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Förord 
Under studiens gång har vi fått bra vägledning och råd av vår handledare Karin 
Brunsson. Vi vill därför rikta ett stort tack till henne. Dessutom vill vi tacka våra 
respondenter som ställt upp på trevliga och givande intervjuer. Utan dessa inter-
vjuer hade inte arbetet varit möjligt att genomföras. Stort tack till alla som varit 
med och gjort detta möjligt. 
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Sammanfattning 
Författare: Sayyed Mohammad Said och Azar Chamoun 

Nivå och ämne: Magisteruppsats i Företagsekonomi 

Titel: Revisorer i små vs stora revisionsbyråer: En studie om påverkan av revisions-
byråns storlek på revisorns roll och oberoende 

Problemdiskussion: Jamal och Sunder (2011) betonar vikten av oberoendet i revis-
ionsprocessen och dess inverkan på revisorers ställning i att kunna förhålla sig till sin 
roll men hävdar tillsammans med Diamant (2004) att det finns svårigheter med att 
mäta kvaliteten hos en revisor och hans arbete och agerande.  Det finns stora skillna-
der i arbetsmiljön mellan de fyra stora och mindre revisionsbolag. Clarke et al (1996) 
påpekar att små företag inte har den nytta av stödmekanismer som finns i stora före-
tag när man agerar och fattar beslut. Pratt och Beaulieu (1992) hävdar att det som 
tycks karakteriserar de stora företagen är att de har en styvare kontrollstruktur samt 
mer tidspress. Ford och Richardson (1994) belyser att storleken på organisationen 
tenderar att påverka revisorns agerande samt att det leder till en oklar roll hos revi-
sorn (Pratt & Beaulieu, 1992), (Loe et al., 2000).  

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka om revisionsbyråns storlek kan påverka 
revisorns roll och deras ställning till oberoende.  

Metod: Vår metod för att genomföra studien är en kvalitativ studie, vilken består av 
fyra intervjuer med auktoriserade revisorer från små och stora revisionsbyråer. Dess-
utom har vi samlat in fakta och information genom vetenskapliga artiklar, böcker, 
tidningar och med mera för att kunna använda dem i analyskapitlet. 

Slutsats: Vi har i vår studie kommit fram till att det inte finns några större skillnader 
i hur revisorer definierar oberoendet sett till revisionsbyråers storlek. Revisorer läg-
ger istället stor vikt på att bevara deras rykte och titel vilket är en stor del i rollen 
som revisor.  När det gäller analysmodellen kan vi konstatera att samtliga responden-
ter delar samma uppfattning ångande användningen av modellen. Alla respondenter 
oavsett storlek anser att vikten av att använda analysmodellen är av stor betydelse i 
deras arbete. Oberoendet tolkas och definieras på samma sätt av samtliga revisorer. 
Som revisor får man inte ha något egenintresse i företaget som granskas och inte på-
verkas av något i sitt beslutsfattande. Sen förekommer incitamentprogram i form av 
arvoden och bonusar. Det förekommer inte på grund av revisionsbyråns storlek utan 
påverkar istället den enskilde revisorn och hans agerande i specifika situationer.  

Nyckelord: revisorns roll, oberoende, revisionsbyråns storlek, yrkesetiska regler, 
konsulterande roll, granskande roll 
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Abstract 
Author: Sayyed Mohammad Said och Azar Chamoun 

Level and subject: Master thesis within Business Administration 

Titel: Auditors in small vs. large auditing firms: A study on the influence of the au-
diting firm's size on the auditor's role and independence 

Problem discussion: Jamal and Sunder (2011) emphasizes the importance of the in-
dependence of the audit process and its impact on the auditor's position in being able 
to relate to his role but claims with Diamond (2004) that there are difficulties in 
measuring the quality of an auditor and his work and actions . There are major diffe-
rences in the working between the four large and smaller accounting firms. Clarke et 
al (1996) point out that small companies do not have the benefit of support mecha-
nisms are in great company when acting and making decisions. Pratt and Beaulieu 
(1992) asserts that what seems to characterize the big companies is that they have a 
rigid control structure and more time pressure. Ford and Richardson (1994) illustra-
tes that the size of the organization tends to affect the auditor's actions and that it le-
ads to an unclear role of the auditor (Pratt & Beaulieu, 1992) (Loe et al., 2000). 

Purpose: The purpose of our study is to investigate whether the auditing firm's size 
can affect the auditor's role and their position on independence. 

Method: Our method for carrying out the study is a qualitative study, which consists 
of four interviews with accountants from small and large accounting firms. Further-
more, we have gathered facts and information through scientific articles, books, 
newspapers and more to use them in the analysis chapter. 

Results and conclusion: We have in our study concluded that there are no major dif-
ferences in how auditors define independence in terms of auditing firm’s size. 
Accountants instead place great importance on maintaining their reputation and title 
which is a large part of the role of the auditor. Regarding the analysis model, we note 
that all respondents share the same view steaming use of the model. All respondents, 
regardless of size considers the importance of using the analysis model is of great 
importance in their work. Independence is interpreted and defined in the same man-
ner by all auditors. The auditor should not have any vested interest in the company as 
audited and not-affected by something in their decision making. Then occurs incen-
tive program in the form of fees and bonuses. It occurs not because of the auditing 
firm's size without affecting instead the individual auditor and his behavior in speci-
fic situations. 

Keywords: role of the auditor, independent auditing firm's size, professional ethics 
consulting role, scrutinizing role.  
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1 Inledning 

Detta kapitel ger läsaren grundläggande förståelse för valet av studien och varför stu-
dien är intressant. Bakgrunden leder till en problemdiskussion som i sin tur resulterar 
till vår problemformulering och avslutningsvis beskriver vi vårt syfte med studien. 

1.1 Problembakgrund 
Revisorer ska vara självständiga, opartiska och objektiva gentemot bolaget och dess in-
tressenter. Det är revisionsbyråernas uppdrag att säkerställa att alla dessa villkor upp-
fylls (revisorslagen 20-23§§). Kung och Li Huang (2013) hävdar att vissa skandaler 
såsom Enron, Parmalat, WorldCom ledde till en stor förtroendeminskning på revisorers 
arbete. Enligt Jackling (2007) finns det en rad olika anledningar till dessa skandaler, där 
det gjorts felaktiga bedömningar av båda redovisningskonsulter och revisorer. Skanda-
lerna ledde till att många undersökningar och mycket forskning koncentrerades på revi-
sorers agerande och de faktorer som påverkade revisorer handlande och deras roll. 
(Cullinan, 2004).   
 

Ett beteende grundar sig i individers åsikter, vilket är varierande från individ till individ. 
Det gör att det är svårt att skapa ett accepterat och täckande regelverk för alla specifika 
situationer där man redogör för hur individen ska uppföra sig. Vidare uppstår det pro-
blem eftersom det är omöjligt att förutse framtiden då det ständigt sker en utveckling av 
samhället och dess förutsättningar och det gör det svårt att förutse tänkbara situationer 
som kan ha en inverkan. Detta leder enligt Bergman och Holm (2003) till svårigheter 
för revisorn i och med att det inte är självskrivet i hur man ska agera. På så sätt hamnar 
revisorn i en situation där han måste hitta en balans mellan de olika intressenternas in-
tressen, det vill säga aktieägare, klienter, samhället och olika kreditgivare. Revisorn 
ställs därför inför ett moraliskt dilemma eftersom det kan leda till en intressekonflikt 
mellan de olika intressenterna, menar Warming-Rasmussen och Windsor (2003). Fors-
kare hävdar att etiska regler är viktiga för särskilda branscher. Reglerna kan komma till 
stöd för att motverka oetiskt handlande och ha en positiv inverkan för de användare i 
branschen som har som mål att uppnå ett etiskt förhållningssätt. Collste (1996) hävdar 
att det är viktigt att poängtera de begränsningar som finns när det gäller yrkesetiska reg-
ler. De kan vara allt för allmänt och brett utformade vilket gör dem svåra att tolka och 
tillämpa i verkligheten.  

 
Enligt FAR (2012) finns det nio yrkesetiska regler för revisorer som består av riktlinjer 
om hur revisorer ska förhålla sig till sitt arbete på bästa sätt. Det är en vägledning till 
revisorer så att deras agerande ser likadant ut över hela landet. Cassel (1996) menar att 
revisorer ska agera och följa god revisorssed. Det visar att de uppfyller det krav som 
ställs på revisorer, yrket samt deras oberoende. Cassel (1996) utvecklar detta genom att 
förklara att yrkesetiska reglerna är ganska otydliga eftersom begreppet kan tolkas olika, 
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beroende på revisorers egna uppfattningar, vilket leder till olika tolkningar och förstå-
else om hur ett gott etiskt beteende ser ut.  
 
