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Sammandrag 

Följande studie syftar till att empiriskt undersöka hur revisorers kompetens och deras 

revisionsbyråers organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter med revisorns 

oberoende, för revisorer. En flerfallstudie genomförs med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med två revisorsassistenter och två auktoriserade revisorer från två revisionsbyråer. 

Resultaten diskuteras genom att delas in i hur kompetens respektive organisationsstorlek 

påverkar problem och möjligheter med oberoendet samt hur problem och möjligheter 

påverkas när kompetens och organisationsstorlek samverkar. Resultaten visar på att det finns 

både problem och möjligheter med revisorns oberoende, både utifrån kompetens och 

organisationsstorlek. Möjligheter är däremot ett lite mer outforskat område inom revisorns 

oberoende och flera revisorer ser oberoendet snarare som ett problem. Utifrån kompetens 

anses det främsta problemet för auktoriserade revisorer vara den täta kundkontakten. Då 

revisorsassistenterna knappt jobbar med kunder är det svårt att identifiera problem för dessa. 

Ett problem som däremot identifieras är assistenternas bristfälliga erfarenhet. Erfarenheten 

hos auktoriserade revisorer skapar möjligheten att kunna hantera oberoendet och således få en 

kvalitetsstämpel på arbetet. Studien finner även att det inte är organisationsstorleken i sig som 

avgör skillnader i företag utan snarare struktur och resurser. Större byråer har bättre 

resurstillgångar. Det menas även på att ju större revisionsbyrån är, desto högre nivå av 

oberoende besitter revisorerna. Regleringarna i de stora byråerna kan däremot skapa problem 

då oberoendet gör att de inte får acceptera vissa uppdrag. Den lösa regleringen hos små byråer 

kan istället skapa möjligheten att erbjuda ett större tjänsteutbud utan att förlora oberoendet. 

Ett vanligt problem för små byråer är att oberoendet kan rubbas då de föredrar nära relationer 

med sina kunder.  
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1 Inledning  

 

I detta inledande kapitel presenteras studiens ämnesområde. En introduktion följs av en 

problemdiskussion kring revisorns oberoende och mynnar ut i studiens syfte, forskningsfråga 

samt disposition.  

 

1.1 Introduktion 

En central fråga inom revision har länge varit revisorers oberoende i deras arbete (Moberg, 

2006, s. 34). Enligt 20 § revisorslagen (2001:883, RevL) ska en revisor utföra sina uppdrag 

med självständighet i sina ställningstaganden, vilket gör att oberoende hos en revisor 

existerar när denne agerar med objektivitet, integritet och opartiskhet i intressekonflikter 

(Wines, 2011). För att kunna uttala sig om sin granskning av företag krävs det att revisorer 

både är oberoende samt upplevs som oberoende (Accounting Professional and Ethical 

Standards Board, 2008). För att säkerställa att oberoendet bibehålls finns det regler i svensk 

lag även för det här, bland annat genom förbudskataloger över jävsituationer samt regler för 

bedömning av oberoende enligt en analysmodell (Carrington, 2010, s. 187).  

 

Oberoende är, trots bestämmelser enligt lag, ett uttryck som i allmänhet är svårt att precisera 

på grund av skilda förväntningar och uppfattningar av oberoende från olika intressentgrupper 

(Wallerstedt, 2009, s. 285). Tidigare studier menar på att ju fler intressen som är involverade 

i ett ämne, desto svårare blir ämnet att definiera (Jeppesen, 1998). Detta är applicerbart på 

oberoende då revision inte enbart utförs för aktieägarnas skull utan även för andra 

intressenter, exempelvis samhälle, anställda och bolagets borgenärer (Moberg, 2006, s. 34). 

Det kan därav ifrågasättas om revisorn i sitt arbete kan tillvarata alla intressen från olika 

parter utan att hamna i en lojalitetskonflikt (Moberg, 2006, s. 34). De flesta författare som är 

insatta i de grundläggande revisionsprinciperna betonar vikten av en revisors oberoende i sitt 

granskningsuppdrag. Oberoende är således en hörnsten i revisionsteorin. Utan oberoende blir 

revisionen meningslös (Jeppesen, 1998).  
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1.2 Problemdiskussion 

Det existerande idealet om att vara fullständigt oberoende är nästintill omöjligt att förverkliga 

i praktiken och även svårt att förverkliga inom revisorsyrket (Page och Spira, 2005). Ingen 

människa är oberoende (Catasús, 2016). Tidigare studier pekar på att revisorer har svårt att 

hantera oberoendet och en del forskare förklarar det som att oberoendet inte påverkas av 

revisorernas etik och moral. Självständighet är således ett problem även för den mest 

moraliska och ärliga revisorn då revisorer kan finna det psykologiskt omöjligt att vara 

opartiska och objektiva (Bazerman, Morgan och Loewenstein, 1997). Oberoende hos 

revisorer har generellt sett varit svårt att fullständigt uppnå och har därför alltid varit ett 

problem inom yrket (Wallerstedt, 2009, s. 285). Det då opartiskhet är viktigast inom just 

revision (Bazerman, Morgan och Loewenstein, 1997). Revisionen är inte meningsfull om 

revisorn inte är oberoende (Diamant, 2004, s 164). 

  

Trots en omfattande diskussion om problematiken med oberoende för revisorer, föreligger 

även möjligheter. En hög revisionskvalitet ökar revisorns förmåga att upptäcka väsentliga fel 

i kundens redovisning, förmå klienten att åtgärda dess brister samt rapportera om de brister 

som sedan kvarstår. Det skapar möjligheten för revisorn att fullständigt oberoende utföra sitt 

arbete (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013, s. 10). Rådgivning till klienter förbättrar 

samtidigt revisorns kännedom om det aktuella företaget och denne har således lättare att 

identifiera eventuella problem (Moberg, 2006, s. 81). En viktig drivkraft inom revision är 

innovation, vilken skapar möjligheten till förnyelse inom yrket som i sin tur kan leda till att 

revisorer ökar kvaliteten på sitt arbete (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013, s. 10). 

Däremot identifieras en brist på forskning kring ytterligare möjligheter med oberoendet. Det 

kan grunda sig i problemet att revisorsyrket har utvecklats mot en likriktad praxis, grundat i 

att branschen strävar mot gemensamma standarder. Ur detta har det skapats en norm att 

revisorer enbart agerar i syfte att följa regler och procedurer istället för att använda sin 

revisorskompetens för professionella omdömen och därmed finna möjligheter (Catasús, 

Hellman och Humphrey, 2013, s. 10). 

  

Påverkan på problem och möjligheter med oberoendet kan tänkas grunda sig i olika faktorer 

inom revisorsyrket. Inom olika yrken har det i allmänhet undersökts mycket om 

organisationsstorlek och kompetens och hur dessa två komponenter kan påverka ett företags 

verksamhet. Liksom övriga yrken kan faktorerna även appliceras på revisorsyrket. 
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Kompetens är en viktig del av ett yrke (Dickie, Cutchin och Humphry, 2006) och gör att 

arbetsuppgifter inte hanteras på samma sätt (Beckett, 2004; Thomas och Kellgren, 2017). En 

anställds kompetens förklarar förhållandet mellan att veta hur man ska agera och varför man 

ska agera, vilket kan leda till rätt agerande i slutändan (Beckett, 2004). Organisationsstorlek 

påverkar ett företags resurstillgångar och regleringar (Nordlöf, Wijk & Westergren, 2015; 

Patel och Cardon, 2010), vilket kan förklara varför det finns skillnader mellan olika 

företagsstorlekar.  

  

Tidigare studier har enbart behandlat att det finns problem med oberoende men inte vad det 

är som påverkar problemen och om det kan finnas olika problem beroende på olika 

omständigheter. Inte heller har det djupare undersökts vilka möjligheter revisorns oberoende 

skapar. Det finns även brist på studier om problem och möjligheter utifrån de två faktorerna 

kompetens och organisationsstorlek. Således identifieras ett forskningsgap. 

Oberoendefrågans karaktär har gjort att dilemmat inom revisorsyrket aldrig förlorar aktualitet 

(Wallerstedt, 2009, s. 285). Därav har revisorns oberoende under många år varit ett 

omdebatterat ämne inom företagsekonomisk forskning och även i litteratur har oberoende 

setts ur olika perspektiv (Jeppesen, 1998). Det är därmed ett ämne som fortfarande är 

omdiskuterat och därför ett intressant område att undersöka.  

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Denna studie syftar till att undersöka det identifierade forskningsgapet inom revisorns 

oberoende för att få en djupare inblick i, samt förståelse för revisorns roll och vad som kan 

tänkas påverka problem och möjligheter med oberoendet för revisorer. Mer specifikt 

undersöks det utifrån forskningsfrågan:  

 

Hur påverkar revisorers kompetens och deras revisionsbyråers organisationsstorlek problem 

och möjligheter med revisorns oberoende?  
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1.4 Disposition 

Studien kommer disponeras på följande sätt.  
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2 Teoretiskt ramverk 

 

Följande kapitel behandlar det teoretiska ramverk som utgör grunden för 

undersökningsområdet. Först redogörs för oberoendebegreppet som följs av 

undersökningens två faktorer kompetens och organisationsstorlek och avslutas med studiens 

undersökningsmodell.  

 

2.1 Oberoende  

Värdet av revision förklaras ofta som en bekräftelse av en företagslednings påstående, utgivet 

av en revisor. Det som gör revisorns utlåtande så pass värdefullt är det faktum att revisorn är 

en oberoende part. Teorin om revision som en försäkran, har sin grund i detta oberoende. 

Fullständigt oberoende föreligger då revisorn kan uttala sig om kundens finansiella rapporter 

utan att påverkas av faktorer som skulle ha en inverkan på dennes integritet, objektivitet eller 

professionella skepticism (Carrington, 2010, s. 185). Utöver granskning av finansiella 

rapporter har revisorn också en skyldighet att påtala brister och felaktigheter i dessa. Det 

kallas för revisionsrådgivning och utgör viss problematik för revisorsyrket eftersom 

gränsdragningen mellan vilka råd revisorn får ge och inte ge, med hänsyn till oberoendet, kan 

vara diffus (Carrington, 2010, s. 181).  

