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Sammandrag 
 

I denna utredning har vi undersökt hur beroendeproblematiken påverkat regler och 

professionalism inom revisorsyrket på de större revisionsbyråerna. Vi har genom teori och 

intervjuer sökt klargöra yrkesattribut, samband, risker och förebyggande åtgärder mot den 

enskilde revisorn, samt dennes revisionsbyrås beroende gentemot klient. Vi har från 

respondenterna stött på överensstämmande uppgifter gällande hot såsom ekonomiskt 

beroende, alltför informella kundrelationer, tilltagande konkurrens och tung arbetsbörda, 

vilken riskerar att gå ut över revisionsarbetets oberoende. De förebyggande åtgärderna som 

revisionsbyråerna använder sig av för att stävja beroendehot är lagarbete, utbildning, 

avgränsade arbetsuppgifter, kontrollfunktioner. Vi har kommit fram till att den analytiska 

förmågan hos revisorn är viktig i sammanhanget och kan komma att få utökad betydelse i 

förlängningen. Vi har sedan ställt frågan hur de stora revisionsbyråernas utökade 

konsultverksamhet har påverkat branschens fokus på lönsamhet. Vi ser en fortsatt expansion 

av konsulttjänsternas lönsamhet som en andel av branschens aggregerade intäkter. Teoretiker, 

yrkesmän och lagstiftare arbetar konsekvent med att utforma ett praktiskt regelverk, vilket 

bland annat omfattar den oberoendeproblematik som vi har behandlat. Ett stort problem är att 

behålla jämvikt mellan lönsamhet och oberoende i en bransch som är så pass föränderlig. 

 

Nyckelord: Oberoende, Konsulttjänster, Big 4, Affärsmässighet, Professionalism 
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1. Introduktion 
Revision är en form av institution som utgör en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle 

(Bayou et al 2011; Wallerstedt 2009; Bazerman et al 1997). Johansson et al (2005) anser att 

revisorn har en attestfunktion i samhället. Med andra ord menar författaren att revisorns 

centrala uppgift är att ge sin attest till att de finansiella rapporterna är korrekta, samt att 

förvaltningen av bolaget skötts väl.  

Annorlunda uttryckt är revision ett verktyg för att övertyga eller försäkra allmänheten om att 

de kapitalistiska företagen, förvaltningen av företaget och kapitalmarknaden inte är korrupta 

(Sikka, 2009a; Bazerman et al 1997). I en osäker värld förväntas revisorerna erbjuda och 

producera en slags komfort genom att objektivt försäkra intressenterna om att företagets 

räkenskaper är korrekta. Således är revisorn en form av trygghet för alla som har ett 

ekonomiskt intresse i företaget (Sikka, 2009a; Carrington, 2010).  

Revision har fått en ökad betydelse i samhället. Detta beskrivs enligt vissa forskare som ett 

uttryck för den ökade närvaron av osäkerhet som kännetecknar det postmoderna samhället 

(Carrington, 2010). Följaktligen har behovet av tillförlitlig information om företagets 

verksamheter, ställning och resultat ökat (Johansson et al 2005).  

För en kort tid sedan uppdagades revisionsskandalen i Säkerhetskoncernen, Panaxia. 

Dåvarande revisor från revisionsbyrån PwC tvingades av den dåvarande VD:n att sluta. Skälet 

var att revisorn ställt för besvärliga frågor, om var företagets pengar kom ifrån. Detta visar att, 

revisorns ifrågasättande går i linje med integritet och oberoende. Samtidigt visar detta också 

att revisorer utsätts för försök till nedtystning och övertalning. Om revisorn inte kan vara stark 

nog att motstå detta, faller hela konceptet med att ha en revisor (www.svd.se, b).  

Med hänsyn till detta exempel som påvisar att revisorn ifrågasatt de granskade rapporterna, så 

uppdagas trots allt exempel på revisorer som knappast verkar vara ifrågasättande, 

självständiga eller opartiska (Wyatt, 2004). Om revisorer dessutom utöver sin roll som revisor 

säljer särskilda tilläggstjänster för omfattande summor till klient, uppkommer en möjlighet att 

betvivla revisorns oberoende (Carrington, 2010). 

Forskning pekar på att revisorn har svårt att ifrågasätta företagsledningen, eftersom revisorn 

är utsedd av företaget. Även fast det är aktieägarna på årsstämman som utnämner revisorn, är 

det viktigt för revisorn att bevara en god relation till företagsledning och styrelse, om han eller 

hon vill bli återvald som revisor på nästa årsstämma (Carrington, 2010; Bazerman et al 1997; 

Bazerman et al 2002). Till exempel i linje med detta menar Bayou et al (2011) att 

företagsledningens har makt över revisorn och revisorns viljestyrka att motsätta sig 

oegentligheter inom de reviderade företaget är svag. 

Aktiebolagslagen föreskriver att en revisor ska agera i enlighet med god revisionssed, vilket 

innebär ett ansvar i förhållande till bolaget, ägare och samhället. Ansvaret innebär icke desto 

mindre en skyldighet att agera, om han eller hon misstänker att vederbörande inom det 

reviderade bolaget gjort sig skyldig till allvarliga brott (Ramberg, 2012). 

http://www.svd.se/
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Det finns ett dilemma eftersom revisionsbyråerna eller revisorerna måste ta till vara 

aktieägarnas intressen samtidigt som företagsledningen ska bli nöjd. Denna motstridighet gör 

att revisorn eller revisionsbyrån befinner sig i en svår situation, som oberoende aktör 

(Diamant, 2004). 

Wallerstedt (2009) anser att oberoendefrågans karaktär och dess förbindelse till revisorsyrkets 

dilemma, med varierande och vaga förväntningar från olika intressentgrupper, gör att ämnet 

aldrig förlorar i aktualitet i debatten. Under senare tid har dock intresset för frågor kring 

revisorns oberoende ökat i och med att näringslivets komplexitet tilltagit och 

företagsskandaler uppdagats (FAR, 2006).  

De eskalerade kraven på revision, samt den ökade efterfrågan och konkurrensen på 

revisionsbyråernas kompetens inom andra områden, har lett till framväxten av några få stora 

revisionsbyråer. Den internationella revisionsbranschen domineras av fyra revisionsbyråer. 

Dessa är KPMG, Ernst & Young, PwC och Deloitte. Dessa brukar beskrivas som ”the Big 

Four”. Beteckningen är en bild av dessa företags storlek ur ett globalt perspektiv (Carrington, 

2010). 

Konsultavdelningar inom revisionsbyråer har på senare tid blivit något av en kassako ifråga 

om arvoden och tillväxt (Suddaby et al 2009). Detta har lett till att oberoendefrågan fått ett 

större uppsving i debatten, eftersom ett argument mot att revisorer säljer konsulttjänster till 

sina klienter är att de kan bli partiska till följd av dessa intäkter och snarare än att riskera 

intäkterna från konsulttjänsterna acceptera utsagor i klientens årsredovisning, vilket de annars 

inte skulle ha accepterat (Carrington, 2010; Suddaby et al 2009; Diamant, 2004; Sikka, 2009).  

Skälen till varför revisorer får ägna sig åt denna typ av extratjänst till sina klienter är att 

revisorn på detta sätta skaffar sig bättre förståelse för klientens verksamhet, vilket är en 

förutsättning för revisionens kvalitet (Eilifsen, 2010; Moberg, 2006; Gendron, 2002; 

Carrington, 2010).  

Ett annat argument är att revisionsbyråerna kan erbjuda ett större värde till klienten eftersom 

tjänsten kan utföras kostnadseffektivt på grund av revisionsbyråerna redan etablerade insyn i 

det reviderade företaget i samband med revisionsarbetet (Carrington, 2010; Diamant, 2004; 

Eilifsen, 2010).  Carrington (2010) förklarar att anledningen till att revisorerna får ägna sig åt 

konsulttjänster är för att de är oberoende, samtidigt som själva utförandet av sådana tjänster är 

en av de viktigaste saker som kan negligera oberoendet. 

I början av 2012 lade EU-kommissionen fram tuffare förslag till nya regler om revisorer och 

revision för att bland annat öka den finansiella stabiliteten, stärka revisorns oberoende och 

öka kvalitén på revisionen. Detta gav bränsle till debatten om revisorernas oberoende. Om 

förslaget skulle träda i kraft innebär det ett totalförbud för revisionsbyråerna att tillhandahålla 

sidotjänster utöver revisionstjänster till revisionsklienter. Revisionsbyråer över en viss storlek 

kommer förbjudas att tillhandahålla tjänster utöver revisionstjänster överhuvudtaget 

(www.ekonomisverige.se). 
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Wyatt (2004) listar bland annat de klassiska anledningarna till att oberoende brister; girighet, 

konsulttjänster vilka äventyrar oberoendet, att en alltför informell relation tillåts uppstå 

gentemot klient och försök till att hjälpa en klient med att kringgå redovisningsstandard.  

1.1 Frågeställning & syfte 

Hoten mot revisorns oberoende är många och omdebatterade. Som vi beskrivit i 

introduktionen finns det skäl att ifrågasätta revisorns oberoende. Det kan vara intressant att 

utreda hur revisionsbyråerna och dess revisorer resonerar när de kommer till oberoendefrågor. 

Forskningsområdet är förvisso omskrivet inom tidigare forskning, men vår studie profilerar 

sig på så sätt att den begränsar sig till tre större revisionsbyråer i Uppsala. 

Syftet med studien är att ta reda på hur revisorer på Big 4 revisionsbyråer upplever hotens 

inverkan på oberoendet samt vilka strategier revisionsbyråerna implementerar för att begränsa 

dessa. Utifrån detta söker vi bilda en uppfattning om problemet och reflektera över 

förebyggande åtgärder och eventuella lösningar. Studiens syfte är intressant ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom revisionens oberoende funktion är en viktig 

samhällsinstans. Eftersom studiens syfte är att utreda hur revisorerna uppelever hotens 

inverkan på oberoendet anser vi att det är viktigt att gå igenom de hot som finns, detta gör vi i 

teoriavsnittet genom en granskning av lagstiftning och tidigare forskning. Vi vill klargöra att 

vi inte söker styrka någon hypotes utan endast utreda problemet genom att undersöka hur 

problemet uppfattas av yrkesverksamma revisorer. Våra frågeställningar styrks av teori som 

påvisar olika hot för partiskhet i förhållandet till klient. 

Vår första fråga i studien är, ”Hur upplever revisorer på en Big 4 revisionsbyrå vad för olika 

hot har för inverkan på oberoendet?”. 

En del av studien är att se över de tillgängliga regler och verktyg som tillhandahålls av 

revisorer i deras praktiska arbete för att försäkra sin oberoende ställning. Alltså på vilket sätt 

en revisionsbyrå använder sig av strategier för att parera dessa hot och för att försäkra sig om 

att de följer lagen samt garanterar revisionens oberoende.  