Wimbush et al (1997) menar att de företag som har individernas egenintresse i fokus, 
har större risk att hamna i oetiska situationer.  Vidare hävdar Bamber och Iyer (2007) att 
även klientidentifikation och förtroendet kan påverka revisorers oberoende på ett nega-
tivt sätt. Etiskt beteende är av stor betydelse för att kunna utveckla den individuella mo-
raliska utvecklingen i ett företag, menar MacIntyre (1991).  
 
Revisionsbyråns storlek har visat sig vara en faktor som påverkar revisorns agerande. 
(DeAngelo , 1981). Chi, Douthett och Lisic (2012) menar att storleken har stor bety-
delse när det handlar om kvalitetsmätning där standarden skiljer sig mellan små och 
stora byråer. Det har visat sig att det finns en högre standard bland de stora revisionsby-
råernas revisorer och deras sätt att agera och en klarare roll jämfört med små byråer. 

1.2 Problemdiskussion 

Följande forskning visar att det finns skillnader i agerandet hos revisorer i små byråer 
jämfört med stora, vilket leder till en minskad kvalitet i deras arbete. Forskare nämner 
en rad olika faktorer som visar varför storleken är av betydelse när man diskuterar revi-
sorns agerande (Warming-Rasmussen & Windsor , 2003). Ett problem är enligt denna 
forskning resurstillgången för små byråer. Det finns inte det kapital som krävs för att 
utveckla ett fungerande kontrollsystem, vilket leder till brister i kvalitet samtidigt som 
en stor byrå har större möjligheter än små för att lösa eventuella kvalitetsproblem ge-
nom interna åtgärder samt utbildning av etiska koder. Enligt Gul (1989) är mindre by-
råer mer beroende av sina klienter på grund av att arvodet är en så stor del av intäkten 
för byrån och därför krävs det att behålla sin professionalitet i sin roll och där med 
också behålla klienten. En annan faktor som påverkar revisorer är antalet anställda i by-
rån. Det visar sig att revisorer som arbetar i grupp har lättare att motverka ett oetiskt be-
teende och behålla sin yrkesprofessionalitet. I små byråer där man endast är ett fåtal re-
visorer, är risken att påverkas av inre och yttre faktorer är större (Ponemon & Gabhart, 
1993).  

I FARs Yrkesetiska regler beskrivs oberoende som nödvändigt i revisorns arbete och 
agerande. Detta för att på ett självständigt och opartiskt sätt kunna utföra sitt uppdrag på 
en professionell nivå (FAR, 2012). Förutom de rekommendationer och uttalanden som 
utfärdats har FAR publicerat en vägledning till en användning som används i prövning 
av revisorns opartiskhet och självständighet (FAR, 2012). Instrumentet kallas för ana-
lysmodellen och ska prövas inför varje nytt uppdrag. Den finns för att kontrollera om 
det finns risker som kan vara skadligt för revisorns oberoende (FAR, 2011). 

 

 



 

 
3 

Av FAR:s vägledning framgår att omständigheterna i vilka revisorn utför sitt uppdrag 
kan utgöra ett hot mot efterlevnaden av oberoendets grundläggande princip och som vi-
dare påverkar revisorns objektiva handlingar. Det visar sig att revisorer som utför sitt 
uppdrag på ett ofullständigt sätt, där de inte tar hänsyn till de yrkesetiska reglerna leder 
till en negativ inverkan på deras rykte och påverkar framtida uppdrag och hur de agerar 
i deras arbete. Jamal och Sunder (2011) betonar vikten av oberoendet i revisionsproces-
sen och dess inverkan på revisorers ställning i att kunna förhålla sig till sin roll men 
hävdar tillsammans med Diamant (2004) att det finns svårigheter med att mäta kvali-
teten hos en revisor och hans arbete och agerande.   

Det finns stora skillnader i arbetsmiljön mellan de fyra stora och mindre revisionsbolag. 
Clarke et al (1996) påpekar att små företag inte har den nytta av stödmekanismer som 
finns i stora företag när man agerar och fattar beslut. Pratt och Beaulieu (1992) hävdar 
att det som tycks karakteriserar de stora företagen är att de har en styvare kontrollstruk-
tur samt mer tidspress. Ford och Richardson (1994) belyser att storleken på organisat-
ionen tenderar att påverka revisorns agerande samt att det leder till en oklar roll hos re-
visorn (Pratt & Beaulieu, 1992), (Loe et al., 2000).  

1.2.1 Problemformulering 

Vår problemdiskussion visar att revisionsbyråers storlek kan påverka revisorers roll och 
revisorns oberoende. Det gör att vi har kommit fram till följande forskningsfråga som vi 
valt att undersöka: 

• Kan revisionsbyråers storlek ha en påverkan på revisorns roll och oberoende?  

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om revisionsbyråns storlek kan påverka reviso-
rernas roll och deras ställning till oberoendet.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till små samt stora revisionsbyråer i Sverige. Storleken be-
döms utifrån antalet anställda. Stora revisionsbyråer är de som klassas som en Big four 
byrå i Sverige såsom PwC, Deloitte, KPMG och E&Y. Studiens respondenter har vi valt 
att avgränsa till endast auktoriserade revisorer.  
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2 Metod 

Detta kapitel ger läsaren större förståelse på vårt tillvägagångssätt och den un-
dersökningsmetod som vi har använt oss av för att kunna lösa vårt problem. I detta ka-
pitel presenteras även hur vi har gått tillväga när vi samlat in information. 

2.1 Metodval 

Utifrån vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie, enligt Jacobsen 
(2000). Det ger oss en djupare och mer relevant information från de respondenter vi valt 
att intervjua och en bättre förståelse för att kunna bemöta och ge svar på vårt problem. 
Detta har krävt att vi har varit i behov av följdfrågor vilket gav oss möjlighet att tolka 
och skapa en ökad förståelse på de svar vi fick av våra respondenter och för att få en så 
korrekt bild som möjligt. Denna metod har ett större fokus på hur människan tolkar och 
uppfattar den sociala verkligheten. Med en kvalitativ metod görs insamlingen på ett sätt 
som ger en bättre uppfattning av problemet. De intervjuer vi genomfört hos de olika re-
spondenterna har det gett oss rikligt med information till vårt problem. Hade vi istället 
valt att genomföra en enkätundersökning tror vi att utfallet hade blivit mer standardise-
rat och det hade gett oss liknande svar. En kvalitativ metod gav oss istället möjlighet att 
anpassa intervjuerna individuellt till varje respondents situation. Kvalitativ metod ger 
enligt Holme och Solvang (1991) fördelar genom att det ger en helhetsbild av situation-
en. Genom denna studie har vi undersökt respondenternas inställning till revisorns obe-
roende och hur det påverkas av storlek på byrån, vilket baseras på det hermeneutiska 
synsättet, vilket innebär att tolka läran om förståelse som ingår i en kvalitativ undersök-
ningsmetod, enligt Wallén (1996) 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Studiens primärdata har insamlats genom intervjuer. Anledningen till att vi väljer att 
kalla det för primärdata, är för att vi är de första som fick tag på denna information av 
en direkt primär informationskälla. Vi har en semistrukturerad intervjumall som möjlig-
gör för respondenterna att svara i enlighet med sina egna uppfattningar (Jacobsen, 
2000). Våra respondenter har svarat på frågorna enligt sina egna åsikter, vilket har varit 
vårt syfte att inte begränsa deras uppfattningar med våra egna åsikter. Fördelen med 
denna metod har varit att respondenterna har gett oss användbar information under in-
tervjuerna. En annan fördel med studiens metod har varit närheten, vilket betyder att in-
formationen samlades in genom ansikte mot ansikte och personliga intervjuer. Skälet till 
att vi valde denna metod är att uppsatsprocessen inte begränsas och det möjliggjorde att 
vi kunnat ändra studiens tillvägagångsätt för att kunna uppnå syftet på bästa möjliga 
sätt. 
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2.2.2 Sekundärdata 

Studiens teoretiska referensram består i stort sett sekundärdata, bl.a. av olika vetenskap-
liga artiklar, litteraturer, olika hemsidor, tidskrifter samt andra undersökningar som tidi-
gare genomförts av andra forskare. Vi fick inspiration genom att kolla på tidigare exa-
mensarbeten, och genom olika databaser som möjliggjorde att kunna hitta de relevanta 
vetenskapliga artiklarna. I den här fasen var vi tvungna att analysera och jämföra de 
olika källorna med varandra, vilket ledde till ett mer tillförlitligt resultat.  