 

För att skapa efterfrågan på revisionstjänster måste revisorer övertyga marknaden om sitt 

oberoende (Wines, 2011). Ett rykte om att vara en oberoende part är en revisors största 

yrkesmässiga tillgång, vilket innebär att eventuell försumlighet från revisorns sida lämnar 

denne öppen för allvarliga påföljder samt förlust av ryktet (Johnstone, Sutton och Warfield, 

2001). Ryktet fungerar som en säkerhetsklass för oberoendet, eftersom det visat sig att om en 

revisor är mindre oberoende än förväntat kommer ryktet att skadas och nuvärdet av revisorns 

revisionsverksamhet kommer reduceras (Watts och Zimmerman, 1986).   

   

Revisorns oberoende är grundat i flera perspektiv. Dels måste revisorerna ha ett oberoende 

vid programmering, vilket innebär friheten att bestämma både karaktären och omfattningen 

av revisionsutlåtanden utan störningar från utomstående. Revisorer måste även ha en 

undersökande självständighet, det vill säga ha tillgång till samtliga legitima 

informationskällor om de områden som ska granskas. Slutligen bör revisorn ha ett 
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rapporteringsoberoende. Det innebär friheten från extern kontroll eller inflytande i form av 

rekommendationer eller åsikter som en påföljd av revisionen (Jeppesen, 1998).  

2.1.1 Problem 

Begreppet problem kan appliceras på revisorsyrket där problematiken för revisorer kring att 

vara helt oberoende i sitt granskningsuppdrag föreligger. För en revisor är det i princip 

psykologiskt omöjligt att vara fullständigt oberoende (Bazerman, Morgan och Loewenstein, 

1997). Revisorn är både styrd och begränsad i vad denne får göra inom ramarna för sitt yrke. 

I revisorns arbete ingår en skyldighet på revisorn att ge rådgivning. Däremot riskerar revisorn 

att ge för långtgående råd som kan anses vara deltagande i klientens förvaltning och 

redovisning, vilket innebär att oberoendeställningen rubbas. Denna rådgivning är ett krav 

inom revisorsyrket men är samtidigt riskfylld för revisorerna då de riskerar att bli av med 

uppdraget (Cassel, 1996, ss. 124-125).  

 

Ett annat problem med oberoendet för revisorerna är att revisorsyrket i sin helhet inte längre 

är oberoende (Jeppesen, 1998). Revisorerna kan utsättas för påtryckningar och hot från sina 

klienter som påverkar revisorns arbete och gör det bristfälligt (Cassel, 1996, s. 128). Av 

denna anledning riskerar också revisorerna att kommunicera på ett vänligt och mjukt sätt med 

klienterna. Upptäcker revisorn ett fel som strider mot gällande rätt bör felet åtgärdas, men 

mot klienten kan revisorn förminska felet och lämna synpunkter snarare än kritik (Cassel, 

1996, s. 129).  

2.1.2 Möjligheter 

Revisorerna anses ha en erkänd professionell kompetens. Deras professionalitet får de genom 

att följa lagboken, det vill säga god revisions- och revisorssed (Cassel, 1996, s. 118). 

Regelverket finns till för att revisorns oberoende aldrig ska behöva ifrågasättas och kan 

därmed ses som en möjlighet för revisorerna att göra sitt jobb fullt ut (Cassel, 1996, s. 119). 

Revisorernas professionella omdöme utnyttjar de genom den kvalitetssäkring de kan 

genomföra av klienters finansiella rapporter. Det faktum att revisorn med sin underskrift är 

den som avgör när de finansiella rapporterna får offentliggöras, ger det revisorn en 

kvalitetsstämpel. Denna kvalitetsstämpel är således av stor vikt för revisorerna i deras yrke 

(Carrington, 2010). Därmed möjliggör revisorns oberoende för revisorerna, att inge ett 

förtroende gentemot deras klienter, vilket också gör att deras intressenter inte heller har 

någon anledning att ifrågasätta revisorernas tillförlitlighet (Cassel, 1996, s. 118).  
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2.2 Kompetens 

Kompetens ses som en oundviklig aspekt av ett yrke (Dickie, Cutchin och Humphry, 2006). 

Kompetens belyser hur det pågående förhållandet mellan att veta hur man ska agera och 

varför man ska agera, påverkar uppfattningen av hur väl människor agerar (Beckett, 2004).  

Många beskrivningar av kompetens definierar begreppet som företeelser; allt från 

förutsättningar till resultat och förmågor, som sedan kopplas till effektivitet, behärskning och 

prestanda (Sandberg och Pinnington, 2009; Holahan, 2014). Kompetens, som detta typ av 

substantiv, gör att det kan namnges, objektifieras och mätas (Holahan, 2014). Andra ser 

kompetens som en egenskap, ett sätt att vara eller en personlighet. Vid denna uppfattning 

ligger kompetens i stor utsträckning inom den specifika personen och blir därav en permanent 

kvalitet (Johnson et al., 2012). Ändå argumenteras det vidare för en mer samlad formulering 

av kompetens, där kompetens integrerar med utmärkande egenskaper som krävs vid en viss 

uppgift (Lum, 2004) och därtill även förmedlar en känsla av kontroll (Beckett, 2004). I denna 

studie behandlas olika kompetenser inom revisorsyrket där en avancerad nybörjare 

representeras av revisorsassistent och expert representeras av auktoriserad revisor. 

2.2.1 Avancerad nybörjare 

Avancerade nybörjare har fått tillräcklig erfarenhet att de intuitivt känner igen relevanta och 

situationsanpassade detaljer. De ser även situationer som en övergripande lista av uppgifter 

som behöver slutföras. Dessa listor används för att hjälpa till att upprätthålla kontroll över 

planering och genomförande. Utan omfattande praktisk erfarenhet har den avancerade 

nybörjaren däremot svårt att bestämma vad som ska prioriteras (Thomas och Kellgren, 2017). 

En avancerad nybörjare skaffar sig erfarenhet genom att klara av verkliga situationer och 

därigenom börjar utveckla en förståelse för relevanta situationer. Efter att ha upplevt ett 

tillräckligt antal exempel, börjar den avancerade nybörjaren se nya aspekter (Dreyfus, 2004). 

För att ytterligare utvecklas i rollen som avancerad nybörjare rekommenderas att de 

samarbetar med mer erfarna personer (Waxman och Telles, 2009).  

 

Inom revisorsyrket klassas en avancerad nybörjare som en revisorsassistent. En 

revisorsassistent utgör grunden för ett revisionsutlåtande, vilket gör att deras arbete har en 

påverkan på det slutgiltiga resultatet. Misslyckande av arbetet hos dessa typer av anställda 

kan eventuellt leda till betydande revisionsfel (Herrbach, 2005). Trots det, är revisorernas 

förtroende för varandra av vikt inom yrket. Eftersom revisorsassistenter spelar en så pass stor 
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roll inom revision, bör de inte heller tas för givet, speciellt då anställda som placeras längre 

ner i hierarkin ofta har lägre nöjdhetsnivå för arbetet. Däremot beskrivs det i studier att så 

ofta är fallet, att anställda på lägre hierarkiska nivåer inom revisionsbyråer tas för givet. Det 

gör att revisorsassistenter i vissa fall kan vara bristfälliga i sin granskning (Herrbach, 2005). 

2.2.2 Expert 

Prestation på expertnivå är flytande och snarlikt friktionsfri. Med ett innehav av expertis vet 

utövaren inte bara vad som behöver uppnås, baserat på mogenhet och praktiserad 

situationsanpassning, utan också hur målet uppnås (Thomas och Kellgren, 2017; Dreyfus, 

2004). På en expertnivå utnyttjas egenskaper som självförtroende, förmågan att rationalisera 

eventuella risker, självkritik och ledarkunskaper (Thomas och Kellgren, 2017). Experter har 

även möjligheten att göra subtila beslut (Dreyfus, 2004). Experter uppvisar stora möjligheter 

att engagera sig med sitt team och låta deras engagemang styra både beslut och handlingar. 

Denna känslomässiga uppmärksamhet hos en expert är varken enhetlig eller standardiserad 

då den varierar beroende på situation och andras behov (Thomas och Kellgren, 2017).  

 

Inom revisorsyrket klassas en expert som en auktoriserad revisor. Positionen som 

auktoriserad revisor, är kopplad till uppfattningen av att en revisor ses som ett “proffs”, vilket 

också motiverar för både privilegier och tillit som ges till dem av samhället. En viktig 

determinant av revisorernas yrkesstatus är den uppfattade kvaliteten på den tjänst de 

tillhandahåller (Herrbach, 2005). Genom historiska yrkesutlåtanden anses auktoriserade 

revisorer vara rimligt omsorgsfulla, skickliga och försiktiga personer som ansvarar för att 

attestera. De förväntas därav anta en ärlighet och tro på sina utlåtanden (Lee, Clarke och 

Dean, 2008). 

 

Revisionspartners har däremot uttryckt oro över problem som uppstått på grund av de 

auktoriserade revisorerna, eftersom de i vissa fall har en “check box”-mentalitet. Fokuset som 

egentligen bör ligga på målet att säkerställa lämpligheten av de siffror som presenteras i 

bokslutet skiftar istället till en process som enbart handlar om att ta sig igenom (Lambert och 

Agoglia, 2011). Det har tidigare varnats för revisorer som fokuserar för mycket på formalitet 

och struktur i sin revision. Det föreligger därmed en risk för att de skiftar syftet med 

revisionen, från att komma fram till rätt slutsatser, till att enbart slutföra en uppgift (Knechel, 

2007). 
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2.3 Organisationsstorlek  

Det är inte organisationsstorlek i sig som ansvarar för skillnader mellan företag, utan snarare 

andra medierande variabler som organisationsstruktur och resurser, vilka kan förändras när 

företagen växer i storlek (Nordlöf, Wijk & Westergren, 2015). Flera studier antyder att 

anställda i små organisationer får både lägre löner och sämre förmåner än anställda i stora 

organisationer (Forth, Bewley och Bryson, 2006). Vidare visar studierna på att anställda i 

större organisationer har ökad chans att få formell utbildning, till skillnad från anställda i små 

organisationer (Forth, Bewley och Bryson, 2006; Kyndt och Baert, 2013). Litteraturens 

uppfattning menar på att små organisationer ofta står inför resursbegränsningar (Patel och 

Cardon, 2010). De små organisationernas plana struktur innebär dessutom en begränsad 

karriärutveckling (Josefy et al., 2015). 

