nära relation 

mellan revisorn och klienten. Detta vänskapsband kan göra det lättare för klienten att framföra 

sina incitament och föra påtryckningar på revisorn att bistå med fler tjänster än vad som 

egentligen anses lämpligt. Detta kan skapa motsägelsefulla attityder och beteenden hos 

revisorn, då han eller hon kanske är på jakt efter större inkomster för att expandera, alternativt 

är i behov av större inkomster för att överleva och undvika konkurs (Tepalagul & Lin, 2015; 

Festinger, 1957). En klient som står får ett stor uppdrag, vilket innefattar fler tjänster än 

endast revision, kan bli en betydande klient för revisorn och dennes byrå (Tepalagul & Lin, 

2015). Återigen skapar detta en svår situation för revisorn med motsägelsefulla attityder och 

beteenden. Om revisorn har ett ekonomiskt beroende till klienten kan det vara besvärligt för 
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revisorn att bortse från sina egna incitament och behov. Detta kan medföra att revisorn 

chansar och i värsta fall erhåller en allt för nära kontakt med klienten, då antalet tjänster och 

arbetsuppgifter till klienten blir i för stor omfattning. I en sådan situation finns risken att 

revisorn blir partisk (Tepalagul & Lin, 2015; Jermias, 2001; Festinger, 1957). Att erbjuda 

ytterligare tjänster utöver revision anses som en negativ faktor som kan medföra att 

revisionsbyråer och revisorer äventyrar och kompromissar sin opartiska ställning (Ye, Carson, 

& Simnett, 2011; Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). Schneider, Church och Ely (2006) menar 

dock att en ökad inblick i företaget kan medföra en mer effektiv och ändamålsenlig revision. 

På grund av detta förespråkar de att erbjudande av andra tjänster kan vara till fördel för 

revisionen och berörda parter (Tepalagul & Lin, 2015; Schneider, Church, & Ely, 2006; 

Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). På grund av de tvetydiga åsikterna kring huruvida 

erbjudandet utav andra tjänster utöver revision är till fördel eller nackdel för revisionen, 

oberoendet och berörda parter, anses detta vara ett ouppklarat område som bör utredas vidare 

(Tepalagul & Lin, 2015). 

3.3.3 Mandatperioden 

Enligt författarna förespråkas det, på grund av risken för uppstående vänskap och försämrad 

revision, en rotation av revisorer (Tepalagul & Lin, 2015). I Sverige och enligt 

Aktiebolagslagen (ABL) får en revisor utföra uppdrag för ett publikt bolag i högst sju 

sammanhängande år. Resterande svenska bolag har ingen bestämd mandatperiod. Enligt lagen 

SOX finns det fastställda gränser för mandatperiodens omfattning och längd i USA. Där får 

en revisor arbeta med ett uppdrag i högst fem sammanhängande år. Andra forskare menar att 

ju längre mandatperioden är, desto mer förståelse får revisorn för sina kunders verksamheter, 

vilket medför att revisorn utvecklar en utökad kompetens som bidrar till en bättre kvalité på 

revisionsarbetet (Tepalagul & Lin, 2015; Ghosh & Moon, 2005; Bakar, Rahman, & Rashid, 

2005). En längre mandatperiod kan även vara positiv för revisorns beslutsfattande. En ökad 

information angående alternativa beslut och tillvägagångssätt kan medföra att revisorn får en 

bättre grund att fatta korrekta beslut på. Väsentlig information kan göra det lättare för revisorn 

att behärska situationer med delade och motsägelsefulla attityder och åsikter, för att sedan 

komma fram till en hållbar och lagrätt lösning (Jermias 2001; Akerlof & Dickens 1982; 

Festinger 1957). 

En varningsflagga kan vara när revisorer ersätts i tidigt stadium, då detta kan indikera på en 

försämrad revisionskvalité och inskränkande av oberoendet. Då regleringar har framställts av 
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SOX angående maximal mandatperiod är nu den största frågan gällande mandatperioder på 

kortare tid än fem år i USA. Vidare forskning anses enligt Tepalagul och Lin (2015) skapa en 

motivering till att det krävs rotation av revisorer i flertalet länder för att bibehålla opartiskhet 

och en god kvalité på revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). 

3.3.4 Anknytning mellan revisor och klient 

Författarna Tepalagul och Lin (2015) relaterar till teorier som lyftes fram av Imhoff Jr år 

1978. Imhoff Jr (1978) menar att det finns tre kategorier, vilka är gällande förbindelser mellan 

revisorer och deras klienter. Den första tar fokus på att revisorn möjligen kan se sin klient 

som en potentiell arbetsgivare. Enligt Imhoff Jr (1978) är det inte ovanligt att auktoriserade 

revisorer blir erbjudna ledande chefspositioner inom ett klientföretag. Han menar att revisorn 

har en fördel då han eller hon är bekant med klientens informationssystem och har goda 

kunskaper om klientens verksamhet och fortlevnad (Imhoff Jr, 1978). Revisionsklienter ser 

revisorer som attraktiva, då de kan dra nytta av den kunskap som revisorn redan besitter om 

företaget (Lennox, 2005). I de fall då revisorn använder sina kunskaper kring revision för att 

få en ledande chefsposition, kastas en skugga över revisorns möjligheter att intyga sitt 

oberoende i samband med redovisningsprocessen i det nya företaget. I sin studie drar Imhoff 

Jr (1978) slutsatsen att revisorns arbetsuppgifter överförs till klientföretaget och bidrar till 

potentiella trovärdighetsproblem av yrket (Imhoff Jr, 1978). De flesta nyexaminerade inom 

ekonomiområdet är osäkra på hur de vill att deras karriär ska se ut, men många börjar på 

revisionsbyråer för att få en bra grund att stå på (Lennox, 2005). Lennox (2005) menar att det 

är vanligare att dessa nyblivna revisorer byter yrke och kan ta anställning hos en klient, 

jämfört med mer erfarna revisorer. Här finns risken att revisorn kompromissar till förmån för 

klienten för att erhålla en anställning hos klienten. Det kan även skapas ett vänskapsband eller 

en relation mellan revisorn och dennes klient, vilket kan medföra att revisorn försöker behaga 

klienten och därmed äventyrar och riskerar sitt oberoende. I förhållande till de attityder och 

åsikter angående vad som är etiskt korrekt och rättsligt kan revisorn erhålla motstridiga 

attityder i sina beslut inom revisionen (Jermias, 2001; Festinger, 1957).  

Det andra potentiella oberoendeproblemet som Imhoff Jr (1978) lyfter fram innefattar det 

fysiska och känslomässiga avståndet som skapas mellan revisorn och dennes sanna 

arbetsgivare, vilket är klientföretagets aktieägare. Imhoff Jr (1978) menar att en närbelägen 

gemenskap och relation med ledningen kan bidra till att ett avstånd mellan revisorn och 

aktieägarna skapas. Revisorn är förpliktigad att svara för aktieägarnas intresse. En annan 
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bidragande faktor till risken för avstånd mellan revisorn och aktieägarna är att dessa parter 

sällan har omfattande kontakt. Revisorns arbete och process kräver emellanåt omfattande 

kontakt med ledningen, som kan resultera i en allt för djupgående relation med denna part. 

Relationen till aktieägarna respektive ledningen kan skapa motstridiga attityder hos revisorn 

angående vilka beslut som ska fattas i revisionen (Jermias, 2001; Festinger, 1957). För att lösa 

det eventuella oberoendeproblemet menar Imhoff Jr (1978) att revisorer bör öka sitt 

oberoende gentemot ledningen och öka skenet av självständighet. Detta för att upprätthålla 

förtroendet från intressenterna och aktieägarna (Imhoff Jr, 1978). 

Den tredje aspekten av oberoendeproblemet är revisorns oförmåga att förbli opartiskt till en 

klient som varit tidigare arbetsgivare eller kollega. I en sådan situation kan incitament uppstå 

ifrån båda parter, vilket kan medverka till en missvisande redovisning och revision (Imhoff Jr, 

1978; Lennox, 2005; Tepalagul & Lin, 2015). Enligt Lennox (2005) kan relationen emellan 

tidigare kollegor skapa en känsla av släktskap och lojalitet. Detta kan ligga till grund för ännu 

ett incitament som kan få revisorn att ta klientens parti. Liknande kan gälla vid annan 

anknytning och nära vänskaplig relation. Klienten kan inneha olika incitament för att gå runt 

lagen och dölja eller korrigera vissa specifika delar i redovisningen och på grund av det föra 

påtryckningar på revisorn. Revisorn ställs då inför ett beslut med två eller flera motstridiga 

attityder och åsikter, med eventuella beteendeförändringar som följd (Tepalagul & Lin, 2015; 

Lennox, 2005; Imhoff Jr, 1978; Festinger, 1957). 

Även Lennox (2005) har studerat problematiken kring anknytningen mellan revisor och 

klient, samt hur det påverkar kvalitén på revisionen. Hans studie är dock utformad på ett lite 

annorlunda sätt jämfört med Imhoff Jr:s (1978) studie. Lennox (2005) lyfter fram och studerar 

chefernas anknytning till revisionsbyråerna och menar att anknytningen mellan chefer och 

revisionsbyråer kan vara ett motiv till oro. Detta eftersom att det är tämligen vanligt att en 

sådan anknytning kan medföra en försämrad kvalité på revisionen. 

Lennox (2005) skiljer på tre typer av anknytningar. Den första typen benämns 

anställningsanknytning och infinner sig när en individ lämnar revisionsbyrån för att ta 

anställning hos en klient. Den andra typen uppstår när en chef övertalar företaget att anlita 

hans eller hennes tidigare revisionsbyrå för uppdrag. Den tredje typen inträffar slumpmässigt, 

det vill säga det finns ingen orsak som ligger bakom anknytningen. Exempelvis genom att 

individen tidigare arbetat på en revisionsbyrå och senare i sin karriär blir anställd av ett 

företag som granskas av den revisionsbyrån. 
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Om en chef på ett företag har en anknytning till sin revisor kan revisionskvalitén försämras. 

Detta eftersom att revisorn kan besitta en stor respekt för chefen på företaget, som också är 

dennes tidigare kollega. Den höga graden av respekt kan medföra en ovilja att utmana och 

ifrågasätta chefens påstående (Lennox, 2005). Detta kan bidra till att revisorn ställs inför en 

personlig konflikt med motstridiga attityder kring hur situationen ska lösas (Jermias, 2001; 

Festinger, 1957). Chefens kännedom angående revisionsbyråns metoder och tillvägagångssätt 

kan även underlätta för honom eller henne att kringgå vissa väsentligheter. Sannolikheten att 

fel i revisionen upptäcks beror på revisorns skicklighet och ansträngning. Om en revisor väljer 

att rapportera felaktigheter och problem beror helt på hans eller hennes oberoende gentemot 

klienten. Chefens förmåga att minimera eller dölja fel och problem i verksamheten kan även 

minska sannolikheten att fel upptäcks (Lennox, 2005). 

För att förebygga och minimera hotet, gällande anknytning mellan revisor och klient, har 

SOX begärt 1 års “cooling-off period”, vilket innebär att revisorn inte får vara 

ekonomiansvarig för tidigare kollegor och arbetsgivare under det första året efter att han eller 

hon har lämnat företaget (Tepalagul & Lin, 2015; Imhoff Jr, 1978). Motsvarigheten i Sverige 

är, enligt 9 kap 21a § Aktiebolagslagen, en avkylningsperiod på två år. 

3.4 Kognitiv dissonans 
Kognitiv dissonans är en psykologisk term och teori som framfördes av Leon Festinger i 

mitten av 1900-talet. För att demonstrera tillämpligheten av dissonansteorin till 

redovisningslitteraturen föreslås vidare forskning inom området. (Jermias, 2001; Pomeroy, 

2010). Akerlof och Dickens (1982) diskuterar de ekonomiska konsekvenserna av kognitiv 

dissonans, med tillhörande motstridiga tankemönster. De anser att kognitiv dissonans under 

specifika omständigheter och antaganden kan spela en viktig roll. 

Kognitiv dissonans används främst inom den psykologiska vetenskapen för att förklara en 

människas bristande överenskommelse mellan sina tankar, värderingar eller uppfattningar. 

Med andra ord handlar det om när en människa upplever motstridiga tankar och attityder 

kring sitt beteende och agerande i sin vardag och sitt yrke. Dessa attityder kan medföra 

beteendeförändringar hos individen då denne står inför mångtydiga tankar, som kan upplevas 

svåra att hantera (Festinger, 1957; Goldsmith, Sedo, Darity Jr, & Hamilton, 2004). För att 

undvika känslan av obehag försöker individen att eftersträva en balans och harmoni mellan 

sina känslor och attityder. Individen försöker att minska dissonansen, obehaget och eventuella 

medföljande konflikter genom att utföra omgående och enkla förändringar av det ena eller 
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båda tankemönstren och attityderna så att de överensstämmer bättre. Individen försöker 

övertala sig själv genom att ändra sina attityder och tankar efter sitt beteende (Robbins & 

Judge 2009). Vidare menar författarna att önskan om att reducera de motstridiga tankarna och 

attityderna har sin grund i vad som orsakar dessa. Vad som påverkar en individs förmåga att 

minimera den uppkomna dissonansen beror främst på orsakens betydelse. Om orsakerna till 

de motstridiga tankemönstren, enligt individen, är obetydliga anses viljan att ändra åsikt och 

attityd vara relativt liten. Är däremot orsakerna av betydelse för individen kan angelägenheten 

av att åtgärda de motstridiga tankemönstren vara stor. Att reducera dissonansen har också 

med individens egna individuella förmåga att hantera och kontrollera sina attityder och 

kognitioner att göra, det vill säga vilken förmåga individen har att bemästra sitt beteende 

(Robbins & Judge, 2009). Efter att individen tagit ett beslut tenderar den att försöka övertala 

sig själv att det avvisade tankarna och attityderna är de minst attraktiva. Vidare försöker 

individen intala sig att de oattraktiva attributen av det valda tankemönstret och attityden inte 

är lika oattraktiva som de först ansågs. Detta för att tillhandahålla ytterligare motivering för 

det tagna beslutet (Festinger, 1957; Jermias, 2001). 

Jermias (2001) menar att avgörandet för hur en revisor reagerar i situationer av kognitiv 

dissonans till största del beror på dennes tidigare kunskaper, upplevelser och värderingar. 

Författaren hävdar att revisorer är omedvetna om att deras tidigare erfarenheter och 

värderingar påverkar deras beslutsfattande. Situationer som revisorn känner igen tenderar att 

väga tyngre jämfört med situationer som, för honom eller henne, är okända och anses vara 

okontrollerbara. Revisorer kan känna en större motsägelse till att ändra sina attityder, tankar 

och/eller beteenden i situationer de känner lojalitet till (Jermias, 2001). Den kognitiva 

dissonansen rotar sig många gånger i personens tankar om sig själv (Festinger, 1957). 

Dissonans anses kunna förbli långvarig eftersom att individen erhåller en stark och ihållande 

tro att de egna attityderna och åsikterna är korrekta (Akerlof & Dickens, 1982). För att lindra 

problematiken kring dissonansen inom revision menar Jermias (2001) att en tydlig 

kommunikation på arbetsplatsen och avseende tillämpade regelverk är viktig för att öka 

revisorernas förståelse och viljan till korrekthet i sitt yrke. Genom inspiration och deltagande 

kan revisorns möjlighet till att behärska dissonansen öka, en positiv inställning intas och 

lojaliteten till samtliga intressenter kan öka (Jermias, 2001). Om belöningar ges av 

arbetsgivaren (revisionsbyråns ägare) kan revisorn erhålla motivation för att minska 

motstridiga känslor (Robbins & Judge, 2009; Festinger, 1957). Om en revisor inte besitter 

väsentliga kunskaper och erfarenheter ökar risken för att han eller hon faller för 
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påtryckningar, då revisorn kanske inte har tillräcklig kännedom om vilka åsikter och attityder 

som är korrekta (Jermias, 2001; Akerlof & Dickens, 1982). Brist på kompetens, men även 

brist på insikt och civilkurage ökar chanserna till att etiska dilemman uppstår och att revisorn 

blir subjektiv (Cassel, 1996). Problematiken till detta menar forskarna Grey, Bebbington & 

McPhail (1994)  ligger i redovisningsutbildningarna och på skolorna. Utbildningarna brister i 

att utveckla studenterna i etisk mognad. Enligt en studie är etiska dilemman inte integrerade i 

redovisningsutbildningar. Självständighet och etik är en viktig del av utbildning för 

redovisningsstudenter menar forskarna vidare (Grey, Bebbington, & McPhail, 1993; Cameron 

& O´leary, 2015; Roybark, 2008) 

Klientens och revisorns incitament kan tillsammans skapa hot mot revisorns oberoende 

ställning (Tepalagul & Lin 2015). Dessa hot kan komma att skapa motsägelsefulla tankar och 

attityder hos revisorn, vilket bidrar till flertalet motstridiga kognitioner. För att undvika att 

kognitiv dissonans uppstår måste revisorn besitta självständighet, vara mån om att bibehålla 

sitt oberoende, samt besitta goda kunskaper inom yrket och en förmåga att lyssna till vad som 

är rätt och fel (Festinger, 1957; Akerlof & Dickens 1982; Jermias, 2001). Teorin om kognitiv 

dissonans är av väsentlighet i individers alla beslut och handlingar och kan därmed ses som en 

konsekvens av de hot och påtryckningar som revisorn ställs inför, vilket senare kan komma 

att påverka hans eller hennes objektivitet och lojalitet till företagets alla intressenter 

(Festinger, 1957; Jermias, 2001; Robbins & Judge, 2009). 