2.3 Urval 

Våra respondenter består av auktoriserade revisorer som arbetar på stora samt mindre 
revisionsbyråer. Vi har fått våra intervjuer genom att ringa till olika revisionsbyråer och 
i slutet fick vi tag på sammanlagt fyra revisorer, två på mindre samt två på stora byråer. 
Vi erbjöd revisorerna anonymitet, vilket resulterade att respondenterna kände sig mer 
bekväma att svara på våra frågor. Anledningen till att vi valde att ha fyra revisorer var 
att ju fler respondenter desto mer tid behövdes för att kunna analysera och komma fram 
till ett resultat, med andra ord hade det varit tidskrävande. Färre än fyra respondenter 
skulle inte ge oss ett önskat resultat och därmed minska studiens kvalitet.  

2.4 Analysmetod 

Studiens intervjumall byggdes i enlighet med teoretiska referensramen, det vill säga 
våra sekundärdata. Intervjumallens huvudområde bestod av relevanta huvudrubriker så 
som (revisorns oberoende, etiska regler, revisionsbyråns storlek, konsultant eller 
granskare) till vårt problem. Intervjuerna har sammanställts genom våra anteckningar 
samt inspelningar som fördes under intervjun. Sedan bestämde vi att använda oss av re-
levanta huvudområden, där svaren kategoriserades under de olika områdena för att 
kunna få en tydligare bild av revisorernas svar. Vi har märkt några skillnader som före-
kom på grund av revisionsbyråernas storlek under detta steg. I slutändan ska vi analy-
sera våra insamlade data som vi har fått genom intervjuer (primärdata) med våra sekun-
därdata från teoretiska referensramen i analyskapitlet.  

2.5 Metodkritik 

Problemet med vår valda metod var att det var svårt att få respondenterna att ställa upp 
på en personlig intervju, därför var vi tvungna att erbjuda dem anonymytet. Det innebär 
att det kunnat leda till en sämre kvalitet och trovärdighet i respondentens svar. Syftet 
med en personlig intervju är att väga in kroppsspråk och reaktioner. Vissa frågor har 
även kompletterats med telefonintervjuer. Enligt forskare blir den kvalitativa metoden 
mer inriktad och ger en mer detaljerad skildring av händelser, olika samspelsmönster 
vilket ger en möjlighet till en alternativ tolkning av hur och vad som skett samt hur re-
spondenten upplevt situationer (Bryman & Bell, 2007). Problemet var att en del reviso-
rer relaterade till tidigare erfarenheter utan att väga in andra synvinklar då de enbart kan 



  

 
6 

relatera till sitt eget arbete som revisor. Bryman och Bell (2007) påpekar att kvalitativ 
metod begränsas, eftersom det är svårt att dra allmänna slutsatser då informationen blir 
väldigt personlig och enskild.  

När vi ser till våra primära och sekundära data i vår studie finns det delar som kan ifrå-
gasättas och kritiseras. Under insamlingen av våra primärdata var processen tidskrä-
vande och det innebar också en del kostnader för oss som studenter. Det fick vi känne-
dom om under de långa bilresorna för att ta oss till våra respondenter men även för att 
låna en del böcker som inte alltid fanns tillgängliga för oss på varken Högskolan i Jön-
köping eller Skövde. De sekundära data var ibland svårt att bedöma kvaliteten på, då 
forskare byggt studien på information som samlats in från tidigare studier. Det gjorde 
det svårt för oss att i vissa fall förstå och tidsödande att undersöka källan till informat-
ionen. 

2.6 Reliabilitet 

Jacobsen (2000) menar att en studie har hög reliabilitet om en annan skulle göra den 
med samma metod och får samma resultat, vilket anses vara uppfylld med vårt arbete 
och vi är nästan säkra på att om det är någon annan som hade gjort samma arbete med 
samma respondenter, hade han/hon fått samma resultat som oss. För att kunna behålla 
och därmed öka studiens reliabilitet har vi strävat efter att intervjua rätt respondenter, 
det vill säga rätt kompetens samt erfarenhet, vilket är uppfyllda då våra respondenter är 
bland annat auktoriserade revisorer som arbetar på revisionsbyråer. Studien utgår ifrån 
revisorernas åsikter på grund av att de är revisorer som är mest insatta och inblandade 
inom revisionsyrket. Detta för att inga misstolkningar är acceptabla under intervjun. 
Revisionsbranschen handlar om förtroende, tystnadsplikt, tillit med mera, därför var vi 
redan medvetna om att det kunnat förekomma att våra respondenter inte avslöjar all re-
levant information till frågorna. Detta ledde till att anonymitet erbjöds, på så sätt mins-
kas risken till att inte få de utförliga svaren ifrån respondenternas sida som krävdes. Un-
der studiens gång har vi hela tiden varit noggranna med studiens reliabilitet och haft den 
i våra baktankar så att vi inte blandar in våra egna tankar och idéer och därmed skada 
uppsatsens tillförlitlighet, vilket hade hänt om vi hade kommit på ett resultat utav våra 
egna tankar snarare än revisorernas åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2007).  

För att kunna genomföra denna studie har vi valt att ha standardiserade frågor, vilket in-
nebär att vi ställde exakt samma frågor till alla våra respondenter och därmed öka studi-
ens reliabilitet genom våra intervjufrågor som ställdes precis efter vår bestämda teori. 
Patel och Davidson (2003) menar att även själva intervjuprocessen leder till antingen 
högre eller mindre tillförlitlighet då detta spelar en stor roll när det gäller att registrera 
svaren som kommer ifrån respondenternas sida. Detta steg lyckades vi med genom att vi 
var två intervjuare på plats, ena frågade och den andra antecknade samtidigt på datorn 
samt spelade in intervjuerna som hjälpte oss rätt mycket i efterhand genom att lyssna på 
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de flera gånger så att vi inte misstolkar eller skriver något fel. På det sättet var vi helt 
säkra på att allt stämmer överens och inga felbedömningar förekom.  

2.7 Validitet 

För att öka studiens pålitlighet har vi valt att använda oss av personliga intervjuer. Där 
har vi studerat revisorer och deras tolkningar och åsikter om hur oberoendet och revi-
sorns roll påverkas i små respektive stora revisionsbolag beroende på byråns storlek. 
Våra intervjuer genomfördes ute på revisorernas arbetsplats där vi samlade in informat-
ionen både genom anteckningar och inspelning via mobiltelefon. Detta gav en mer per-
sonlig åsikt och syn på ämnet. Syftet med att intervjua respondenterna på deras arbets-
plats är den trygga miljön, vilket gör att de kan svara på frågorna på ett mer avslappnat 
och trovärdigt sätt.   Motiveringen till att vi valde att genomföra en personlig intervju 
var att på ett bättre sätt kunna väga in uttryck och få respondenten till att svara mer ut-
förligt på våra frågor. Detta gjordes genom att ställa följdfrågor för att stärka informat-
ionen ytterligare. Efter intervjun gav vi respondenterna möjlighet till att diskutera och 
läsa igenom våra samlade svar för att kunna ge synpunkter, kommentarer eller tillägga 
ytterligare information. 
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3 Teoretisk referensram 

I det här avsnittet ges en genomgripande beskrivning av studiens teorier som ska an-
vändas för att analysera empirin. Teoretiska referensramens huvudrubriker består av 
revisorns roll, revisorns oberoende, analysmodellen, revisionsyrekt yreksetiska regler, 
revisionsbyråers storlek samt våra valda teorier. Fortsättningsvis beskriver vi våra 
valda teorier som vi ska ta hjälp av för att analysera studiens problem. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av hela teoretiska referensramen.  

3.1 Revisorns roll 
Revisorns roll är att fastställa och kontrollera ett företags finansiella rapporter men som 
inte ingår i företagets beslutsorgan. ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning 
och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingå-
ende och omfattande som god revisionssed kräver.”, enligt Revisionslagen 5§. Enligt 
ABL 9 kap 5-6 §§  ska revisorer lämna revisionsberättelsen till bolagstämman tillsam-
mans med revisonen där eventuella anmärkningar som förekommit presenteras till bola-
gets styrelse och VD. Enligt Carrington (2010) ska revisorerna kontrollera att den in-
lämnade informationen av företagen överensstämmer med verkligheten.  