 

Små organisationer erbjuder ofta fler relationsbaserade fördelar. De främjar nära 

arbetsförhållanden mellan chefer och anställda för att skapa en mer familjär miljö och en 

mindre klyfta mellan olika arbetsroller, vilket är svårare att replikera i stora organisationer 

(Josefy et al., 2015; Saridakis, Muñoz Torres och Johnstone, 2013; Tsai, Sen-Gupta och 

Edwards, 2007). Rapporter om medarbetares arbetskvalitet har dessutom visat att 

arbetskvaliteten är större i små organisationer och minskar successivt när 

organisationsstorleken ökar (Storey et al., 2010). Tidigare studier har även påvisat en omvänd 

relation mellan storlek på företag och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Lägre nivåer av 

denna tillfredsställelse hittas i större organisationer och kan förklaras med hjälp av 

inflexibilitet i strukturen på arbetsuppgifterna (Nordlöf, Wijk och Westergren, 2015).  

 

Majoriteten av empiriska studier har funnit en positiv relation mellan revisionsbyråns storlek 

och revisorernas oberoende. Med det menas att ju större revisionsbyrån är, desto högre nivå 

av oberoende besitter revisorerna. Större byråer är därav mer resistenta mot press från kunder 

och kan bibehålla en högre opartiskhet. Det har också hävdats att stora revisionsbyråer, på 

grund av sin stora storlek, kan vara mer skickliga och motiverade att ge mer kvalitativa 

revisioner. Däremot bör inte slusatsen dras att större revisionsbyråer är immuna mot 

påtryckningar från sina klienter (Bakar, Rahman och Rashid, 2005).  
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2.4 Undersökningsmodell   

Utifrån studiens teoretiska ramverk har en undersökningsmodell skapats i syfte att svara på 

studiens forskningsfråga. Modellen som illustreras i Fig 1 har legat till grund för denna 

studies uppbyggnad. Undersökningsmodellen består av variablerna kompetens och 

organisationsstorlek, med underkategorierna avancerad nybörjare och expert samt liten och 

stor. Modellen beskriver fyra kombinationer där ovanstående variabler är påverkande 

faktorer. Inom respektive kombination undersöks problem och möjligheter med revisorns 

oberoende. Sambandet mellan de olika variablerna och hur de påverkar problem och 

möjligheter presenteras i avsnittet Resultat och diskuteras sedan under avsnittet Diskussion. 

Undersökningsmodellen är därför skapad för att förstå hur varje kombination av kompetens 

och organisationsstorlek kommer att undersökas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 1. Undersökningsmodell.  
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3 Metod  

 

Följande kapitel redogör för studiens forskningsdesign, urvalsprocess och valda metod för 

att sedan diskutera validitet och reliabilitet och avsluta med metodkritik.   

 

3.1 Forskningsdesign  

En flerfallstudie användes som forskningsdesign för att kunna uppfylla syftet med vår studie. 

Flerfallstudien var koncentrerad på två revisionsbyråer, en stor och en liten, samt fyra 

revisorer på varje byrå, två revisorsassistenter och två auktoriserade revisorer. Fördelen med 

flerfallsstudier var att de för oss skapade möjligheten att fokusera på en specifik situation 

samt finna de faktorer som påverkar denna (Bell, 2000, s. 16). Forskningsdesignen skapade 

även en möjlighet för oss att besvara frågor utifrån begreppen hur, vad eller varför, med 

syftet att förklara varför en händelse ser ut som den gör (Yin, 2007, s. 17). Fallstudier kan 

skapa en bättre förståelse för sociala händelser då de ofta inkluderar fler 

datainsamlingsmetoder (Yin, 2007 s. 18). Vår studie använde intervjuer då det anses vara en 

användbar metod för att samla in detaljerad information (Bryman och Bell, 2015, s. 68). 

Tidigare forskning om revisorns oberoende och dess teorier kompletterade de data.  

3.2 Urvalsprocess  

Kvalitativ forskning sysslar vanligtvis med målinriktade eller målstyrda urval som i huvudsak 

handlar om att välja ut intervjuobjekt med direkt koppling till de forskningsfrågor som 

formulerats för studien. Precis som att målstyrda urval inom kvalitativ forskning görs på mer 

än en nivå, förekom det två urvalsnivåer i vår studie (Bryman, 2011, s. 350). Den första nivån 

var urval av revisionsbyråer och den andra var urval av intervjupersoner.  

 

Urvalet av ett empiriskt objekt ses som ett val av olika sociala miljöer, vilka studeras i 

fallstudier. Vid ett urval av flera fall som ska undersökas finns huvudsakligen två strategier - 

att välja miljöer som är så lika varandra som möjligt eller välja fall som skiljer sig åt. I denna 

studie valdes fallen ut med hänsyn till både likheter och skillnader, att båda organisationerna 

är revisionsbyråer men att den ena revisionsbyrån är liten medan den andra är stor. Genom att 

vi använde oss av liknande fall gav det oss fördelen att skapa en ökad säkerhet i resultatet. 

Syftet med vår studie var även att finna variationer bland organisationerna och således olika 
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resultat, vilket en undersökning av skillnader gav upphov till (Ahrne och Svensson, 2015, s. 

22).  

 

Vår urvalsprocess innebar att finna två revisionsbyråer som klassas som liten respektive stor 

organisation. Europeiska Unionen delar in företag i mikro, liten, medelstor och stor storlek 

(Commission of the European Communities, 2003). Huvudkriteriet för definitionen är antal 

anställda, men balansomslutning samt nettoomsättning används också för att klassificera 

företag i storlekskategorier (Nordlöf, Wijk & Westergren, 2015). Storlekskategorierna är 

definierade enligt nedanstående Tabell.  

 

Tabell 1. Definition av storlekskategorier för företag (Commission of the European Communities, 2003).  

 Mikro Liten Medelstor Stor 

Antal anställda <10 st <50 st <250 st >250 st 

Balansomslutning <€2 miljoner <€10 miljoner <€43 miljoner >€43 miljoner 

Nettoomsättning <€2 miljoner <€10 miljoner <€ 50 miljoner >€ 50 miljoner 

 

Efter att två revisionsbyråer identifierades med hänsyn till kriterierna för en liten respektive 

stor organisation valdes åtta olika revisorer ut från de två revisionsbyråerna, med fyra från 

respektive byrå. Vid val av specifika intervjupersoner sker vanligtvis ett så kallat 

tvåstegsurval. Innan intervjupersonerna valdes ut, krävdes det först att urval gjordes av en 

ansvarig på respektive organisation. På så sätt kunde vi sedan få upplysningar av denne om 

nästa urval, det vill säga vilka anställda som var relevanta för intervju, baserat på 

arbetsuppgifter och kunskap (Ahrne och Svensson, 2015, s. 40).  

3.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsprocessen inleddes med att tidigare forskning om oberoende för revisorer 

undersöktes, i syfte att fördjupa oss inom det valda ämnesområdet. Informationssökningen 

genomfördes både genom elektroniska källor samt litteratur som främst återfanns i 

Ekonomikums bibliotek. Vidare specificerades informationssökningen till de faktorer som 

studien ämnade undersöka; problem och möjligheter med oberoendet för revisorer med 

hänsyn till kompetens samt organisationsstorlek. Som komplettering till tidigare forskning 

genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Inför intervjutillfällena gjordes en fördjupad 
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informationssökning i syfte att kunna utnyttja tiden med respondenterna maximalt. Det för att 

tillgodogöra oss så mycket information som möjligt för att uppfylla syftet med studien. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

För vår studie genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. En fördel med kvalitativa intervjuer är 

friheten att kunna anpassa sig efter en situation, jämfört med att vara bunden till ett 

standardiserat frågeformulär (Ahrne och Svensson, 2015, s. 38). Denna flexibilitet vid 

intervjuer beskrivs också genom begreppet semistrukturerad intervju. Flexibiliteten 

möjliggjorde att vi kunde frångå vår förutbestämda intervjuguide (bilaga 1) och på så sätt 

tillägga frågor och öppna upp för diskussioner som var intressanta samt av relevans för 

studiens ämnesområde (Justesen och Mik-Meyer, 2011, ss. 46-47). Viktigt var däremot att 

ställa samtliga frågor från vår intervjuguide till alla intervjupersoner i syfte att låta dem 

reflektera över samma frågor (Justesen och Mik-Meyer, 2011, s. 47). De semistrukturerade 

intervjuerna möjliggjorde även att vi kunde få svar på andra frågor som intervjupersonerna på 

eget initiativ tog upp. På så sätt fick vi en bredare bild av ämnet med flera olika perspektiv.  

3.3.2 Kodning 

Kodningen innebar att vi systematiskt gick igenom det inhämtade materialet i syfte att finna 

kategorier som sammanförde och organiserade materialet. Det för att vi skulle förstå 

materialets innehåll på en mer detaljerad nivå (Dalen, 2015, ss. 78-79). Vi organiserade vårt 

material i relation till studiens forskningsfråga och använde oss av selektiv kodning. Det 

innebar att vi försökte finna de olika kärnkategorierna och deras samband för att få en 

överordnad förståelse över det som upplevs vara det mest centrala för forskningen (Dalen, 

2015, ss. 82-83). Vår undersökningsmodell gjorde det möjligt för oss att analysera koderna 

och därmed finna det mest betydelsefulla innehållet i vårt intervjumaterial. Det är den 

information vi har presenterat och diskuterat som vi i slutändan underbyggde vår slutsats på.  
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3.4 Operationalisering 

Teorin som presenterades i avsnittet teoretiskt ramverk baseras på fem begrepp: oberoende, 

problem, möjligheter, kompetens och organisationsstorlek. För att konstatera fenomen kring 

vilka problem och möjligheter med revisorns oberoende som föreligger för revisorn, utifrån 

kompetens och organisationsstorlek, operationaliserades relevanta begrepp till intervjufrågor. 

Utifrån denna operationalisering kunde respondenternas svar kopplas till de olika begreppen 

som avsågs undersökas. De teoretiska begreppen översattes därmed till mer branschspecifika 

ord, enligt Fig 2. Det för att intervjupersonerna lättare skulle förstå innebörden av begreppen.  