Denna teori har tidigare kopplats till ekonomiska sammanhang, redovisning och revision 

(Jermias, 2001; Akerlof & Dickens, 1982). Detta tyder på att denna teori och psykologiska 

term är väsentlig när det kommer till revisorernas ställningstagande, oberoende och risk för 

påverkan. 

3.5 Revisionskvalité 
Revisionskvalité är ett ämne som har blivit allt mer intressant och aktuellt. Det har diskuterats 

flitigt kring hur kvalitén på revisionen kan förbättras, samt hur revisorernas roll ska stärkas. 

En aktuell del i ämnet är gällande revisorns oberoende ställning till sina klienter, samt 

existerande hot mot oberoendet. När det kommer till ämnet revisionskvalitet existerar det 

flertalet uppfattningar. Revisionskvalité kan i stort tolkas på två sätt. Det kan ses ur ett strikt 

tekniskt synsätt, vilket anses ha sin grund i vilken grad revisorn följer det gällande regelverket 

International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed. Revisionskvalitén kan även 

ses som en hygienfaktor i de fall revisorn uppfyller det gällande regelverket och god 
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revisionssed (Rippe, 2014). En hygienfaktor kännetecknas som en yttre faktor i form av bland 

annat arbetsledning, personalpolitik inom organisationen, arbetsmiljö och lön till personal 

(Maslow, 1954). Enligt det andra synsättet finns det alternativa faktorer som avgör kvalitén på 

revisionen (Rippe, 2014). 

Tepalagul och Lin (2015) trycker på att beroende på hur revisorn ställer sig i situationer av 

olika oberoendehot med medföljande påtryckningar från klienter och omgivning kan 

revisionskvalitén skifta. Om en revisor ger vika för påtryckningar i sina beslut kommer det 

sannolikt att resultera i en försämrad kvalité på revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). På grund 

av revisorns personliga incitament, samt klientens incitament och påtryckningar kan revisorns 

beslutsfattande påverkas. Detta kan resultera i att revisorn ställs inför kognitioner mellan två 

eller flera motsägelsefulla tankar och attityder i den givna situationen (Jermias, 2001; 

Festinger, 1957). I de lägen då revisorn ger vika för incitament och påtryckningar, samt 

anpassar sina beslut på grund av motsägelsefulla attityder medför detta sannolikt en försämrad 

revisionskvalité. Detta i de fall då revisorns beslutstagande frånskrider gällande regelverk och 

god revisionssed (Tepalagul & Lin, 2015). 
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4. Empiri 
I empirikapitlet återger vi respondenternas uppfattning och åsikter om problematiken kring 

revisorernas personliga engagemang. En presentation av studiens respondenter har utformats 

i metodkapitlet för att ge en uppfattning om deras erfarenhet och tid inom yrket. För att 

underlätta utformningen av vårt empirikapitel valde vi att dela in vår intervjuguide i olika 

huvudområden, vilka bland annat innefattar de fyra hoten. Samma huvudområden tillämpas i 

detta kapitel för att möjliggöra en välstrukturerad utformning. 

4.1 Klientens betydelse 
Respondenterna anser att klientens betydelse är ett hot mot den oberoende ställningen. 

Respondenterna bekräftar att om en revisionsbyrå har väsentligt stora kunder kan ett hot 

uppstå. “Om en stor klient representerar en stor andel av omsättningen, finns det en risk att vi 

inte är lika oberoende mot den klienten som vi är mot en annan klient” (Revisor A). Mindre 

byråer blir ofta beroende av stora kunder. En svårighet som majoriteten av respondenterna 

lyfter fram är att bedöma när en växande kund är så pass stor att den inte bör vara kvar som 

klient i samma omfattning. 

Om byrån har en stor klient som svarar för en avgörande del av omsättningen och konflikter 

leder till att den betydande klienten går förlorad, kan det medföra till att byrån blir tvungen att 

säga upp personal. Alternativt finns risken att revisorn vid konflikt med en dominerande 

klient viker sig. Det handlar ofta om ekonomiska samband. “Allt handlar ju om pengar och 

när det handlar om pengar så är man ju lite svag” (Revisor C). Om klienten är av väsentlig 

ekonomisk betydelse finns risken att revisorn närmar sig gränsen för att anses vara partisk. 

Hotet kan även finnas i stora byråer, där revisor har uppdrag i stora börsnoterade bolag. 

“... det är ju en väldig prestige att skriva på de här stora börsbolagen, och då kan man ju 

fundera på, hur oberoende är man?” (Revisor F). Även om det många gånger känns lockande 

att åta sig stora klienter bör revisorn reflektera och analysera över situationen. “Enklaste 

lösningen är att inte hamna i det läget, att tänka till innan. Du ska inte sätta dig i en sådan 

situation” (Revisor A). En viktig åtgärd är att be kollegor om en “second opinion”, att ta in en 

särskild granskningsman och en medrevisor som ser över arbetet. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att revisionsbyråerna endast åtar sig uppdrag 

som är förenliga med byråns storlek. Detta för att undvika att situationer med betydande 

klienter uppstår. De respondenter som arbetar på byråer med små klienter anser sig inte ha 
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detta problem och ser därför inte detta som ett hot mot deras verksamhet. För att undvika en 

obekväm situation är det av betydelse att en enskild klient inte svarar för en avgörande del av 

omsättningen, detta för att säkerställa att byrån inte känner sig hotad av att eventuellt förlora 

klienten. “Du ska ha hög integritet som revisor och måste våga ta striden. Du måste våga 

säga vad du tycker och hävda din rätt. Man måste förstå uppdraget och dess risker” (Revisor 

B). 

Tepalagul och Lin (2015) menar att vidare forskning kring klientens betydelse bör ske på 

partnernivå. Då forskning kring klientens betydelse mestadels sker på nationell- och 

kontorsnivå anses området kring partnernivå inte vara tillräckligt studerat. På grund av den 

bristfälliga forskningen lyfts det i detta avsnitt endast fram insamlad empiri från denna studie. 

Den generella tolkningen som studiens respondenter har kring partnernivå är att det är att anse 

som delägare i revisionsbyrån eller samarbetspartners i redovisningsbyråer. I dessa situationer 

existerar det ett beroende mellan berörda parter. Vid första anblicken är respondenterna 

osäkra på om det existerar ett hot emellan delägare på revisionsbyrån. Resultatet tyder dock 

på att det kan förekomma ett hot här. Om faktureringsvolym är revisorns kriterier för att 

uppnå en viss position och volymen minskar, tappar revisionsbyrån och den enskilde revisorn 

delar av sin lönsamhet. Om rädslan kring faktureringsvolymen finns, kan detta påverka 

revisorn omdöme. “... kan du då vara oberoende om du är rädd om någonting?” (Revisor B). 

Revisorn bör inte bli invald som partner enbart kring kriteriet om hög faktureringsvolym. En 

respondent spekulerar kring sceneriet att det i en byrå finns fyra delägare med väsentliga 

uppdrag och en delägare äventyrar byråns omsättning, kan detta bidra till påtryckningar från 

resterande partners? Uppdragen kan generera storbelopp i intäkter och stora klienter är viktig 

för alla fyra och inte bara för den enskilda delägaren. Funderingar kan här ställas kring vad 

övriga partners kommer tycka om den delägaren som äventyrat lönsamheten. Det finns ett 

partnertryck att samtliga ska göra sitt arbete. 

“Tappar vi en kund, så tappar jag utdelning och intäkter i byrån. Som partner så är man 

direkt beroende. Tappar vi en stor och viktig kund, då drabbas ju jag ekonomiskt, medan en 

anställd revisor, om det fortfarande finns jobb, kommer att behålla sin lön och sitt jobb. Det 

kan vara ett hot, men det har ju med ens integritet att göra. Men det finns alltid folk som kan 

bli giriga” (Revisor E). 

Utöver detta kan det förekomma prestige på byrån mellan delägarna. Även på de byråer där 

det förkommer provision på uppdragen kan de olika delägarna ge påtryckningar på varandra. 
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Någon form av gruppackord skulle kunna bidra till en minskning av påtryckningar inom 

byrån, mellan de olika delägarna, menar revisor F. 

Några av respondenterna nämner att hotet kan existera på mindre revisionsbyråer, vilka 

samarbetar med redovisningsbyråer på orten. “Den redovisningsbyrån förser ju dig med jobb. 

Så där tror jag att man får se upp” (Revisor G). Det är viktigt att se till att inte sitta med alla 

uppdrag kopplade till en redovisningsbyrå. En respondent menar att i ett sådant samarbete är 

revisorn inte helt oberoende till den redovisningsbyrån eller till de gemensamma klienterna. 

Om revisorn hamnar i tvist med redovisningsbyrån kan det leda till en förlust av alla 

gemensamma klienter. När det gäller revisionsbyråer handlar det mycket om att inte ha för 

stora engagemang och samarbeten med redovisningsbyråer. Då uppstår liknande problematik 

som vid uppdrag med en stor och betydande klient. Revisionsbyrån kan bli för beroende av 

den redovisningsbyrån. I de lägen som en revisionsbyrå samarbetar med en redovisningsbyrå 

och har gemensamma klienter och uppdrag, bör inte revisionsbyrån revidera denna partnerns 

räkenskaper. 

Om revisorn gör sitt arbete på ett bra sätt och håller en hög nivå, kan det aldrig vara något 

dåligt menar en av respondenterna. Likaså är den personliga integriteten viktig för att kunna 

stå emot eventuella påtryckningar från klienten. 

4.2 Erbjudandet av andra tjänster utöver revision 
De auktoriserade revisorerna som deltagit i denna studie bekräftar att erbjudandet av andra 

tjänster utöver revision kan vara ett potentiellt hot mot oberoendet. Flertalet respondenter 

menar att hotet blir påtagligare vid ökad omfattning av andra tjänster. Då revisorn erbjuder 

redovisningskonsultation finns risken att han eller hon hamnar i en oberoendeproblematik. 

Dock missbrukas detta av vissa revisorer, oftast på grund av ekonomisk hänsyn. Revisor A 

menar att om revisorn är bra på att göra något speciellt i konsultationsväg och om denne kan 

hålla på mycket med det, finns en risk att det påverkar oberoendet i de fall som det blir i för 

stor omfattning. Var gränsen angående vad som är tillåten rådgivning går kan vara svårt att 

avgöra. Revisor E anser att ett större hot är när revisorn vill hjälpa till och gör det för kundens 

bästa. “Jag tror kanske att konsulttjänster kan vara de mest hotfulla tjänsterna. Där man 

granskar sina egna råd. Det kan ju bli någon form av byråjäv” (Revisor C). Om revisorn ger 

sina klienter allt för långtgående råd ökar risken för självgranskning. Revisor A lyfter fram att 

det kan vara bra att begränsa storleken på konsultuppdragen för att göra situationen mer 

hanterbar. 
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“... man får låta kunden bestämma. Du ska aldrig fatta beslut och bli för insyltas i det 

löpande eller i administrationen eller i driften av bolaget. Ta en jurist som skriver avtal eller 

en skattejurist som kontrollerar upplägget” (Revisor E). Det är viktigt att revisorer inte gör 

större strategiska beslut åt klienterna. 

Flera revisionsbyråer erbjuder kompbiuppdrag, där någon på byrån exempelvis gör bokslut 

och någon annan gör revisionen. “Man ska vara medveten om att det finns risker med att ta in 

fler tjänster om man inte delar upp arbetssysslorna. Så länge man kan skilja på rollerna, så 

är det inget problem.” (Revisor B). Det är dessutom viktigt att revisorerna kan lagtexten och 

skilja på vad som är tillåtet och inte. Tidigare behövde inte revisorerna ange revisionsarvodet 

i årsredovisningen för stora bolag. Då kunde de utföra en billig revision, för att sedan ta mer 

betalt för konsultationer. Revisor F anser att det har blivit bättre sedan kravet kom på att 

revisorer skulle dela på revision och andra tjänster i noten i årsredovisningen. Dock kvarlever 

detta fenomen att revisorer försöker erbjuda billig revision, för att sedan ta igen det på 

konsultationen. 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att erbjudandet av andra tjänster utöver revision är till 

fördel för revisionsbranschen. Detta eftersom att det ger en ökad inblick i företagets historia 

och hur klienten fungerar. Intervjupersonerna menar att det inte inkräktar på själva arbetet. 

“Effektivare revision om du vet mer om företaget. Ju mer du jobbar med ett företag, desto 

mer vet du om det och desto mer nytta har du i revisionen av det” (Revisor F). Det blir en 

bättre revision om revisorn har mer kontroll på hur andra saker ska vara och att det finns ett 

genuint intresse i bolaget. En bra relation med en kund behöver inte innebära ett hot mot 

oberoendet eller att arbetet blir dåligt. Erbjudandet av andra tjänster anses underlätta 

revisionen. “Det är till fördel. På grund av den service som finns och att klienterna får en 

kännedom om att revisorn inte är något skrämmande. Det blir en annan öppenhet. Det blir en 

högre träffsäkerhet i revisionen. Jag tror att det blir kostnadseffektivt för kunden” (Revisor 

B). 

Respondenterna blev tillfrågade om de ansåg att lagen SOX vore positiv att implementera i 

Sverige gällande förbud mot att erbjuda de flesta andra tjänster utöver revision. Svaren var 

tveksamma, men lutade mestadels mot ett nej. Det skulle begränsa och förändra hela 

marknaden. De menar också att införandet av SOX medför en kunskapsförstöring. Risken 

finns även att vissa konsultationer hamnar under rubriken revision. Klienten är benägen att 

betala lite mer för revisionen, för dem vet att de får mer än revision i det. Att införa SOX i 
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Sverige skulle kunna göra revisionen renare om revisorer inte fick arbeta med något annat, 

menar revisor E. Han anser också att klienterna idag får hela paketet på ett och samma ställe, 

vilket gynnar klienterna. Införandet av SOX skulle förmodligen inte lösa problemet. Revisor 

G anar att det skulle kunna vara bra att införa SOX i Sverige gällande erbjudandet av andra 

tjänster. Dock menar han på att det inte borde vara samma förbud för alla bolag. Att särskilja 

de små respektive stora bolagen tror revisor G skulle vara bra. Han anser att revisorer borde få 

fortsätta erbjuda mindre bolag aningen fler tjänster, vilka är förknippade med revisionen, då 

detta skulle underlätta. 

Analysmodellen benämns som en behjälplig modell för att avgöra om en specifik situation 

hotar revisorns oberoende ställning. 

“Reglerna är ganska klara, men det finns alltid gråzoner. Det viktigaste är att revisorn 

dokumenterar hur han eller hon tänker, i fall att det blir ett ärende för revisorsnämnden. Det 

är väldigt lätt att bli lite för hjälpsam, man vill ju kunden väl. Det gäller att revisorn säger 

ifrån och säger att ‘nej, det här får jag inte göra’” (Revisor F). 

Dessutom är en vanlig och väsentlig riktlinje att revisorerna delar på tjänsterna för att inte en 

revisor ska erbjuda klienten alla tjänster. En rimlig mängd av uppdraget kan bestå av andra 

tjänster än revision. 

“... blir det för mycket utav det ena, som inte är revision, så är man lite ute och seglar. Man 

kan inte vara med och göra allt och sedan revidera det. Man får bestämma sig vad man vill 

göra. Man kan inte vara med och kränga allt. Jag tror inte att det blir riktigt bra” (Revisor 

C). 

4.3 Mandatperioden 
Vid första anblicken ser respondenterna ingen problematik i att mandatperioden skulle vara 

ett hot mot oberoendet. Vid noggrannare eftertanke ändrar samtliga respondenter åsikt till att 

det kan uppstå komplikationer om mandatperioden har varit långvarig. Problem kan även 

uppstå om det skapas en vänskaplig relation mellan klienten och revisorn. Det finns alltid ett 

hot mot vänskapsbandet. 