De förebyggande åtgärder vilka vi syftar på, ska ha gemensamt att de tillsammans utgör en 

barriär mot de risker för partiskhet eller oegentlighet som kan uppstå i samband med 

revisionsarbetet. 

Den andra frågan vi ställer blir således; ”Vilka förebyggande åtgärder använder en revisor 

för att förebygga risken för beroende gentemot klient?”. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1  Hoten mot revisorns oberoende 
Eilifsen et al (2010) skiljer oberoendet mellan synbart oberoende och faktiskt oberoende. Det 

synbara oberoendet syftar till huruvida revisorn uppfattas som oberoende av andra. Ifall 

revisorn inte uppfattas som oberoende av användaren av revisionen är således revisorn inte 

heller synbart oberoende. Carrington (2010) påpekar till exempel att professionellt 

framträdande är viktigare än själva kvaliteten av revisionen. I linje med Carrington (2010) 

påpekar Power (2003) att den professionella utstrålningen är viktig för revisorer. Detta beror 

på att intressenterna har svårigheter att bedöma vad som är bra eller dålig revision. En annan 

förklaring är att revisorsyrket har en liten kunskapsbas, vilket gör att de måste kompensera 

detta genom yttre attribut (Carrington, 2010). Istället måste intressenterna ta hänsyn till andra 

faktorer som till exempel om revisorn uppträder professionellt eller inte (Power, 2003). Detta 

kan ses som argument för att förklara hur viktigt det synbara oberoendet är för revisorer. 

Faktiskt oberoende syftar till de förhållanden som revisorn har till sig själv det vill säga det 

professionella omdömet att agera som en kritisk individ med integritet och objektivitet även 

fast andra inte anser honom/henne som oberoende (Eilifsen et. 2010; Carrington, 2010). 

Diamant (2004) menar dock att det faktiska oberoendet inte räcker till för att tillföra 

trovärdighet till intressenter. Det krävs att revisorer är synbart oberoende. Diamant hävdar 

emellertid att regleringen måste vara tillåtande i den mån att revisorn ska få möjlighet att 

identifiera oberoendehoten och agera efter de omständigheter han eller hon finner sitt 

oberoende hotat. Lagstiftarna ska ge revisorn tydliga riktlinjer så revisorns ska ta ställning till 

sitt oberoende. Men i slutänden är det revisorn som måste avgöra själv om han eller hon vill 

vara faktiskt oberoende (Diamant, 2004). 

Suddaby et al (2009) har forskat om den amerikanska koncernjätten Enrons relation till 

revisionsbyrån Arthur Andersen, som genom åren skrivit under Enrons räkenskaper. De 

menar att revisorernas självständighet hos Arthur Andersen påverkades av 

organisationsstrukturen som hade blivit allt mer vinstinriktad. Den allt mer intima relationen 

mellan Arthur Andersen och Enron (samtida revision och konsultarbeten) gjorde också att 

vinstmöjligheter försvårade en oberoende bedömning. Detta ger upphov till en situation då 

förhållandet mellan revisor och klient blir mer informell och risk för att de nödvändiga 

kontrollfunktionerna uteblir.  

Sikka (2009) påpekar att när en revisionsbyrå blir för beroende av en kund uppstår ett tryck på 

revisionsbyrån som ökar revisorns benägenhet till att agera partiskt. Författaren åskådliggör 

ett exempel där en kund blev allt för viktig för revisionsbyrån och därför undvek byrån att 

anmärka på fel i redovisningen på grund av rädsla att förlora kunden. Detta kan vara extra 

problematiskt i små bolag som har en mindre kundstock och därmed kanske också blir mer 

beroende av intäkterna från de få kunderna de har (Sikka, 2009).  

En undersökning av Gendron & Suddaby (2004) visar i att revisorer i branschen, strax före 

Enrons fall, kände sig slitna mellan riktlinjer och lönsamhet. Undersökningen ger konkreta 
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exempel på vilka problem revisorerna kan tänkas stöta på. En partner på en mindre 

revisionsbyrå upprörs till exempel, av att det skulle vara känsligt huruvida han golfar med sin 

klient eller ej; ”Man har en relation till sin klient, att man inte ens ska kunna socialisera sig 

med denna utan att det påverkar oberoendet är befängt” (s. 95). 

 

En annan partner på en Big 4 firma resonerar att missförtroendet för branschen är ett problem. 

Denne artikulerar även problemet med att ansvaret är så pass omfattande i jämförelse med en 

annan bransch ”man kan bli utan hus och hem om allt vill sig riktigt illa” (Gendron & 

Suddaby, 2004 s, 97). 

 

Ett nära samarbete på andra fronter än bara revisionen är rätteligen något som kan påverka så 

att byrån blir beroende av kunden det vill säga att revisorns eller revisionsbyråns 

förhandlingsposition avtar alltför mycket (Carrington, 2010; Bazerman et al 1997).  

Det är en nödvändighet att revisorn har en fungerande relation till klient för att att kunna 

skapa förtroende när det kommer till den nödvändiga insynen i verksamheten (Johansson et al 

2005). Flera författare, bland annat Power (2003), Bazerman et al (1997), Jeppesen (1998) 

och Hogan et al (2008), ifrågasätter lämpligheten i att revisionsbyråerna bygger en tät relation 

med klienterna.  

Gendron & Suddaby (2004) menar att då kunder ofta använder sig av de övriga tjänster som 

byråerna erbjuder, blir revisionen och den slutgiltiga revisorns signatur alltmer viktig för de 

fortsatta förbindelserna. Skulle tvist mellan klient och revisor uppstå i sakfråga, blir lätt de 

övriga verksamheterna lidande. Således finns en möjlig moralisk risk. Författarna poängterar 

att de stora revisionsbyråerna, fram tills fallet Enron, lade stora resurser på att övertyga 

allmänheten om att branschen inte var partisk och att diversifieringen från kärnområdet var 

motiverad.  

Bazerman (2002) tar upp i en artikel att den snäva relationen och förhållandet mellan revisor 

och klient leder till att, revisorn omedvetet eller medveten kommer bli partisk. Till och med 

den mest noggranna och ärliga revisorn kan oavsiktligt snedvrida siffror i klientens 

räkenskaper och därmed vilseleda de som har ett ekonomiskt intresse i företaget. Denna 

omedvetenhet förklarar Bazerman med hjälp av psykologiska faktorer. Under omständigheter 

av påverkan utifrån menar författaren att det är omöjligt för revisorn att upprätthålla 

opartiskhet och professionalism. 

 

Närheten till klient och de komplikationer som kan uppstå i samband med detta, är något som 

även Arnold (2009) tar upp i artikeln ”Global finacial crisis: the challenge to accounting 

research”. I artikeln redogör Arnold (2009) för hur nära bankerna och finansmarknaden 

revisionsbyråerna till slut hamnat. Arnold påpekar att det inte endast är i fråga om redovisning 

och värdering av komplexa tillgångar som revisionen kan ses som delaktig till finanskrisen, 

utan även att de stora revisionsbyråerna bedrivit en omfattande verksamhet gällande 

strukturerade produkter, bolåneobligationer och kreditförsäkringar. Arnold menar att 
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banksektorn vuxit sig stark och att revisionsbyråerna börjat skräddarsy olika lösningar som 

riskerar att påverka en oberoende bedömning.  

Detta innebär återigen problematiken med moralisk risk eftersom flertalet av de största 

arrangörerna av Mortgage Backed Securities, Credit Default Swaps, Collateralized Debt 

Obligations etcetera utgör en påtaglig del av byråernas kundstock och att det därför blir svårt 

att värdera riskerna för dessa då, alltför krassa stresstester skulle kunna irritera kund (Arnold, 

2009). 

Turerna kring ansvarig revisor i fallet HQ belyser problematiken med partiskhet. Här tycks 

KPMG oroat sig över värderingen av HQ:s optionsportfölj. Samtidigt ville KPMG 

förmodligen undvika att förlora en klient och därför anpassat sig efter uppdragsgivarens 

önskemål (Neurath, 2011). I efterdyningarna tilldelades ansvarig revisor en erinran av 

Revisorsnämnden, vilket är det lindrigaste slaget av reprimand en revisor kan tilldelas 

(www.far.se, a). 

Wyatt (2004) beskriver hur hårt präglad revisionsbranschen ursprungligen var av 

professionalism och hur stor del av inlärningen som bestod av yrkesetik. Principfasthet sågs 

som något föredömligt. Till exempel sade Arthur Andersen upp ett lukrativt avtal med ett stort 

järnvägsbolag på grund av meningsskiljaktigeter. Denna sorts kompromisslöshet skulle med 

tiden visa sig vara en aning naiv, eftersom konkurrenskraft och innovation kommit att spela 

en större roll över tid (Wyatt, 2004).  

 

En intressant poäng som framförs i Gendron & Suddabys (2004) artikel är att revisorer 

upplever sin egen yrkesroll som aningen diffus och hotad, eftersom att praktisera yrket 

befinner sig i ständig förändring. Yrkesetiken riskerar också att urholkas, när revisorer inte 

längre befinner sig i en miljö som ej omfattas av denna yrkesetik. Något som är väldigt 

uppenbart är i alla fall de förändringar som ständigt utvecklar branschen. Frågan är hur den 

traditionella synen på revisionsarbetet och den viktiga yrkesetiken ska bevaras i en så pass 

föränderlig bransch (Gendron & Suddaby, 2004). 

 

Inom tidigare forskning är det välkänt att besluten som revisorerna tar är influerade av olika 

konflikintressen, framförallt mellan professionalism och kommersialism (Se Bazerman et al 

1997; Suddaby et al 2009). En svår situation för revisorerna kan vara att neka en potentiell 

klient, eftersom förmågan att rekrytera fler klienter till företaget är ett vanligt kriterium på att 

bedöma revisorns vinstdelning. Med andra ord finns det en press att revisorerna ska bidra med 

ökad tillväxt av företaget, vilket gör det svårt för revisorerna att negligera en potentiell kund 

(Gendron, 2002; Suddaby et al 2009; Wyatt, 2004; Sikka, 2009; Bazerman et al 2002). 

Gendron (2002) påpekar att när revisorerna tar ett beslut som ligger i linje med det som 

förväntas av logiken inom företaget, tenderar de att få mer legitimitet.  

Ett välkänt dilemma är att revisorn ska företräda aktieägarnas intressen, samtidigt som 

företagsledningen ska tillfredställas av de tjänster som revisorn utför, vilket är avgörande ifall 

revisorn vill behålla uppdraget. Detta sätter revisionsbyråerna eller revisorn i en svår situation 

eftersom detta kan vara en moralisk risk till att oberoendet åsidosätts (Diamant, 2004; 
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Bazerman et al 1997, 2002). Bazerman et al 1997 påpekar att revisorer tenderar att vara 

mindre oroade över att införa skada för de anonyma aktieägarna, som använder rapporterna, 

än de kända individer som revisorn reviderar. Johansson et al (2005) instämmer och menar att 

detta har att göra med revisorns formella och opersonliga relation till investerare och övriga 

intressenter. 