3.1.1 Konsultant eller granskare 

I den konsulterande rollen har revisorn en fristående ställning där han ger rådgivning i 
revisionsfrågor. I en konsulterande roll ställer lagen ett högt krav på revisorn där det 
finns tydliga gränser för att behålla revisorn självständighet och opartiskhet. Rådgiv-
ningen ska helt eller delvis sakna samband med granskningsarbetet och ska inte ingå i 
verksamheten enligt Diamant (2004). 

Den granskande rollen är revisorns huvudroll och den innebär att revisorn ska granska 
de finansiella rapporterna i enlighet med god revisors sed, samt lagar och regler. Detta 
ska resultera i att revisorn lämnar en revisionsberättelse till både uppdragsgivare och bo-
lagets intressenter (Carrington, 2010).  

3.2 Revisorns oberoende 

”Revisorslagen innehåller en uttrycklig bestämmelse om att revisorer ska vara opar-
tiska och självständiga när de utför sina uppdrag i revisionsverksamheten och att de ska 
vara objektiva i sina ställningstaganden ” (FAR, 2012).  Detta belyser även Bamber 
och Iyer (2007) som menar att det är viktigt att bortse från klienternas önskemål och att 
komma fram till ett revisionsbeslut på ett opartiskt och självständigt sätt. Revisorers 
yrke och uppgifter utgör ett viktigt mellanled mellan intressenter och företag där obero-
endet avspeglar den externa revisonen. Å andra sidan menar Ante (1984) att oberoendet 
inte har någon direkt definition och det är svårt att definiera meningen med revisorns 
oberoende, istället varierar dess innebörd. 



  

 
9 

Oberoendet spelar en avgörande faktor för att revisorer ska behålla sitt fokus på arbetet 
så att det utförs på ett professionellt sätt, det bygger på att revisorns ställningstaganden 
är objektiva, enligt Diamant (2004). Oberoendet är den faktor som påverkar hur revis-
ionen upplevs av intressenter. Revisorn har som roll att representera företagets ledning 
och styrka deras yttrande gällande företagets finansiella rapporter och att de stämmer 
och därmed öka validiteten för intressenter, hävdar Warning-Rasmusson och Jensen 
(1998). Tillsynsmyndigheter såsom Skatteverket, revisorsnämnden, ekobrottsmyndig-
heten ska se till att företagets rapporter uppfyller trovärdigheten i rapporterna och det 
grundar sig i revisorns roll som en oberoende part, vilket leder till en neutral gransk-
ning. Från företagets sida gäller det att skapa en tillförlitlig redovisning och presentera 
sin finansiella rapport med en hög precision, samtidigt som myndigheter tar hjälp av re-
visorn som fungerar som en oberoende tredje part och ett hjälpmedel för att erhålla en 
så rättvisande bild som möjligt. Detta kan refereras till agent och principal teorin som 
grundar sig i att motverka eventuella intressekonflikter och moraliska risker som kan 
uppstå. Trotts de yrkesetiska regler som finns för revisorer för upprätthålla ett obero-
ende så finns det i princip ingen revisor som är helt oberoende oavsett hur ärlig perso-
nen i fråga försöker att vara (King, 2002). Vidare poängterar Bazerman et al (2002) att 
klientrelationer har en stor inverkan på revisorns oberoende. Människan har i allmänhet 
större benägenhet att skada främmande person än en person med en relation till, i revi-
sorns fall klienter men även intressenter. Vid misstanke av brott spelar relationen in, 
speciellt vid utförandet av en tjänst där man är bunden till sin klient och relationen 
byggts upp under en längre tid. Det gör att beslutsfattandet blir mer komplicerat för en 
revisor. Oberoendet ställs på prov.  

3.3 Analysmodellen 
Analysmodellen vilket är en del av RevL (2001:883) 21 § och används för att pröva re-
visorers oberoende (Carrington, 2010). Enligt FAR (2011) består modellen av följande 
tre steg:  

1- Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden: Här studeras om det finns 
förhållanden som kan vara skadliga för revisorns oberoende. De består av fem 
olika hot: egenintresse, partställning, vänskap och skrämsel, självgranskning. 

2- Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden: I detta steg ska revisorn be-
döma om han ska godta eller avslå sig ett uppdrag. Om det visar sig att det finns 
förhållanden som kan skada oberoendet så måste revisorn avböja sig uppdraget. 

3- Dokumentation av prövningen: I detta steg ansvarar och bevisar revisorn för 
att prövningen har genomförts enligt analysmodellen. Under uppdraget sker 
dokumentationen löpande i samband med inlämningen av revisionsberättelsen. 

Carrington (2010) menar att prövningen görs av revisorn inför varje nytt revisionsupp-
drag. Analysmodellen kan även tas fram under ett pågående uppdrag och det är revi-
sorns ansvar för att genomföra prövningen, hävdar Moberg (2006). Grundantagandet 
bygger på att revisorn ska kunna avstå från att börja med ett uppdrag som innebär en 
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hotbild mot oberoendet (FAR, 2011). Efter en genomförd prövning ska processen do-
kumenteras av den ansvarige revisorn (Carrington, 2010). Regelverken bygger på att re-
visorn själv ska ta sitt ansvar och göra bedömningen av prövningen. Detta leder till att 
det kan uppstå en gråzon i bedömningen om vad som är korrekt. Det är därför svårt att 
utveckla och skapa ett regelverk som är heltäckande och tydligt för revisorers obero-
ende, utan bedömningen ligger oftast hos revisorn (Johnstone et al., 2001).  

3.4 Revisionsyrkets yrkesetiska regler 

Varje människa är unik i sitt sätt att leva och vara, men människan lever inte ensam utan 
det finns liknelser med flockdjur och hur människan lever i grupp. Allt vi gör och kon-
sekvenser av vårt handlande och vårt sätt att vara, påverkar människor i vår omgivning. 
Därför är det av ännu större betydelse att agera etiskt och moraliskt. Samhället är upp-
byggt på ett sätt där tankar och åsikter hos människan flödar fritt. Det leder till att det 
sker ett ställningstagande vilket man blir beredd att stå för (Colleste, 1996).  

I Sverige har FAR upprättat normer som direkt riktar sig till FARs medlemmar och har 
som syfte att ge en vägledning i frågor som rör god yrkes sed (FAR, 2012). FAR har 
valt att dela upp de yrkesetiska reglerna i tre olika kategorier. Första kapitlet rör reviso-
rers roll, oberoende, opartiskhet och självständighet. Andra kategorin belyser upplys-
ningsplikten och tystnadsplikten och den tredje berör kompetens och yrkesprövning, en-
ligt FAR (2012). I Sverige har ordet etik förknippats med betydelser som beskriver 
normer och värderingar och dess inverkan på det mänskliga beteendet. När man talar 
om etik talar man även om kopplingen till moral där man beskriver förståelsen av vad 
som är rätt och fel och att fullfölja regler och principer som anses vara en plikt att leva 
efter, menar Koskinen (1999). I yrket som revisor uppstår det situationer som ställer re-
visorn inför val som i sin tur styrs av normer, regler och plikter. Det finns tillfällen där 
revisorn kan komma att tvingas till val vilket berör revisorns etik.  

Revisorer som gör en självständig bedömning av boksluten ägnar sig åt vad som är lik-
tydigt med en etisk handling, inte en ny idé. Etiska regler som används för revisorer är 
normalt konstruerade på ett sätt som motiverar medlemmar i yrkesorganisationer och 
fungerar på ett etiskt sätt. Tidigare studier visar dock att det är underliggande psykolo-
giska faktorer som styr ett professionellt beteende och är mer komplicerat än att bara 
hoppas på att en anställd följer uppförandekoder i organisationen.  

3.5 Revisionsbyråers storlek 
Wright (1983) konstaterar att stora revisionsbyråer inte är lika ekonomiskt beroende 
som små revisionsbyråer, som är mer ekonomiskt beroende av sina enskilda kunder. 
Dye (1993) menar att det är betydligt svårare för stora byråer om de har missnöjda in-
tressenter då de är mer i fara att bli stämda av missnöjda kunder på grund av storleken 
och mängden av antal tillgångar snarare än små byråer. Detta leder till att stora byråer 
hela tiden måste fokusera och tänka på hög kvalitet på revisionsarbete genom att ha 
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högre incitament för att kunna hålla sig borta från onödiga och kostsamma stämningar 
och därmed skada sina rykte (Dye, 1993). DeAngelo (1981) bekräftar att stora byråer 
har det svårare att hålla kvaliteten på revisionsarbete, då om de misslyckas riskerar de 
att förlora sitt anseende och rykte, vilket lätt sprids till deras nackdel.  