Det finns en ovisshet i att revisorn inte lägger samma kraft på att granska klientens företag 

jämfört med ett nytt företag. Revisorn kan underskatta riskerna när mandatperioden tenderar 

att bli för långtgående. “Det finns en risk att det slinker igenom någonting, att man förbiser 

något som har förändrats under resans gång” (Revisor A). Revisor A menar också att det 
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finns en risk att revisorer inte är lika noggranna i sin granskning av de frågor, som han eller 

hon vet att det specifika företaget har skött bra sedan innan. “Om jag ska vara ärlig tror jag 

om man haft en klient i femton år så är det nog dags att byta. Det är nog inte fel. Man känner 

företaget lite för väl. Man kan missa väsentliga saker” (Revisor C). 

Respondenterna menar dock att mandatperioden inte heller får vara för kort, då detta kan 

påverka engagemanget och kvalitén på revisionen. Det tar tre till fyra år innan revisorerna lär 

känna företaget. Revisor C anser att en mandatperiod på tio till femton år skulle vara lämpligt 

för små och medelstora bolag i Sverige. Revisorers oberoende kan troligtvis gynnas av att 

även de små och medelstora företagen roterar revisorer. Revisor D menar dock att denna 

rotation skulle kunna ske inom samma byrå som klienten anlitat för uppdraget. Han anser att 

en mandatperiod på fem till sju år vore bra. 

Ju längre tid som en revisor sitter, desto högre krav ställs det på den. Att revisorn förblir aktiv 

och tänker på sin roll i verksamheten. En av respondenterna antyder att revisorer måste hitta 

den gyllene medelvägen. Det är viktigt att ha noggranna och hårda kvalitetskontroller, samt 

att revisorn håller en professionalism, alltså en hög personlig integritet och inte blir för nära 

vän med sina klienter. Om revisorn anser att någonting är fel, måste han eller hon ändå våga 

säga ifrån och eventuellt be någon annan att ta uppdraget, exempelvis en kollega eller en 

annan revisionsbyrå. 

Att byta ut revisorn i förtid kan både indikera och inte indikera på att det existerar en 

problematik med oberoendet. Om revisorn väljer att avgå i förtid kan det vara en indikation på 

att oberoendet faktiskt fungerar. “Om en revisor får påtryckningar att avgå i förtid och att det 

är in initierat av revisorn själv, så kan det vara ett sätt att läka problemet” (Revisor B). 

Ur en revisionssynpunkt och ett oberoendeperspektiv, anser samtliga respondenter, att det 

skulle vara positivt att införa en bestämd mandatperiod även för de mindre bolagen, för att 

förhindra att revisorerna kommer i en partisk ställning. Revisor B anser att det ur ett 

samhällsperspektiv inte säkerligen skulle bli bättre. Detta eftersom att revisorn besitter en 

unik kännedom om företagets historia och verksamhet ju längre den har suttit. Vidare yttrar 

han att om en ny revisor ska komma in och lägga tid på att lära sig samma sak om företaget, 

skapas onödigt arbete. Det blir inte effektivt ur ett nationellt perspektiv och då får revisorn 

väga oberoendet och hotet mot varandra. 

  

 
 
 



 

	  

	  
Empiri 

	  
	   	  

30	  

4.4 Anknytning mellan revisor och klient 
Respondenterna menar att det alltid finns en problematik då det uppstår en vänskap mellan 

revisorn och klienten. Problemet skiljer sig mellan stora och små bolag. De mindre bolagen 

tenderar att bli jäviga, vilket de stora bolagen inte gör. De stora byråerna har en särskild 

avdelning för redovisning, sedan byter de avdelning och flyttar över till revisionsavdelningen 

när det är dags att revidera. De större byråerna har lättare att komma ifrån bokföringsjävet på 

det sättet. Revisor E antyder att anknytningen är ett av de mest konkreta hoten. En 

klasskamrat från trettio år tillbaka är knappast ett vänskapshot. För att ett hot ska uppstå så 

måste revisorn känna personen och veta vem den är. Det gäller att hitta var gränsen går. Flera 

respondenter nämner också att hotet är påtagligt då revisionsbyrån och klienten befinner sig 

på liten ort, där alla känner alla. Det kan då uppstå ett indirekt oberoende gentemot klienten. 

“Det här indirekta oberoendet att man via bekantas bekanta eller kunders kunder kan vara 

lite jobbigt” (Revisor F) 

Imhoff Jr (1978) menar att det finns tre kategorier inom detta hot vilka är gällande 

förbindelser mellan revisor och klienter. Revisor B påstår att alla tre kategorierna är hot, men 

att de går att läka dem. “Alla tre är ju hot, men jag bedömer inte de som oöverstigliga” 

(Revisor B). 

4.4.1 Revisorn kan se sin klient som en potentiell arbetsgivare 

Flertalet av de tillfrågade revisorerna anser att kategori ett innefattar en problematik kring 

oberoendet. Revisor A anser att denna kategori kan vara kopplat till hotet kring klientens 

betydelse och att det kan bli påtagligt då revisionsbyrån har en väsentligt stor kund eller brist 

på kunder. 

Revisorerna D och F menar att en färdig revisor, framförallt om de är delägare i byrån, sällan 

byter karriär och börjar hos sin klient. 

”Har du kört hela racet för att bli revisor, och är delägare i byrån, då på något sätt har du 

någonstans medvetet eller omedvetet gjort ett val att det här ska jag jobba med. Det är ju 

kanske ganska mycket jobb att lägga av när man sitter som delägare, och när man sitter som 

revisor på en massa uppdrag” (Revisor F). 

Om revisorn har funderingar kring att byta karriär, kan det vara ett hot. I fall att revisorn ser 

sin klient som en potentiell arbetsgivare, vill han eller hon troligtvis inte “hänga ut” kunden i 

revisionsberättelsen. “Ja då kan det väl vara så att man blir lite mjukare i bedömningarna 
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eller att man inte riktigt har sett den fakturan som man inte skulle se. Ja, det är ett hot” 

(Revisor F). Detta kan medföra en felaktig revision och en antydan till att revisorn är partisk. 

Revisorerna D och F anser att det potentiella hotet ligger mer hos revisorsassistenter, som 

kanske inte är säkra på om de vill fortsätta inom revisorskarriären. En revisionsbyrå ger en 

bred utbildning inom de flesta områden relaterade till revisionen. Detta medför att 

revisorsassistenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden. Det brukar vanligtvis ta fem till sju 

år för en revisorassistent att bli auktoriserad revisor och mycket kan ändras under den tiden. 

4.4.2 En närbelägen gemenskap och relation med ledningen kan skapa ett avstånd 

mellan revisorn och aktieägaren 

Minoriteten av respondenterna anser att en sådan närbelägen gemenskap och relation med 

ledningen inte skapar ett avstånd till aktieägarna. Revisor G har svårt att se detta som ett hot 

eftersom det är aktieägarna som väljer bolagets revisor. Resterande respondenter är alla 

överens om att detta kan generera ett avstånd till aktieägarna och att det kan skapa ett hot. 

“Det finns ju en risk att revisorn är kompis med styrelsen, så att aktieägarna kommer i kläm” 

(Revisor A). “Ja det klart som tusan att är du kompis med ledningen, så är du kanske inte 

lämplig att vara revisor heller” (Revisor B). Denna kategori anses inte tillämpbar på mindre 

byråer. Det är ovanligt i mindre företag menar revisor A. Revisor D förklarar att ett normalt, 

svenskt medelstort företag ofta är familjeföretag, där ägarna och ledningen är samma sak. 

Revisorerna A, B, C och D tar alla upp att problematiken främst finns på börsbolagsnivå. 

Börsrevisorerna har i de stora uppdragen inte någon direkt relation med ägarna. På grund av 

den minimala relationen med ägarna kan den närbelägna kontakten med ledningen bidra till 

en oberoendesituation mellan revisor och ledning. “Det är viktigt att visa att man är till för 

alla och inte bara springer ledningens ärenden” (Revisor E). För att motverka en sådan 

situation bör revisorn vara stark och inneha en hög personlig integritet. “... du måste kunna 

veta att du är suverän i vem som skriver på revisionsberättelsen, och det är ju du. Och det är 

det du får stå för” (Revisor B). 

4.4.3 Det kan uppstå svårigheter för revisorn att förbli opartisk i sin revision vid 

samarbete med tidigare kollegor och arbetsgivare 

Samtliga respondenter betonar att det finns en risk att revisorer står inför en svårighet att vara 

opartiska i de situationer då uppdrag är kopplade till klienter som är tidigare kollegor och 

arbetsgivare. Revisor D menar att en sådan situation inte alls fungerar och att ett sådant 

uppdrag absolut är ett hot. Dock menar flertalet av respondenterna att en sådan situation inte 
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är särskilt vanligt förekommande, åtminstone inte i de små och medelstora byråerna. De 

byråer som har den typen av uppdrag är ju oftast väsentligt stora. 

Om någon av revisionsbyråns anställda revisorer slutar och tar anställning som exempelvis 

ekonomichef på ett företag där en tidigare kollega från byrån är revisor, då känner de varandra 

väl efter att ha arbetat ihop i flera år. Revisorerna A, E och F anser att det bästa är att 

överhuvudtaget inte arbeta med det uppdraget. En revisor bör inte sätta sig i en sådan 

situation, då det finns en risk att den oberoende ställningen påverkas. Det finns regler kring 

detta som säger att revisorn inte får gå direkt från revisionsbyrån till klientens företag. 

“... vad jag kan tänka mig är att man får tänka sig för är att man inte tar för givet att den 

kollegan alltid gör rätt då. För att av erfarenhet, vet man att hon eller han är duktig och 

brukar funka bra. Men det kan ju ändå bli fel ändå. Jag tror ändå att man får vara vaksam att 

kritiskt granska även om man inte tror att det är något fel.  ... det klart att man kan vara 

väldigt kompis med dem. Skulle ju kunna bli, speciellt om man har haft väldigt nära 

arbetskamrater, så att man har umgåtts mer, inte bara på arbetet utan även på fritiden då 

innan. Det klart det är väl inte det optimala sedan när man ska granska den...” (Revisor G) 

Det finns regler som talar om hur lång avkylningsperiod, även kallat karenstid, revisorn måste 

ha från att den slutar arbeta på företaget, som exempelvis ekonomichef, tills dess att den via 

revisionsbyrån får anta sig sin tidigare arbetsgivare som klient. Det är viktigt att revisorn 

sköter den karenstiden. 

Respondenterna anser att det finns en god tanke med karenstiden, men att formerna av den 

kan diskuteras. Revisor B anser att det är bra att ha en avkylningsperiod av två syften. Det ena 

är att det blir en form av karantän. Det andra är att om en sådan reglering inte fanns i lagen 

ökar sannolikheten att någon hade utnyttjat detta. En sådan form av utnyttjande hade svärtat 

ner branschen. Samtliga respondenter menar att det kan vara bra med en sådan gränsdragning 

för att inte riskera att revisorn hamnar i en sådan situation. De är dock ovissa om hur lång 

avkylningsperioden bör vara, då åren går relativt fort. En avkylningsperiod anses vara bra för 

att minska riskerna för självgranskning. Revisorn bör undvika att granska sådant som den 

själv har varit med och gjort, beslutat och planerat. För en revisor som har hög integritet och 

som kan förvalta sin revisorsroll, kan det till och med vara en fördel att han eller hon har 

arbetat på kundens företag. För revisorn besitter då en unik kännedom om den verksamheten. 

Dock kan detta variera från situation till situation. Med hjälp av oberoendeanalysen ska 

revisorn rannsaka sig själv. Han eller hon behöver också fundera över hur det kan uppfattas 
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utåt att bli revisor åt tidigare arbetsgivare och kollegor. Om revisorn inte känner sig till freds 

med något eller om det uppstår en konfliktyta, så är det viktigt att låta någon annan revisor på 

byrån eller på en utomstående byrå göra en ”second opinion” på den frågan som han eller hon 

är tveksam till. Att ta hjälp och råd av en opartisk kollega kan åtgärda detta hot. Dock är 

troligtvis det bästa att den revisorn inte arbetar med det specifika uppdraget.  

4.5 Allmänna åsikter angående problematiken kring revisorn oberoende 

ställning 
Tidigare framtagna hot kan emellanåt kopplas till påtryckningar och hot som revisorn kan 

utsättas för från klienten. Dock har dessa inte placerats i egna kategorier i Tepalagul och Lins 

(2015) studie, vilket vissa av respondenterna anser att de borde göra. Om revisorn känner sig 

trängd eller hotad utav en klient skulle det kunna påverka revisorns revisionsarbete och 

därmed skapas ett oberoendehot. 

Om revisorn är beroende av en klient omsättningsmässigt och klienten samtidigt utför 

påtryckningar, kan dessa tillsammans bidra till ett hot. Detta kan medföra ett 

oberoendeproblem om revisorn inte är stark nog att tacka nej till klienten. Området behandlas 

djupgående i oberoendeanalysen, där revisorn ställs inför frågan om han eller hon är beroende 

av kunden ekonomiskt. Revisor D menar att det är ett hot i sig att ha en uppdragsgivare som 

betalar arvodet och att det inte går att bortse ifrån. Han menar att revisorn kan ha en relation 

till klienten, men att den ska vara professionell. Revisor D menar även att ett sätt att komma i 

från problematiken och hoten är att länsstyrelsen tillsätter revisorerna. 

Revisor F diskuterar hanteringen av risker för arvodesförluster, då kunden inte kan betala. 

“Gör du då en revision ‘light’? ‘Snabb och lätt’ revision, så att vi inte förlorar så mycket 

pengar” (Revisor F). Han menar på att det är därför som konkurslagen ger revisionsarvodet 

förmånsrätt då klienten går i konkurs. Först tar staten ut skatter och avgifter därefter har 

revisorer och banker förmånsrätt i konkursboet. Denna lag tror respondenten har införts på 

grund av att revisorerna ska kunna göra ett bra arbete, även om de vet att klientföretaget inte 

kommer fortleva. “Den sista som inser att det går dåligt är oftast företaget självt. För de är 

ju många gånger obotliga optimister” (Revisor F). Det må hända att revisorn gör en 

”lightversion” för att minska kostnaderna för de eventuella arvodesförlusterna. Det påverkar 

inte oberoendet, men det kan påverka revisorns bedömningar och kan därmed bli ett hot mot 

revisionskvalitén. Risken finns också att revisorn blir delaktig i att klienten inte gör vad den 

ska i rätt tid, om revisorn är för snäll och passiv i sina bedömningar om företagets fortlevnad. 
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Då kan revisorn inte ses som oberoende. “Så ibland så kanske man ska vara den där elaka 

revisorn, för att vara oberoende” (Revisor F). 

Utöver ovanstående funderingar lyfter revisor B fram följande exempel: om utbudet av 

revision är mindre än efterfrågan, innebär det att kunderna får tävla om revisorerna och inte 

tvärtom. Om utbudet istället är större än efterfrågan uppstår en situation där revisorerna får 

tävla om kunderna. Revisor B menar att för att attrahera kunder i en sådan situation handlar 

det om vilken revisor som kan sträcka sig längst eller har lägst pris. Detta kan medverka till 

ett inskränkande på revisorns oberoende, då varje kund blir avsevärt viktig. 

Om oberoendeproblematiken ska kunna motverkas får inte revisorn låta hot vara påverkande i 

dennes arbete och bedömningar. Om sådana situationer uppstår kan revisorn lösa det genom 

att säga upp bekantskapen och be klienten lämna uppdraget. Det är viktigt att revisorn under 

hela uppdragets gång för dokumentation och skriver PM och rapporter, för att kunna styrka 

sina bedömningar och handlingar. Dokumentationen kan även intyga revisorns bedömning 

kring det egna oberoendet vid dokumentationstillfället. Detta är alla respondenter eniga om. 

Respondenterna fick frågan om de ansåg att dessa fyra hot har något samband och svaren som 

erhölls var tvetydiga. En av respondenterna menade på att alla fyra är snarlika och att de har 

ett samband. “Alla påverkar ju det här oberoendet och det är ju självklart att de kan inverka 

på varandra. Så är det ju naturligtvis” (Revisor A). Majoriteten av revisorerna kom senare att 

bekräfta att det finns vissa samband mellan några av hoten. Revisor B anser att 

mandatperioden är ett hot som får stå lite för sig självt, men att de andra hoten kan vara 

förenliga. Han menar att en betydande omfattning och att erbjuda andra tjänster har en 

koppling. Detta eftersom att erbjudandet av andra tjänster bidrar till en ökad omsättning och 

det kan bli ett problem mot oberoendet om en konflikt uppstår och klienten väljer att byta 

revisor. Revisor C menar att det finns en koppling mellan mandatperioden, anknytning mellan 

revisor och klient och betydande klienter. Revisor F anser att det inte finns någon direkt 

koppling mellan de fyra hoten. Han tror mer på att hoten ska ses var för sig och att de 

eventuellt kan ses till ett totalt sammanhang. Revisor E anser att det inte är helt osannolikt att 

alla fyra hoten hänger ihop. Det handlar snarare om magkänsla, sunt förnuft och integritet, än 

om paragrafer. 