 

Teoretiskt begrepp ➪ översättning 

Kompetens ➪ titel 

Organisationsstorlek ➪ storlek på revisionsbyrå  

Avancerad nybörjare ➪ revisorsassistent 

Expert ➪ auktoriserad revisor 

Figur 2. Översättning av teoretiska begrepp.  

3.5 Genomförandet av intervjuerna  

Intervjuernas utformning följdes av bilaga 1 där samtliga intervjufrågor formulerats. Under 

intervjuerna fanns det även möjlighet för respektive part att ställa följdfrågor eller lägga till 

ytterligare nödvändig information. Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna i 

förhand utan de ställdes för första gången vid intervjutillfället. Syftet med det var att öka 

trovärdigheten i respondenternas svar, då de inte hade haft någon chans att förbereda sig, 

vilket hade kunnat ge felaktiga resultat. Tabell 2 illustrerar en sammanställning av samtliga 

intervjuer som genomfördes. Tabellen specificerar med vem intervjuerna genomfördes samt 

när och hur de genomfördes.  
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Tabell 2. Sammanställning av intervjuer 

Intervju Revisionsbyrå Intervjuperson Metod Datum 

och tid 

Tidsåtgång Antal 

transkriberade 

ord 

1 Liten 

revisionsbyrå 

Revisorsassistent FaceTime,  

Uppsala 

20/4-18 

kl. 9.30 

20 min 550 ord 

2 Liten 

revisionsbyrå 

Revisorsassistent FaceTime,  

Uppsala 

20/4-18 

kl. 10.30 

20 min 502 ord 

3 Liten 

revisionsbyrå 

Auktoriserad 

revisor 

FaceTime,  

Uppsala 

20/4-18 

kl. 13.30 

30 min 1 282 ord 

4 Liten 

revisionsbyrå 

Auktoriserad 

revisor 

FaceTime,  

Uppsala 

20/4-18 

kl. 14.30 

40 min 1 810 ord 

5 Stor 

revisionsbyrå  

Auktoriserad 

revisor 

Personlig 

intervju, 

Stockholm 

23/4-18 

kl. 10.30 

35 min 1 437 ord 

6 Stor 

revisionsbyrå  

Revisorsassistent Personlig 

intervju, 

Stockholm 

23/4-18 

kl. 11.30 

20 min 818 ord 

7 Stor 

revisionsbyrå  

Revisorsassistent Personlig 

intervju, 

Stockholm 

23/4-18 

kl. 13.30 

35 min 1 651 ord 

8 Stor 

revisionsbyrå  

Auktoriserad 

revisor 

FaceTime,  

Uppsala 

3/5-18 

kl. 13.00 

20 min 671 ord 

 

3.5.1 Transkribering 

När en intervju är genomförd ska den transkriberas. I vårt fall spelades intervjuerna in 

tillsammans med att det togs anteckningar, vilket ledde till att transkriberingen innebar att 

komplettera anteckningarna. Vi valde att använda oss av båda teknikerna för att säkerställa att 

all relevant information kom med. Det finns både för- och nackdelar med att spela in en 

intervju respektive att endast anteckna. Risk finns att inspelningen kan störa intervjupersonen 

på så sätt att det blir en begränsning i hur öppen denne är samtidigt som att enbart ta 

anteckningar kan leda till att viktiga aspekter går förlorade (Alvehus, 2013, s. 85). För att 

minimera oron över inspelningen berättade vi för varje intervjuperson att den enbart skulle 

användas för vårt arbete samt att de skulle raderas direkt efter transkriberingen.  

 

Det finns olika sätt att transkribera på och den variant som väljs beror på vilken diskussion 

som ämnas genomföras (Alvehus, 2013, s. 85). Vi valde att transkribera intervjuerna 

noggrant och mestadels ordagrant, men med viss reducering för utfyllnadsord som till 
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exempel “eeeh” och “hmm” då dessa inte ansågs vara relevanta för diskussionen. Tabell 2 

illustrerar bland annat antal transkriberade ord per intervju.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet lyfts, i kvalitativa metoder, fram som viktiga 

kvalitetskriterier. Uttrycken innebär giltighet respektive tillförlitlighet vid forskning (Justesen 

och Mik-Meyer, 2011, s. 33). För att finna validitet i denna studie genomfördes omfattande 

diskussioner med ändamål att frambringa en tydlig intention med forskningen. Frågan som 

ställdes gällande validitet är om vi lyckades mäta det som vi ville ha mätt och även sagt att vi 

ska mäta (Alvehus, 2013, s. 122). Datainsamling genomfördes genom semistrukturerade 

intervjuer, vilka var ledande för studiens resultat, diskussion och slutsats. Därmed var det av 

hög relevans att intervjufrågorna var korrekt formulerade i syfte att finna betydelsefulla svar 

för studiens forskningsfråga.  

 

Reliabilitet handlar om huruvida ett forskningsresultat är upprepningsbart (Alvehus, 2013, s. 

122). Det innebär alltså att undersökningens metoder ska vara så pass tydligt förklarade att 

andra kan upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat (Justesen och Mik-

Meyer, 2011, s. 33). För att skapa en upprepningsbar studie förklarade vi utifrån egna samt 

tidigare forskningars ord vilka teorier som ligger till grund för diskussionen samt vilka 

metoder vi använde och varför de var passande. Beskrivningar med hjälp av både text, 

tabeller och figurer avsåg skapa en tydlig struktur i studien för att göra den lättare att 

genomföra på nytt. Vårt mätinstrument i form av intervjuer förtydligades i specifika avsnitt, 

tabeller och en bilaga i syfte att förklara vilka frågor som ställdes, vilka respondenter vi 

intervjuade och hur upplägget såg ut. Det för att intervjuerna var en så pass ledande del av 

uppsatsen samt en viktig faktor till att kunna återskapa denna studie.  

3.7 Metodkritik  

En huvudsaklig anledning till tveksamhet gällande direkt tillämpning av validitets- och 

reliabilitetskriterier på kvalitativa undersökningar grundas i att kriterierna förutsätter att det är 

möjligt att konkludera en enda bild av verkligheten (Bryman, 2011, s. 354). Vi var medvetna 

om att den bild vi fick fram utifrån vår studie inte är den enda bild som finns av revisorns 

oberoende eftersom våra åtta intervjupersoners uppfattningar inte representerar samtliga 

revisorers. Studien kommer därför inte vara generaliserbar för alla situationer vad gäller 
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oberoendet för revisorer. Det förklaras också med hjälp av vår forskningsdesign, fallstudie, 

som tillämpats på denna studie. Urvalet i en fallstudie är litet och undersöker specifika fall för 

att finna samband och beteenden hos dessa. Fallstudier innehar därför inte syftet att 

generalisera, utan går snarare in på djupet i de specifika situationerna (Bell, 2000, s. 16).  

 

En annan kritik som kan riktas till studien är datainsamlingsmetoden. Det finns ett flertal 

aspekter av intervjuer som kan påverka studiens pålitlighet. Det vanligaste problemet vid 

intervjuundersökningar är konsekvenserna av ledande frågor (Kvale, 1997, s. 145). En 

ledande fråga går händelserna i förväg och förmår respondenten att uttala sig på ett visst sätt 

(Ejvegård, 2009, s. 54). Det beaktade vi genom att undvika att använda oss av ledande 

uttryck, till exempel “eller hur?”, “visst?” eller “inte sant?”. Istället formulerade vi öppna 

frågor i syfte att intervjupersonernas svar skulle byggas på deras egna åsikter. Utöver frågor, 

kan även intervjuarens verbala och kroppsliga reaktioner och språk vara ledande (Kvale, 

1997, s. 146). Dessa kan fungera som positiva eller negativa förstärkare för intervjupersonens 

svar och på så sätt påverka svaren på andra frågor (Kvale, 1997, s. 146). Därav försökte vi att 

agera så neutralt som möjligt. 

 

Slutligen ska intervjuernas utförande diskuteras som en viktig aspekt. Tre av intervjuerna 

utfördes genom personliga intervjuer medan resterande utfördes via videosamtal. Det finns en 

del nackdelar med respektive metod som alla behöver tas hänsyn till. Telefonintervjuer gör 

det svårt att uppfatta kroppsspråk. Kroppsspråk kan vara viktigt för att intervjuaren ska kunna 

uppfatta intervjupersonens känslor (Bryman och Bell, 2015, s. 501). För att kunna se 

intervjupersonerna och således avläsa kroppsspråk använde vi oss av funktionen FaceTime 

som är en videosamtalsfunktion för iPhones. En nackdel med personliga intervjuer är istället 

att det är lättare att svara på känsliga frågor vid telefonintervjuer (Bryman och Bell, 2015, s. 

497). Med det i åtanke försökte vi att inte formulera och ställa frågor som kunde tänkas vara 

obekväma att svara på.  
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4 Resultat 

 

Följande kapitel presenterar flerfallstudiens empiriska resultat utifrån studiens 

undersökningsmodell. 

 

Den lilla revisionsbyrån har valt att vara anonym och byrån kommer därför benämnas som 

den lilla revisionsbyrån och revisorerna som revisorsassistent 1 och 2 samt auktoriserad 

revisor 1 och 2. Den lilla revisionsbyrån klassificeras som en liten organisation utifrån Tabell 

1. Även den stora revisionsbyrån har valt att vara anonym och byrån kommer därför kallas 

för den stora revisionsbyrån och revisorerna som revisorsassistent 3 och 4 samt auktoriserad 

revisor 3 och 4. Den stora revisionsbyrån placerar sig, enligt Tabell 1, över kriterierna för en 

medelstor organisation och klassificeras därmed som en stor organisation. 