Svanström (2008) menar att det inte finns lika stora risker i Sverige som USA i att för-
lora anseende. I Sverige behöver de stora byråerna inte ha höga incitament för att hålla 
en hög nivå i revisionsarbetets kvalitet. Farncis och Yu (2009) lyfter att anledningen till 
att stora byråer har större möjlighet att upptäcka felaktigheter med höga kvaliteten på 
revisionsarbetet är att de har mer tillgång till en så kallad samlad och koncentrerad kun-
skap jämfört med små revisionsbyråer.  Med hänsyn till detta blir chansen större att by-
råernas storlek kan påverka revisionskvaliteten i det stora hela, menar Sundgren och 
Svanström (2013).  

3.6 Etiska teorin 

Etiska teorier bygger på etiska principer som belyser aspekter av olika etiska dilemman. 
Det handlar om att styra till det som är mest etiskt korrekt eftersom människan baserar 
det enskilda valet på den etiska teorin samt erfarenheter som upplevts, enligt Ridley 
(1998).  Etiska teorin och dess principer för med sig väsentliga egenskaper till själva be-
slutsprocessen. Det ger möjligheten att kombinera olika etiska teorier för att få det mest 
korrekta svaret som möjligt vid olika sammanhang och situationer. Varje etisk teori 
bygger på att man följer de etiska principer för att vid ett beslutsfattande uppnå det bästa 
beslutet (Ridley, 1998). Följande beskrivs några etiska teorier. 

3.6.1 Deontologisk teori (Pliktetik) 

Deontologisk teori eller pliktetik grundar sig i att människan ska följa sina plik-
ter och skyldigheter när man ställs inför ett etiskt dilemma. Det betyder att per-
sonen ska fullfölja sin skyldighet till en annan person, kund eller samhället ef-
tersom att följa sin plikt anses som etiskt korrekt.  Teorin bortser från huruvida 
handlingar, åtgärder eller yttranden är moraliskt riktiga eller inte, helt oberoende 
av konsekvenser, enligt Penslar (1995).  Enligt Tännsjö (2000) syftar pliktetik på 
att individer kan få både bra respektive dåliga konsekvenser på sitt agerande 
men kan fortfarande räknas som etiska handlanden. 

3.6.2 Utilitarianism 

Teorin om etisk utilitaristiskt bygger på människans förmåga att förutsäga konsekvenser 
av en handling och valet som ger störst nytta är det val som är etiskt korrekt. Ulitirian-
ismen kan jämföra förutsägbara lösningar där man använder sig av poäng för att avgöra 
för vilket val som är mest fördelaktigt för människan. Poängsystemet leder fram till ett 
logiskt argument för de beslut som fattas och det möjliggör att individen att använda det 
vid specifika fall, menar Penslar (1995).  Inom området ulitirianism förväntas individen 
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att skilja på vad som är rätt eller fel och valet ska baseras på vilket etiskt alternativ som 
är bäst. Tännsjö (2000) menar att även om det finns fler än ett rätt alternativ i en speci-
fik situation så ska alltid det bästa alternativet väljas. 

 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Revisons roll är att fastställa och kontrollera ett företags finansiella rapporter men som 
inte ingår i företagets beslutsorgan. ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning 
och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

Oberoendet spelar en avgörande faktor för att revisorer ska behålla sitt fokus på arbetet 
så att det utförs på ett professionellt sätt, det bygger på att revisorns ställningstaganden 
är objektiva, enligt Diamant (2004). Oberoendet är den faktor som påverkar hur revis-
ionen upplevs av intressenter. Revisorn har som roll att representera företagets ledning 
och styrka deras yttrande gällande företagets finansiella rapporter och att de stämmer 
och därmed öka validiteten för intressenter, hävdar Warning-Rasmusson och Jensen 
(1998).  

Analysmodellen vilket är en del av RevL (2001:883) 21 § och används för att pröva re-
visorers oberoende (Carrington 2010). Enligt FAR (2011) består modellen av följande 
tre steg:  

1- Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 
2- Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 
3- Dokumentation av prövningen 

 

I Sverige har FAR upprättat normer som direkt riktar sig till FARs medlemmar och har 
som syfte att ge en vägledning i frågor som rör god yrkessed (FAR, 2012). FAR har valt 
att dela upp de yrkesetiska reglerna i tre olika kategorier. Första kapitlet rör revisorers 
roll, oberoende, opartiskhet och självständighet. Andra kategorin belyser upplysnings-
plikten och tystnadsplikten och den tredje berör kompetens och yrkesprövning, enligt 
FAR (2012). I Sverige har ordet etik förknippats med betydelser som beskriver normer 
och värderingar och dess inverkan på det mänskliga beteendet. 

Wirght (1983) menar att det finns skillnader mellan stora och mindre revisionsbyråer. 
Enligt Wright (1983) de mindre revisionsbyråerna är mer ekonomiskt berående av sina 
kunder jämfört med de stora byråerna. Farncis och Yu (2009) lyfter att anledningen till 
att stora byråer har större möjlighet att upptäcka felaktigheter med höga kvaliteten på 
revisionsarbetet är att de har mer tillgång till en så kallad samlad och koncentrerad kun-
skap jämfört med små revisionsbyråer.  Med hänsyn till detta blir chansen större att by-
råernas storlek kan påverka revisionskvaliteten i det stora hela, menar Sundgren och 
Svanström (2013).  
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Vi använder oss av etiska teorin för att undersöka vårt problem. Ridley (1998) menar att 
etiska teorier bygger på etiska principer och dessa belyser aspekter av olika dilemman. 
Enligt deontologisk teori ska människan följa sina plikter och skyldigheter när någon 
ställs infor ett etiskt dilemma, vilket betyder att människan ska fullfölja sin skyldighet 
till en annan person, kund eller samhället, eftersom att följa sin egen plikt anses som 
etiskt korrekt (Penslar, 1995). Med hjälp av utilitarianism teori är det möjligt att jämföra 
förutsägbara lösningar där man använder sig av poäng för att avgöra för vilket val som 
är mest fördelaktigt för människan, enligt Penslar (1995). Tännsjö (2000) hävdar att 
även om det finns fler än ett sätt alternativ i en specifik situation, ska alltid det bästa 
väljas. 
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4 Empiri 

Empirikapitlet ger en djupare förståelse På hur revisorer resonerar och beskriver skill-
naden mellan att arbeta i en stor respektive en liten byrå i praktiken samt om det kan 
förekomma skillnader i revisorns oberoende på grund av byråernas storlek. Vi har valt 
att strukturera empirikapitlet utifrån teorikapitlet genom att börja med en bakgrund av 
våra respondenter som sedan följs av de rubrikerna som finns med i teorikapitlet.  

 

4.1 Presentation av respondenterna 
För att genomföra vår empiri har vi intervjuat fyra revisorer. Två av revisorerna arbetar 
på en liten byrå och de andra två revisorerna arbetar på en stor byrå, tillhörande Big 
four. Som tidigare nämnts ska våra respondenter vara anonyma. På grund av detta dela-
des respondenterna i två grupper där vi kallar dem ”liten” (L) eller ”stor” (S), vilket be-
ror på om de är verksamma på en liten eller en stor byrå.  

Respondent Titel Startår Revisionsbyrå 

L1 Auktoriserad 1986 Liten 

L2 Auktoriserad 1992 Liten 

S1 Auktoriserad 2006 Stor 

S2 Auktoriserad 2007 Stor 

Tabell 4.1: Presentation av respondenterna 

   
Tabell 4.1.1: Statistik av respondenternas revisionsbyråer Källa: Allbolag.se 

4.2 Revisor L1 
Revisor L1 har reviderat sin största kund sen 2007. Han har studerat ekonomi på högs-
kolan i Örebro. L1 startade sin karriär som redovisningsassistent på en mindre redovis-
ningsbyrå och idag arbetar han på en liten revisionsbyrå med titeln auktoriserad revisor.  
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4.2.1 Revisorns oberoende och analysmodellen 

Varje revisor använder sig av något som kallas analysmodellen inför varje revisions-
uppdrag. Det är en modell för att säkerställa revisorns oberoende och det är sällan en 
prövning resulterar i att man avviker från uppdraget.  