Problemet är enligt Diamant (2004) att revisorn också kan ha ett egenintresse och på så sätt 

bortse från sin skyldighet att bevara ägarnas intressen. Detta blir väldigt tydligt när författaren 

beskriver revisorer och revisionsbyrån som vilken/vilka näringsidkare som helst och att 

revisorn och revisionsbyrån därför agerar i enlighet med ekonomisk rationalitet. Den 

rationella revisorn eller revisionsbyrån ser varje uppdrag som en möjlighet till bästa möjliga 

avkastning. Således har revisorn ett ekonomiskt incitament att maximera sina inkomster, 

vilket leder till ett visst handlande. Detta agerande kan i vissa situationer äventyra risken för 

att revisorn åsidosätter sin lojalitetsplikt mot intressenterna eller principalerna och istället 

tillvaratar sina egna intressen för nyttomaximering (Diamant, 2004).  

Bamber och Iyer (2002) genomförde en undersökning till följd av en viss oro för att de 

strukturella förändringarna av revisionsmiljön har ökat konflikten mellan revisorns 

professionalism och organisatoriska målsättningar. Deras bevis, efter studien av 252 utfrågade 

auktoriserade revisorer, styrker inte deras hypotes att professionalism undergrävs av 

organisatoriska målsättningarna som råder inom företaget – revisorerna i undersökningen 

verkade kunna identifiera sig både med professionen och organisationen de arbetade för 

(Bamber & Iyer, 2002). Å andra sidan menar författarna att resultatet går att tolka på ett annat 

sätt, eftersom att naturen av revisorernas professionalism har förändrats.   
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2.2 Konsulttjänster 
Under 1960-talet och framåt växte rådgivning ut som en naturlig förlängning av revisorernas 

kompetens, revisorerna gav kostnadsfria råd vid sidan av redovisningsarbetet om hur klient 

kunde förbättra sin företagsverksamhet (Wyatt, 2004). 

 

I takt med att branschen växer, ökar också antalet rekryter från dessa program (vilka kommer 

att kallas konsulter) inom yrkeskåren. Dessa konsulter genererade, med hjälp av sin 

spetskompetens fina marginaler och fick således med tiden en alltmer central roll inom 

branschen. Detta ledde indirekt till att fokus föll på förmågan att generera värde för den egna 

revisionsfirman. Skatt- och redovisningsavdelningarna hamnade under tryck på att generera 

högre avkastning. Revisionsbyråerna började också under senare period rekrytera personal 

med lång yrkeserfarenhet inom olika fält och den lönsamma konsultsidan expanderade 

successivt. Effekterna av denna jakt på lönsamhet avspeglade sig också på ledningen då 

alltfler konsulter tagit plats i partnerskapet (Wyatt, 2004). 

  

Över tid har ett inflöde av personal med annan akademisk skolning ökat. I och med 

konsultdivisionernas ökade intäkter har dessa delar av verksamheten fått allt mer att säga till 

om (Wyatt, 2004). Detta menar en del forskare har färgat av sig, gällande Big 4 i synnerhet 

(Suddaby et al 2009; Bazerman et al 1997). 

Konsulttjänster utförda av revisionsbyråer till sina klienter har blivit en allt vanligare 

företeelse (Bazerman et al 2002, Wyatt, 2004).  I en granskning av 27 svenska börsnoterade 

bolag utfärdad av Bursell & Neurath (2010) framgick det att endast två bolag av dessa valt att 

köpa revision- och konsulttjänster från separata revisionsbyråer. Granskningen ledde till kritik 

från en del politiker som menade att det inte är tillbörligt att blanda ihop dessa tjänster.  

En intervjuad politiker hävdar, att konsultdelen inom revisionsbyråerna styrs av bolagets VD 

och ekonomichef. Politikern ifrågasatte ifall detta kan vara en typ av styrmedel som 

management och byråerna förfogar över. Politikern ställer sig frågan om revisionsbyråerna 

verkligen ger de bra konsultuppdragen till ifrågasättande revisorer? Kritiker menar, att det är 

svårt för revisorerna att göra en oberoende granskning, när revisorerna i praktiken ska granska 

sina kollegor (Bursell & Neurath, 2010). 

Revisorernas branschorganisation (FAR), generalsekreterare, Dan Brännström menar att det 

är effektivt att revisionsbyråerna ger konsulttjänster. Han anser att utesluta denna tjänst skulle 

vara misshushållning med resurser. Följaktligen anser Brännström att en reform som tvingar 

en uppdelning av de olika tjänsterna, skulle vara rent samhällsekonomiskt ineffektivt (Bursell 

& Neurath, 2010). 

Konsultavdelningarna har på senare tid också blivit något av en kassako ifråga om arvoden 

och tillväxt (Suddaby et al 2009; Bazerman et al 2002). I många fall det senaste decenniet har 

till och med intäkterna från konsultjänster växt ifrån inkomsterna ifrån revision (Eilifsen et al 

2010). I Deliotte Touche Tohmatsu intäktsrapport från 2012 redogjordes för en ökning av 

intäkterna från konsulting med 13.5% och finansiell rådgivning med 15 % jämfört med 6.1% 

för revisionsverksamheten. Deloittes chef, Barry Salzberg förväntar sig att konsulttjänsterna 
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fortsätter växa, medan intäkterna från revisionstjänsterna förväntas vara oförändrade då 

marknaden anses som mättad (www.economist.com). 

Noterbart är också, att Deloitte anställt dubbelt så många personer till konsulttjänster än 

personer till revisorstjänster. Förutsatt att Deloittes konsulttjänster fortsätter växa i samma 

takt skulle revisionsbyrån utföra mer rådgivning än revision år 2017. Deloitte skulle då 

uppfattas som ett konsultföretag som utför revisionsverksamhet som extratjänst snarare än 

tvärtom (www.economist.com). Denna förändring kan kopplas till tidigare forskning (Se 

tredje stycke efter detta, Suddaby et al 2009) som påpekar att konsulter visar högre 

hängivenhet mot arbetsgivare och kund. 

Svanström & Sundgren (2012) visar i en undersökning att längden av relationen mellan 

revisor gentemot klient, samt kvaliteten av revisorns revision påverkar sannolikheten, att de 

reviderade företaget i framtiden beställer icke-revisions tjänster.  

Något som knappast verkar ha undgått revisionsbyråerna, då de medvetet lägger strategiskt 

låga bud på revisionsuppdrag och hoppas på konsultuppdragen som revisionen kan generera, 

så kallad low-balling (Johansson et al 2005). 

Suddaby et als (2009) undersökning visar att revisorer som arbetar inom traditionell revision 

av yrket uppvisar en mindre hängivenhet till både arbetsgivaren och kunden jämfört med de 

som arbetar inom de nya inslagen såsom konsulting. Detta påvisar att en viss professionalism 

ändå finns kvar i revisorsyrket, eftersom en större hängivenhet till de kärnvärden som yrket 

medför bör rimligtvis minska risken för att revisionen blir bristfällig. Detta motsäger att 

revisorerna har gått ifrån sina ideal.  

Suddaby et al (2009) hävdar att det skett en söndervittring av revisorernas yrkesetik i de stora 

revisionsbyråerna. Författarna konstaterar detta genom en studie i Kanada där de fann bevis 

på att organisatoriska sammanhang och innehållet och kontexten i själva revisionsarbetet är en 

motivering till denna söndervittring. Denna erosion har lett till, enligt författarna, att 

revisorernas oberoende eller opartiskhet har fått stryka på foten till förmån för andra intressen.  

Suddaby et al (2009) fann också genom undersökningen, att revisorer som arbetar på större 

revisionsbyråer är mindre oberoende och självständiga, jämfört med de som arbetar för 

mindre byråer. Orsaken till detta, menar författarna har att göra med de stora 

revisionsbyråerna erbjuder sina klienter fler tilläggstjänster än vad de mindre byråerna gör. 

Bazerman et al 1997 påpekar hur svårt de måste vara för en revisor, vars revisionsbyrå har 

utfört konsultjänster till ett företag, att skriva en kvalificerad rapport av företaget. 

I linje med Suddaby et als (2009) syn på yrkesrollen påpekar Power (2003), att eftersom 

många byråer utför andra tjänster utöver revisionstjänster, där de kan tjäna stora intäkter, har 

revisonsbyråns viktigaste del gått ifrån att hitta fel i papperen till att skapa värde och 

legitimitet gentemot sina kunder. Detta förklaras genom att revisionsbyråerna liksom andra 

företag är vinstdrivande och detta kan ha implikationer för kvaliteten av revisionen.  

Revision är som vilken annan produkt och tjänst som helst. Den ska tillverkas och 

organisatoriska värderingar, kultur och vinstmöjligheter är viktiga ingredienser i denna 

http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
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process (Sikka, 2008a). Sikka (2008b) påpekar att tidigare forskning talar för att 

revisionsbyråerna i ökad grad har börjat pressa ner den budgeterade tiden för revisorerna att 

genomföra revisionen. Detta enbart för att maximera vinsten. Reaktionen blir ofta att 

revisorerna förfalskar själva revisionen genom att låstas ha gjort ett bra arbete men i själva 

verket inte gjort något alls. 

Att revisorernas identitet och beslutsbeteende påverkas av de strama tidsbudgetarna som ofta 

råder inom revisionsbyråerna, där effektivitet är en dominerande logik, stödjer Gendron, 

2002. Johansson et al (2005) instämmer då han anser att det kommersiella trycket och 

debiteringsgraden som måttstock på framgång i de största revisionsbyråerna har gjort att 

revisorerna har fått mindre tid åt reflektion och etiska diskussioner. Allting handlar om att 

skapa värde för kunden och aktiviteter som innefattar etiska diskussioner och reflektioner är 

inget som kunden vill betala för (Johansson et al).  

 

Vidare menar författaren att professionalism och reglerna kring etiska avvägningar knappast 

kommer att hjälpa, om inte revisorerna också får utrymme och tid i sitt vardagsarbete att 

diskutera och prata kollegor emellan angående omdömesfrågor och etiska avvägningar. 
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2.3 Förebyggande åtgärder för att stävja beroende 
De förebyggande åtgärderna är viktiga för att skänka legitimitet till allmänheten om att de 

professionella kontra affärsmässiga inte kolliderar. De förebyggande åtgärderna är centrala för 

revisionsbyråernas varumärke. Utan dessa åtgärder inom verksamheten skulle revisionsbyråns 

bestyrkande och trovärdighet utåt minskas, vilket kan påverka revisionsbyråns chans att 

erbjuda kunder lukrativa extratjänster (Carrington, 2010). 

I Sverige regleras revisorers oberoende genom bolagsrätten och revisorslagen. Dessa 

innefattar bestämmelser som förbjuder revisorer utföra revision i vissa situationer. 