4.1 Revisorsassistent i liten byrå 

4.1.1 Problem  

Revisorsassistent 1 kan inte hitta särskilda problem med oberoendet för revisorsassistenter 

med anledning av att de inte har så mycket kundkontakt. Således menar hon på att det blir 

den auktoriserade revisorn som får problem och att det även är svårare för auktoriserade 

revisorer att bibehålla oberoendet, jämfört med revisorsassistenter. Hon motiverar det genom 

att revisorsassistenter inte drabbas av de problem, bland annat hotbilder och 

vänskapsrelationer, som kan uppstå vid kundkontakt och därför utsätts de inte heller för 

situationer som kan rubba oberoendet. Därav identifieras inga problem med oberoendet hos 

revisorsassistenter eftersom deras arbetsuppgifter inte är relaterade till de vanliga 

oberoendefrågorna. Problemen med oberoendet i små byråer menar hon på är att revisorerna 

utsätts för vänskapshotet i större utsträckning då mindre byråer föredrar närmare relationer 

med sina kunder. På så sätt riskerar de att hamna i en position där de är jäviga och förlorar 

oberoendet.  

 

Revisorsassistent 2 menar på att det är försäljningsperspektivet som är det största problemet 

med att vara oberoende för revisorsassistenter. Han anser även att bristen på resurser i små 

byråer skapar problem med oberoendet för revisorerna i dessa byråer. Små revisionsbyråer 

går inte lika mycket efter boken och har inte lika implementerade rutiner som större byråer 
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har. Arbetsgången är inte heller lika tydlig i små byråer. Det skapar problem med oberoendet 

då revisorer i små byråer inte blir lika strikt kontrollerade och inte heller har samma tydliga 

regelverk som stora byråer och därför lättare släpper på oberoendet. Således anser 

revisorsassistent 2 också att mindre byråer generellt sett har fler problem än större byråer, av 

den anledningen att verksamheten inte är lika uppstyrd. 

 

“Man har interna kontroller på alla byråer men är man på en större byrå tror jag att man blir hårdare 

granskad och det bara måste vara rätt. Jag tror man kan få mer problem med det på en mindre byrå där 

de interna kontrollerna inte fungerar på samma sätt.” - Revisorsassistent 2 

4.1.2 Möjligheter 

I likhet med att revisorsassistent 1 har svårt att finna problem med oberoendet på grund av 

orelaterade arbetsuppgifter till oberoendet, tycker hon även det är svårt att se möjligheter med 

oberoendet för revisorsassistenter. Det grundar sig i samma resonemang om att 

revisorsassistenterna inte jobbar tillräckligt nära oberoendet för att bli påverkade av det. 

Däremot anser hon att revisorsassistenter har lika många möjligheter som auktoriserade 

revisorer med bakgrund i att alla bör jobba lika med oberoendet. Revisorsassistent 1 anser att 

revisorerna i små byråer inte har många möjligheter med oberoendet, baserat på att de inte 

har samma möjlighet att ta sig an större uppdrag och inte heller har lika många intressenter 

som visar intresse för deras rapporter.  

 

Möjligheten revisorsassistent 2 ser med att vara oberoende är att det är enkelt att peka på 

lagboken under arbetets gång eftersom stora delar av yrket redan är förutbestämt. Förhåller en 

revisorsassistent sig till reglerna är det svårt att göra fel. Ytterligare en möjlighet för 

revisorsassistenter är att de inte har samma förbindelse och inte är lika låsta vid reglerna som 

de auktoriserade revisorerna är. Det finns inte papper på att revisorsassistenter är registrerade 

för olika bolag och därför blir det svårare för externa parter att följa upp vad som hänt. Det 

skapar en frihet i arbetet, som också anses vara en möjlighet enligt honom. Små 

revisionsbyråer tycks även ha fler möjligheter med oberoendet, då revisorerna inte är lika hårt 

granskade internt och därför kan hantera oberoendet på olika sätt.  
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4.2 Revisorsassistent i stor byrå 

4.2.1 Problem  

Ett problem som föreligger med oberoendet menar revisorsassistent 3 kan vara att det finns 

en risk att tappa oberoendeställningen och därmed förfina revisionen. Det skapar en 

begränsning inom arbetet eftersom sådana situationer kräver åtgärder. Uppdraget får inte 

skrivas under och teammedlemmar kan tvingas bytas ut. Ytterligare ett problem med 

oberoendet för revisorsassistenter är att de inte har lika stor erfarenhet av oberoendet och inte 

har lika stor förståelse för regelverket som auktoriserade revisorer har. Det är svårt att veta 

hur oberoendet definieras och därför också svårt att veta hur det ska arbetas med i vissa 

situationer. Revisorsassistent 3 ser inga problem med oberoendet för revisorerna i stora 

revisionsbyråer, utan antyder att de små byråerna bör ha fler problem eftersom de anställda 

ofta är mer vän med kunderna och därför har lättare att bli jäviga.  

 

Revisorsassistent 4 menar på att revisorsassistenterna har färre problem med oberoendet, 

jämfört med de auktoriserade revisorerna. Två anledningar till detta är att de auktoriserade 

revisorerna har närmare kundkontakt samt har har större incitament att omsätta och är därmed 

mer angelägna att erbjuda fler tjänster åt sina kunder. Dessa situationer uppkommer inte för 

revisorsassistenterna.  

 

“Jag tycker absolut att det är ett problem om man levererar för mycket tjänster, självgranskning tycker 

jag är ett solklart problem. Det blir inte samma sak när man låter någon på byrån ge rådgivning åt en 

klient och att någon annan sen granskar revisionsuppdraget. Det blir inte samma kritiska bedömning. 

Det är alltid bra att hålla vissa funktioner utanför våra lokaler.” - Revisorsassistent 4  

 

Revisorsassistent 4 anser att det föreligger skillnader i hur oberoendet upplevs baserat på 

revisionsbyråns storlek, vilket enligt honom skulle kunna ses som ett problem. Ett vanligt 

problem för stora revisionsbyråer är självgranskningshotet. Det innebär att de inte kan hjälpa 

till inom samtliga affärsområden och att de genom denna begränsning kan förlora uppdrag 

som istället kan falla på konkurrenter. De stora byråerna sätter förmodligen begränsningar 

oftare för att smalna av sitt tjänsteutbud. Det hotet tror han inte föreligger på samma sätt hos 

små byråer då de kan hjälpa till med vissa rådgivningstjänster utan att det utgör ett hot.  
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4.2.2 Möjligheter 

Möjligheterna med oberoendet tror revisorsassistent 3 faller på både revisorsassistenterna 

som sköter revisionen och de auktoriserade revisorerna som väljer ut vilka som ska ta sig an 

uppdraget. Hon menar däremot på att revisorsassistenter har lättare att bibehålla sitt 

oberoende av den anledningen att de inte har lika nära kundkontakt som de auktoriserade 

revisorerna. Flest möjligheter med oberoendet upplever hon att de stora revisionsbyråerna 

har, eftersom de har fler resurser i form av anställda och därmed kan lämpa över uppdrag på 

kollegor istället för att uppdraget förloras. Denna möjlighet menar hon inte på föreligger för 

de små revisionsbyråerna eftersom deras resurser är begränsade.  

 

“Om du är på en större revisionsbyråer kanske du kan lämpa över uppdraget till en kollega istället, om 

det skulle visa sig att du har varit beroende så kan denne ta sig an uppdraget. Om du är på en mindre 

byrå, där det kanske inte finns lika många kollegor som kan hjälpa till, kan man förlora uppdraget.” - 

Revisorsassistent 3   

 

Vad gäller möjligheterna med oberoendet säger revisorsassistent 4 att oberoendet snarare är 

ett nödvändigt ont för att de ska kunna göra ett tillfredsställande jobb, vilket gör det svårt att 

se möjligheter. Däremot anser han att oberoendet kan vara kompetenshöjande för 

revisorsassistenterna om byrån separerar sina tjänster inom de olika affärsområdena. På så 

sätt har revisorsassistenterna, som gör de stora delarna av granskningen, lättare att komma 

med förbättringar till kunderna och göra ett mer riktigt jobb.  

 

“För de små är ju möjligheterna att kunna hjälpa till mer, att hjälpa till mer men ändå vara oberoende. 

Det ses ju som väldigt positivt från kundens sida. De är samarbetsvilliga och vill hjälpa oss att göra 

rätt och den möjlighet finns inte hos en större revisionsbyrå.” - Revisorsassistent 4 

 

Vidare tror revisorsassistent 4 inte att det föreligger lika många möjligheter i stora 

revisionsbyråer som i små. Han menar på att möjligheten för en byrå i allmänhet kan vara att 

hjälpa kunder mer utan att riskera att förlora sitt oberoende. Det anses däremot snarare vara 

en möjlighet i enbart mindre byråer.  
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4.3 Auktoriserad revisor i liten byrå  

4.3.1 Problem 

Auktoriserad revisor 1 ser ett problem med oberoendet hos auktoriserade revisorer, att de kan 

gå miste om sig själva. Med detta menas att de inte kan bli revisorer för klienter de tidigare 

anlitat för tjänster i privatlivet, vilket leder till att de måste överlåta uppdraget till någon 

utanför byrån. Då får inte heller någon av kollegorna på byrån ta sig an uppdraget då det kan 

skapa en jävsituation. Ett problem för auktoriserade revisorer skulle även kunna vara att 

förlora oberoendet för att de ofta utsätts för situationer som kan påverka oberoendet. Han 

anser däremot att just den auktoriserade revisorn har jobbat så pass länge att den blivit ställd 

inför de vanliga problemen och således har mer erfarenhet till att säga nej.  

 

“Jag ska bygga ett fritidshus. Problemet är att jag vill anlita en byggarbetare som jag har förtroende 

för, men där är jag revisor.” - Auktoriserad revisor 1 

 

Auktoriserad revisor 2 ser problem med oberoendet i det revisorer pratar minst om, att det är 

kunden som betalar lönen. Han menar på att det är ett dilemma att alltid granska kritiskt när 

för tuff granskning riskerar att kunden väljer bort en. Han tror också att det är de 

auktoriserade revisorerna som har svårast att bibehålla oberoendet med bakgrund i att de har 

mer kontakt med kunden än revisorsassistenterna. Den auktoriserade revisorn är ytterst 

ansvarig för ett uppdrag och får därför också handskas med alla problem.  