Inställningen till samma kund har förändrats under tiden, då företaget har utvecklats 
samtidigt som kunden också gjorde det, vilket ställer nya krav på båda sidorna när det 
gäller rutiner och professionalism. Personliga relationer är omöjligt att undvika, men vi 
försöker vårt bästa med att hålla den på ett professionellt plan. Det har hänt i vissa revis-
ionsuppdrag att man har fått en bättre kontakt med vissa kunder än andra men där är det 
viktigt att markera för hur långt relationen kan gå. Sedan finns en rad tillsynsmyndig-
heter som kontrollerar vårt arbete och hur vi jobbar här på företaget. De kommer hit och 
granskar vårt arbete, hur vi jobbar och på vilket sätt vi jobbar. Det faller tillbaka på obe-
roendet som vi revisorer har, att vara trovärdiga när vi fastställer de finansiella rappor-
terna, eftersom det är en trygghet för både oss i företaget men även för intressenten och 
kunden vi reviderar.  Oberoendet kan ibland vara svårt att hålla då vi som jobbar på små 
revisionsbyråer har betydligt mindre kunder gentemot stora revisionsbyråer.  

4.2.2 Konsultant eller granskare 

Det görs ett övervägande om huruvida vilken tjänst man ska erbjuda kunden, som revi-
sor eller som konsult. Jag tror heller inte att oberoendet påverkas även om den konsulte-
rande rollen och revisorn är från samma revisionsbyrå. Så länge man håller de olika 
tjänsterna från varandra. Detta förekommer och är väldigt vanligt inom revisions-
branschen att man som kund väljer att köpa båda tjänsterna. Men överlag tycker jag att 
det är okej och påverkar inte oberoendet. 

Vi jobbar i mindre team jämfört med stora byråer. Ett team består oftast av två personer, 
en assistent och jag som auktoriserad revisor. I vissa fall kan det förekomma att revis-
ionsuppdrag utförs av en ensam revisor och där tror jag att risker kan förekomma. Det 
kan uppstå situationer där revisorn ”gräver” i saker och ting som inte tillhör hans upp-
drag när en kund ber om hjälp. I sådana fall kan det bli svårt att neka kunden.   

4.2.3 Revisionsbyråers storlek 

Stora byråer är mer uppdelade till assistenter medan påskrivande revisorer utför uppdra-
get på ett annat sätt. I en liten byrå har man större ansvar tidigare som assistent än vad 
man har på en stor byrå. En assistent är inget mer än en assistent i en stor byrå medan i 
en liten byrå har en assistent sitt eget ansvar som en revisor.  

De stora byråerna styrs genom huvudkontoret som ligger i Stockholm, vilket betyder att 
allt kommer från huvudkontoret när det gäller arbetsrutiner medan en liten byrås rutiner 
och normer är mer baserade på relationen mellan anställda. Det betyder att vi har det 
svårare att utforma ett arbetssätt på en liten byrå. Vi på en liten byrå har mycket större 
ansvar för att kunna anpassa och standardisera våra regler och rutiner. Relationen hos 
anställda kan beskrivas bra när de är sociala, fungerar ihop och om de kan samarbeta 
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tillsammans. Arbetsprestationen och ansvar i en liten byrå är betydligt större, då man 
har mycket bredare arbetsområde jämfört med en stor byrå, det vill säga att i en liten 
byrå kan det hända situationer där en revisor jobbar som en redovisningskonsult med 
bokslut, deklarerar, reviderar, löpande bokföring, konsultation och så vidare. I största 
allmänhet har små byråer mer inriktade uppdrag. Som tidigare nämnts, är en annan 
skillnad att i en stor byrå kommer allt från Stockholms kontor, och på en liten byrå får 
vi göra mycket självständigt och jobba med allt möjligt. I stora byråer finns skattejuris-
ter, Corporate Finance och så vidare medan i en liten byrå är vi tvungna att köpa dessa 
tjänster när det behövs. Byråns storlek har en betydlig stor inverkan på revisionsarbete. 
Ta PwC som ett exempel, där det alltid finns någon som kanske har varit med om lik-
nande situation. Det är betydligt enklare för en stor byrå att skriva avtal med en ny 
kund, medan vi har det svårare att göra det med nya kunder då vi inte har de experter i 
en mindre byrå när det gäller olika arbetsuppgifter förutom revision och redovisning.  

Att behålla balansen mellan kundnöjdhet och vinstsyfte är inget mer än att ta hänsyn till 
lagar och regler och att leverera ett arbete fullt av kvalitet till kunder. Det finns stora 
skillnader mellan en liten respektive stor byrå när det gäller löner och detta kan i stort 
sett påverka revisorernas beteende. Kunden kommer att byta byrån om de upplever stora 
prisskillnader mellan olika byråer.  

4.2.4 Yrkesetiska regler 

Jag tycker att agera etiskt som revisor betyder tydlighet och uppfattas som oberoende 
som står för sina ord. Oberoende till både kunden och omgivningen. Det ska finnas 
klara avgränsningar. Jag kan inte vara kompis med en kund, kan inte umgås med en 
kund, får inte ha socialt nätverk med kunden, jag är revisor och kan inte göra bokslut åt 
en och samma kund. Man måste vara petig från början så att kunderna förstår att du är 
tydlig och rak från början. Självklart kan man öppna sig för varandra och i mindre före-
tag är revisorn kontaktperson och får ta reda på många saker. En grej när det gäller revi-
sorer är att allt man får reda på är sekretess. När man har jobbat ett tag inom branschen 
vet man ganska tydligt vart gränserna går. Även om omsättningen hade gått ner, hade 
jag fortfarande följt de lagar och regler som finns. Jag hade inte agerat annorlunda. Vi 
har revisorsnämnden som kontrollerar oss och jag vill inte bli av med min titel. Om om-
sättningen går neråt måste man analysera detta. Det kan bero på antalet missnöjda kun-
der och möjligtvis är det så att de hade valt andra byråer. Om omsättningen går ner tar 
vi till åtgärder och inte påverkas av etiska aspekter på negativt sätt.  

Jag har en till två kunder som jag är vän med på Facebook men jag tycker inte att man 
ska vara vän med sina kunder. Jag har Linkedin och där har jag de flesta av mina kun-
der. Linkedin skiljer sig från Facebook eftersom det är ett arbetsnätverk, där kan istället 
mina kunder hitta mig och relevant information.  
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4.3 Revisor L2 
Revisor L2 har reviderat sin största kund sen 2008. Han har studerat ekonomi på Högs-
kolan i Skövde. Han startade sin karriär som revisorsassistent på en stor byrå men job-
bar och driver idag en egen revisionsbyrå.  

4.3.1 Revisorns oberoende och analysmodellen 

Inför varje uppdrag använder vi oss av analysmodellen, vilket är ett instrument för att 
fastställa att oberoendet upprätthålls. Analysmodellen har hjälpt revisorer genom en 
ökad motivation till att upprätthålla oberoendet och det är ett givande stöd i vårt arbete. 
Jag personligen har aldrig behövt avstå från något revisionsuppdrag som konsekvens för 
prövningen inte godkänts. Man vet oftast som revisor efter års erfarenhet redan innan 
själva prövningen vilket företag som inte kommer att uppfylla kraven.  

När det gäller inställningen till kunderna så är det självklart att den förändras, speciellt 
när vi granskar kunder under en längre period. Att den har förändrats ser jag enbart som 
positivt. Personliga förhållanden förekommer, vilket är naturligt, speciellt efter att man 
har jobbat länge med företaget. Detta betyder nödvändigtvis inte att det är en personlig 
relation, utan detta sker på ett professionellt plan. Sedan får man inte glömma av vad 
revisorsyrket innebär. En revisor agerar mellanhand åt intressenter som kunden. Det är 
viktigt att de litar på oss och vårt arbete.  

4.3.2 Konsultant eller granskare 

På vår revisionsbyrå erbjuder vi både konsulterande och revisionstjänster. Jag anser att 
det inte finns några problem med detta utan det finns ett tydligt regelverk och gränser 
som begränsar eventuella problem som skulle kunna uppstå. Detta grundar sig redan 
själva yrkesrollen som revisor har, att ta jobbet med största seriositet. Revisorn har ett 
omdöme där man själv ska tolka och känna för vad som är acceptabelt oavsett vad re-
gelverket säger. Att jobba i team är också viktigt över lag och ett utvecklat teamarbete 
behövs när det gäller stora revisionsuppdrag och är inte lika viktigt på ett mindre upp-
drag. 

4.3.3 Revisionsbyråers storlek 

En skillnad mellan en liten och en stor byrå är att i en liten byrå blir arbetet mer indivi-
duellt, vilket leder till betydligt större ansvar jämfört med en stor byrå. Trots att en liten 
byrå kanske inte har lika stora uppdrag som en stor byrå så sköts ändå allt på egen hand 
jämfört med de stora byråerna.  