Revisorslagen innehåller en regel som säger att revisorer inte får genomföra revision om 

andra förhållanden än de som uttryckligen nämns i lagen kunna utmana revisorns oberoende 

(Svanström & Sundgren, 2012). 

Sveriges lagar och praxis är förenliga med EU:s rekommendationer och International 

Federation of Accountants (IFAC) regler om revisorers oberoende. Jämfört med andra 

europeiska länder är Sveriges lagstiftning om revisionsbyråerna möjlighet att erbjuda icke-

revisionstjänster till en revisionsklient mindre restriktiv. I Sverige erbjuder Big 4 

revisionsbyråerna ett brett utbud av olika tjänster som till exempel, rådgivning och 

konsultinsatser, skatt, redovisning, finansiering, risk management, ledningsfrågor, 

mangagement och värderingstjänster (Svanström & Sundgren, 2012).   

I Revisorslagen finns förbudet mot förtroenderubbande sidoverksamhet. Detta innebär att en 

revisor inte får ”...utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har 

ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan  

rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt 

är oförenligt med den ställning som följer av behörighet att utföra lagstadgad revision” 

(Carrington, 2010, s,192). 

Jävsreglerna i revisionslagen säger att ”den som är verksam i samma rörelse som den som 

yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller 

företagets kontroll däröver får inte vara revisor” (Carrington, 2010, s, 186). 

Revisionsbyråernas tillhandahållande av andra tjänster än revision till samma klient kan 

förorsaka så kallat självgranskningshot, partställningshot och egenintressehot (Moberg, 2006).  

Enligt revisionslagen ska revisionsverksamhet organiseras på ett sätt som möjliggör 

säkerställandet av revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet (Moberg, 2006). 

Revisionsbyråernas arbete med oberoendefrågan är centralt för deras verksamhet och 

varumärke. Utan detta arbete inom verksamheten skulle revisionsbyråns bestyrkande och 

trovärdighet utåt minskas (Carrington, 2010). Revisionsorganisationen måste övervaka att 

kvalitetsäkrande åtgärder vidtas, så att de kan fånga upp de hot som uppkommer mot 

opartiskheten, självständigheten och objektiviteten (Moberg, 2006).  

Från och med 2002 instiftades vissa oberoenderegler som innebar, att revisorn måste göra en 

bedömning från fall till fall för att säkerställa, att den utförda revisionsrådgivningen är tillåten 

(Carrington, 2010). En av dessa kvalitetssäkringsåtgärder är den så kallade analysmodellen 
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som implementerades den 1 januari 2002 i Sverige (Diamant, 2004). Analysmodellen är 

uppbyggd utifrån revisorslagens regler (FAR, 2006). Den svenska implementeringen av 

analysmodellen är motsvarigheten till de regler som är utfärdade av EU:s åttonde 

bolagsrättsliga direktiv. Analysmodellen är en del av revisorslagen och används för att 

revisorn själv ska bedöma, huruvida han eller hon är oberoende (Carrington, 2010).  

Analysmodellen anger fem typsituationer som ständigt ska anses kunna rubba förtroendet för 

revisorn. Ifall någon av dessa situationer uppfylls på det uppdrag som prövas, existerar en 

presumtion att revisorns oberoende är hotat (Carrington, 2010; Moberg, 2006). Carrington 

(2010) påpekar att analysmodellen oupphörligt måste uppdateras fortlöpande eftersom nya 

uppgifter och förutsättningar kan komma att förändras. Det är viktigt att revisorn 

dokumenterar prövningen för att kunna bevisa att oberoendet har prövats. Moberg (2006) 

redogör för dessa fem typsituationer som avgör om revisorn ska avböja ett uppdrag. Dessa 

omständigheter har angetts uttryckligen för att underlätta analysmodellens tillämpning. De hot 

som tas upp i lagen och som indikerar att revisorns opartiskhet och självständighet kan rubbas 

är följande: 

 Egenintressehot 

 Självgranskningshot 

 Partställningshot  

 Vänskapshot  

 Skrämselhot 

Det första hotet mot revisorns oberoende är egenintresset, vilket innebär att revisorn eller 

någon annan i revisionsgruppen har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens 

verksamhet. Ett exempel kan vara att revisorn, till följd av fristående rådgivning erhåller 

inkomster som kan anses som betydande i förhållande till revisorns eller revisionsbyråns 

totala inkomst (Moberg, 2006). Carrington (2006) åskådliggör ett annat exempel där 

egenintresset kan uppstå. Detta exempel är när revisorn äger aktier i det reviderade bolaget. 

Enligt Moberg (2006) och Eilifsen et al (2010)  kan egenintressehot också föreligga, när 

förhållandet mellan revisorn och revisionsklienten deltar i samma projekt eller gör 

gemensamma investeringar. Detta leder till att deras ekonomiska intressen överensstämmer på 

ett sådant sätt att förtroende för revisorns oberoende är svåruppnåeligt.  

 

En annan omständighet som gör att revisorn inte kan agera som en oberoende part är att han 

eller hon har lämnat fristående rådgivning i någon typ av fråga som innefattas av 

granskningsuppdraget. Detta är analysmodellens självgranskningshot (Moberg, 2006). 

Carrington (2010) menar att denna omständighet blir tydlig till exempel när revisorn har 

upprättat företagets redovisning.  

Moberg (2006) tar upp ett exempel på ytterligare en omständighet som inbegriper 

partställningens hot mot revisorns oberoende. Denna omständighet skulle kunna vara enligt 

(Moberg, 2006) ”…att revisorn företräder eller uppträder som biträde åt revisionsklienten 

vid kontakter med skattemyndigheten eller att revisorn agerar på samma sätt i en 

skatteprocess för revisionsklienten.” (s. 95).  
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Vänskap är ytterligaren en omständighet som hotar att störa revisorns oberoende. Ifall 

revisorn har nära personliga relationer med klienten eller någon annan inom de reviderade 

företaget (Moberg, 2006; Carrington 2010). Skrämsel är den sista av de fem omständigheterna 

och detta betyder att revisorns oberoende eller förtroende kan anses vara hotat om revisorn 

utsätts för hot eller någon annan press som är lämpad för att väcka obehag (Moberg, 2006). 

Ett exempel som Carrington (2010) tar upp är att revisorn känner ett obehag inför att lämna en 

oren revisionsberättelse eftersom VD i de reviderade företaget har hotat revisorn personligen 

att se mellan fingrarna. 

Enligt proposition 2000/01:146 och branchorganisationen för revisorer (FAR) behöver inte 

revisorn avböja sig uppdraget, om revisorn har vidtagit sådana åtgärder som medför att 

uppdraget kan verkställas, utan att granskningen kan komma att tvivlas på. Motåtgärdernas 

innebär att hoten kan reduceras till en nivå där det inte finns några skäl att ifrågasätta 

revisorns oberoende (Moberg, 2006). 

Hogan et al (2008) behandlar i artikeln ”Financial Statement Fraud: Insights from the 

Academic Literature” sambandet med bedrägeritriangeln”. Bedrägeritriangeln är ett tacksamt 

verktyg då det kommer till att söka eller bedöma vart och hur till exempel en revisionsbyrå 

felat samt att förstå hur oegentligheternas förutsättningar uppkommer.  

Enligt bedrägeritriangeln förutsätts tre omständigheter för att bedrägerier ska uppstå. Dessa är 

incitament, möjligheter och attityd. Centralt för undergruppen incitament är kostnad-nytto 

analys problemet, ju mer omfattande uppgifter en revisor tar på sig, desto större ersättning. 

Samtidigt uppstår här också en risk för att redovisningsberättelsen som skrivs under inte är 

legitim. Från revisorns sida behöver detta inte nödvändigtvis bero på illvilja, det kan lätt vara 

så att redovisningsberättelsen i skugga av kostnad-nytto analys principen helt enkelt 

negligerats genom att revisorn tagit på sig för stora åtaganden. Ibland handlar det dock om att 

möta förväntningar eller att säkra företagets finansiering (Hogan et al 2008). 

Vad det gäller möjligheter till att begå oegentligheter är en bättre kontrollstruktur förmodligen 

det mest effektiva sättet för att inskränka på möjligheten till att begå bedrägeri. Studier pekar 

också på att ineffektiv övervakning från ledningens sida ökar sannolikheten till att bedrägeri 

ska begås (Hogan et al 2008). 

 

När det kommer till bedrägeritriangelns tredje beståndsdel attityd och rationaliseringar 

poängterar Nelson et al (2002)  att attityden från företagsledningens sida kan påverka 

revisionsbyråns företagskultur (refererad i Hogan et al 2008).  

 

Med generella åtgärder åsyftas de åtgärder som har betydelse för samtliga revisionsuppdrag. 

Dessa kommer ofta till utlopp i revisionsbyråns rutiner som har till syfte att säkra kvalitén vid 

genomförandet av samtliga uppdrag (FAR, 2006). Enligt Moberg (2006) är det viktigt att 

arbete i en revisionsbyrå organiseras på ett sätt så att revisorns opartiskhet och självständighet 

säkerställs. Samtidigt menar Moberg (2006) att oavsett om revisionsbyrån arbetar med 

generella motåtgärder, går det inte helt och hållet att reducera allvarligare hot.  
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Organisationer som ignorerar de sociala och etiska aspekterna inom organisationen kan få 

konsekvenser i form av moraliska risker och uppkomster av oegentligheter (Davis & Pesch, 

2012). Enligt EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv måste revisionsbyråer arbeta med policys 

och intern kontroll för att övervaka, att det operativa arbetet sker i enlighet med professionella 

standarder och myndighetskrav. EU-kommissionen släppte 2002 rekommendationer och 

riktlinjer för hur dessa mål skulle uppnås (Eilifsen et al 2010).  

Storleken på Big 4 revisionsbyråerna kan leda till svårigheter att etablera effektiva kvalitets- 

och övervakningssystem (Wyatt, 2004). Författaren föreslår att det kanske är läge för Big 4 

byråerna att splittras upp i mindre bolag då ett mindre kontrollspann skulle kunna underlätta 

översynen av personalen. Således skulle det innebära att en ökad försäkran till allmänheten 

och klienten om att revisionens kvalitet efterlevs (Wyatt, 2004). Sikka (2009) understryker att 

den ekonomiska press som finns inom många Big 4 byråer kan leda till att byråns kvalitets- 

och övervakningssystem får stryka på foten. 

The International Standard on Quality Control (ISQC 1) är standarden som ska ligga till grund 

för revisionsbyrån kvalitetskontrollsystem. De etiska kraven enligt ISQC 1 är bland annat att 

revisionsbyrån är skyldiga att kommunicera sina ambitioner och krav på oberoendeaspekten 

till sin personal. Revisionsbyrån måste på samma sätt kräva att personalen uppmärksammar 

revisionsbyrån, om omständigheter och relationer som skapar ett hot mot oberoendet så att 

lämpliga åtgärder kan vidtas (Eilifsen et al 2010). 