4.6 Kognitiv dissonans 
Respondenterna blev tillfrågade om de anser att de revisorer som äventyrat sin opartiska 

ställning har gjort det för att uppnå harmoni och undvika konflikter i den givna situationen. 
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Flertalet tillfrågade svara ja på frågan och bekräftade att revisorerna försöker finna hållbara 

argument för att glamorisera situationen. “Vi alla är ju bara människor! Och vi är ju olika 

olika dagar. Vi är kanske olika på hugget. Eller så är man lättpåverkad som person i vissa 

situationer” (Revisor D). 

Vissa revisorer är duktiga på att finna anledningar till att inte ska ha synpunkter. I en del lägen 

är det inte helt klart hur en revisor ska agera. I de fall det är upp till revisorn att tolka lagen 

och den givna situationen, gäller det att revisor har bra argument för sina ställningstaganden. 

Revisor B anser att kognitiva tankemönster är ett mänskligt beteende och att ingen kan vara 

hundra procent opartisk. Han menar att det är en mänsklig psykologi som ingen är immun 

mot. Revisor F antyder att kunder ofta tycker att redovisningsreglerna är något överskattade. 

Även om redovisningen består av siffror, är yrket allt annat än svart och vitt. Revisor G har 

uppfattningen att revisorer undersöker om det finns alternativa tolkningar av lagen som gör att 

han eller hon kan närma sig kundernas önskemål. Det finns dock alltid en gräns för vad 

revisorn är beredd att göra och vad han eller hon anser kan vara en acceptabel tolkning. Enligt 

revisor G försöker revisorer ständigt finna alternativa lösningar och tolkningar. Han tror dock 

inte att det enbart är för att riskera att tappa kunden, utan också att titta på om det som kunden 

vill göra kan medföra en felaktig bild. Revisorer vet vad som är förbjudet, men att situationer 

kan bedömas och tolkas på olika sätt. Då revisorn i efterhand kan bli ifrågasatt, är det av stort 

vikt för denna själv att han eller hon kan stå för sina bedömningar. Revisor G menar att det 

vanligaste området när det kommer till alternativa tolkningar av lagen är värderingsfrågor. 

Där finns ett stort utrymme för tolkning. 

Som revisor erhålls en sorts lojalitet och välvilja till kunden, dock inte enbart ur ett strikt 

lönsamhetsperspektiv. Revisor E menar att en kund med en stark personlighet, som är driftig 

och påhittig och som vill gå runt lagen kan påverka revisorn. En revisor som viker sig i det 

läget är ute och rör sig i gråzoner. Det är viktigt att vara tydlig och att inte börja tveka, menar 

revisor E. Det finns en uppenbar risk i att revisorn vill hjälpa kunden för mycket. Det kan 

medverka till att revisorn påverkar sig själv för att försöka hitta en lösning för kunden och 

därigenom undkomma att skriva en oren revisionsberättelse. Detta är det vanligaste och 

största hotet, menar revisor E. 

Revisor D uttryckte att han absolut inte kunde tro att en revisor äventyrar sin opartiska 

ställning för att finna harmoni eller undvika konflikter i den givna situationen. Detta eftersom 

revisorn strikt arbetar efter en yrkeskod. Efter närmre fundering ändrar han uppfattning och 
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förklarar att vi alla bara är människor. Revisorer kan emellanåt göra bra ifrån sig och ibland 

mindre bra. 

Respondenterna förstår forskningen och nämner revisorns betydande roll. Det handlar om att 

hitta, identifiera och hantera risker. Att förstå riskerna och att hålla den på en låg nivå. 

Revisorn bör sätta gränser “Hit men inte längre” (Revisor C). Det handlar om sunt förnuft 

och gott omdöme men det finns alltid en gråzon, vilket gör situationen svårare. Risken för 

dissonans ökar om personen inte är lämpad som revisor eller har en låg integritet. “… det 

klart att man säkert kan justera hjärnas så att den blir lite skev då” (Revisor A). 
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5. Analys 
I detta analyskapitel kommer den teoretiska referensramen och vår framtagna modell, vilken 

presenteras i teorikapitlet, att användas för att analysera empirimaterialet. Utifrån 

analyskapitlet kommer modellen att testas och modifieras för att skapa en högre tillämplighet. 

En sammankoppling kommer att göras mellan respondenternas åsikter, resultat, tidigare 

studier och forskning, samt valda teorier. Syftet med analyskapitlet är att diskutera och 

förklara det empiriska resultatet, samt påvisa modellens relevans. 

5.1 Incitament 
Både den, för denna studie, beaktade vetenskapliga forskning och studiens undersökning 

tyder på att mycket går tillbaka till individnivå. Individens egna, och ibland även andra 

individers, viljor och incitament styr och påverkar gjorda val och beslutsfattanden i olika 

situationer (Akerlof & Dickens, 1982; Festinger, 1957). Respondenterna i undersökningen 

anser att en viktig del i beslutsfattandet är individens integritet och förmåga att inte falla för 

påtryckningar från andra individer i sin närhet. Som revisor är det viktigt att vara självständig 

och stark i sin yrkesroll, menar respondenterna. Om en revisor ger vika för sina egna och sina 

klienters incitament erhålls risker att oberoendet äventyras (Tepalagul & Lin, 2015). Detta 

eftersom att revisorn troligen hamnar i en personlig konflikt kring vad som är rätt och fel, 

samt vad som är personligt fördelaktigt och inte (Jermias, 2001; Festinger, 1957). Dessa 

motstridiga attityder, som den kognitiv dissonans medför, kan därför anses vara en 

konsekvens som uppstår av de fyra angivna hoten i denna studie. Den kognitiva dissonansen 

med eventuella beteendeförändringar kan, som tidigare nämnts, påverka revisorns 

beslutsfattande och val. I sin tur kan det leda till en negativ inverkan på revisionskvalitén. 

Detta i de fall då revisorns beslutstagande frånskrider gällande regelverk och god revisionssed 

(Robbins & Judge, 2009, Tepalagul & Lin, 2015). 

5.2 Hot mot revisorn oberoende och medförande kognitiva tankemönster 

5.2.1 Klientens betydelse och kognitiv dissonans 

I sin forskning konstaterar Tepalagul och Lin (2015) att större klienter ofta besitter en högre 

möjlighet att påverka revisorns ställningstaganden, då de är förknippade med en stor intäkt 

och därmed är av stor ekonomisk betydelse. Respondenterna som deltagit i denna studie 

bekräftar detta. “Allt handlar ju om pengar och när det handlar om pengar så är man ju lite 

svag” (Revisor C). Stora och viktiga klienter kan inneha incitament att påverka revisorn i 
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dennes arbete och influera denne att ändra sina attityder och beteenden i relation till sina 

klienter. Detta då de väsentliga uppdragen generar stora intäktssummor som revisionsbyrån är 

i behov utav. Pengar är en känslig fråga som kan medföra att revisorn blir beroende av 

specifika klienter, antyder några av respondenterna. Detta tyder på att det kan finns incitament 

från både revisorn och dennes klienter. Dessa incitament kan medföra till att revisorn i en 

sådan situation ställs inför en kognition med två motsägelsefulla attityder och tankemönster. 

Det ena tankemönstret trycker på vad som är korrekt enligt lagen, samt vad som är acceptabelt 

och vad som förväntas av revisorn. Det andra tankemönstret säger att klienten är viktig och att 

det inte får uppstå konflikter mellan revisorn själv och klienten som kan bidra till att klienten 

byter revisor. I de fall att revisor ger vika för påtryckningar i sina beslut kommer det sannolikt 

att resultera i en försämrad kvalité på revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Detta kan i sin tur 

resultera i att revisorns egentliga uppdragsgivare, vilka är klientföretagets aktieägare och 

intressenter, innehar en missvisande bild av företaget. För att undvika situationer innefattande 

konflikter med klienter kan revisorn eventuellt ändra sina egna tankemönster och attityder 

efter klientens önskemål, samt bortse ifrån vad som förväntas av honom eller henne som 

revisor enligt lag. Detta för att försöka glamorisera situationen och skapa balans och harmoni 

i sig själv (Tepalagul & Lin, 2015; Festinger, 1957). 

Respondenterna menar att det är viktigt att revisorer i sådana lägen besitter en god självkänsla 

och hög integritet, samt kan säga nej till situationer som kan medföra att oberoendet äventyras 

och kvalitén försämras. De antyder att den största svårigheten är att avgöra när en klient har 

vuxit och blivit för stor och att uppdraget därmed bör avslutas, för att revisorn inte ska hamna 

i ett ekonomiskt beroende gentemot klienten. Respondenterna anser att det är upp till varje 

revisors eget omdöme och sunda förnuft att göra en sådan bedömning. De förespråkar att det 

många gånger handlar om likvida medel. De menar att om klienten är av väsentlig ekonomisk 

betydelse finns risken att revisorn närmar sig gränsen för att hamna utanför oberoendet. 

Likaså nämner DeAngelo (1981) att om den ekonomiska relationen stärks, kan revisorns 

oberoende påverkas negativt. 

Davidson och Neu (1993) lyfter fram att mindre byråer anses vara mer känsliga för 

intäktsförluster och mer benägna att bevara sina klienter än större byråer. Flertalet av 

respondenterna i denna studie bekräftar även detta genom att uttala att mindre byråer ofta kan 

bli beroende av stora kunder. Resultatet kan då mynna ut i att revisorn erhåller motstridiga 

attityder och därmed riskerar att äventyra den oberoende ställningen (Davidson & Neu, 1993; 

Festinger 1957). Respondenterna trycker återigen på att likvida medel är en känslig fråga som 
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kan medföra att revisorn blir beroende av specifika klienter, både stora och små klienter. En 

revisor vet att han eller hon ska vara objektiv i sina bedömningar och att han eller hon ska 

följa lagen. Då även reglerna i International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed. Detta för att kvalitén ska vara så korrekt som möjligt. Dock kan kognition 

uppstå om klienten vill, kräver eller har incitament att gå runt lagen och önskar hjälp av 

revisorn för att genomföra detta. 

Enligt Bakar, Rahman, & Rashid, (2005) anses oberoendet stegra i takt med ökande storlek på 

revisionsbolagen. Även DeAngelo (1981) menar på att större byråer är mer självständiga och 

har högre kvalité på sin revision än mindre byråer. Detta kan respondenterna till viss del hålla 

med om. Dock lyfter respondenterna fram att problematiken med oberoendet kan existera i 

större revisionsbyråer som har uppdrag i stora och kända börsbolag. Anledningen till detta är 

att stora uppdrag är förknippade med prestige. “... det är ju en väldig prestige att skriva på de 

här stora börsbolagen, och då kan man ju fundera på, hur oberoende är man?” (Revisor F). 

Samtliga respondenter anser också att det är viktigt att revisionsbyråerna endast åtar sig 

uppdrag som är förenliga med byråns storlek. Detta för att undvika att situationer med 

betydande klienter och ekonomiskt beroende ska uppstå. De tillfrågade revisorerna menar att 

när revisionsbyråerna har klienter som motsvarar en oväsentlig del av omsättningen existerar 

inte hotet om betydande klienter. 

Tepalagul och Lin (2015) menar att detta hot kan reduceras avsevärt om revisorn är mån om 

att bibehålla sin opartiska ställning. Respondenterna anser att hotet till största del ligger hos 

revisorn själv och att kognitiva processer är ett mänskligt beteende som ingen kan vara 

immun mot. Detta bidrar till att människor inte kan vara hundra procent opartiska i sina 

bedömningar. Revisorn bör vara stark i sig själv och besitta en hög integritet. Viktigt är också 

att be kollegor om en “second opinion” om revisorn känner att klienten bli för betydande, 

menar respondenterna. 

Respondenternas uppfattning kring partnernivå är att det generellt anses som delägare i 

revisionsbyrån eller samarbetspartners i redovisningsbyråer. 

Kampen att inneha en bra ställning i företaget eller bland de övriga delägarna kan komma att 

påverka revisorn i sitt ställningstagande och därmed revisionskvalitén. Vissa respondenter 

nämner även att det kan existera påtryckningar mellan de olika delägarna angående prestige 

och auktoritet. De anser också att det kan finnas ett partnertryck och incitament vad gäller 

faktureringsvolym. Om volymen för fakturering är ett väsentligt kriterium och företaget 
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tappar kunder och intäkter kan detta påverka revisorns ställningstagande. Då stora uppdrag är 

betydande för alla delägare och inte bara för den enskilda partnern, kan delägarna erhålla en 

rädsla att förlora faktureringsvolym. Detta kan i sin tur påverka delägarens omdöme och 

arbete som revisor, samt influera revisorns kvalité på revisionen, menar respondenterna. 

Strävan efter en bra position påverkar individens kognitiva förmåga (Jermias, 2001; Festinger, 

1957). Respondenterna antyder att det i en sådan situation kan skapas ett partnertryck att 

bibehålla byråns klienter för att gynna företaget. De menar också att i eventuella konflikter 

kan revisorn träda ifrån sin opartiska ställning för att “lyckas med sitt arbete”, samt erhålla 

prestige bland de övriga delägarna eller arbetskollegorna. Individer, och däribland revisorer, 

är omedvetna om att deras motstridiga tankar påverkas av tidigare erfarenheter (Jermias, 

2001; Festinger, 1957). 

Några av respondenterna menar att hotet kring partnernivå kan existera på mindre 

revisionsbyråer, som samarbetar med redovisningsbyråer, eftersom dessa förser 

revisionsbyrån med uppdrag. Hotet är som störst då revisionsbyrån sitter med alla uppdrag 

kopplade till en redovisningsbyrå. Vid ett sådant samarbete är revisorn inte helt oberoende till 

den byrån och inte heller till de gemensamma klienterna. Denna problematik kan medföra att 

revisorn erhåller motsägelsefulla attityder och uppfattningar. Respondenterna anser att det här 

uppstår en liknande situation som med betydande klienter, då revisionsbyrån har alla eller 

väsentligt många uppdrag kopplade till en redovisningsbyrå. Revisionsbyrån kan hamna i en 

beroendeställning gentemot den samarbetspartnern och kan då inneha incitament att bevara 

samarbetet, vilket kan innebära att delaktiga revisorer är rädda för eventuella konflikter. 

Denna rädsla kan medföra kognitioner och blandade attityder hos revisorer (Jermias, 2001; 

Festinger, 1957). Om en revisor och dennes revisionsbyrå är beroende av redovisningsbyrån 

kan situationer uppstå då revisorn väljer att ändra sina attityder och beteenden, samt ger vika 

för eventuellt påtryckningar för att behaga och gynna samarbetet, antyder några av 

respondenterna. I en sådan situation ökar risken för att revisorn bistår med ett försämrat arbete 

och därmed en reducerad revisionskvalitet. 

5.2.2 Erbjudandet av andra tjänster utöver revision och kognitiv dissonans 

Både enligt studiens beaktade vetenskapliga forskning och deltagande respondenter finns det 

ett hot i att revisorer erbjuder fler tjänster till sina klienter än enbart revision, vilket kan 

påverka revisorns oberoende ställning till klienten (Tepalagul & Lin, 2015). Att revisorer 

erbjuder ytterligare tjänster utöver revision anses enligt Ye, Carson, & Simnett (2011) och 
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Bakar, Rahman, & Rashid (2005) vara en negativ faktor som kan medföra att revisionsföretag 

och revisorer äventyrar och kompromissar sin opartiska ställning. Det största hotet ligger i 

mängden andra tjänster som erbjuds och revisorers förmåga att bedöma när det finns en risk 

att uppdragen, vilka innefattar fler tjänster än endast revision, kan komma att påverka hans 

eller hennes oberoende. Erbjudandet av andra tjänster anses stiga i omfattning då det finns en 

nära relation mellan revisorn och klienten. Relationen mellan revisor och klient kan medföra 

till att det blir lättare för klienten att framföra sina incitament och föra påtryckningar på 

revisorn att bistå med fler tjänster än vad som egentligen anses lämpligt. Detta kan skapa 

kognitiva tankemönster och beteenden hos revisorn, då han eller hon möjligen är på jakt efter 

större inkomster. I och med de motstridiga tankarna och revisorns valda alternativ och 

beteende kan revisionskvalitén skifta (Tepalagul & Lin, 2015; Festinger, 1957). 