 

“Man kommer ju inte ifrån att det största hotet mot vårt oberoende är det vi pratar minst om, att det är 

kunden som betalar vår lön” - Auktoriserad revisor 2 

 

Synen på oberoende hos en mindre byrå kan göra att det dyker upp problem som inte finns på 

större byråer. Oberoendefrågorna tas inte lika hårt på i en mindre byrå. Han menar på att 

anställda i mindre byråer är mer kompis med kunderna och därav ökar risken för 

vänskapshot. På så sätt tror auktoriserad revisor 2 också att det är de små revisionsbyråerna 

som har flest problem med oberoendet. Det grundar sig i att mindre byråer har tätare 

relationer till sina kunder och förväntas vara mer flexibla gällande regleringar.  
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4.3.2 Möjligheter 

Auktoriserad revisor 1 ser möjligheter i problemen för auktoriserade revisorer. Problemet 

som grundar sig i att de inte får göra personliga affärer med kunder skapar möjligheten att de 

aldrig hamnar i problem. De kan aldrig hamna i den position då någon har en hållhake på 

dem om de är fullständigt oberoende. Hos stora byråer finns det fler anställda, vilket gör att 

fler personer drabbas av en specifik anställds kontaktnät, då de inte får anlita kunder som 

tidigare bidragit med personliga tjänster. För revisorerna i små byråer skapas det istället en 

möjlighet att kunna ta sig an fler uppdrag då det föreligger lägre risk, på grund av färre 

anställda, att hamna i en oberoendesituation. En problematik som finns hos stora byråer anses 

därmed vara en möjlighet för små revisionsbyråer och revisorerna i dessa. Däremot tror 

auktoriserad revisor 1 att de större byråerna har fler möjligheter då de har en kvalitetskontroll 

som undviker problemsituationer, vilket inte finns hos mindre byråer. Möjligheten är att 

byrån kan fortsätta jobba utan att få ett smutsigt namn. 

 

Auktoriserad revisor 2 menar på att arbetet blir enklare att utföra och gör det möjligt att agera 

fullt ut, när oberoendeproblemet inte föreligger. Det gäller bara att vara helt oberoende. Det 

skapar även möjligheten att upplevas som en mer trovärdig revisor. Det faktum att vara helt 

oberoende gör att omgivningen uppfattar en revisor som seriös och professionell. Han tror 

också därför att det är auktoriserade revisorer som generellt sett har flest möjligheter med 

oberoendet, då deras arbetsuppgifter berör dessa situationer mer till skillnad från 

revisorsassistenternas.  

 

“Möjligheterna är att man kan agera. Om man inte behöver bry sig om oberoendet kan man agera fullt 

ut som man ska göra enligt boken och ställa höga krav och rapportera brister. Då jobbar man som man 

ska jobba och behöver inte anstränga sig för att vara kunden till lags.” - Auktoriserad revisor 2 

 

Auktoriserad revisor 2 har svårt att se möjligheter hos mindre byråer. Han tror att ju större 

byrån är, desto försiktigare är de med oberoendet, vilket beror på att de stora byråerna har 

andra system för att följa rutiner. Det menar han på kan skapa möjligheten för revisorerna i 

stora byråer att agera tufft i enlighet med oberoendet. Eftersom stora revisionsbyråer tydligt 

följer boken och jobbar efter oberoendereglerna i större utsträckning antyder auktoriserad 

revisor 2 att det genererar en mer seriös revision. Det skapar en möjlighet då en revision i 

slutändan bottnar i att kunden ska känna sig trygg.  
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4.4 Auktoriserad revisor i stor byrå 

4.4.1 Problem 

Auktoriserad revisor 3 tror att oberoendet upplevs olika beroende på kompetens, främst ur 

kundaspekten. Auktoriserade revisorer frontar sig själva och har i många fall kontakt med 

ägaren, vilket påverkar oberoendet och kan skapa problem. Vidare menar han på att 

oberoendet blir aktuellt när rådgivningsfrågor uppstår och då är det viktigt att veta vad som 

får göras och inte göras. Det lyfter han som ett problem med oberoendet eftersom 

auktoriserade revisorer ska vara oberoende, men samtidigt också rådgivare och tjäna pengar 

på det de gör.  

 

“Problemet är motsägelsen med revision, vi är konsulter och kvalitetssäkrade auktoriserade revisorer. 

Vi ska vara superoberoende men samtidigt vara rådgivare och tjäna pengar på det vi gör och hela 

tiden vara konsulter. Det är det som blir motsägelsefullt.” - Auktoriserad revisor 3 

  

Som problem med oberoendet för auktoriserade revisorer lyfter auktoriserad revisor 3 

aspekten med att dra in egna kunder. Oberoendet begränsar de auktoriserade revisorerna att 

själva ta uppdrag om de känner kunden, vilket tvingar dem att lämna över uppdraget till 

någon annan. Problemen med oberoendet för stora byråer kan vara att revisorerna känner sig 

begränsade i vilka uppdrag de får ta sig an. Oberoendereglerna tvingar dem att släppa in 

andra aktörer på sina uppdrag. Han menar däremot på att det finns problem i mindre byråer 

som de stora inte har. Ett exempel på detta är vänskapshotet, vilket innebär att anställda på 

mindre byråer är mer benägna att bli kompis med kunderna. Han anser i allmänhet att små 

och stora revisionsbyråer har olika problem med oberoendet, vilket gör det svårt att säga 

vilken byrå som har flest problem.  

 

Problemen med oberoendet baserat på sin kompetens säger auktoriserad revisor 4 är att de 

auktoriserade revisorerna inte får hjälpa sina kunder. Istället tvingas de lämna över uppdragen 

till en annan byrå eller konsult. Auktoriserad revisor 4 menar på att det troligtvis finns olika 

problem med oberoendet utifrån revisionsbyråns storlek och nämner att de själva har många 

stora företag där de inte får leverera extratjänster, vilket är en allmän problematik för de stora 

revisionsbyråerna. Däremot finns det också problematik för små byråer. Med färre anställda 

blir det svårare att undvika oberoendefrågor när det inte finns lika många medarbetare som 

kan ta över uppdrag. 
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4.4.2 Möjligheter 

Möjligheterna med oberoendet för auktoriserade revisorer anser auktoriserad revisor 3 vara 

den kvalitetsstämpel som de kan sätta på klientens årsredovisning. Han menar på att det är 

den som ger status på revisorsyrket. Ytterligare en möjlighet för auktoriserade revisorer är att 

de besitter mer kunskap om regelverket inom yrket vilket gör deras arbete mindre riskfyllt. 

Flest möjligheter med oberoendet tror han däremot finns hos revisorsassistenterna eftersom 

de inte har någon titel att förhålla sig till. Auktoriserad revisor 3 ser möjligheter med 

oberoendet för stora revisionsbyråer. De har fler tjänster att sälja som inte beror av 

revisionsoberoendet, exempelvis skatt, corporate finance och redovisning. Dessa kan de sälja 

till vem som helst utan att bli begränsade av oberoendereglerna. Eftersom de mindre byråerna 

har färre anställda föreligger inte denna möjlighet i samma utsträckning.  

 

“Att man blir begränsad kan kännas som ett problem, men för att branschen ska ha legitimitet och ett 

gott rykte så är oberoendet superviktigt, och då är det ju en möjlighet.” - Auktoriserad revisor 3  

 

Auktoriserad revisor 4 menar på att regelverket är en möjlighet för de auktoriserade 

revisorerna. Hon antyder att om regelverket följs, möjliggör det att faktiskt bibehålla 

oberoendet och således kunna fortsätta arbeta som auktoriserad revisor. Vidare menar hon på 

att flest möjligheter bör falla på de som har störst erfarenhet, det vill säga de auktoriserade 

revisorerna. Hon motiverar det genom att de lättare kan se vilka möjligheter som finns, vad 

de får hjälpa kunderna med och dessutom känner till hela regelverket.  

 

“Hos oss, när vi är en sådan stor byrå, har vi alltid medarbetare som kan hjälpa till så man inte hamnar 

i sådana oberoendefrågor. Att vi själva inte får göra redovisningar utan det måste vara någon utanför 

revisionsteamet. På lite mindre byråer kan det bli lite svårare.” - Auktoriserad revisor 4 

 

Möjligheterna med oberoendet utifrån revisionsbyråns storlek antyder hon kan vara olika. De 

stora byråerna har många medarbetare och därmed större möjligheter att ha mer 

spetskompetens inom de olika affärsområdena. Å andra sidan nämner hon att på en liten byrå 

kan det vara lättare att hålla ihop kundteam kring en revision och rådgivning. Avslutningsvis 

menar hon däremot på att flest möjligheter föreligger hos de stora revisionsbyråerna för att de 

har fler anställda som gör att de kan undvika att förlora uppdrag.  
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5 Diskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras de empiriska resultaten. Först redogörs det för hur kompetens 

påverkar problem och möjligheter med oberoendet, för att sedan gå över till hur 

organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter och följaktligen avsluta med hur 

problem och möjligheter påverkas när kompetens och organisationsstorlek samspelar med 

varandra. Diskussionen förs utifrån det teoretiska ramverket.  

 

5.1 Hur kompetens påverkar problem och möjligheter med oberoendet 

Inom revisorsyrket anses experterna, det vill säga de auktoriserade revisorerna, ha flest 

problem med oberoendet. Kundkontakten ses ofta som det huvudsakliga problemet till det. 

Anledningen till att just kundkontakt anses vara en av de betydande faktorerna till påverkad 

oberoendeställning kan vara för att de auktoriserade revisorerna lätt utvecklar 

vänskapsrelationer till kunderna. I enlighet med tidigare forskning framstår det att rådgivning 

och kontakt med klienter är ett krav inom yrket. Det är samtidigt riskfyllt då revisorerna kan 

ha för nära kontakt eller ge för långtgående råd till kunderna och därmed kan de anses vara 

jäviga (Cassel, 1996, ss. 124-125). Eftersom auktoriserade revisorer utsätts för så pass många 

oberoendefrågor i sitt dagliga arbete kan det tänkas att oberoendeställningen någon gång 

riskerar att fallera. Det skulle kunna skapa ett problem i sig, att ju mer någon exponeras för 

ett problem, desto lättare är det att ge vika för det. I enlighet med det problemet, ger det 

snarare motsatt effekt för de avancerade nybörjarna, vilket inom revisorsyrket är 

revisorsassistenterna. De ställs inte inför den täta kundkontakt som de auktoriserade 

revisorerna gör. Istället är stora delar av deras arbete redan förutbestämt enligt lagboken. 