Vidare föreskriver ISQC 1 att innan en relation mellan företag och klient inleds måste den 

information som revisionsbyrån anser vara nödvändig inhämtas. Denna föreskrift gäller också 

vid pågående relation mellan klient och revisionsföretag eftersom förutsättningarna förändras 

över tid. Vid en potentiell konflikt av intresse mellan klient och revisionsbyrån måste 

revisionsbyrån ställa sig frågan om det är möjligt att fortsätta relationen som en oberoende 

part (Ibid). 

Moberg (2006) påstår att många motåtgärder, som revisionsbyråer kan arbeta med för att 

reducera partiskhet gentemot klient, kan organiseras utifrån ett antal särskilda punkter. Dessa 

är; checklistor, rutiner, hjälpmedel, utbildning, erfarenhetsutbyte, uppdelning så att 

rådgivning- och revisionsuppdrag inte utförs av samma personal. 

Enligt revisorslagen måste revisorer och revisionsbyråer noga dokumentera sina uppdrag i 

verksamheten.  Denna skyldighet är nödvändig eftersom det ger tillsynsmyndigheten 

möjligheten och insynen att i efterhand kontrollera att analysmodellen följs. Dokumentationen 

måste innehålla vilka förtroenderubbande omständigheter som har identifierats samt vilka 

åtgärder som vidtagits för att motverka eller neutralisera dessa omständigheter (Moberg, 

2006). 
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3. Metod 
 

3.1 Inledning 
Vi har gjort tre intervjuer med yrkesverksamma revisorer på PwC, Ernst & Young och KPMG 

i Uppsala. Detta för att vi upplever de som är yrkesverksamma på en av de större 

revisionsbyråerna kommit i kontakt med de frågor och problem som vi söker utreda i studien. 

Första kontakt med intervjupersonerna gjordes i mitten av november genom att vi e-postade 

respektive revisor. Intervjuerna gjordes i respektive revisionsbyrås lokaler. Intervjuerna 

varade ungefärligen i en timme. Respondenterna representerar faktiskt sina revisionsbyråer, 

huruvida dem kan ha framställt sin arbetsplats i bättre dager är bra att ha med sig i bakhuvudet 

när man läser deras svar. 

3.2 Val av metod 
Primärdata har inhämtats från intervjuer och genom dessa söker vi svar på vår 

problemformulering. Vi förstår också riskerna med intervju som metod, frågorna ska vara 

förankrade i vår studie och formulerade på så vis att det tydligt framgår vad vi frågar (Yin, 

2003). En fördel med intervju som angreppssätt, är att det ger oss möjlighet till att ställa 

följdfrågor när vaga och oklara svar ges av respondenterna.  Enligt Yin nås således genom 

detta en djupare förståelse inom det som ska undersökas.  

Den vanligaste och viktigaste källan till information i fallstudier erhålls genom intervjuer. 

Anledning till detta är att fallstudier ofta handlar om mänskliga angelägenheter, vilket gör att 

intervjuer lämpar sig bra på grund av att respondenterna kan ge viktiga insikter. Kompetenta 

respondenter kan erbjuda snabba genvägar till tidigare händelser, vilket underlättar för 

intervjuarens insamlande (Yin, 2003).  

Bryman (2006) påpekar att intervjuer som genomförs i en kvalitativ undersökning 

kännetecknas som en metod som bejakar livshistorier eller livsberättelser. Författaren menar, 

att det kan vara till fördel att frågorna lämnar utrymme för respondenten att ta upp teman, som 

de är speciellt intresserade av.  

En stor fördel med att göra intervjuer är dess flexibilitet (Holme & Solvang, 1997; Bryman, 

2006). Vi har kunnat följa upp idéer, utforska svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt 

som är omöjligt att göra genom andra insamlingsmetoder (Bell, 2005). Holme & Solvang 

(1997) menar att genom intervjuer har vi erhållit insikter och en bredare uppfattning av hur 

den enskilde upplever det vi ska studera. 

3.3 Semistrukturerade intervjuer   
Bryman (2006) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras. Emellertid har forskaren en stor frihet att 

utforma frågorna på ett eget sätt. Det finns inom denna metod inget krav på att frågorna måste 

komma i samma ordning som i intervjuguiden.  
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En del av vår semistrukturerade studie bygger på frågor utformade av Gendron och Suddaby 

(2004). Vi intresserade oss tidigt för deras studie, vilken således kom att spela en viss roll i 

fråga om frågornas formulering.  

Frågorna är utformade utifrån vår teori som belyser problematiken angående hoten mot 

revisorns oberoende och de förebyggande åtgärderna. Därför väljer vi fråga respondenterna 

hur de förhåller sig till yrkesrollen, upplevda problem, hot mot oberoende, förebyggande 

åtgärder mot beroende. 

Bell (2005) påpekar att det är viktigt att ordalydelse och formulering är korrekt genomförd när 

det gäller intervjufrågor. Detta är viktigt för att respondenten förstår frågorna på ett begripligt 

sätt. Det är viktigt att inte ställa ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget 

och inga värderande frågor. Enligt författaren är det viktigt att innan den riktiga intervjun sker 

så bör man göra någon pilotintervju. Detta är viktigt eftersom man blir skickligare på sitt sätt 

att fråga och att frågorna fungerar bra. Detta har vi gjort för att försäkra frågornas relevans 

och kvalitet. Det är angeläget att intervjun utförs ostörd. Störningsmoment kan komma att 

störa kontinuiteten avsevärt (Bell, 2005). Vi har utfört varje intervjutillfälle i ett enskilt rum 

ensam med respondenten. 

Saunders et al (2012) tar upp problemet med en semistrukturerad intervjus tillförlitlighet. 

Denna intervjuform kan ge upphov till feltolkning från den intervjuades sida. Exempelvis; om 

en annan typ av undersökning, vilken söker svar på samma frågeställning ger upphov till 

annan slutsats. Denna risk skulle kunna minimeras med en kvantitativ metod. Saunders et al 

(2012) berör även problemet med partiskhet. Den intervjuade kan vara partiskt inställd till 

bolaget som ska granskas, alternativt att de intervjuande har en partisk dragning åt en viss 

sorts slutsats. Har den intervjuade en förutfattad mening om frågeställningens karaktär eller 

syfte kan också detta äventyra relevansen i den intervjuades svar. 

3.4 Operationalisering av intervjuguiden 

De tre första frågorna i intervjuguiden utformades för att på något sätt kategorisera in 

respektive respondent, vilket vi ansåg vara viktigt för att tolka dennes svar.  Fråga fyra till tio 

var av allmän karaktär där eventuella problem i yrkesrollen och oberoendefrågor 

adresserades. Fråga elva till tjugo innefattade riskerna mot revisorns oberoende, hur revisorn 

upplevde risk att bli beroende gentemot klient samt hur revisorn i sitt arbete kunnat tänka 

påverkas av olika risker, bland annat konsulttjänster. Dessa frågor adresserade också faktorer 

kring relationen mellan revisor och klient, däribland hur relationen förändrats över tid samt 

vilka delar av den som kan upplevas som problematisk. Fråga 20 till 22 handlade om de 

förebyggande åtgärder som finns på plats hos revisionsbyråer för att tillgodose revisorerna i 

deras arbete för att trygga oberoendet. Syftet med dessa frågor var att ta reda på vilka 

förebyggande åtgärder som tillämpades och vilka problem som upplevdes med dessa.  

Fråga 23 handlade om EU-förslaget, vilket vi presenterat i studiens introduktion. Syftet med 

denna fråga var att se hur respondenterna upplevde dessa relativt nya lagförslag. Fråga 24 

utvecklades efter att vi funnit att teorin adresserat detta problem. Vi ville därför undersöka 

detta. 
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3.5 Organisering av det insamlade materialet 
För att underlätta själva insamlandet vid intervjutillfället har vi gjort en förfrågan innan 

intervjun börjar ifall respondenten går med på att intervjun spelas in. Detta har enligt Yin 

(2003) medfört en mer träffsäker redigering av det insamlande materialet tillsammans med det 

nedtecknade materialet. Tanken är att valdiditen har säkrats en aning genom att försöka spela 

in intervjuerna, eftersom träffsäkerheten ökar när det kommer till redigeringen. Samtidigt kan 

det också leda till svagheter för studien, eftersom respondenten kan bli nervös och osäker. Vi 

har därför förmedlat till respondenten innan intervjun att själva inspelningen bara kommer att 

användas av oss. Syftet med inspelningen av det som sägs är endast att öka exaktheten av vår 

bearbetning av det insamlade materialet. Inspelningen har gjort oss mer fokuserade och 

avslappnade, eftersom vi inte behöver koncentrera oss på att anteckna febrilt (Yin 2003).  

Det insamlade materialet har transkriberats från de inspelningar som gjorts under genomförda 

intervjuer. Varje transkription tog ungefär fyra timmar. Därefter utfördes själva tolkningen av 

transkribering. Först och främst kortades transkriptionen ner, detta genom att radera all 

överflödig information som inte ansågs relevant för studiens ämne. 

Vi har låtit respondenterna läsa igenom intervjumaterialet och godkänna det som omskrivits. 

Dels för att öka träffsäkerheten av tolkningen och dels för att ge respondenterna en chans att 

se över det vi har skrivit ner. 

3.6 Analysstrategi 
Den kvalitativa metodens natur medför en del svårigheter när det kommer till själva analysen 

av informationen eftersom informationen sällan föreligger i någon ordnad och systematiserad 

form (Holme & Solvang, 1997).   

Enligt Yin (2003) finns det flera olika sätt att analysera det insamlade materialet från 

intervjuerna. Vi har utgått från en generell analysstrategi eftersom en sådan strategi baseras 

utifrån den valda teorin i fallstudien. Denna strategi har använts för att tolka svaren från 

intervjun. Med andra ord har den valda teorin hjälpt oss att fokusera på uppmärksamheten på 

vissa svar från intervjuerna som anses relevanta och ignorera andra svar som är mindre 

relevanta för studiens ämne (Yin, 2003; Saunders et al 2012).  

Enligt Saunders et al (2012) ingår denna typ av analysstrategi i det deduktiva angreppsättet. 

Det deduktiva angreppsättet innebär att tidigare prövade teorier inom forskning används i en 

studie. Dessa teorier tillsammans med empirin (som inte har något egenvärde i sig) har inom 

detta angreppssätt format hur själva analysen och tolkningen utförts (Saunders et al 2012).  

Bell (2005) menar att primärdata från intervjuer kan analyseras genom att leta efter likhet, 

skillnader och gemensamma drag och faktorer som tyckas vara speciellt viktiga för 

fallstudiens problemformulering. Det är betydelsefullt att insamlade data har ett sammanhang 

vilket åstadkoms genom tolkning och analys.  
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Enligt Bell (2005) kan själva tolkningen av materialet leda till problem. Men materialet måste 

tolkas i något avseende eftersom ett beskrivande material är ointressant och 

osammanhängande.   