Några av respondenterna tar upp frågan om självgranskning, och menar att om en revisor ger 

allt för långtgående råd och blir för involverad kan det leda till byråjäv och självgranskning. 

Här anser en del av respondenterna att det är konsultationstjänster i samband med 

revisionsuppdraget som medför störst risk för självgranskning, oberoendeproblematik och 

försämrad kvalité på revisionen. Vid konsultationstjänster är det enligt revisor E viktigt att det 

är kunden som bestämmer, samt tar alla slutgiltiga och väsentliga beslut. 

Några av respondenterna antyder att det finns vissa revisorer som utnyttjar möjligheten att 

erbjuda andra tjänster och att det många gånger har sin grund i ekonomiska hänsyn. En klient 

som står för ett stor uppdrag, vilket innefattar fler tjänster än endast revision, kan bli en 

betydande klient för revisorn och dennes byrå (Tepalagul & Lin, 2015). Sådana uppdrag kan 

medföra svåra situationer för revisorn med motsägelsefulla attityder och beteenden. Jermias 

(2001) menar att individer, och däribland revisorer, letar information som är förenlig med 

deras gjorda beslut, för att skapa möjlighet till att reducera dissonansen. Detta kan kopplas till 

revisorns val av andra tjänster, då revisorn försöker styrka sitt beslut kring den mängd som 

erbjuds till klienterna. Om revisorn har ett ekonomiskt beroende till klienten kan det vara 

besvärligt för revisorn att bortse från sina egna incitament och behov. Detta kan medföra att 

revisorn chansar och i värsta fall erhåller en allt för nära kontakt med klienten, då antalet 

tjänster och arbetsuppgifter till klienten blir i för stor omfattning. I en sådan situation finns 

risken att revisorn blir partisk (Tepalagul & Lin, 2015; Jermias, 2001; Festinger, 1957). 

Revisor A har som åsikt att det skulle kunna vara positiv att begränsa storleken på exempelvis 

konsultationstjänster, för att göra situationen mer hanterbar och minska risken för att revisorer 
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hamnar i en oberoendeproblematik. Flertalet av respondenterna menar att en rimlig mängd av 

revisionsuppdraget kan bestå av andra tjänster, men att huvuduppdraget ska vara revisionen. 

Ett annat alternativ är att tjänsterna delas upp inom revisionsbyrån, så att inte en och samma 

revisor erbjuder alla tjänster. Revisor B antyder att revisorer ska vara medvetna om att det 

finns risker med att ta in fler tjänster, om inte arbetssysslorna delas upp på flera revisorer 

inom byrån. 

Revisorer ska enligt revisorslagen utföra prövning för alla sina uppdrag med innefattande 

tjänster, för att försäkra sin oberoende ställning till klienten. Respondenterna anser att 

reglerna är relativt klara och tydliga, men att det alltid finns gråzoner och situationer som är 

svåra att bedöma. Analysmodellen är en modell som lyfts fram i revisorslagen och som enligt 

respondenterna gör det lättare att bedöma oberoendet. Analysmodellen anses ge en 

“tankeställare” kring situationen och det givna uppdraget, enligt några av respondenterna. 

Revisor F menar att det är viktigt att revisorer dokumenterar hur de tänker gällande sina 

uppdrag för att senare kunna förklara sitt agerande. Revisor F anser att mängden av andra 

tjänster i förhållande till revisionen har blivit bättre sedan kravet kom på att revisorer skulle 

dela på revision och andra tjänster i noten i årsredovisningen. Dock kvarlever fenomenet att 

revisorer försöker prisa sig in med billig revision, för att sedan ta igen det på konsultationen, 

menar revisor F. 

I USA finns det regleringar i lagen SOX som förbjuder revisorer från att erbjuda de flesta 

andra tjänster utöver revision. Motiveringen till detta är en tro om att ekonomiska band kan 

skapas mellan klient och revisor, vilket i sin tur kan påverka revisorns oberoende och kvalitén 

på redovisningen och revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Respondenterna i denna studie 

anser att ett införande av lagen SOX, gällande erbjudandet av andra tjänster än revision, i 

Sverige skulle medföra en kunskapsförstörelse och förändring av marknaden. Några av 

respondenterna menade att en sådan lag skulle kunna öka risken för att vissa konsultationer 

hamnar under rubriken revision. Detta eftersom att en del klienter är benägen att betala lite 

mer för revisionen, om de vet att de får mer än revision i det. Respondenterna anser dock att 

det skulle kunna medföra en renare revision i Sverige om sådana regleringar skulle införas 

och andra tjänster än revision skulle förbjudas. Ett införande av SOX eller liknande 

regleringar skulle troligen inte lösa oberoendeproblematiken, enligt några av respondenterna. 

Schneider, Church och Ely (2006) menar dock att en ökad inblick i företaget kan medföra en 

mer effektiv och ändamålsenlig revision. På grund av detta förespråkar de att erbjudande av 
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andra tjänster kan vara till fördel för revisionen och berörda parter (Tepalagul & Lin, 2015; 

Schneider, Church, & Ely, 2006; Bakar, Rahman, & Rashid, 2005). Majoriteten av 

intervjupersonerna överensstämmer med Schneider, Church och Ely (2006) och anser att 

erbjudandet av andra tjänster utöver revision är till fördel för revisionsbranschen och medför 

en effektivare revision. Detta eftersom att det ger en ökad inblick i företagets historia och hur 

klienten fungerar. Intervjupersonerna antyder även att bra relation med en kund inte behöver 

innebära ett hot mot oberoendet eller att arbetet blir dåligt. Erbjudandet av andra tjänster anses 

underlätta revisionen. 

5.2.3 Mandatperioden och kognitiv dissonans 

Samtliga respondenter anser att det kan uppstå komplikationer i de fall mandatperioden har 

varit för långtgående. En lång mandatperiod kan medföra att en relation skapas mellan 

klienten och revisorn. Personliga kontakter påverkar mer eller mindre och innefattar 

incitament från båda parter, vilka inte går att bortse ifrån. En sådan relation mellan revisor och 

klient, samt medförande incitament kan påverka revisorns kognitiva förmåga att fatta juridiskt 

rätta beslut (Tepalagul & Lin, 2015; Jermias, 2001; Festinger, 1957). Forskare inom området 

antyder att en längre mandatperiod bidrar till att bandet mellan klient och revisor stärks och 

att revisorn då kan agera i förmån för klienten. Det kan leda till en försämrad kvalitet på 

revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Revisorerna tenderar att inte lägga ner samma effektivitet 

i revisionen ju fler år som passerar under en lång mandatperiod, anser några av 

respondenterna. 

Även en kort mandatperiod kan påverka engagemanget och kvalitén på revisionen, menar 

respondenterna. Dock är det ingen av respondenterna som anser att en kortare mandatperiod 

skulle indikera på ett försämrat oberoende, snarare tvärtom. Revisor B menar att om en 

revisor avgår i förtid påvisar det att han eller hon har tagit ställning och att oberoendet faktiskt 

fungerar. Detta kan också vara ett tecken på att kognitiv dissonans har uppstått, men att 

revisorn har varit stark som individ och i sin integritet och därmed bibehållet sina egna 

attityder och åsikter i situationen. Han eller hon har lyckats läka dissonansen och bevara sin 

oberoende ställning (Festinger, 1957). Enligt respondenterna är det viktigt att ha noggranna 

och hårda kvalitetskontroller, samt att revisorn håller en professionalism med en hög 

personlig integritet och inte blir för nära vän med sina klienter. 

Ur en revisionssynpunkt och ett oberoendeperspektiv, anser samtliga respondenter, att det 

skulle vara positivt att införa en bestämd mandatperiod även för de mindre och medelstora 
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svenska bolagen. Detta kan minimera riskerna för dissonans, eftersom att revisorn då inte har 

den möjligheten att skapa en allt för god relation med klienten (Festinger, 1957). Vidare kan 

en bestämd mandatperiod öka chanserna till en bättre revisionskvalité. Ur ett 

samhällsperspektiv tros en bestämd mandatperiod inte medföra en bättre revision, menar 

respondenterna, då revisorn får en unik kännedom om företagets verksamhet ju längre den har 

suttit. Dock trycker en av respondenterna i denna studie på att revisionen måste vara bra från 

dag ett och att det därmed inte ska behövas en längre mandatperiod för att skapa en god 

kvalité på revisionsarbetet.  

Ur ett psykologiskt perspektiv och utifrån teorin kring kognitiv dissonans kan en ökad 

information om klientföretaget, samt angående alternativa beslut och tillvägagångssätt 

medföra att revisorn har en bättre grund att fatta korrekta beslut på. Väsentlig information kan 

göra det lättare för revisorn att läka dissonansen och komma fram till en hållbar och lagrätt 

lösning (Festinger, 1957). Forskare menar att desto längre tid som revisorn sitter, desto mer 

förståelse får han eller hon för sina kunders verksamheter (Tepalagul & Lin, 2015).  

Generellt är åsikterna kring mandatperioden varierande både bland forskare och 

respondenterna i studien. Vid första anblicken anser respondenterna att det inte existerar 

något hot kring mandatperioden. De menar att det är till klar fördel att ha en längre 

mandatperiod, då revisorn får en enastående kunskap om klientföretaget. Dock kan 

problematik uppstå vid en långtgående och nära relation med klienten. Forskare ser sålunda 

varningsflaggor både vid långtgående mandatperioder och när revisorn ersätts i tidigt stadie 

(Tepalagul & Lin, 2015). 

5.2.4 Anknytning mellan revisor och klient, samt kognitiv dissonans 

Det finns få studier avseende problematiken kring anknytningen mellan revisor och klient och 

hur detta hot har försämrat revisorernas oberoende (Tepalagul & Lin, 2015). Respondenterna 

menar att det alltid finns en problematik då det uppstår en vänskap eller nära relation mellan 

revisorn och klienten, samt att det kan medföra en försämrad kvalité på revisionen. 

Imhoff Jr (1978) menar att det är vanligt förekommande att auktoriserade revisorer får 

erbjudande om anställning inom ett klientföretag. Revisorn kan vara bekant med klientens 

redovisningssystem och inneha goda kunskaper om dess verksamhet. Detta kan ge revisorn 

goda möjligheter inom klientföretaget. Imhoff Jr (1978) menar dock att en försämrad 

möjlighet att intyga sitt oberoende kan uppstå i dessa sammanhang. Några av respondenterna 

instämmer med Imhoff Jr (1978) och anser att revisorn kan se sin klient som en potentiell 
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arbetsgivare och att en problematik kring oberoendet kan förekomma. Om revisorn har 

funderingar kring att byta karriär, kan det vara ett hot. I fall att revisorn ser sin klient som en 

potentiell arbetsgivare, kan revisorn ha incitament att inte “hänga ut” kunden i 

revisionsberättelsen, antyder några av respondenterna. En sådan situation kan skapa 

motstridiga känslor hos revisorn. Detta då han eller hon troligtvis inte vill komma i en 

konflikt med sin potentiella arbetsgivare, men samtidigt vill bibehålla sin yrkeskod och följa 

lagen och de tillämpade systemen inom revisionsbyrån (Jermias, 2001; Imhoff Jr, 1978; 

Festinger, 1957). 

Revisorerna D och F menar att problematiken mestadels ligger hos de revisorsassistenter som 

fortfarande är öppna för förslag om karriärmöjligheter. Lennox (2005) lyfter fram i sin studie 

att många nyexaminerade som tar anställning som revisorer kanske inte har planerat att vara 

revisorer under hela sin karriär. Att vara revisor är en attraktiv titel som medför erfarenhet och 

kundkontakter. Detta bidrar till att revisorns karriärmöjligheter ökar då kunden uppskattar 

revisorns kännedom om deras redovisningssystem och verksamhet (Lennox, 2005). Gällande 

karriärmöjligheter erhålls incitament från båda parter, då klienten vill anställa revisorn och 

revisorn vill “se bra ut” i klientens ögon, menar respondenterna. Akerlof och Dickens (1982) 

menar att den kognitiva dissonansen rotar sig i individens tankar om sig själv. Om individen 

erhåller information som motstrider dennes egna tankar, attityder och åsikter, tenderar 

individen att avvisa den informationen för att inte hamna i konflikt med sig själv och sina 

attityder. Detta kan kopplas till situationen med revisorsassistenter, då de kanske inte ännu har 

erhållit några fasta åsikter och uppfattningar kring vad som anses vara acceptabelt och etiskt 

korrekt inom yrket. Detta kan medföra att revisorsassistenter lättare faller för den kognitiva 

dissonansen och de motsägelsefulla uppfattningarna som erhålls. En revisorsassistent kan ha 

svårt att stå emot påtryckningar och kan därmed ta beslut utifrån klientens fördel, samt ge 

vika för motsägelsefulla kognitioner. Detta trots att han eller hon eventuellt har en svag känsla 

om att de valda beslutet kanske inte är det rätta (Lennox, 2005; Jermias, 2001; Akerlof & 

Dickens, 1982; Festinger, 1957). 

Ett fåtal av respondenterna menar att en närbelägen gemenskap och relation med ledningen 

inte nödvändigtvis genererar ett avstånd mellan revisorn och aktieägarna, detta eftersom det är 

aktieägarna själva som väljer bolagets revisor. Imhoff Jr (1978) anser att det är ett 

oberoendeproblem då revisorn och aktieägarna sällan har kontakt, vilket genererar ett avstånd 

mellan revisorn och klientföretagets aktieägare. Resterande respondenter instämmer med 

Imhoff Jr:s teori och menar att revisorn under sitt uppdrag emellertid har kontinuerlig kontakt 
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med ledningen, vilket kan skapa en djupgående relation med ledningen och därmed inskränka 

på revisorns oberoenderoll och egentliga uppdrag. På grund av en nära relation kan incitament 

och påtryckningar från ledningen till revisorn medföra att revisorn frånskrider sin opartiska 

ställning och frambringar motsägelser mellan en eller flera attityder (Tepalagul & Lin, 2015; 

Jermias, 2001). För att minska dissonansen och obehaget, eftersträvar revisorn en solid 

situation som inte bringar obehag (Festinger, 1957). Respondenterna menar dock att 

problematiken främst finns på börsbolagsnivå där revisorn och aktieägarna sällan har någon 

direkt relation. Att problematiken existerar på mindre byråer har respondenterna svårt att tro. 

Detta eftersom att mindre byråer ofta arbetar med ägarledda företag, där ägarna och ledningen 

är samma sak. 

De tillfrågade respondenterna delar Imhoff Jr:s (1978) åsikt och menar att det kan uppstå 

svårigheter för revisorn att förbli opartisk i sin revision vid samarbete med tidigare kollegor 

och arbetsgivare och att en sådan situation och uppdrag inte är lämplig att involvera sig i. 

Dock finner flertalet respondenter att denna kategori är ovanligt förekommande. Det är 

framförallt i de större börsnoterade bolagen en sådan situation kan påträffas. Dissonans kan 

här uppstå på grund av den nära relation som revisorn eventuellt har till sina tidigare kollegor 

och arbetsgivare. Revisorn kanske känner att han eller hon är skyldig sitt tidigare företag 

någonting, efter att ha slutat där. Han eller hon har då incitament att upprätthålla en så god 

relation som möjligt med den klienten, menar en av respondenterna. Samtidigt kan revisorn 

känna lojalitet till tidigare medarbetare, vilket kan medverka till en större motsägelse, som i 

sin tur bidrar till att revisor känner sig förpliktigad att ändra sina attityder eller beteenden i 

givna situationer (Lennox, 2005). Robbins & Judge (2009) menar att dissonansen som uppstår 

i en sådan situation kan minskas om belöningar ges av arbetsgivaren på revisionsbyrån. 

Motivation för att minska motstridiga känslor kan påverka revisorn. För att mildra 

problematiken menar Imhoff Jr (1978) att revisorer bör vara medvetna om det potentiella 

problemet och dess långsiktiga konsekvenser. Vidare menar han att revisorn bör öka sin 

självständighet för att bibehålla ett förtroende från intressenterna. Några av respondenterna 

anser att revisorn inte borde sätta sig i en sådan situation då oberoendet kan påverkas negativt. 