Tidigare litteratur menar på att regelverket skapar möjligheter för revisorsassistenterna att 

göra sitt jobb fullt ut, då reglerna finns till för att deras arbete aldrig ska behöva ifrågasättas 

(Cassel, 1996, s. 119). Till skillnad från de auktoriserade revisorerna har revisorsassistenterna 

inte heller en titel att förhålla sig till och löper därför inte samma risk att åka fast om något i 

deras arbete skulle bli fel. En möjlighet som skapas ur deras förutbestämda arbete är att 

lättare kunna utföra ett korrekt jobb, vilket kan spela en viktigt roll för yrket då det ofta är 

deras arbete som ligger till grund för den slutgiltiga revisionen (Herrbach, 2005).  
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Det kan ifrågasättas om det som är förutbestämt för revisorsassistenter, vilket de 

auktoriserade revisorernas arbete inte är, kan göra det svårare för auktoriserade revisorer att 

utföra sitt arbete korrekt. De auktoriserade revisorerna kan istället ofta utsättas för 

påtryckningar och hot från sina klienter som påverkar deras arbete och gör det bristfälligt 

(Cassel, 1996, s. 128). Däremot är de auktoriserade revisorerna medvetna om detta problem, 

vilket gör att de har tillräcklig erfarenhet för att kunna motstå press och således ha 

möjligheten att vara hårda i sin granskning och skapa en bättre revision. Auktoriserade 

revisorer anses redan från början ha en erkänd professionell kompetens, vilket grundar sig i 

att följa lagboken (Cassel, 1996, s. 118). Det sammanfaller även med ytterligare litteratur 

som påstår att personer som ligger på en expertnivå besitter egenskaper som förmågan att 

rationalisera och bibehålla självkritik (Thomas och Kellgren, 2017). Auktoriserade revisorer 

kan då anses som mer rationella och självkritiska än revisorsassistenterna och erkänner därför 

också samt bearbetar de problem som revisorsassistenterna gärna förbiser.  

 

“Det blir mycket lättare att rapportera tufft och ställa krav på kunderna och skriva orena 

revisionsberättelser om man känner sig helt oberoende. Det blir lättare att göra sitt jobb.” - 

Auktoriserad revisor 2 

 

De auktoriserade revisorernas medvetenhet om vikten i att vara fullständigt oberoende gör att 

det kan sättas en kvalitetsstämpel på deras arbete samt att de kan upplevas som trovärdiga. 

Denna kvalitetsstämpel anses enligt tidigare forskning vara av stor vikt för revisorerna i deras 

yrke då det inger ett förtroende gentemot deras klienter (Carrington, 2010; Cassel, 1996, s. 

118). Den tillit och de privilegier som ges till auktoriserade revisorer från samhället kan 

grunda sig i denna uppfattning om att de är trovärdiga och “proffs” inom yrket (Herrbach, 

2005). Det kan därför också vara extra viktigt för just auktoriserade revisorer att tillvarata 

deras möjligheter med oberoendet, då försummelser av deras oberoende kan göra att de 

förlorar sin status. 

 

I motsats till auktoriserade revisorer som har stor yrkeserfarenhet, har inte revisorsassistenter 

lika stor kännedom om oberoendet. Eftersom revisorsassistenter inte jobbar lika nära 

oberoendet kan det tänkas att de inte är tillräckligt insatta i ämnet för att förstå begreppet. 

Tidigare litteratur instämmer med att en situation måste ha upplevts tillräckligt många gånger 

för att kunna se ämnet ur olika synvinklar (Dreyfus, 2004). Det kan därav vara ett problem 

med oberoendet för revisorsassistenter, att de helt enkelt inte har tillräckligt mycket inblick. 
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Detta leder till en ytterligare problematik då revisorsassistenter utgör basen i ett 

revisionsutlåtande (Herrbach, 2005). Det kan tänkas att de bör vara mer insatta i 

oberoendefrågor, som av flera intervjupersoner påpekats vara en grundpelare för branschen, 

då misslyckandet av arbete hos revisorsassistenter kan medföra betydande revisionsfel 

(Herrbach, 2005). Det skulle alltså kunna tänkas att revisorsassistenternas bristfälliga kontakt 

med oberoendet kan påverka revisionen i helhet på ett negativt sätt eftersom de inte vet vad 

de får göra och inte får göra.  

 

Den oro som enligt litteraturen uttryckts över problem som uppstått hos de auktoriserade 

revisorer, skulle istället kunna appliceras på revisorsassistenterna. Teorin grundar sig i en 

“check box”-mentalitet, att ett arbete endast handlar om att genomföras (Lambert och 

Agoglia, 2011). Det ligger i enlighet med teorin om avancerade nybörjare och att de ser 

situationer som en övergripande lista av uppgifter som behöver slutföras (Thomas och 

Kellgren, 2017).  

 

“Jag ser inte så många problem med oberoendet för vi har inte inte så mycket kundkontakt. Jag har ett 

arbete och kör igenom det.” - Revisorsassistent 1 

 

Revisorsassistenterna menar på att deras arbete är så pass förutbestämt att målet enbart är att 

det ska bli gjort. Det ifrågasätter om de, snarare än auktoriserade revisorer som det påståtts 

enligt litteratur, fokuserar för mycket på att genomföra arbetet istället för att finna rätt 

slutsatser (Knechel, 2007). Ett sådant synsätt på sitt arbete skapar ett problem med 

oberoendet då det kan åsidosättas och inte behandlas fullt ut, just för att revisorsassistenterna 

vill köra igenom sitt arbete enligt förutbestämda ramar. Det problemet skulle kunna ha sin 

bakgrund i tidigare litteraturs påstående om att revisorsyrket som helhet har blivit en praxis 

och att normen är att revisorer ska agera i syfte att följa regler (Catasús, Hellman och 

Humphrey, 2013, s. 10).  
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5.2 Hur organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter med 

oberoendet 

Teorin om att organisationsstorlek i sig inte ansvarar för skillnader mellan företag, utan att 

det snarare är faktorer som organisationsstruktur och resurser (Nordlöf, Wijk & Westergren, 

2015) kan skapa problem inom revisorsyrket. Det har påvisats att skillnaden i struktur och 

resurser påverkar hur revisorerna förhåller sig till oberoendet. Det blir problematiskt då 

oberoendefrågor inom revisorsyrket bör behandlas lika av alla. Alla revisionsbyråer har 

samma regler att förhålla sig till och därmed borde inte arbetet skilja sig åt. När det väl 

skapas en skillnad i arbetet kan det ifrågasättas vilka som jobbar på det sätt som anses vara 

mest rätt och i enlighet med oberoendereglerna. Finns det någon byrå som bryter mot 

reglementet gällande oberoendet? Det är en fråga som är svår att svara på, men som bör 

beaktas och ses över eftersom oberoendearbetet kan skilja sig rejält beroende på byråstorlek. 

Ofta samspelar problem och möjligheter med varandra vad gäller just organisationsstorlek 

eftersom en möjlighet för en stor byrå blir ett problem för den lilla och vice versa. Detta kan 

bero på att revisionsbyråer har så pass förutbestämda regleringar som måste följas, men att 

storleken på byråerna genererar motsatta synsätt och att arbetet samt kunderna även skiljer 

sig åt.  

 

En uppfattning av små revisionsbyråer är att de har tätare kundkontakt än stora byråer. Det 

kan skapa möjligheten att erbjuda kunder relationsbaserade fördelar, vilket i sin tur kan 

innebära mer nöjda och återkommande kunder. På så sätt genererar det uppdrag åt både 

auktoriserade revisorer och revisorsassistenter. Det skulle kunna grunda sig i teorin om att 

nära arbetsförhållanden skapar en mer familjär miljö och en mindre klyfta mellan olika 

arbetsroller (Josefy et al., 2015; Saridakis, Muñoz Torres och Johnstone, 2013; Tsai, Sen-

Gupta och Edwards, 2007). Det kan även göra att kunderna har högre nöjdhet hos de mindre 

byråerna, precis som att medarbetares arbetskvalitet är större i små organisationer på grund 

av detta (Storey et al., 2010). Nära vänskapsrelationer med kunder ökar däremot risken för att 

revisorerna ska bli jäviga i sin granskning och således förlora oberoendet, vilket är ett 

problem för revisorerna i mindre byråer. Större byråer är istället mer resistenta mot press från 

kunder och kan bibehålla en högre opartiskhet (Bakar, Rahman och Rashid, 2005), vilket ses 

som en möjlighet. Utöver det har stora revisionsbyråer fler kvalitetskontroller vilka 

underlättar att undvika problemsituationer. Dessa kontroller kan säkerställa att revisorerna är 

fullständigt oberoende och kan leda till att de uppfattas som mer seriösa och professionella 
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inom yrket jämfört med revisorer på mindre byråer. Små byråer har inte lika uppstyrda 

rutiner och strikta system, vilket kan påverka deras arbete med oberoendet negativt. Det 

problemet kan grunda sig i resurstillgångar, då små revisionsbyråer inte har samma 

möjligheter till att arbeta med modern teknik och ha ett stort antal anställda. Det stämmer 

överens med litteraturens uppfattning om att små organisationer ofta står inför 

resursbegränsningar (Patel och Cardon, 2010). På så sätt kan oberoendet lättare rubbas i små 

byråer då det inte kan granskas lika noga, samt att revisorerna går miste om kunskapsutbyte 

och hjälp på grund av bristen på anställda. Den platta strukturen hos små byråer skulle även 

kunna begränsa karriär- och kompetensutvecklingen hos de anställda revisorerna (Josefy et 

al., 2015). I motsats till det har större byråer lättare att bibehålla uppdrag, då byrån besitter 

fler anställda och det går att lämpa över uppdrag till kollegor. Det genererar mer arbete till 

revisorerna och således högre lön. Mängden resurser är helt enkelt större i stora byråer, vilket 

också kan skapa möjligheter till utveckling inom karriären och chanser till formella 

utbildningar (Forth, Bewley och Bryson, 2006; Kyndt och Baert, 2013; Josefy et al., 2015). 

Dessa resurser skulle kunna bidra till att ju större revisionsbyrån är, desto högre nivå av 

oberoende besitter revisorerna (Bakar, Rahman och Rashid, 2005).  