Det är angeläget, menar författaren, att inte påstå eller överdriva tolkningen mer än vad det 

finns belägg för i data. Detta kan leda till skevheter. En del erhållna svar som vi har erhållit 

från intervjuerna har med största sannolikhet utgjort bra citat för vår studie, det är då viktigt 

enligt Bell att vi är medvetna om tendensen, att vi kan ha givit en större tyngd åt allt de som 

stöder våra åsikter och teman i fallstudien.  

Forskare måste vara insiktsfulla, på sin vakt och kritiska när det gäller tolkningen av data. Det 

är viktigt att ifrågasätta sin egen praxis när detta är möjligt. Det kan vara bra för oss att 

diskutera och reflektera över vart problemen med ens valda metod föreligger. Detta kan göra 

att vi blir medvetna var dessa kan finnas och således kan vi vara på vår vakt efter tecken på 

dessa (Bell, 2005). 
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4. Respondenternas uppfattningar angående oberoende 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av respektive revisor som vi har intervjuat, 

därefter kommer vi att presentera den empiriska undersökningen genom ett referat av 

intervjuerna som genomförts.  

4.1 Revisorerna 
En av respondenterna arbetar på PwC i Uppsala sedan 6,5 år tillbaka. Revisorn har varit 

auktoriserad revisor sedan april 2011. Revisorn befattning på företaget är Manager. 

Nästa respondent arbetar på KPMG i Uppsala sedan ett halvår tillbaka.  Revisorn har 

arbetat som godkänd revisor sedan 2008.  Revisorn befattning på företaget är godkänd 

revisor, teamledare för revisorsgruppen och deltagare i ledningsgruppen.  

Den tredje respondenten arbetar på Ernst & Young i Uppsala. Revisorn har arbetat som 

revisor sedan 1994. Revisorn är auktoriserad revisor och arbetar som kundhanterare i 

huvudsak och i andrahand som linjechef på Ernst & Young. 
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4.2 Empirisk undersökning 
 

4.3 Generellt 
En av respondenterna poängterar att revisionen är en årlig hälsokontroll av företaget i fråga 

där man ser över bokslut, bokföring, förvaltning och andra viktiga frågor. Samtliga revisorer 

vi talat med fäster stor vikt vid att revisorn ska vara oberoende. Självgranskningshotet är 

något som samtliga respondenter är medvetna om och tar på stort allvar. Oberoende upplevs 

handla om att samhället, media, opinion, anställda och andra intressenter ska kunna titta på 

relationen till klient och känna att revisorerna inte går sina klienters ärenden. 

Jag ser på oberoendet ur ett intressentperspektiv, övriga intressenter måste se att jag även 

går deras ärenden.  

4.4 Revisorsyrkets kärnvärden och attribut  
En av respondenterna påpekar att social kompetens och förmågan att sätta sig in i människors 

situation är central för arbetet. Vidare premieras noggrannhet, lyhördhet, uppmärksamhet och 

stresstålighet som viktiga egenskaper. Två av respondenterna anser att en analytisk förmåga är 

avgörande. En av respondenterna påpekar följande: 

Om du är duktig på analys så ser du vilka delar som inte passar ihop. En bra analytisk 

förmåga gör att jag kan intuitivt hitta ställen där jag måste gräva djupare. 

Behovet av en analytisk förmåga, mycket kunskap inom redovisning revisionsmetodik, bra 

förståelse för affärsverksamhet, branschförståelse och oberoende också integritet samt 

förmåga att förstå kunder är återkommande argument för vad som är krävs inom yrkesrollen. 

4.5 Risker i yrkesrollen 
Tidsbrist upplevs vara ett återkommande problem. En av respondenterna understryker 

svårigheten med att man inte har tid till att göra ett jobb rätt eller ta in all information och 

fakta. Det finns en inbyggd struktur som säger att desto snabbare någonting färdigställt desto 

bättre. Trots det upplevs det som att de intervjuade får loss tillräckligt med tid för att begrunda 

svåra frågor och få det utrymme som behövs för att göra utföra de nödvändiga avstämningar 

som krävs. 

Omvärlden vill att vi ska ha sett allt under kort tid, eftersom mer tid betyder större fakturor 

och vi ska helst inte heller ställa jobbiga frågor och kräva fram material som tar lång tid att 

ta fram.  

En konflikt som också upplevs återkommande är problemet med flera uppdragsgivare detta 

eftersom uppdragsgivaren, den som betalar revisionsbyråns arvoden inte själv är införstådd 

eller ser nödvändigheten i dem regelverk som omfattar branschen. Dessa regelverk som i 

vissa avseenden inskränker på revisorns handlingsutrymme.  

Det ställer till det när det finns kataloger med saker som vi inte får göra.  



21 
 

En av respondenterna menar att en annan risk till att oberoendet äventyras är då det föreligger 

att revisorn blir kompis med företagsledningen och därför granskar för dåligt. Vidare menar 

respondenten att en möjlig lösning på problemet kan vara att dessa bolag ska ha en statlig 

revisor så att man får bort oberoendeproblematiken, om den nu försvinner med anledning av 

en statlig lösning. 

Gällande självgranskningshotet anser en av respondenterna ingen risk vid granskning av små 

och medelstora ägarledda företag. Vidare anser respondenten att uppdelning av vem som 

granskar vad begränsar självgranskningshotet. 

Det är klart att vi gör deklarationer ibland men då är det en annan person på ekonomiservice 

som gör det. Vi följer KPMG:s policy som säger att det är olika personer som gör olika saker 

inom byrån och att revisionsdelen granskar separat. 

En av respondenterna påpekar att faran för att en revisionsbyrå blir ekonomiskt beroende 

gentemot klient påverkas när revisionsbyrån har en stor rådgivningsaffär i den mån av att de 

får ha det.  

Det är klart att det är oberoendestörande ur allmänhetens synvinkel om jag har ett enormt 

implementeringsuppdrag.  

Samtliga respondenter påpekar att det skulle kunna vara en högre risk för oberoendet 

äventyras för en mindre byrå som inte har så många uppdrag totalt sätt. Då kan risken vara att 

någon kund blir för stor, vilket leder till att intäkterna från den stora kunden blir för viktigt för 

revisionsbyrån. Det kan vara svårt att stöta sig med klient för att man är beroende av att denne 

ska vara kvar som kund. Storleken på arvodet riskerar att göra revisorn beroende.  

Ytterligare en risk som riskerar att äventyra oberoendet är samarbetspartners vilka genererar 

ett stort inkomstflöde till revisionsbyrå genom att tillgodose redovisningsarbete för påskrift.  

På fråga om revisorns relation till klient framkommer ett antal komplikationer vilka kan 

upplevas som oberoendestörande. Det kan till exempel vara att någon har varit revisor åt 

klient väldigt länge. Det kan komma fram att revisorn och klient har gemensamma 

umgängeskretsar samt att det kan vara så att klienten uppfattas som alltför viktig för revisorn. 

Det är klart att det är en fjäder i hatten för revisorn att få skriva på Ericsson. Då kan man 

tänka sig att en liten revisor som har en enorm klient kan uppfattas som mindre oberoende.  

En av respondenterna ser en risk att bli partisk på individnivå.  

På individnivå kan det spela roll, mycket kunder eller stora kunder som står för stor volym. 

En medarbetare som kan generera detta är viktig, så i det avseendet kan det uppstå någon 

form av beroende. Jag tror inte storlek på byrån är centralt utan snarare hur stora kunder vi 

talar om 

En annan respondent anser att en risk kan uppstå då man har väldigt mycket 

managementkonsulter i en byrå så händer det som hände med Andersen. I organisationer som 

är partnerägda finns det poänger med att ägarnas incitament sammanfaller med 
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revisionsverksamheten på en byrå, eftersom att lagstiftaren tycker att det är så viktigt med 

oberoende. 

Det upplevs av respondenterna finnas en annan press på resultat i små revisionsbyråer, 

eftersom att det finns färre krockkuddar och arbetsuppgifter. Pressen att leverera en effektiv 

revision ökar när branschen är utsatt av en lågkonjunktur eller regelförändringar.   

4.6 Förebyggande åtgärder 
Oberoende reglerna finns i huvudsak på plats för att dra en gräns mellan affärsmässighet och 

omdöme. Samtliga respondenter påpekar att det är viktigt att varje år eller vid kontakt med ny 

kund fylla i en analysmodell enligt bestämmelserna där påvisningar görs vilka åtgärder som 

gjorts för att kringgå de hot som föreligger.  

Det är viktigt att uppvisa analysmodellen för utomstående som vill granska [våra uppdrag] 

för att återskapa företroendet.  

När revisorns dokumenterat enligt analysmodellen går det vidare till ytterligare en 

auktoriserad revisor som också ser över vad som skrivits och godkänner det. I slutskedet av 

revisionsberrättelsen görs en oberoende prövning för att fastslå huruvida revisorn varit 

oberoende. Även konsekvensanalyser är vanliga verktyg i arbetet för att urskilja framtida 

problem som kan uppkomma i relationen gentemot klient. 

En av respondenterna exemplifierar en situation som kan uppstå i samband med 

analysmodellen; Om jag har en kompis som har ett aktiebolag så säger jag att han/hon får 

vara kund hos oss men att jag vill inte vara revisor för då känner jag att det blir för nära. Det 

blir inte neutralt. Även om det känns okej nu så vet jag inte hur det kommer förändra sig över 

tid. Jag tycker det är viktigt att man känner integritet.  

Sammantaget har vi funnit ett antal åtgärder vilka värnar för oberoendet. Dessa utgörs av; 

interna utbildningar, rotationsregler på individbasis, samordning av uppdrag och granskning 

av ekonomiska intressen såsom aktieägande och styrelseuppdrag. I stora drag är dessa 

utformade för att främja revisorns och indirekta revisionsbyråns oberoende. Utöver dessa 

finner vi även etiska regler från branschorganisationen, FAR. En av respondenterna 

understryker dessa reglers betydelse för säkerställandet av oberoendet.  

Vi diskuterar beroendefrågan ganska mycket i branschen. Dessa frågor kommer upp i 

utbildningar. Det är ständigt medvetet. Så jag skulle säga att beroendet utgör en låg risk. 

Ett utbrett lagarbete där revisorerna kan rådslå med varandra i fråga om oberoendefrågor är 

också något som används i säkerställandet av oberoende. Ytterligare en säkerhet är 

avstämmningsinstanser som behandlar oberoendefrågor som sitter ute på alla kontor.  
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4.7 Konsulttjänster 
I den dubbla rollen som granskare och konsult upplevs ansvaret vara betydligt mer 

omfattande. De intervjuade upplever att regelverket är mer detaljerat vid konsultuppdrag till 

revisionsklient. 