I USA finns lagen SOX vars ena syfte är att förebygga att en nära relation skapas mellan 

revisor och klient. I lagen framgår det att en ett års “cooling-off period” är nödvändig under 

det första året efter att revisorn lämnat företaget för att minimera och undvika att situationer 

av nära anknytning uppstår eller fortskrider. Enligt denna lag kan revisorn inte fungera som 

ekonomiansvarig för tidigare kollegor och arbetsgivare under denna period (Tepalagul & Lin, 
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2015; Imhoff Jr, 1978). Sverige har en motsvarighet i Aktiebolagslagen, vilken benämns 

avkylningsperiod. Denna avkylningsperiod är enligt svenska regler två år. Samtliga 

respondenter är eniga om att en avkylningsperiod är nödvändig, men att formerna och längden 

av den kan diskuteras. De anser också att revisorn bör följa den utsatta avkylningsperioden för 

att inte äventyra sitt oberoende. Respondenterna, Tepalagul & Lin (2015) och Imhoff Jr 

(1978) är alla överens om att avkylningsperioden är av betydelse för revisorernas oberoende 

och kvalitén på revisionen, samt att det är nödvändigt att den existerar. 

5.3 Revisionskvalité 
För att minska risken för försämrad revisionskvalité, samt bevara en oberoende ställning hos 

revisorer menar revisor A att en viktig åtgärd mot studiens fyra angivna hot och annan 

eventuell problematik är att ha en särskild granskningsman eller medrevisor som kan bidra 

med en “second opinion” på det givna uppdraget. Respondenterna anser även att revisorer bör 

sätta gränser och förstå riskerna, samt hålla eventuella risker på en låg nivå. Personlig 

tillämplighet är något som respondenterna anser är viktigt. Några av respondenterna menar att 

om en revisor träder ifrån lagens rätt och den oberoende ställningen till klientföretaget och 

dess interna och externa intressenter, är det ett tecken på att revisorn inte är lämpad för sitt 

yrke. Vidare menar dessa respondenter att en revisor med låg integritet, självständighet och 

motståndskraft löper större risk för att hamna i situationer av påtryckningar i och med 

klientens incitament och viljestyrka. Sådana situationer leder flertalet gånger till kognitioner 

och motstridiga känslor kring hur situationen bör lösas (Festinger, 1957). Samtliga 

respondenter är överens om att det krävs ett sunt förnuft, en god kunskap, en god personlig 

integritet och ett gott omdöme hos revisorer för att lyckas inom yrket och minimera 

problematiken kring oberoendehot och försämrad revisionskvalité. Revisor F antyder att trots 

att redovisningen och revision består av siffror, är yrket allt annat än svart och vitt. Likaså tar 

Festinger (1957) upp i sin bok att det finns gråzoner inom de flesta områden, vilket kan göra 

situationer svåra att förstå och kontrollera. Flertalet av respondenterna menar att det är svårt 

att veta var gränsen går i många delar i revisionen, vilket kan leda till att tvetydiga och ibland 

motstridiga attityder uppstår. Enligt Robbins och Judge (2009) är det inte möjligt att helt och 

hållet undvika kognitiv dissonans och motstridiga attityder. 
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5.4 Modifiering av analysverktyget 
Den egna modellen som lyfts fram i teorikapitlet har testats och formats efter analyskapitlets 

resultat och innehåll. Modifieringar av modellen har genomförts för att öka tillämpligheten av 

analysverktyget. Modellen på nästkommande sida beskriver kedjan mellan incitament, 

oberoendehot, kognitiv dissonans, påverkande faktorer och revisionskvalité. 
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Figur 2: Egen modell 

Slutlig modell som beskriver kedjan och sambanden mellan incitament, oberoendehot, 
kognitiv dissonans, påverkande faktorer och kvalitén på revisionen. 
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Med grund i teorikapitlet och den insamlade empirin tyder studiens resultat på att allt börjar 

med revisorns och klientens olika incitament (Tepalagul & Lin, 2015). Utifrån insamlad 

empiri fastställs det att situationer med revisorer och eventuell oberoendeproblematik 

mestadels handlar om ekonomiska incitament och tvångsincitament (What is Economics, 

2015). Respondenterna antyder att det ofta handlar om likvida medel och att det är där som 

det största hotet ligger. Det är relativt vanligt att likvida medel är en svag punkt, då alla 

verksamheter är beroende av intäkter. Vidare kan ett ekonomiskt beroende till en klient 

medföra till att klienten kan föra påtryckningar på revisorn för att uppfylla sina egna 

incitament. Likaså trycker DeAngelo (1981) på i sin studie att ett ekonomiskt beroende kan 

öka incitamenten till att revisorn hamnar utanför oberoendet. Dessa påtryckningar i samband 

med ett ekonomiskt beroende kan leda till att tvångsincitament uppstår (What is Economics, 

2015). Incitamenten kan ses som den största byggstenen och faktorn när det kommer till 

denna problematik. Då individer generellt ser till sin egen vinning och försöker uppfylla en 

egennytta i varje möjlig situation, samt besitter ett ständigt egentänkande och egoism är det 

svårt för revisorn att bortse från de egna incitamenten i sina uppdrag (Bazerman, Morgan, & 

Loewenstein, 1997). Klientens och revisorns incitament kan bidra till eventuella oberoendehot 

(Tepalagul & Lin, 2015). Genom den insamlade empirin och beaktad forskning kan det 

konstateras att dessa fyra hot, i olika grad, påverkar revisorn i dennes beslutsfattande. När 

revisorn ställs inför dessa hot och påtryckningar, samtidigt som olika incitament beaktas, kan 

en inre konflikt uppstå och revisorn hamnar då i en kognitiv dissonans. Utifrån modellen kan 

teorin om kognitiv dissonans lyftas fram som en konsekvens av studiens fyra benämnda 

oberoendehot, som tidigare nämnts. Beroende på vilka faktorer och egenskaper en revisor 

besitter kan detta ge två utfall på revisionskvalitén. Vid faktorer som exempelvis egoism, 

rädsla och osäkerhet kan en försämrad revisionskvalité erhållas. En god revisionskvalitet 

kännetecknas av faktorer som exempelvis självständighet, samt personlig tillämplighet och 

integritet. Då revisorns ständigt ställs inför nya uppdrag och situationer, vilka innefattar olika 

incitament från både revisorn och dennes klienter, kan denna modell ses som en 

återkommande process. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel har empiri, teori och analys sammanställts utifrån egna reflektioner för att 

erhålla en slutsats kring det resultat som studien mynnat ut i. Här belyser vi intressanta delar 

i uppsatsen. Vi har även för avsikt att lyfta fram studiens bidrag, innefattande ny information 

som är av relevans för revisionsyrket och framtida forskning. En summering av iakttagelser 

under studiens gång har lett fram till rekommendationer till vidare forskning. 

Studiens syfte är att ge en inblick i respondenternas åsikter kring oberoendehoten som lyfts 

fram i denna studie och ge svar på om dessa hot kan motverkas och i så fall på vilket sätt. 

Studien har även för avsikt att utreda hur kognitiv dissonans kan ge en utökad förklaring kring 

problematiken angående revisorernas oberoende. 

Studiens resultat tenderar att bekräfta att de fyra hot som belyses i studien kan inskränka på 

revisorernas oberoende ställning. Dock anser respondenterna att dessa är av mindre 

väsentlighet tack vare dagens regelverk, revisionsbyråernas arbetssystem och andra 

behjälpliga modeller. Trots detta existerar hoten och åtgärder måste vidtas. 

Vi håller delvis med Bazerman, Morgan, & Loewenstein (1997) om att revisorer besitter en 

oförmåga att tolka information på ett helt opartiskt sätt. Dock anser vi att det beror på revisorn 

som individ och vilka egenskaper och kunskaper som denna besitter. Utifrån denna studie har 

vi funnit att psykologiska processer, och där ibland vår valda teori om kognitiv dissonans, är 

en viktig byggsten i modellen som förklarar problemets uppkomst. I och med detta 

uppkommer frågor kring varför Tepalagul och Lin (2015) inte framför någon diskussion alls 

kring psykologiska processer och påverkan på revisorn som individ. Mycket har med 

individen som person och göra. Varför har dessa författare inte gjort denna koppling? 

Vi har i denna studie valt att lyfta fram och implementera kognitiv dissonans för att ge en 

förståelse i mänskliga beteenden och attityder kopplat till problematiken kring revisorernas 

oberoende. Respondenterna i denna studie anser att det största hotet mot oberoendet ligger 

hos revisorn själv. På grund av detta har teorin, innefattande mänskliga tankemönster och 

beteenden, varit lämplig att koppla till. 

Utifrån analyskapitlet och studiens resultat kan vi fastställa att mycket går tillbaka till 

individnivå och revisorns och klientens egna incitament. I och med detta kan vi konstatera att 

incitament är den största och viktigaste byggstenen i problematiken kring revisorns 

oberoende. För att lösa problematiken anser vi att denna byggsten är av väsentlighet att 
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åtgärda och bearbeta. Incitamenten är oftast avsiktliga och utförda medvetet från revisorn eller 

dennes klient för att skapa en så kallad egennytta. Revisorn och klienten försöker ständigt 

finna alternativa vägar för att få som de önskar och därmed dra maximal nytta av den givna 

situationen. För revisorn kan incitament från klienten vara avgörande i beslutsfattandet inom 

revisionsarbetet. Om revisorn inte behagar och uppfyller klientens önskemål kan han eller hon 

riskera att tappa legitimitet gentemot kunden och i värsta fall förlora den helt. På grund av 

revisorns egna incitament, vilket exempelvis kan vara att behålla betydande klienter, tjäna 

extra likvida medel eller öka revisionsbyrån omsättning och rykte kan revisorn ge vika för 

klientens önskemål för att själv dra nytta av situationen och uppfylla egennyttan. Revisorns 

och klientens incitament kan leda till att olika oberoendehot uppstår, då det kan skapas 

möjligheter för klienten att föra påtryckningar på revisorn. Dessa hot och påtryckningar från 

klienten kan influera revisorn ytterligare till att ge vika och frånträda de lagar, regler och 

normer som existerar inom yrket och på grund av det hamna utanför gränsen gällande 

oberoendet. Här blir den personliga tillämpligheten, revisorns integritet och teorin om 

kognitiv dissonans viktig. 

Då den kognitiva dissonansen är av väsentlighet i individers alla beslut, ser vi även denna 

teori som en av byggstenarna när det kommer till problematiken kring revisorernas 

oberoende. Denna teori förklarar situationer som revisorer hamnar i när de ställs inför olika 

oberoendehot och påtryckningar. Den inre konflikten som den kognitiva dissonansen medför 

kan vara svår att läka. Denna studie har tagit fram och identifierat några faktorer och 

egenskaper som är viktiga och avgörande i hur incitamenten, oberoendehoten och den 

kognitiva dissonansen kommer att påverka revisionskvalitén. De påverkande faktorerna är 

präglade av revisorn som individ. Hur han eller hon lyckas stå emot eventuella oberoendehot, 

anser vi, beror på dessa faktorer. Om en revisor är egoistisk, självisk, besitter en rädsla, är 

osäker och har en brist på kunskap inom yrket bedömer vi att detta kan medverka till en 

negativ inverkan på revisionskvalitén. Om revisorn i stället är självständig, besitter ett sunt 

förnuft och ett gott omdöme, samt har en hög personlig integritet, är lämpad som revisor och 

är mån om att bevara sitt oberoende till samtliga klienter medverkar detta många gånger till en 

god kvalité på revisionen. 

Vidare visar vår framtagna modell att oberoende på vilket utfall en situation får, ställs 

revisorer ständigt inför nya situationer med incitament och oberoendehot. Detta tyder på att 

oberoende på utfallet är detta en ständigt pågående process som revisorer befinner sig inom, 

vilken är svår att undvika. Dock anser vi att den kan läkas och motarbetas. För att minska 
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risken för att oberoendet påverkas och förebygga uppkomsten av incitament, menar vi att det 

är av vikt att läka den kognitiva dissonansen. För att lyckas med detta är det viktigt att gå 

tillbaka till individen och de faktorer och egenskaper som denna besitter. Det är av vikt att 

revisorer har den kunskap och tillämplighet som krävs för att erhålla en god revisionskvalitet. 

Detta kan göras genom att framföra mer djupgående utbildning angående etiska aspekter på 

arbetsplatsen eller tidigare i utbildningsstadiet. Det är först när revisorn besitter väsentliga 

egenskaper som möjligheter finns att läka dissonansen och därmed erhålla en möjlighet till att 

stå emot såväl personliga som klienters incitament inom yrket. Vidare kan dessa utbildningar 

angående etiska aspekter komma att motverka samtliga oberoendehot, däribland de som 

belyses av Tepalagul och Lin (2015), samt de som belyses i FAR:s Medlemsvolym. Hoten 

som benämns i FAR:s etikregler är: egenintressehot, självgranskningshot, partsställningshot, 

vänskapshot och skrämselhot. 

Efter genomförandet av studien har vi erhållit en insikt i att revisionsyrket kräver rätt 

personer. Respondenterna lyfter fram flera åtgärder inom varje hot, men främst trycker de på 

att för att kunna bibehålla en opartisk ställning ligger den största vikten på att revisorn som 

person och att han eller hon besitter en hög integritet, en god självkänsla och självsäkerhet. 

Respondenterna anser att det är viktigt att revisorer besitter kunskap, självständighet, sunt 

förnuft, gott omdöme och förmågan att veta vad som är rätt och fel. Dessutom måste revisorn 

ha viljan att vara oberoende och styrkan att säga nej. En revisor ska kunna stå upp mot 

eventuella påtryckningar och förbise eventuella kognitioner. Trots att alla revisorer bör vara 

medvetna om detta, existerar fortfarande problematik angående oberoendet i revisionsyrket. 

Varför och vad beror detta på? Vår uppfattning är att problematiken troligen ligger 

underförstådd i individers handlingar och i psykologiska aspekter. Individer är till naturen 

egoistiska och önskar uppfylla den personliga egennyttan. Detta förklaras i studiens bidrag 

och vår framtagna modell. Processen, vilken modellen förklarar, anses därmed tillämplig och 

av väsentlighet att ta hänsyn till. 

Vi vill avsluta denna slutsats med ett citat från revisor B: 

“Revisionsbranschen handlar ju om risker. Det handlar om att upptäcka risker, bedöma 

risker och hantera risker. Så vi ska inte vara rädda för riskerna, utan däremot ska vi förstå 

dom och ta hänsyn till dom” 
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6.1 Studiens bidrag 
I och med denna uppsats önskar vi bidra med nya perspektiv kring problematiken angående 

revisorernas oberoende. Vi vill ge en ökad inblick i hur människan som individ påverkas av 

psykologiska faktorer, vilket i sin tur påverkar individens alla handlingar och beslut i såväl 

vardag som yrke. Modellen som framtagits genom studien ska bidra med en ökad kunskap 

och inblick i hur individens tankar, viljor och erfarenheter är påverkande faktorer i samtliga 

sammanhang. Utifrån modellen har vi erhållit tankar kring rekommendationer för att lösa 

problematiken. Våra rekommendationer till att lösa problematiken kring revisorns oberoende 

ställning och personliga engagemang bygger inte på modeller och system. Vår åsikt är att 

börja med revisorn som individ. En stark och självständig individ har lättare att bevara ett 

opartiskt förhållningssätt till sina klienter. För att minska dessa kognitioner och bevara en god 

kvalité på revisionen krävs att revisorn är självständig och mån om att bevara sitt oberoende, 

samt besitter relevanta kunskaper och förmågor inom yrket. Vi vill även lyfta fram vikten av 

att rätt utbildning erhålls till samtliga revisorer. Det är viktigt att revisorer besitter rätt 

kunskap och är säkra på sina uppgifter. Det är av relevans att revisorn besitter sådan kunskap 

att osäkerhet reduceras och i bästa fall aldrig uppstår. Vi tror att det vore bra att redan under 

utbildning på högskola och universitet presentera etiska dilemman och trycka på dess 

betydelse och vikt i yrket som revisor. Vi har funnit att det finns många gråzoner i revisionen 

kring vad som är acceptabelt och inte. Denna osäkerhet bör minimeras och regler och lagar 

bör förstärkas och förtydligas. Lösningen till problemet bör i och med detta innefatta såväl 

ändringar av förutsättningar för revision, i form av lagar, regler och normer, som förändringar 

av attityder och tankemönster hos revisorer. Vi har bland annat funnit att det skulle vara 

positivt för oberoendet att införa en bestämd mandatperiod för små och medelstora svenska 

bolag. Det skulle vara bra att även i andra avseenden särskilja på vilka regler som bolagen ska 

följa, beroende på deras storlek. Dock anser vi att lagar och regler för respektive 

storlekskategori bör bli mer tydliga och konkreta. 

6.2 Vidare forskning 
För vår studie har vi endast haft möjlighet att intervjua manliga auktoriserade revisorer. Vi 

tror att en liknande uppsats kan vara intressant att genomföra, men utifrån kvinnliga 

auktoriserade revisorers åsikter om revisorns oberoende. En sådan undersökning skulle vara 

intressant att jämföra med denna studie. 
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Då vi funnit att psykologiska faktorer är av väsentlighet i individers alla beslut och tankar, 

kan det vara intressant att gå in mer djupgående på hur olika psykologiska teorier kan kopplas 

till och förklara problematiken kring revisorernas oberoende. 