En annan skillnad är att i en liten byrå är att ett beslut kan fattas mycket snabbare jäm-
fört med en stor byrå då de stora byråerna har fastlagda rutiner, medan en liten byrå har 
oskrivna lagar och regler. En liten byrå styrs inte av en tjock pärm som publiceras av ett 
huvudkontor. Anledningen till skillnaden kan vara att en stor byrå är mer utvecklad, vil-
ket leder till att det krävs mer fastlagda rutiner för att kunna styra byrån. Fördelen med 
att arbeta i en liten byrå är att beslutsprocessen blir snabbare, mer fritt arbete som inne-
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bär med ansvar. De negativa aspekter som kan förekomma är bland annat tidspress som 
kan påverka prestationer, inga specialister i byrån när det gäller frågor i olika områden 
som till exempel skattefrågor.  

4.3.4 Yrkesetiska regler 

Det är klart att en revisionsbyrå kräver att det ska finnas tydliga och klara värderingar. 
Vi jobbar med det som är bäst för dels kundens situation men även för att upprätthålla 
ett gott rykte. Jag syftar på att i en liten byrå kommer vi behandla kunderna olika bero-
ende på om de är stora eller små, där uppstår en risk för att en revisor uttrycker sig olika 
mot kunderna. Detta är en ständig risk som är svår att undvika. Men jag tror att i grund 
och botten så har det med själva individen som revisor och inte revisionsbyråns storlek.  

Byråns omsättning varit ganska oförändrad under de senaste perioderna, vilket kan bero 
på avskaffandet av revisionsplikten. Avskaffandet har inte enbart påverkat oss utan hela 
revisionsbranschen, speciellt små byråer. Vi jobbar här som redovisningskonsulter 
också, just för att revisorer och yrket har drabbats på grund av revisionsplikten. Jag an-
ser att det är en negativ aspekt för revisionsbranschen, vilket leder till att revisionsyrket 
är på väg ner och kommer att minska ytterligare, speciellt när det gäller mindre byråer.  

Jag tror nog att det helt och hållet beror på vilken typ av kundgrupp man har och jag tror 
inte alls att detta har något att göra med byråns storlek överhuvudtaget. Det är självklart 
att när man har genomfört ett bra jobb, så har man nöjda kunder och i utbytet får man 
betalt för det. På grund av detta tror jag inte att vinstsyftet i sig ska/kan påverka vårt 
oberoende. Allt handlar inte om vinstmaximering, speciellt när man har missnöjda kun-
der. I vår bransch är det nästan omöjligt att få dubbelt så mycket betalt än våra konkur-
renter, då kunderna kommer att märka detta och byta revisorn helt enkelt. Sen kan det 
förekomma vissa situationer där en revisor riskerar sitt oberoende, till exempel när det 
finns färre uppdrag, vilket syftar på att en revisor också måste försörja sig.  

Det är svårare i en liten byrå då stora byråerna har all kompetens i egna byrån och det 
händer sällan att man vänder sig till en kollega utanför byrån. Det kan hända att vid 
osäkra situationer så tar man en snabbare väg men annars tror jag inte att det kan hända 
och det kan också hända om man inte har full kompetens över byrån och när man ska ta 
beslutet helt själv. 

När det kommer till sociala medier och till exempel Facebook så är det ett gränsfall för 
mig. Jag tycker att Facebook är mer personligt. Där har jag familj och vänner jag umgås 
med privat. Vänner genom arbetet är inte okej för mig att ha i min vännlista. Då föredrar 
jag en mer arbetsrelaterad plattform som till exempel Linkedin om jag nu skulle få för 
mig att ha kontakt med någon kund.  
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4.4 Revisor S1 
Revisor S1 har reviderat sin största kund sen 2008. Han studerade ekonomi på BI Nor-
wegian Business School och handelshögskolan i Göteborg. Revisor S1 är auktoriserad 
revisor sen 2006 och är verksam i en stor revisionsbyrå.  

4.4.1 Revisorns oberoende och analysmodellen 

Hos oss ingår det i våra rutiner att vi använder oss av analysmodellen i varje revisions-
uppdrag. Modellen står för hur man prövar oberoendet, men detta är en tolkningsfråga 
och är det upp till varje revisor att tolka och bedöma detta. Vi genomför prövningen i 
enlighet med lager och regler som säger att detta ska göras varje år. Sedan kan det före-
komma att det sker oftare beroende på om det skulle ske en ändring i förhållandena.  

Uppdraget som revisor och revision handlar om att avlämna en revisionsberättelse som 
lämnar ett intyg på den finansiella informationen och förvaltningen. Väsentlighet är 
nyckelordet till ett revisionsuppdrag. Det ska ju vara ett väsentligt fel för att man ska 
lämna avvikande revisionsberättelser. Jag tror att ju äldre man blir, desto bättre blir man 
på att hantera den typen av frågeställningar. Inställningen till kunderna kan förändras 
beroende på hur kompetent man blir som revisor. 

Som tidigare sagt kan man hantera situationer annorlunda beroende på erfarenhet. Det 
vill säga att man kan vara formell och strikt i början, när man inte har den erfarenhets-
banken, medan en äldre revisor kanske kan öppna upp sig på det privata planet, ef-
tersom de har lättare att skilja på vad som är jobb och vad som är allmänt prat med kun-
den. Jag tycker att ju längre relationen går oavsett om man är revisor eller kund eller 
bara kompisar desto utvecklas relationer mer under tiden och man lär känna varandra, 
vilket leder till en öppnare relation. Relationerna blir bredare men man lär sig att han-
tera vad som tillhör det professionella och vad som är det personliga. Utifrån mitt per-
spektiv har jag vissa saker som man inte kan blanda ihop.  

4.4.2 Konsultant eller granskare 

Jag tror inte att utföra konsulttjänster är vanligare hos revisorer idag jämfört med förr i 
tiden, med andra ord får en revisor inte rådgiva sina kunder och det är viktigt att ta hän-
syn till gränsen mellan granskning och konsultationsarbete. Jag vill inte riskera min titel 
genom att både konsultera och granska en och samma kund. Det kan förekomma situat-
ioner där man konsulterar och agerar rådgivare åt en kund men då ska man absolut inte 
granska den kunden på grund av risker som kan skada oberoendet.  

4.4.3 Revisionsbyråers storlek 

Jag kan identifiera mig så som min byrå profilerar sig på marknaden. Våra värderingar 
är något jag kan stå för och följer så som integritet, respekt, laganda. Det finns tydliga 
processer för hur man gå tillväga i vår byrå, en policy för hur man ska agera. I specifika 
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situationer kan det krävas att man rådfrågar dedikerade personer innan en revisionsbe-
rättelse upprättas, eller om man ska genomföras en konsultation. Där finns det tydliga 
system och processer för hur man kan få konsultationer godkända just för att man inte 
ska hamna i situationer där man agerar mot jävsbestämmelserna som finns. Jag tror att 
de processerna inte är lika formella i en liten byrå.  

Vi har väldigt många experter internt. Det kan vara inom skatt, transaktioner, samt re-
dovisningsexperter. Alla frågor som uppkommer kan behandlas internt. En liten byrå 
måste istället bygga ett nätverk för att hantera dessa typer av frågor.  Men även små by-
råer är anslutna till FAR, där det finns jurister och experter att ta hjälp av. Små byråer 
har även mindre formella nätverk där man kan söka stöd i vissa frågor, så de står inte 
helt ensamma. Det finns uppdrag där till exempel en liten byrås redovisningsavdelning 
gör bokslut och årsredovisningar och vi reviderar och vice versa, det är inte så att vi 
agerar här och de där.  

Företagets värderingar är tydliga, de syns ganska väl.  I en liten byrå är det mer upp till 
vem som driver byrån och det gör att det skiljer sig väldigt mycket åt från byrå till byrå. 
När man kommer hit så får du introduktions utbildning, där man bara pratar om våra 
värderingar. 

4.4.4 Yrkesetiska regler 

Första steget i processen som revisor är att gå efter personligt omdöme. Vi har etiska 
regler, kan du inte identifiera dig med dessa då har du stora problem med ditt yrke som 
revisor. Du måste ha en kompass om hur du vill agera som människa. Den varierar från 
revisor till revisor men när de verkligen brinner, en riktigt skarp situation och man ska 
synka kompasserna så tror jag att oavsett stor eller liten byrå är det samma. Det är svårt 
att skilja på en stor och liten byrå. 