Man behöver inte ta ansvar på samma sätt som revisor [hos icke-revisionsklienter]. Om jag 

är revisor och ser något tokigt så har jag en anmälningsskyldighet [hos en revisionsklient]. 

Jag måste hos en revisionsklient vara mycket mer på min vakt. 

Angående konsulttjänsternas framtid förväntar en av respondenterna att konsulttjänster 

kommer att få mer utrymme. Detta eftersom mindre bolag inte längre behöver anlita en 

revisor, i och med detta uppstår ett visst kunskapsgap, vilket konsulttjänster kan komma att 

kompensera. Detta stärks också när en annan respondent understryker att valet mellan 

granskning och konsulting ytterst ligger på klient. Det är vanligt förekommande att revisorer 

avsäger granskningsuppdrag till förmån för konsultuppdrag. Två av respondenterna påpekar 

att det finns ett incitament från revisionsbyråernas sida av att sälja mer och att behålla 

uppdragen inom byrån, eftersom konkurrens har hårdnat. 

En av respondenterna tror att det på en stor byrå ges utrymme för fler sorters revisorer, dessa 

har olika syn på yrkesrollen. Olika arbetsuppgifter och olika typer av klienter. Vidare påpekar 

respondenten att en mindre byrå kanske inte kan ha så spretig syn om man pratar om 

kundtillvändhet som motpol till granskningsverksamhet.  

4.8 Upplevda komplikationer 
Vi har uppfattat önskemål om att lagstiftarna ska anpassa sig mer efter bolagens storlek. Detta 

aktualiseras genom EU:s förslag.  

Det känns som att reglerna inte riktigt träffar typiskt sett svenska bolag för att i resten av EU 

är revison någonting helt annat 

Exempelvis skulle revisorn ha större mandat när det gäller mindre bolag, att revisorn i vissa 

fall skulle tillåtas göra mer inom vissa områden. Medan revisorn i stora bolag skulle vara mer 

återhållsam. Respondenterna anser att det idag är väldigt lika oavsett storlek och gällande 

denna fråga önskas mer flexibilitet.  

Det finns ett bra ramverk och god struktur, däremot skulle det vara tacksamt med mer 

praktisk vägledning. 

Upplevda problem som nämns i samband med det befintliga regelverket angående 

oberoendefrågor är att dokumentation enligt analysmodellen ger upphov till ett omfattande 

arbete, inte minst när det gäller konsultuppdrag då revisorn belastas med ytterligare krav på 

dokumentation. 

Tänk dig en revisor som har 200 egna uppdrag och så sitter man och fyller i enligt 

analysmodellen för varje uppdrag.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera och nyansera förståelsen av den insamlade empirin 

genom att koppla respondenternas svar till den teoretiska bakgrunden.  

5.1 Generellt  
Vikten av den allmänna uppfattningen av revisorns oberoende är något som samtliga 

respondenter tar upp. De påpekar att den allmänna perceptionen är viktigare än om de 

verkligen är oberoende. Det synbara oberoendet är det viktigaste för att revisorn ska uppnå 

trovärdighet utifrån. Detta hänger ihop med revisorns funktion i samhället, eftersom revisorn 

bland annat har till uppgift att försäkra allmänheten om att företagets räkenskaper är korrekta. 

Om inte allmänheten uppfattar revisorn som synbart oberoende spelar det ingen roll att 

revisorn faktiskt är oberoende (Sikka, 2009a; Carrington, 2010). Likt revisorn som upplevde 

att denne inte fick socialisera sig med klient (Gendron & Suddaby, 2004). En av 

respondenterna upplever liknande problematik i och med att en god relation utåt sett kan se ut 

mer än vad det är. 

5.2 Risker i yrkesrollen 
Att det finns en risk för att bli partisk gentemot klient är något som samtliga respondenter är 

överens om. En av respondenterna anser, att det finns en inbyggd risk i 

lönsamhetsförhållandet till klient på individnivå, eftersom det finns incitament att vara 

klienten till lags. En av riskerna till att revisorn blir partisk kan vara en ambition fån revisorns 

sida att generera intäkter. Något som stämmer väl överrens med kostnad-nytto analysen (Se 

Hogan et al 2008). Diamant (2004) påpekar i linje med respondentens yttrande, att den 

individuella revisorn kan ha ett egenintresse och på så sätt bortse från sin skyldighet att bevara 

ägarnas intressen. Tidigare forskning belyser också denna problematik (Se Suddaby et al 

2009; Wyatt, 2004; Sikka, 2009; Bazerman et al 2002).  

Risk i förhållande till klient kan antas genom ett antal variabler, vilka upplevs borga för en 

risk av partiskhet. Bland dessa finner vi till exempel klientens betydelse (ett problem som 

samtliga respondenter är överrens om), att man har varit revisor åt klient väldigt länge 

alternativt att man har gemensamma umgängeskretsar. Två av respondenterna påpekar en 

slags medvetenhet angående risken i förhållandet till klient ökar då revisorn arbetat med klient 

länge. Vi ser en svårighet och en paradox här, eftersom den fristående rådgivningens intäkter 

är viktig för revisorerna och inte minst för revisionsbyråns överlevnad och därför bör det ligga 

i revisorns och byråns engagemang att bygga en lång relation till klient, eftersom det ökar 

chanserna att byrån säljer sina konsulttjänster (Se Svanström & Sundgren, 2012). 

Två av respondenterna ser ingen risk för beroende på byrånivå, då de påpekar att faran att bli 

ekonomiskt beroende av en klient är liten, eftersom deras revisionsbyrå är så pass stor, samt 

att de innehar en stor kundstock.  Sikka (2009) påpekar i linje med dessa uttalanden, att det 

kan vara mindre problematiskt i stora bolag som har en större kundstock och fler anställda, 

vilket gör att de har flera ben att stå på. 

En av respondenterna uttrycker en större kännedom när denne understryker att en stor 

rådgivningsaffär, oavsett storleken på revisionsbyrån, är oberoendestörande ur allmänhetens 
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synvinkel. Däremot så poängterar respondenten att de rutinmässiga reglerna och verktygen 

som finns att tillgå ger jämvikt och återskapar förtroendet. 

Johansson et al (2005) med flera (Se Gendron, 2002, Sikka, 2008) anser att det kommersiella 

trycket och debiteringsgraden som måttstock på framgång i de största revisionsbyråerna har 

gjort att revisorerna har fått mindre tid till reflektion och etiska diskussioner, eftersom det 

handlar om att skapa värde för klient och aktiviteter som innefattar etiska diskussioner och 

reflektioner är inget som klient vill betala för. Samtliga respondenter svarar att det finns krav 

på tidspress men samtidigt anser dem att det fortfarande finns tid och utrymme för reflektion 

och diskussion över viktiga frågor.  

5.3 Konsulttjänster 
Samtliga respondenter påpekar att de utför olika former av fristående konsulttjänster som till 

exempel deklarationer och skatteberäkningar. Denna diversifiering av arbetsuppgifter innebär 

att revisorerna visar en högre hängivenhet gentemot arbetsgivare och klient (Suddaby et al 

2009). En logisk följd av detta blir enligt Suddaby et al att revisorn knyts närmre klient, 

relationen blir mer informell. Detta är en premiss till att chanserna ökar till att revisorns 

oberoende kan komma att åsidosättas (Suddaby et al) 

En del författare har konstaterat att intäkterna från konsulttjänster inom Big 4 

revisionsbyråerna växer allt fortare och har blivit ekonomiskt väsentlig för byråernas tillväxt 

(Se Wyatt, 2004; Bursell & Neurath, 2010). Respondenternas svar talar för detta, eftersom de 

påpekar att rådgivningstjänsterna kommer öka i framtiden. Några av orsakerna, enligt 

respondenterna, är revisionspliktens bortfall och klientens önskemål. Att revisionstjänsterna 

ses alltmer av revisionsbyråerna som en möjlighet för merförsäljning är något vi känner igen 

från Svanström & Sundgren (2012).   

Forskning pekar redan på att revisorer i största allmänhet har svårt att ifrågasätta klient, 

eftersom en god relation till klient påverkar om revisorn blir återvald (Se Carrington, 2010; 

Bayou el al 2011; Bazerman 2002, 1997). Rådgivningstjänsternas utbredning torde inte öka 

revisorernas viljestyrka att ifrågasätta klient, snarare äventyras viljestyrkan (Se Carrington, 

2010; Bazerman, 2002).  

Betydelsen av att sätta kunden i fokus är något vi känner igen från var och en av intervjuerna. 

Vi tolkar affärsmässighet som ett återkommande tema från respondenterna, vilket skulle 

kunna påverka revisorns identifikation till professionalismen negativt (Suddaby et al 2009). 

Samtidigt uppelever respondenterna oberoendet som något viktigt och centralt i deras arbete. 

Vikten av oberoende möjliggör deras andra affärsmässiga verksamhetsområden.  

En av respondenterna talar om att dagens revisionsbransch präglas av hård konkurrens, vilket 

gör att kringtjänsterna har fått en central roll. En bild vi också erhållit från teorin (Carrington, 

2010; Johansson et al 2005).  

Konsulttjänsterna förväntas generera en stor del av revisionsbyråernas intäkter och därför har 

dessa tjänster blivit allt viktigare för revisionsbyråernas överlevnad (Suddaby et al 2009; 

Power, 2003). Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet uttrycker forskare till följd av 
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konsulttjänsternas utbredning att revisionsbyråernas fokus har förändrats. Nu bör de skapa 

värde och legitimitet gentemot sina kunder (Ibid).  

Två av respondenterna påpekar att utbyggnaden av konsultjänster har påverkat revisionsyrket. 

En av respondenterna framhäver problemet som kan uppstå när verksamheten är partnerägd, 

då konsultsidan får större utrymme (se Suddaby et al 2009) riskerar fokus att skifta från 

oberoende till lönsamhet. Respondentens uttalande om skiftande fokus är förenligt med Wyatt 

(2004). Vidare anser en av respondenterna att de dubbla rollerna i förhållandet rådgivning 

kontra revision riskerar att ge upphov till unika krissituationer. Se exempelvis fallet Enron 

(Suddaby et al 2009).  

Flera forskare uttrycker en oro att revisionsbyråerna är på väg att skifta skepnad från att vara 

en revisionsbyrå till en konsultbyrå (se Bursell & Neurath; Bazerman et al 2002; Wyatt, 

2004).  Detta är en bild vi också erhållit från intervjuerna, eftersom samtliga respondenter 

ägnar tid åt att utföra konsulttjänster. Frågan är hur en professionalitet ska kunna bevaras i en 

framtida revisionsbyrå med konsulttjänster som kärnverksamhet (Gendron & Suddaby, 2004). 

5.4 Förebyggande åtgärder 
Enligt revisionslagen ska revisionsverksamhet organiseras på ett sätt som möjliggör 

säkerställandet av revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet (Se Moberg, 2006). 