Att studera mer djupgående kring vilka olika belöningssystem som finns för att reducera 

risken för att revisorn ger vika för olika incitament i sina uppdrag vore en intressant aspekt. 

En sådan undersökning kan medverka till en ökad kontroll från revisionsbyråns ägare, samt en 

bättre kvalité på revisionen. 

Under studien gång har vi funnit att klientens betydelse på partnernivå är ett område som få 

forskare har undersökt. Detta är ett intressant område som definitivt bör undersökas mer 

djupgående. 

Tepalagul och Lin (2015) lyfter fram fenomenet kring svängdörren (the revolving-door). 

Detta är ett område som vore intressant att forska vidare inom för att skapa en ytterligare 

inblick och förståelse kring den anknytning som revisorer kan ha till sina klienter. 

  

 
 
 



	  

	  

	  
Referenser 

	  
	   	  

56	  

Referenser 

accounting-‐degree.org.	  (den	  13	  Februari	  2015).	  Hämtat	  från	  http://www.accounting-‐
degree.org/scandals/	  

af	  Ekenstam,	  A.-‐C.,	  &	  Nissén,	  P.	  (2015).	  PWC.	  Hämtat	  från	  
http://www.pwc.se/sv/bolagsstyrning/sarbanes-‐oxley-‐act.jhtml	  

Akerlof,	  G.,	  &	  Dickens,	  W.	  (1982).	  The	  Economic	  Consequences	  of	  Cognitive	  Dissonance.	  The	  
American	  Economic	  Review	  ,	  Vol.	  72	  (No.	  3),	  s.	  307-‐319.	  

Allt	  om	  revision.	  (2015).	  Hämtat	  från	  https://alltomrevision.wordpress.com/about/	  

Asthana,	  S.,	  &	  Boone,	  J.	  (2012).	  Abnormal	  audit	  fee	  and	  audit	  quality.	  Auditing:	  A	  Journal	  of	  
Practice	  &	  Theory	  ,	  Vol.	  31	  (No.	  3),	  s.	  1-‐22.	  

Audit	  and	  Assurance	  Faculty.	  (2005).	  AuditQuality:	  a	  Agency	  theory	  and	  the	  role	  of	  audit.	  
England	  &	  Wales:	  Institute	  of	  Chartered	  Accountants.	  

Bakar,	  N.,	  Rahman,	  A.,	  &	  Rashid,	  H.	  (2005).	  Factors	  influencing	  auditor	  independence:	  
Malaysian	  loan	  officers'	  perceptions.	  Managerial	  Auditing	  Journal	  ,	  Vol.	  20	  (No.	  8),	  s.	  804-‐
822.	  

Ball,	  R.	  (2009).	  Market	  and	  Political/Regulatory	  Perspectives	  on	  Recent	  Accounting	  Scandals.	  
Journal	  of	  Accounting	  Research	  ,	  vol.	  47	  (no.	  2),	  s.	  277-‐323.	  

Bazerman,	  M.,	  Morgan,	  K.,	  &	  Loewenstein,	  G.	  (den	  15	  Juli	  1997).	  The	  Impossibility	  of	  Auditor	  
Independence.	  Sloan	  Management	  Review	  ,	  Vol.	  38	  (No.	  4),	  s.	  89-‐94.	  

Bryman,	  A.	  (2011).	  Samhällsvetenskapliga	  metoder.	  Malmö:	  Liber.	  

Cameron,	  R.	  A.,	  &	  O´leary,	  C.	  (2015).	  Improving	  Ethical	  Attitudes	  or	  Simply	  Teaching	  Ethical	  
Codes?	  The	  Reality	  of	  Accounting	  Ethics	  Education.	  Accounting	  education:	  an	  international	  
journal	  ,	  Vol.	  24	  (No.	  4),	  s.	  275-‐290.	  

Cassel,	  F.	  (1996).	  Den	  reviderade	  revisorsrollen-‐	  en	  oren	  berättelse).	  Stockholm:	  Nerenius	  och	  
Snatérus	  förlag	  AB.	  

Choi,	  J.-‐H.,	  Kim,	  J.-‐B.,	  &	  Zang,	  Y.	  (2010).	  Do	  abnormally	  high	  audit	  fees	  impair	  audit	  quality?	  
Auditing:	  A	  Journal	  of	  Practice	  &	  Theory	  ,	  Vol.	  29	  (No.	  2),	  s.	  115-‐140.	  

Dahmström,	  K.	  (2011).	  Från	  datainsamling	  till	  rapport	  :	  att	  göra	  en	  statistisk	  undersökning.	  
Lund:	  Studentlitteratur.	  

Danielsson,	  L.,	  &	  Nilsson,	  M.	  (2006).	  Analysmodellen	  –	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  säkerställa	  
revisorns	  oberoende?	  Stockholm.	  



	  

	  

	  
Referenser 

	  
	   	  

57	  

Davidson,	  R.,	  &	  Neu,	  D.	  (1993).	  A	  Note	  on	  the	  Association	  between	  Audit	  Firm	  Size	  and	  Audit	  
Quality.	  Contemporary	  Accounting	  Research	  ,	  Vol.	  9	  (No.	  2),	  s.	  479-‐488.	  

DeAngelo,	  L.	  (1981).	  Auditor	  size	  and	  audit	  quality.	  Journal	  of	  Accounting	  and	  Economics	  ,	  
Vol.	  3,	  s.	  183-‐199.	  

DeAngelo,	  L.	  E.	  (1981).	  Auditor	  Independence,	  Low	  Balling,	  and	  Disclosure	  Regulation.	  
Journal	  of	  Accounting	  and	  Economics	  ,	  Vol.	  3,	  s.	  113-‐127.	  

Deegan,	  C.,	  &	  Unerman,	  J.	  (2011).	  Financial	  accounting	  theory:	  European	  edition.	  /	  .	  2	  ed.	  
McGraw	  Hill,	  2011.	  Book.	  Maidenhead:	  McGraw-‐Hill	  Higher	  Education.	  

FAR.	  (September	  2011).	  Analysmodellen	  för	  prövning	  av	  revisorers	  opartiskhet	  och	  
självständighet.	  Promemoria	  .	  FAR.	  

FAR.	  (2013).	  Hämtat	  från	  http://www.far.se/Du-‐i-‐din-‐yrkesroll/Revisor/Revision-‐andra-‐
bestyrkandeuppdrag-‐och-‐ovriga-‐granskningsuppdrag/	  

FAR.	  (2015).	  FAR.	  Hämtat	  från	  
https://www.far.se/PageFiles/7025/VAGLEDNING_TILL_ANALYSMODELLEN_SEPT_2011.PDF	  

Festinger,	  L.	  (1957).	  A	  Theory	  of	  Cognitive	  Dissonance.	  Stanford,	  Kalifornien,	  USA:	  Stanford	  
University	  Press.	  

Froud,	  J.,	  Johal,	  S.,	  Papazian,	  V.,	  &	  Williams,	  K.	  (2004).	  The	  temptation	  of	  Houston:	  a	  case	  
study	  of	  financialisation.	  Critical	  Perspectives	  on	  Accounting	  ,	  Vol.	  15	  (No.	  6-‐7),	  s.	  885–909.	  

Gendron,	  Y.,	  Suddaby,	  R.,	  &	  Lam,	  H.	  (2006).	  An	  Examination	  of	  the	  Ethical	  Commitment	  of	  
Professional	  Accountants	  to	  Auditor	  Independence.	  Journal	  o	  BusJournal	  of	  Business	  Ethics	  ,	  
Vol.	  64	  (No.	  2),	  s.	  169-‐193.	  

Ghosh,	  A.,	  &	  Moon,	  D.	  (2005).	  Auditor	  Tenure	  and	  Perceptions	  of	  Audit	  Quality.	  The	  
Accounting	  Review	  ,	  Vol.	  80	  (No.	  2),	  s.	  585-‐612.	  

Goldsmith,	  A.,	  Sedo,	  S.,	  Darity	  Jr,	  W.,	  &	  Hamilton,	  D.	  (2004).	  The	  labor	  supply	  consequences	  
of	  perceptions	  of	  employer	  discrimination	  during	  search	  and	  on-‐the-‐job:	  integrating	  
neoclassical	  theory	  and	  cognitive	  dissonance.	  Journal	  of	  Economic	  Psychology	  ,	  Vol.	  25,	  s.	  15-‐
39.	  

Grey,	  R.,	  Bebbington,	  J.,	  &	  McPhail,	  K.	  (1993).	  Teaching	  ethics	  in	  accounting	  and	  the	  ethics	  of	  
accounting	  teaching:	  educating	  for	  immorality	  and	  a	  possible	  case.	  Accounting	  education:	  an	  
international	  journal	  ,	  Vol.	  3,	  s.	  51-‐75.	  

Hansen,	  L.,	  &	  Isaksson,	  V.	  (2008).	  Revisorns	  etiska	  dilemma,	  var	  går	  gränsen	  för	  oberoende?	  
Kristianstad.	  



	  

	  

	  
Referenser 

	  
	   	  

58	  

Holm,	  C.,	  &	  Zaman,	  M.	  (2012).	  Regulating	  audit	  quality:	  Restoring	  trust	  and	  legitimacy.	  
Accounting	  Forum	  ,	  Vol.	  36	  (No.	  1),	  s.	  51-‐61.	  

Imhoff	  Jr,	  E.	  (1978).	  Employment	  Effects	  on	  Auditor	  Independence.	  The	  Accounting	  Review	  ,	  
Vol.	  53	  (No.	  4),	  s.	  869-‐881.	  

Jermias,	  J.	  (2001).	  Cognitive	  dissonance	  and	  resistance	  to	  change:	  the	  influence	  of	  
commitment	  confirmation	  and	  feedback	  on	  judgment	  usefulness	  of	  accounting	  systems.	  
Accounting,	  Organizations	  and	  Society	  ,	  Vol.	  26	  (No.	  2),	  s.	  141-‐160.	  

Kolb,	  R.	  (2008	  ).	  Encyclopedia	  of	  Business	  Ethics	  and	  Society.	  Kalifornien,	  USA:	  SAGE	  
Publications,	  Inc.	  

Krippendorff,	  K.	  (1979).	  Communication	  and	  control	  in	  society.	  Routledge.	  

Langsted,	  L.	  (1999).	  Revisorns	  kompetens	  och	  oberoende.	  Balans	  (nr	  2),	  22-‐30.	  

Ledyard	  ,	  J.	  (2008).	  incentive	  compatibility.	  (S.	  Durlauf,	  &	  L.	  Blume	  ,	  Red.)	  The	  New	  Palgrave	  
Dictionary	  of	  Economics	  (2).	  

Lennox,	  C.	  (2005).	  Audit	  quality	  and	  executive	  officers'	  affiliations	  with	  CPA	  firms.	  Journal	  of	  
Accounting	  and	  Economics	  ,	  Vol.	  39,	  s.	  201-‐231.	  

Maslow,	  A.	  (1954).	  Motivation	  and	  Personality.	  New	  York:	  Harper	  &	  Row	  .	  

Olsson,	  H.,	  &	  Sörensen,	  S.	  (2001).	  Forskningsprocessen:	  kvalitativa	  och	  kvantitativa.	  
Stockholm:	  Liber	  AB.	  

Patel,	  R.,	  &	  Davidson,	  B.	  (1991).	  Forskningsmetodikens	  grunder:	  Att	  planera,	  genomföra	  och	  
rapportera	  en	  undersökning.	  Lund:	  Studentlitteratur.	  

Pomeroy,	  B.	  (2010).	  Audit	  Committee	  Member	  Investigation	  of	  Significant	  Accounting	  
Decisions.	  Auditing:	  A	  Journal	  of	  Practice	  &	  Theory	  ,	  Vol.	  29	  (No.	  1),	  s.	  173–205.	  

Ratzinger-‐Sakel,	  N.	  (2013).	  Auditor	  Fees	  and	  Auditor	  Independence	  -‐	  Evidence	  from	  Going	  
Concern	  Reporting	  Decisions	  in	  Germany.	  AUDITING:	  A	  Journal	  of	  Practice	  &	  Theory	  ,	  Vol.	  32,	  
(No.	  4	  ),	  s.	  129-‐168.	  

Rippe,	  J.	  (den	  11	  juni	  2014).	  Balans.	  Hämtat	  från	  Revisionskvalitet	  -‐	  vad	  är	  det?:	  
http://www.tidningenbalans.se/debatt/revisionskvalitet-‐vad-‐ar-‐det	  

Robbins,	  S.,	  &	  Judge,	  T.	  (2009).	  Organizational	  behavior	  (13	  uppl.).	  Upper	  Saddle	  River,	  New	  
Jersey:	  Pearson	  Prentice	  Hall.	  

Roybark,	  H.	  (2008).	  Educational	  intervent-‐ions	  for	  teaching	  the	  new	  auditor	  independence	  
rules.	  Journal	  of	  Accounting	  education	  ,	  Vol.	  26	  (No.	  1),	  s.1-‐29.	  



	  

	  

	  
Referenser 

	  
	   	  

59	  

Schneider,	  A.,	  Church,	  B.,	  &	  Ely,	  K.	  (2006).	  Non-‐Audit	  Services	  and	  Auditor	  Independence:	  A	  
Review	  of	  the	  Literature.	  Journal	  of	  Accounting	  Literature	  ,	  Vol.	  25,	  s.	  169-‐211.	  

SIS,	  Swedish	  Standards	  Institute.	  (den	  20	  Mars	  2015).	  SIS.	  Hämtat	  från	  www.sis.se	  

Sohlberg,	  P.,	  &	  Sohlberg,	  B.-‐M.	  (2009).	  Kunskapens	  former:	  Vetenskapsteori	  och	  
forskningsteori.	  Malmö:	  Liber	  AB.	  

SOX-‐online.	  (2012).	  Hämtat	  från	  http://www.sox-‐online.com/basics.html	  

SVENSKA	  AKADEMIENS	  ORDBOK.	  (2014).	  SVENSKA	  AKADEMIENS	  ORDBOK.	  Hämtat	  från	  
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/	  

Tepalagul,	  N.,	  &	  Lin,	  L.	  (2015).	  Auditor	  Independence	  and	  Audit	  Quality:	  A	  Literature	  Review.	  
Journal	  of	  Accounting,	  Auditing	  &	  Finance	  ,	  Vol.	  30	  (No.	  1),	  s.	  101-‐121.	  

The	  Sarbanes-‐Oxley	  Act.	  (2006).	  Hämtat	  från	  http://www.soxlaw.com/	  

Van,	  J.,	  &	  Alexander,	  D.	  (den	  26	  Juni	  2002).	  Andersen	  was	  WorldCom	  auditor.	  Hämtat	  från	  
Chicago	  Tribune:	  http://www.chicagotribune.com/sns-‐worldcom-‐andersen-‐ct-‐story.html	  

What	  is	  Economics.	  (den	  27	  juni	  2015).	  Hämtat	  från	  http://www.whatiseconomics.org/what-‐
is-‐economics/incentives	  

Widerberg,	  K.	  (2002).	  Kvalitativ	  forskning	  i	  praktiken.	  Lund:	  Studentlitteratur.	  

Wiedersheim,	  P.,	  &	  Eriksson,	  L.	  (1997).	  Att	  utreda,	  forska	  och	  rapportera.	  Stockholm:	  Liber	  
ekonomi.	  

Ye,	  P.,	  Carson,	  E.,	  &	  Simnett,	  R.	  (2011).	  Threats	  to	  Auditor	  Independence:	  The	  Impact	  of	  
Relationship	  and	  Economic	  Bonds.	  AUDITING:	  A	  Journal	  of	  Practice	  &	  Theory	  ,	  Vol.	  30	  (No.	  1),	  
s.	  121-‐148.	  

Yin,	  R.	  (1994).	  Case	  study	  research:	  design	  and	  methods.	  Thousand	  Oaks:	  Sage.	  

 

  



	  

	  

	  
Bilaga 1: Intervjuguide 

	  
	   	  

60	  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

•   Hur länge har du arbetet på denna revisionsbyrå? 

•   Hur länge har du arbetet inom revisionsyrket och hur uppfattar du det? Vad anser du 

vara viktigt inom detta yrke? 

•   Hur arbetar ni (du personligen och revisionsbyrån över lag) för att upprätthålla 

objektivitet på er revisionsbyrå? 

•   Är du nöjd med sättet ni arbetar för att motverka subjektivitet på er arbetsplats? 

•   Hur upplever du att den oberoende ställningen hos revisorer uppfylls generellt? 

•   Vilka generella åsikter finns det på denna arbetsplats kring objektivitet och problemet 

kring det? 