 

Trots bristen på resurser i små byråer har möjligheter identifierats. De är inte lika hårt 

granskade som stora byråer och kan därigenom hjälpa kunden i högre utsträckning utan att 

förlora sitt oberoende. I stora byråer anses begränsningen i vilka uppdrag som revisorerna får 

acceptera vara det främsta problemet med oberoendet. Oberoendereglerna gör att revisorerna 

inte får hjälpa till inom samtliga affärsområden, vilket gör att de tvingas att släppa in andra 

aktörer och på så sätt lämna över uppdrag till konkurrenter. Detta behöver inte små byråer 

göra lika ofta. Däremot skulle det kunna ifrågasättas om kontrollen i de små byråer går till på 

rätt sätt eller om gränserna blir mer lösa och reglerna om oberoende inte tas på lika stort 

allvar. Arbetar de små byråerna fortfarande fullständigt oberoende? Har de enbart en mer 

avslappnad syn på det, eller förlorar de oberoendet?  
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5.3 Hur problem och möjligheter påverkas när kompetens och 

organisationsstorlek samspelar 

Det är möjligt att se att vissa samspel mellan organisationsstorlek och kompetens kan 

generera problem och möjligheter. För auktoriserade revisorer i små byråer kan oberoendet 

bli extra problematiskt eftersom auktoriserade revisorer i allmänhet har mycket kundkontakt 

och att små byråer föredrar nära relationer. Det kan göra att de lättare förlorar sitt oberoende 

än auktoriserade revisorer på större byråer på grund av motivet att de försöker tillfredsställa 

sina kunder i högre utsträckning. Det skulle i sin tur kunna innebära att de auktoriserade 

revisorerna förlorar tillförlitligheten och den status de besitter. Därmed är det lättare för 

auktoriserade revisorer i stora byråer att bibehålla oberoendet och således få en starkare 

kvalitetsstämpel eftersom de har striktare regleringar och kontroller. Samtidigt kan för hård 

granskning göra att de auktoriserade revisorerna i stora byråer förlorar uppdrag, vilket i 

motsatt fall innebär att de auktoriserade revisorerna i mindre byråer har lättare att bibehålla 

sina kunder eftersom granskningen inte är lika hård och relationerna är närmre.  

 

Det föreligger ett problem med att i princip ingen av revisorsassistenterna eller auktoriserade 

revisorerna, oavsett revisionsbyråns storlek, har reflekterat över möjligheterna med 

oberoendet inom revisorsyrket. Det är en fråga som är svår att svara på även när den tas upp 

för diskussion. Det kan därför konstateras att revisorerna inte har analyserat alla aspekter med 

oberoendet och därmed inte heller sitt yrke. Hade oberoendet reflekterats över ur en positiv 

synvinkel i syfte att finna möjligheter, hade det kunnat upptäckas andra perspektiv som 

revisorer kan dra nytta av. Det kan därför ifrågasättas om revisorer enbart jobbar med 

oberoendet som en självklarhet, i enlighet med problematiken att revisorsyrket blivit en 

praxis som enbart följs utan att utnyttja kompetensen och vidare möjligheter (Catasús, 

Hellman, Humphrey, 2013, s.10). Det skulle möjligtvis kunna skapa ett tunnelseende i att det 

enda som fokuseras på är att oberoendet måste uppfyllas. Där går revisorerna miste om stora 

delar av oberoendet som kan upptäckas om det reflekteras över vad som faktiskt görs och 

vilken vinning det kan ge för revisorerna i slutändan.  

 

Avslutningsvis är det däremot svårt att finna större, påtagliga kombinationer av kompetens 

och organisationsstorlek i studien som gör att det uppkommer problem eller möjligheter med 

oberoendet. Snarare uppkommer dessa enbart utifrån en specifik kompetens respektive 

organisationsstorlek.   
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6 Slutsats 

 

Följande avsnitt presenterar studiens slutsatser som dras utifrån diskussionen.  

 

Den här studien har undersökt hur revisorns kompetens och revisionsbyråns storlek påverkar 

problem och möjligheter med oberoendet för revisorn. Det har från början upptäckts fler 

problem än möjligheter, främst då revisorer inte tidigare reflekterat över möjligheterna. 

Studien har trots detta lyckats hitta möjligheter när vidare diskussioner förts kring ämnet, 

vilket tyder på att möjligheter finns, bara att de än så länge är oupptäckta.  

 

Studien har identifierat att utifrån kompetens är det främsta problemet för auktoriserade 

revisorer tät kundkontakt, vilket skapar situationer som kan rubba oberoendet. Det 

konkluderas även att det knappt föreligger problem för revisorsassistenterna då de jobbar 

förhållandevis lite med kunder. Istället är deras arbete till stor del förutbestämt, vilket studien 

har upptäckt skapar möjligheten att utföra arbetet korrekt. Ett problem för assistenterna är 

däremot deras bristfälliga erfarenhet. Erfarenheten hos auktoriserade revisorer skapar 

möjligheten att kunna hantera oberoendet och således få en kvalitetsstämpel på sitt arbete.  

 

Studien har funnit att det inte är organisationsstorlek i sig som avgör skillnader i företag, utan 

snarare struktur och resurser. Det har även påvisats att en möjlighet för den ena storleken ofta 

är ett problem för den motsatta storleken. Större byråer har bättre resurstillgångar, vilket 

bland annat gör att revisorernas oberoende striktare kontrolleras. Det har även menats på att 

ju större revisionsbyrån är, desto högre nivå av oberoende besitter revisorerna. Bristen på 

struktur och resurser i små byråer har gjort att det har identifierats fler problem i dessa. Ett 

vanligt problem är att oberoendet kan rubbas då de föredrar nära relationer med sina kunder. 

Den lösa regleringen hos små byråer kan samtidigt skapa möjligheten att erbjuda ett större 

tjänsteutbud utan att förlora oberoendet. Regleringarna i de stora byråerna skapar istället ett 

problem då oberoendet gör att de inte får acceptera vissa uppdrag och därför förlorar kunder. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både kompetens och organisationsstorlek 

påverkar problem och möjligheter med revisorns oberoende.  
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7 Förslag till vidare forskning  

 

I följande avsnitt presenteras förslag på vidare forskning.  

 

Studien har undersökt problem och möjligheter med oberoendet utifrån de två faktorerna 

kompetens och organisationsstorlek. Det kan däremot tänkas att dessa faktorer inte är de enda 

som har en inverkan på problem och möjligheter med oberoendet. Det skulle därför kunna 

vara intressant att undersöka problem och möjligheter med oberoendet utifrån andra faktorer 

som är centrala inom yrket.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att studera möjligheterna med oberoendet mer 

djupgående. Ett tydligt fenomen på intervjuerna var att revisorerna aldrig tidigare hade 

funderat kring möjligheterna med oberoendet. I senare delen av intervjuerna uppkom idéer 

kring möjligheterna med oberoendet efter att de mer djupgående reflekterat över det. 

Intressant var att de fann möjligheter ur de kända problemen med oberoendet, vilket i sig 

illustrerar att det finns möjligheter med oberoendet. Därmed skulle vidare forskning kring 

möjligheter med oberoendet troligtvis vara av betydelse för revisorerna i deras arbete som i 

sin tur hade varit ett led i kunskapsutvecklingen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Vi heter Jessica och Hanna och vår uppsats kommer behandla revisorns oberoende. Vi vill 

först och främst tacka så mycket för att du ville ställa upp på denna intervju. Vår 

forskningsfråga lyder: Hur påverkar revisorers kompetens och deras revisionsbyråers 

organisationsstorlek problem och möjligheter med revisorns oberoende? Dessa begrepp i 

forskningsfrågan kommer nämnas ett flertal gånger under intervjun. Med kompetens menar vi 

titel, det vill säga revisorsassistent eller auktoriserad revisor. Kriterierna för stor och liten 

organisation har undersökts och utifrån det klassas din byrå som en liten/stor byrå.  

 

Eftersom du inte har fått frågorna på förhand vill vi påpeka att det är helt okej att fundera ett 

tag innan du svarar. Detta för att vi ska få en så korrekt bild som möjligt av dina tankar.  

 

Innan vi börjar vill vi fråga dig om det är okej att vi använder oss av ljudinspelning. Vi 

kommer även anteckna men ljudinspelningen är till för att vi ska kunna gå tillbaka till vad 

som sades om vi skulle missa något i våra anteckningar. Det är enbart för oss och kommer 

raderas efter att vi sammanställt allt material.  

 

Ni har rätt att vara anonyma om så önskas. Meddela oss gärna efter uppsatsen så kommer vi 

givetvis respektera det.  

 

Allmänt 

● Kan du berätta kort om din position och uppgift på revisionsbyrån? 

● Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen?  

 

Problem och möjligheter med revisorns oberoende  

Kompetens 

● Hur tror du att oberoendet kan upplevas olika beroende på vilken titel man besitter?  

● Ser du det som ett problem eller en möjlighet?  

 

● Utifrån din titel, vilka problem ser du med att vara oberoende?  

● Utifrån din titel, vilka möjligheter ser du med att vara oberoende? 

 

● Vilken titel tror du har svårast att bibehålla oberoendet och varför? 
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● Vilken titel tror du har flest möjligheter med oberoendet och varför? 

 

● Tror du att du som revisorsassistent/auktoriserad revisor arbetar annorlunda med 

oberoendet jämfört med auktoriserade revisorer/revisorsassistenter? Varför? 

 

Revisionsbyråns storlek 

● Hur tror du att oberoendet kan upplevas olika beroende på revisionsbyråns storlek?  

● Ser du det som ett problem eller en möjlighet? 

 

● Utifrån revisionsbyråns storlek, vad finns det för olika problem med oberoendet? 

● Tror du att en liten eller stor revisionsbyrå har flest problem med oberoendet hos 

revisorn? 

 

● Vad för olika möjligheter med oberoendet kan det finnas beroende på revisionsbyråns 

storlek? 

● Vilken storlek på revisionsbyrån tror du har flest möjligheter med revisorns 

oberoende?  

 

● Hur arbetar din revisionsbyrå för att eliminera problemen med oberoendet?  

● Hur strävar din revisionsbyrå mot möjligheterna med oberoendet?  

 

  

 

 