En respondent påpekar att självgranskningshotet är det mest uppenbara att ge upphov till 

partiskhet. Här menar respondenten att det finns störst utrymme för förebyggande åtgärder. 

Uppenbarligen utgör analysmodellen det mest grundläggande skyddet mot partiskhet (Se 

Carrington, 2010).  

En av respondenterna påpekar att de förebyggande åtgärderna existerar för att säkerställa 

gränsen mellan affärsmässighet och omdöme. Genom ett effektivt lagarbete kan revisorerna 

rättfärdiga fokus på lönsamhet, utan att ständigt behöva genomföra oberoendeprövningar på 

individnivå. En annan respondent framhåller att konsultverksamheten är avskild från 

revisionsverksamheten inom revisionsbyrån för underlätta konflikten mellan kommersialism 

och professionalism. (Se Bazerman 1997, Suddaby et al 2009; Moberg, 2006). Särskiljandet 

av verksamheterna betyder att ett revisionsteam inte får genomföra både revision och 

rådgivning åt en och samma klient. Suddaby et al (2009) påvisar också att särskiljandet av 

avdelningar är nödvändig till att skapa lokal ordning för att bevara professionalismen. 

5.5 Upplevda komplikationer 
Upplevda problem med oberoenderegler är förväntningsproblematik (Se Wallerstedt, 2009), 

komplexa regler och omfattande regelkataloger. En av respondenterna ser en svårighet i att 

reglera samtliga situationer av oberoenderelaterade frågor som revisor ställs inför och 

efterlyser mer praktisk vägledning. Respondentens ståndpunkt går i linje med Diamant 

(2004), som påpekar omöjligheten att fastställa standards för samtliga uppgifter som revisorn 

utför. Wyatt (2004) med flera påpekar som alternativ, att revisionsbyråerna har ett stort 

egenansvar angående oberoendefrågor.  
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6. Slutsats & Diskussion  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att finna svar på syftet. Under arbetets gång har 

en del svårigheter dykt upp. En sådan har varit möjligheten att ta sig ut på Big 4 byråerna och 

utföra intervjuer. Svaret vi har erhållit från Big 4 då vi kontaktat dem är att de inte haft tid.  

Det empiriska insamlade material baseras på tre intervjuer, vilket är synnerligen tunt. Detta 

har lett till ett begränsat urval. Konsekvensen blir att studiens generaliserbarhet hämmas. Vi 

har noggrant reflekterat över andra möjliga komplikationer, som detta har kunnat ge upphov 

till. Ett annat problem med att vi endast tillgodosett oss tre intervjuer är de hot, som vi kan 

tänkas ha missat, eftersom hot kan upplevas som mer påtagliga av andra revisorer än de vi har 

intervjuat. Detta betyder också att det kan bli komplicerat att replikera denna studie, eftersom 

respondenternas svar är subjektiva.  

Ytterliggare ett problem med det begränsade antalet intervjuer är att det finns en påtaglig risk 

för att frågor misstolkats och att detta i sin tur skulle riskera att gå ut över det aggregerade 

materialets tillförlitlighet. För att gardera oss mot detta har vi låtit respondenterna ta del av 

transkriptionen. Av denna anledning har vi också lagt mycket tid på att utforma frågorna 

konkreta och lättförståeliga. Detta för att respondenterna ska uppfatta och besvara dessa så 

enhetligt som möjligt. För att öka trovärdigheten av vår studie hade vi, om det hade varit 

möjligt, intervjuat fler revisorer. Trots de brister som vi diskuterat ovan, anser vi, att de 

intervjuer vi utfört tillsammans med den teoretiska grunden givit upphov till en intressant 

studie.  

Vi vill emellertid understryka att vår studie ämnar utreda hur revisorerna upplever hoten och 

att det därför också är centralt, att utreda vad de respondenter vi intervjuat upplever vara de 

problem som förekommer i dessas arbetsliv. Här upplever vi att flertalet av de svar och 

synpunkter som respondenterna yttrat stämmer överens och upplever därför att vi tillgodosett 

material nog för att i enlighet med vår teoretiska grund på ett adekvat vis utreda frågorna vi 

ställt.  

Studiens syfte var att utreda hur revisorer på Big 4 revisionsbyråer upplever hotens inverkan 

på oberoendet samt vilka de förebyggande åtgärder revisionsbyråerna använder för att stävja 

dessa hot. De hot vilka riskerar att åsidosätta revisorns oberoende, som vi har funnit genom 

vår studie är alltför informella kundrelationer, tilltagande konkurrens, ekonomiskt beroende 

och tung arbetsbörda. De förebyggande åtgärderna som revisionsbyråerna använder sig av för 

att stävja beroendehot är lagarbete, utbildning, avgränsade arbetsuppgifter och 

kontrollfunktioner. 

De risker mot oberoendet som tidigare forskning belyst och som vi också tillfrågat de 

intervjuade gällande upplevs av respondenterna som små. Detta eftersom tydliga och 

välfungerande förebyggande åtgärder idag finns på plats. Samtliga respondenter anser att 

risken att revisionsbyråernas oberoende äventyras gentemot enskild klient är liten bland annat 

eftersom revisionsbyråernas stora kundstockar och resurser. Respondenterna upplever att 

risken ökar i mindre revisionsbyråer som har mindre kundstockar och begränsade resurser. 
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Risken med konsulttjänsternas påverkan på revisorsyrket anses som liten eftersom 

avgränsningsen mellan dessa arbetsuppgifter inom revisionsbyråerna är tydlig. 

Vi har under studiens gång själva kommit fram till att en analytisk förmåga bör ses av 

revisionsbyråerna som en förebyggande åtgärd inom beroendeproblematiken.  

En risk som kan uppstå i och med revisionsarbetets omfattning förenat med tidsaspekten är att 

revisorn åtar sig ett alltför omfattande revisionsarbete, vilket utmynnar i att revisionsarbetets 

reliabilitet blir lidande. Vi upplever ett samband mellan analytisk förmåga och kostnad-nytto 

analys, på så vis att en revisor med en stark analytisk förmåga har större möjlighet att 

generera reliabilitet i revisionsarbetet samtidigt som denne förmås åta sig ett större antal 

uppdrag i jämförelse med sina inte lika analytiska lagda kollegor. Gemensamt för 

respondenterna är det nödvändiga i att revisorer upplevs vara oberoende, allmänhetens 

perception av revisionsarbetets kvalitet upplevs således spela en stor roll för hur 

revisionsbyråerna förhåller sig till oberoendeproblematiken. Vi tror att det finns ett samband 

mellan den analytiska förmågan som egenskap och verktyg i revisionsbyråns strävan till att 

uppfattas som oberoende.  Revisorns analytiska förmåga är bra för allmänhetens förtroende 

såväl som för revisionsbyråns produktivitet och anseende.  

När det kommer till hotet mot oberoende i förhållande till konsulttjänsterna tror vi att debatten 

kommer fortsätta.  Vi har iakttagit en ihållande trend i fråga om konsulttjänsternas tillväxt och 

inverkan på företagskulturen, det sker lätt en förskjutning av fokus från oberoende till 

lönsamhet, då fler partners med konsultbakgrund tagit plats i revisionsbyråns ledning. Just 

detta problem behandlar även Wyatt (2004) & Suddaby et al (2009). Ytterligare en aktuell 

aspekt är att småbolagens revisionsplikt bortföll för två år sedan, vilket bör kunna ge upphov 

till en utbyggnad av konsulttjänster. Förmodligen, dels för att kompensera på intäktsidan, dels 

också för att kompensera småbolagens behov av extern kompetens.  

Ett aktuellt förslag från EU-kommissionens sida är att förbjuda revisionsbyråerna att sälja 

konsulttjänster till revisionsklienter. Revisionsbyråer av en viss storlek kan komma att 

förbjudas sälja konsulttjänster överhuvudtaget. Det här kan ses som en motvikt till 

konsulttjänsternas tillväxt och ett försök till att främja revisionsbyråernas oberoende. Vi har 

tillfrågat respondenterna angående detta. Svaren talar för att EU:s förslag inte träffar 

branschen rätt. Däremot önskar respondenterna regelverk som anpassas mer efter klientens 

storlek och som begränsar den byråkratiska exercisen.  

Vår studie bidrar med att belysa och utvärdera frågor kring revisionsbyråernas 

beroendeproblematik samt att reflektera över hotbilden och åtgärder. 

Vår studie ger upphov till ett antal frågor för nästkommande att undersöka; se över 

branschens preferenser och synpunkter på frågor gällande regler och lag, ny lags inverkan på 

branschens lönsamhet och etiska regler i förhållandet revisor/ klient. Det skulle vara intressant 

att efterbilda studien i framtiden och se till hur branschens föränderlighet givit upphov till nya 

insikter.  
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Appendix 
1. Hur länge har du arbetat som revisor? 

2. Är du certifierad revisor? 

3. Vad är din befattning på företaget? 

4. Vad anser du oberoende står för? 

5. Hur ser du på din yrkesroll, vad betyder oberoende för dig? 

6. Vad tror du kan utgöra ett problem i yrkesrollen? 

7. Finns det några problem med dagens regler angående oberoendefrågor? 

8. Hur tror du att en hög grad av oberoende kan utmätas? 

9. Tror du att din syn på yrkesrollen förändrats över den tid då du varit yrkesverksam?  

10. Vad skulle du säga är revisorsyrkets kärnvärden? 

11. Tror du att revisorer upplever yrkesrollerna olika beroende på revisionsbyråns storlek? 

12. Hur tror du att utbyggnaden av konsulttjänster kan tänkas ha påverkat revisionsyrket? 

13. Hur ser du på risken för att revisorn kan bli partisk i sin relation till klient? 

14. Tror du att specialisering inom revision kan leda till ett lägre generellt engagemang, i 

så fall vilken typ av specialisering tror du till störst grad riskerar att orsaka ett lägre 

engagemang?  

15. Vad är i viktigast i relationen till klient? 

16. Hur har ditt förhållande gentemot klient förändrats under din tid som revisor? 

17. Tror du att revisorsrollen är mer fragmenterad idag än tidigare? 

18. Tror du att fragmentering riskerar att urholka yrkesrollen? 

19. Hur upplever du de dubbla ställningarna som er byrå kan ha (granskare samtidigt som 

rådgivare) åt ett och samma företag? 

20. Vilka förebyggande åtgärder tror du är viktigast utifrån revisionsbyråns perspektiv 

gällande oberoende? 

21. Vilka åtgärder använder ni för att trygga att oberoendereglerna efterlevs av 

revisorerna? 

22. Finns det några problem med de förebyggande åtgärderna?  

23. EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler går ut på bland annat förbud för de 

största revisionsbyråerna att utföra extratjänster och utökade rotationsregler från att 

endast innefatta revisorn till hela revisionsbyrån. Vad anser du om förslaget? 

24. Finner du att det finns utrymme för reflektion och diskussion i ditt arbete? 