•   Tycker du att det är svårt att bibehålla den opartiska ställningen? 

•   Har du någonsin upplevt någon problematik kring revisorernas oberoende? 

-   om ja, i vilken situation? Vad tror du att det beror på? 

-   om nej, vad tror du skulle kunna äventyra oberoendet? 

Analysmodellen 
För att revisorerna ska kunna bevara sin opartiskhet finns en behjälplig modell som regleras i 

revisorslagen. Analysmodellens huvudsakliga syfte är att skapa ett garanterat såväl som 

påtagligt självständigt och opartiskt förhållningssätt hos revisorn. I och med analysmodellen 

är revisorn förpliktad att analysera huruvida den kan slutföra sina klientuppdrag utan att 

dennes oberoende hotas. I de fallen att risken för detta uppstår ska revisorn undanbe sig det 

specifika uppdraget 

•   Anser du att analysmodellen är en behjälplig modell för att säkerställa den opartiska 

ställningen hos revisorer? Används den i praktiken? Hur använder ni er av modellen? 

Klientens betydelse 
Utifrån revisorns perspektiv är stora kunder ofta av större ekonomisk betydelse än små 

kunder. Detta leder till påtryckningar hos revisorn, vilket kan medföra att revisorn äventyrar 

sin oberoende ställning. 

•   Hur ser du på detta hot generellt? 
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Forskarna åberopar att vidare utredning kring klienternas betydelse bör ske på partnernivå för 

att skapa ytterligare inblick i problemet. Vår tolkning är att partnernivå är att anse som 

samarbetspartners där det existerar tjänster och gentjänster eller gemensamma kunder och 

uppdrag. Partnerskapet kommer in då revisorn och dennes byrå har ett etablerat samarbete 

med exempelvis en redovisningsbyrå. Vilket kan medföra att revisorn kanske inte är helt 

oberoende i förhållande till den redovisningsbyrån och inte heller lika oberoende gentemot de 

gemensamma klienterna. 

•   Vilken är din tolkning av partnernivå? 

•   Upplever du att det finns ett hot på partnernivå? 

•   Kan detta hot motverkas och i så fall på vilket sätt? 

•   Har du några ytterligare åsikter om detta hot? 

Erbjudandet av andra tjänster utöver revision 
Enligt revisorslagen får revisionsbyråerna i Sverige erbjuda viss revisionsverksamhet och 

sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, samt viss 

sidoverksamhet. Det kan då handla om tjänster så som redovisning, rådgivning om 

organisatoriska förhållanden och skatter. Vid utövandet av de olika verksamheterna ska 

prövning ske så att revisorn inte försatt sig i situationer som gjort att det kan framstå som ett 

hot mot revisorns oberoende. 

•   Hur upplever du detta hot? 

•   Vilka tjänster kan anses som mest hotfulla? 

•   Kan detta hot motverkas och i så fall på vilket sätt? 

I USA finns regleringar i lagen SOX som förbjuder revisorn från att erbjuda de flesta andra 

tjänster utöver revision. Motiveringen till detta är en tro om att ekonomiska band kan skapas 

mellan klient och revisor, då risken finns att revisorer missbrukar situationen och satsar 

väldigt mycket på en viss annan tjänst än vad som egentligen var tänkt med verksamheten 

från början. Vilket leder till en ökad omsättning och ett ökat ekonomiskt band till klienten. 

Detta kan i sin tur påverka revisorns oberoende och kvalitén på redovisningen. 

•   Anser du att erbjudandet av andra tjänster utöver revision kan vara till fördel eller 

nackdel för revisionen och redovisningen? Varför? 

•   Tror du att det skulle vara bra att införa samma regler i Sverige som det finns i USA? 
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Mandatperioden 
Mandatperioden är ett hot som bör undersökas ytterligare för att skapa en bättre förståelse för 

de olika incitamenten mellan revisionsbyråer och deras klienter. Vidare forskning anses skapa 

en motivering till att det krävs rotation av revisorer för att bibehålla opartiskhet och en god 

kvalité på revisionen. Då regleringar har framställts av SOX (Sarbanes-Oxley Act) angående 

maximal mandatperiod på fem år är nu den största frågan gällande mandatperioder på kortare 

tid. I Sverige och enligt FAR kan en revisor väljas för uppdrag i högst sju år i följd, först i 

fyra år och sedan genom omval i tre år (som är gällande till slutet av den årsstämma som hålls 

under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet). En varningsflagga kan vara när revisorer 

ersätts i tidigt stadie, då detta kan indikera på en försämrad kvalité och inskränkande av 

oberoendet. 

•   Hur upplever du detta hot? 

•   Kan detta hot motverkas och i så fall på vilket sätt? 

•   Anser du att det är nödvändigt att ha en begränsad mandatperiod? Varför? 

•   Vad tror du att en kort mandatperiod kan indikera på? Exempelvis kortare än 4 år eller 

att samma revisor inte väljs vid omval? 

•   Mindre företag har inget krav på bestämd mandatperiod. Tror du att det bör 

implementeras? Varför/varför inte? 

Anknytning mellan revisor och klient 
Författare menar att det finns tre kategorier inom detta hot vilka är gällande förbindelser 

mellan revisorer och dess klienter. 

§   Revisorn kan se sin klient som en potentiell arbetsgivare. 

§   En närbelägen gemenskap och relation med ledningen kan generera ett avstånd 

mellan revisorn och aktieägarna. 

§   Det kan uppstå svårigheter för revisorn att förbli opartisk i sin revision vid samarbete 

med tidigare kollegor och arbetsgivare. 

 

•   Håller du med författaren om att dessa tre kategorier är att anse som hotfulla mot den 

opartiska ställningen? 

•   Skulle du vilja lägga till/ta bort någon kategori? Motivera 

•   Hur upplever du detta hot generellt? 

•   Kan detta hot motverkas och i så fall på vilket sätt? 
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För att förebygga detta finns det i svenska lagregler en tvåårig avkylningsperiod, vilket 

innebär att revisorn inte kan fungera som ekonomiansvarig för tidigare kollegor och 

arbetsgivare under de två första åren efter att han eller hon har lämnat företaget. Detta lyfts 

fram i 9 kapitlet 21a § Aktiebolagslagen. Motsvarigheten i USA finns i lagen SOX (Sarbanes-

Oxley Act) vilken begär ett års “cooling-off period” 

•   Vad anser du om avkylningsperioden? Är den nödvändig? Räcker det med en 2-årig 

period? Motivera 

Övriga frågor 
•   Har du varit med om/hört talas om situationer där dessa hot har varit ett problem? Kan 

du berätta om den/de situationen/-erna? 

•   Finns det några andra hot som du skulle vilja lyfta fram och som du anser bör ses 

närmre på? 

Kognitiv dissonans: 
Kognition = Tankemönster 

Kognitiv dissonans syftar till att det finns en koppling mellan kognitiva processer och 

mänskliga attityder, vilket kan medföra beteendeförändringar. Dessa beteendeförändringar 

innebär till största del intellektuella motsättningar, då situationer strider mot de individuella 

åsikterna och uppfattningarna. 

Exempel på kognitiv dissonans i en revisorsituation: Revisorn vet att han eller hon ska 

vara objektiv i sina bedömningar och att han eller hon ska följa lagen. Klienten vill/kräver 

eller har incitament att gå runt lagen och vill att revisorn gör som klienten vill. För att skapa 

harmoni och för att eventuellt förhindra konflikt och förlust av en klient motsäger sig revisorn 

sig själv och glamoriserar situationen för att skapa balans. Han eller hon försöker ändra 

uppfattning, finna argument och intala sig själv att det är okej att göra som klienten vill. Det 

kan då uppstå en risk att revisorn träder ifrån sin oberoende ställning och ger vika för 

klientens påtryckningar för att försöka finna harmoni. 

•   Tror du att revisorer som har äventyrat sin opartiska ställning har gjort det för att 

uppnå en känsla av harmoni och undvika konflikter i den givna situationen? 

Varför/varför inte? 
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Bilaga 2: Individuella reflektioner 

2.1 Ida Lundqvist 
Jag lärde känna Anna under utbildningens början. Vi har genom dessa tre år lärt känna 

varandra och kommit till insikt med att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. När det kom 

till att välja partner att skriva examensarbetet med var inte valet svårt. Vi visste båda två att 

detta var en utmaning som vi ville ta oss an tillsammans. När det kom till val av uppsatsämne 

blev det något svårare. Vår första tanke var att skriva om Bail in och statens nya system att 

finansiera bankerna i situationer av ekonomisk kris. Dock fick vi kännedom om att detta 

skulle vara ett relativt svårt och nästintill omöjligt ämne att skriva ett examensarbete om just i 

denna tid. Ämnet var för nytt och bristen på tidigare vetenskaplig forskning inom ämnen hade 

inte gett en bra uppsats. 

Vidare var det svårt att hitta ett nytt ämne. Efter att vi hört oss om med våra bekanta och läst 

vetenskapliga artiklar kom vi fram till att revisionsämnet och problematiken kring 

revisorernas oberoende var ett intressant uppsatsämne. Vi fann en vetenskaplig forskning som 

utgavs av Tepalagul och Lin i februari 2015, vilken var baserad på olika oberoendehot som 

revisorer kan ställas inför. Forskarna till studien benämnde några förslag på vidare forskning, 

vilka vi fann intressanta. Därmed valde vi att göra en vidare studie, baserad på Tepalagul och 

Lins forskning. 

När det kom till val av teori hade vi lite svårt att hitta någon som vi tyckte passade bra med 

vårt uppsatsämne. Vi letade i vetenskaplig forskning för att hitta något passande. Först var vi 

inne på att tillämpa agentteorin, men fann den för invecklad och insåg att den teorin troligtvis 

skulle stjälpa mer än att hjälpa uppsatsen. Sedan kom vi att ramla över teorin kring kognitiv 

dissonans och fann denna teori mycket intressant och passande för vår studie. Denna teori 

skulle kunna ge en utökad förklaring angående problematiken kring revisorernas oberoende, 

samt individers tankemönster och beteendeförändringar. 

När vi hade hittat en bra grund att stå på var det dags att leta efter respondenter. Från början 

hade vi som mål att finna tio auktoriserade revisorer och gärna både manliga och kvinnliga. 

Vi hade lite svårt att få tag i respondenter och tiden rann iväg. Den 30 april gjordes den sista 

intervjun och då hade vi totalt intervjuat sju auktoriserade revisorer och alla var män. Att 

ringa runt och leta respondenter, samt att hålla intervjuer var en utmaning. Den sista intervjun 

fick jag hålla i själv, då Anna inte hade möjlighet att delta. Denna upplevelse var aningen 

skräckinjagande från början, men under intervjuns gång fann jag mig allt lugnare. Nu i 
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efterhand är detta en upplevelse som jag ser positivt till. En erfarenhet som jag kan ha nytta av 

i framtida intervjuer och situationer. 

När intervjuerna var klara återstod att sammanställa empirin, samt göra en analys och slutsats. 

Vi hade mycket information och det krävdes mycket arbete. Under hela arbetet har vi haft en 

bra kommunikation, samt kunnat bolla idéer och diskutera studiens upplägg och hur vi ska 

fortskrida. Examensarbetet har gett utrymme för både självständigt arbete, men självklart 

även mycket samarbete. Jag anser att vi har hittat ett arbetssätt där vi har lyckats lyfta fram 

bådas styrkor, samt där vi har delat lika på arbetsuppgifterna. 

Under studiens gång har vi stött på vissa svårigheter och flertalet gånger känt oss vilsna. I 

dessa stunder har vår förståelse och vårt stöd för varandra varit viktigt. Vi har även våra nära 

och kära att tacka, för alla kloka ord och för det stöd och den hjälp vi har erhållit. I dessa 

stunder hade vi önskat mer stöd och hjälp av vår handledare. I början av examensarbetet 

besökte vi vår handledare och erhåll ganska tidigt ett försämrat förtroende för honom. Vi 

kände inte att vi fick den hjälp vi önskade och valde därigenom att vara mer självständiga. 

Därmed har vi inte nyttjat vår handledningstid fullt ut under genomförandet av denna studie. 

Vi har däremot fått många bra och behjälpliga kommentarer från vår examinator. Vi kände 

tidigt ett stort förtroende för honom och upplevde en känsla av att han trodde på oss och vår 

studie.  

Nu när jag sitter här och skriver detta och tänker tillbaka så ser jag examensarbetet som en 

mycket positiv del av utbildningen. Jag har lärt mig mycket mer om uppsatsskrivande än vad 

jag kunde innan. Jag har lärt mig att finna information i vetenskapliga artiklar på mer effektivt 

sätt, jag har även lärt mig hur teorier används för att ge en utökad förståelse av 

forskningsfrågan och den insamlade empirin. Sist men en inte minst har jag fått en utökad 

kunskap och förståelse för samarbete och insett vikten i att vi arbetar som ett sammansvetsat 

team. 
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2.2 Anna Särndahl 
Hösten 2012 träffade jag Ida Lundqvist då vi skulle börja en treårig resa tillsammans inom 

ekonomi och juridik på högskolan i Skövde. Valet av examenskollega var inte svårt. Jag och 

Ida är båda ambitiösa, envisa och positiva. Vi är vana att arbeta tillsammans och kompletterar 

varandra bra. Att arbeta ihop med Ida har dock varit över min förväntan. Det har varit till stor 

fördel att vi under tre år lärt känna och respektera varandra. Vi har haft en bra kommunikation 

där vi kunnat stötta varandra och diskutera fram hur studien ska läggas upp. 

Vi valde till en början att skriva om ekonomisk brottslighet, men fann inte något specifikt 

ämne som tilltalade oss. Vi kom sedan in på begreppet Bail in, vilket vi båda ansåg vara 

intressant att forska vidare inom. Då begreppet och ämnet fortfarande är tämligen nytt ansåg 

examinator och handledare att studien skulle bli svår att genomföra. Efter mycket fundering 

och hjälp från bekanta föll vi in på ämnet kring revisorns oberoende och dess problematik. 

Vid start hade vi inte några direkta riktlinjer och vi kände oss vilsna. Det har funnits tillfällen 

då vi med hjälp av handledare och examinator försökt lösa eventuella problem och 

svårigheter. Dock har vi erhållit bristande hjälp och engagemang från vår handledare. Redan i 

början av examensarbetet erhöll vi ett bristande förtroende för vår handledare och valde 

därigenom att försöka skriva denna studie så gott vi kunde på egen hand. Vid de tillfällen som 

vi har sökt hjälp av handledaren har vi flertalet gånger blivit besvikna, detta då han sällan 

kom i tid, ibland läste han inte det vi skickade in till honom och hans kommentarer var 

emellanåt oväsentliga eller vilseledande. I och med detta har vi inte nyttjat vår 

handledningstid fullt ut under genomförandet av denna studie. Vi är dock väldigt tacksamma 

för de värdefulla kommentarer vi erhållit från vår examinator Jim. Dessa kommentarer har 

hjälp oss att höja arbetet väsentligt. 

Letandet efter relevanta vetenskapliga artiklar var en utmaning, men sökandet har lett till 

utökad kunskap att granska och kritisera artiklarna överskådligt för att på ett effektivt sätt 

finna väsentlig information. Vi fann relevanta och innehållsrika artiklar som blev en grund för 

vår studie. Vår studie är baserad på tidigare vetenskapliga artiklar och är en vidare forskning 

utifrån Tepalagul och Lins studie från år 2015. Vi har till störst del arbetat tillsammans, men 

har även arbetat självständigt. Under sommaren har vi haft kommunikation via telefon, mail 

och skype då vi befunnit oss på olika platser i landet. 

För vår empiri valde vi att utgå från den hermeneutiska traditionen med en kvalitativ ansats då 

vi önskade att förstå företeelser som kan vara svåra att handskas med i vår vardag. Vi 
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eftersträvade en öppen konversation med våra respondenter, för att få en fördjupad förståelse 

inom revisionsyrket. Vi delade upp transkriberingen efter intervjuerna för att effektivisera 

arbetet. Att sammanställa analysen efter den teoretiska referensramen och empirin, samt finna 

en passande teori för vår forskningsfråga anser jag varit det svåraste med studien. Det var 

utmanande och förhållandevis tidskrävande. Vi har dock arbetat i ett bra tempo och satt upp 

egna deadlines för att hålla klarhet och fokus i arbetet. 

Uppsatsskrivandet har varit utmanande, krävande och emellanåt påfrestande men är även den 

mest lärorikaste och roligaste perioden under utbildningen. Jag har under arbetets gång fått 

gedigna kunskaper i kommunikation och samarbete samt att finna arbetssätt där mina 

respektive Idas styrkor lyfts fram på ett värdefullt sätt. 

  