Vi är under tillsyn från revisorsnämnden. Jag tror att det är mer allvarligt för en liten 
byrå att agera på ett annat sätt. Tappar den sin auktorisation eller får en varning så är det 
en större skada för en liten byrå. I en stor byrå blir jag enkelt ersatt av någon annan. Se-
dan är det svårt att säga att sannolikheten att en liten byrå skulle agera mindre obero-
ende. Om det går dåligt för bolaget är kundberoende större i en liten byrå sett till storle-
ken på kund. I en stor byrå kan det vara den enskilda revisorn som blir beroende av inci-
tament med bonusar som bygger på faktureringar. På så sätt blir det viktigt att behålla 
en kundstock. Där blir det en jämförelse mellan stor och liten byrå.  

Om man som revisor hamnar i en gråzon om vad som man kan acceptera, så utgår man 
ifrån kundperspektivet. Kundperspektivet ser till vilka effekter och konsekvenser det har 
gentemot kund och marknad samt för mig som revisor och kund. Innan vi börjar med en 
revision har vi tydliga nivåer om vad vi accepterar och inte, sedan finns det riktlinjer på 
hur vi ska agera. Det finns en arbetsbeskrivning för vad som är din roll och man kan 
backa tillbaka och se vad man ska göra.  
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Jag skulle till exempel aldrig få för mig att bli kompis på Facebook med en kund. Att ha 
relationer på Linkedin som är ett arbetsverktyg och hanterar affärsrelationer anser jag 
vara okej, där delas affärsinformation och den typen av sociala länkar på ett annat, mer 
professionell sätt. 

4.5 Revisor S2 
Revisor S2 studerade ekonomi på högskolan i Skövde. Han är auktoriserad sen 2007 
och är verksam i en stor revisionsbyrå. Revisor S2 har reviderat sin största kund sen två 
år tillbaka. 

4.5.1 Revisorns oberoende och analysmodellen 

Analysmodellen används i vår byrå inför varje nytt uppdrag och enligt regler gör vi 
minst en prövning per år. Vi är skyldiga att göra prövningen innan vi börjar med något 
nytt uppdrag. Jag har kunder jag skriver på själv, där jag självklart har en relation som 
har utvecklats över tid. Kontakten och relationen blir mer intensiv, eftersom den utveck-
las ju mer man träffas, precis som vilken relation som helst. Sedan vill jag gå in med en 
ganska klar bild om hur jag ser på vårt samarbete och den förändras inte i takt med att 
relationen förändras. Sedan kanske man får en annan syn på sitt jobb över tid och lär sig 
annat, men inställning är densamma. Men det har hänt att man upptäcker de som kanske 
är benägna att skattefuska, företagsledare som försöker göra saker, till exempel en an-
ställd VD som försöker fiffla med resultat för sin bonus del, få vara kvar på sin post el-
ler tar ut pengar i företaget.  

Det finns situationer där i början ett företag har gjort ett seriöst intryck men efter ett tag 
börjar jag märka att detta inte fungerar och då sätter jag ner foten. Man får se till relat-
ionen och eventuella fel som kan vara kostsamma att rätta till, men vägrar kunden, får 
man skriva en oren revisionsberättelse eller avgå, det vill säga att hitta en gemensam 
nivå. Man får förklara för kunden och hitta en lösning till varför detta har hänt. När man 
är överens om att detta inte ska hända igen så gör vi vad som krävs för att rädda upp si-
tuationen.  

4.5.2 Konsultant eller granskare 

I en stor byrå behöver en revisor inte vara en konsult, då det redan finns skatterådgivare 
eller andra konsulttjänster. Jag tycker inte att det är okej att rådgiva och granska samti-
digt en och samma kund under samma  uppdrag. Som tidigare nämnts har vi stort internt 
nätverk och om det finns en kund som behöver hjälp med andra frågor än bara gransk-
ning då är de välkomna till andra avdelningar för att kunna få den hjälp de behöver. Jag 
tror däremot att det är svårare för mindre byråer att säkerställa oberoendet, eftersom de 
inte har lika mycket resurser och tillgångar som en stor byrå har.  
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4.5.3 Revisionsbyråers storlek 

Våra värderingar är ganska tydliga. Sedan finns det olika typer av värderingar. Vi job-
bar med den praktiska yrkesetiken i revisionsuppdrag men även mångfaldsarbete och 
miljötänk. Jag har inte några direkta problem med dessa värderingar men hade jag haft 
invändningar så kanske jag hade suttit här på mitt kontor och tyckt, eftersom allt jobbas 
fram i Stockholm och ingen hade brytt sig. Rent praktiskt har jag ett extremt stort in-
ternt nätverk vad det gäller specialistkunskaper men även generalistkunskaper. Är det 
något specifik skatte eller momsfråga så finns det alltid någonstans att vända sig internt. 
Små byråer kan inte allt utan de har också kollegor att rådfråga men inte på samma nivå 
som en stor byrå. Nästan alltid har man sin egen uppfattning om en fråga, antingen för 
att man kan sitt regelverk eller för att man varit med om någon liknande situation.  

Vi är inte ett dugg beroende av till exempel Nisses kiosk. Ekonomin ligger inte i fokus 
utan man vill behålla en kund av yrkesstolthet. Det förekommer att man vill behålla 
vissa stora kunder men är det en kund man inte tycker så bra om eller har viljan att göra 
rätt för sig så brukar det återspegla sig i hur mycket tid vi måste lägga på kunden och 
det leder till en mindre lyckad affär. Det skulle kunna hända att en liten byrå får Jula 
som revisionskund, teoretiskt så går det. Det skulle vara byråns halva omsättning och då 
hamnar man i en bekymmersam situation, det skulle inte en stor byrå göra. Jag tror att 
stora byråer har en fördel i det och kan se uppdraget ur ett annat perspektiv. 

4.5.4 Yrkesetiska regler 

Reglerna är ganska tydliga. Låt säga en kund är en blomsterbutik, och ägaren ger mig en 
gåva i form av blommor, då är det ett bekymmer. Men om man får lite rabatt är det okej 
till den del andra har möjlighet till samma rabatt. Sedan är det en gråzon om vad som är 
av mindre värde och självklart påverkar detta revisorn och dess arbete. Etik är personligt 
och i många fall får man avgöra själv om hur man ska agera. Det är av ekonomi att be-
hålla en kund men vad gäller i de yrkesetiska reglerna när det till exempel gäller att ta 
emot gåvor? En anledning till varför detta förekommer är väl för att man inte är tillräck-
ligt kompetent eller inte bryr sig men då handlar det inte om yrkesetik. Hade jag tyckt 
att något är fel men skrivit en ren revisionsberättelse så skulle jag tro att det skulle vara 
för att jag skulle behålla en kund och det händer att det förekommer bland revisorer. 

Att stora revisionsbyråer uppmärksammas i media är väl mest för att de är stora och 
jobbar med extremt stora kunder. Det finns aktörer som inte är seriösa och skriver på en 
revisionsberättelse utan att ha gjort jobbet och de betyder inte att de hittat ett fel och ski-
ter i det utan de har inte försökt hitta de. Våra regelverk är stringenta gällande doku-
mentation och jag tror att jag som yngre revisor, är mindre benägen att göra så. I vissa 
lägen om jag skulle skriva orent, så kanske jag hade tappat min kund och mitt rykte 
ställts på spel men jag får min lön. Det kanske också blir sämre på sikt och jag kan inte 
hålla mina kunder eller bonus men jag har mitt jobb. Är jag ensam företagare så hamnar 
pengarna direkt i fickan, lite annorlunda kanske det är men jag tror att mekanikerna är 
densamma. 
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Jag har ingen Facebook just för att det är svårt med att göra gränsdragningar på relat-
ioner, men hade jag haft Facebook, skulle jag absolut inte haft någon kund som vän. 
Men Linkdin har jag och där har jag kunder eftersom det är en mer affärsmässig platt-
form. 



  

 
24 

5 Analys 

I detta kapitel ska vi analysera uppsatsens problemformulering med hjälp av etiska teo-
rin samt genom att hitta en koppling mellan den teoretiska referensramen och empirin 
som vi fick fram genom intervjuer.  

 

5.1 Revisorns oberoende  
FAR har utvecklat yrkesetiska regler för revisorer för att motverka partiskt beteende hos 
revisorer. Lagen bygger på att revisorn ska agera opartiskt och självständigt i sitt utfö-
rande av uppdrag samt att de ska ha ett objektivt ställningstagande (FAR, 2012). Fors-
kare hävdar att det gäller att bortse från kundens mål och istället på ett professionellt, 
opartiskt sätt arbeta fram ett revisionsbeslut (Bamber & Iyer, 2007). Revisorsyrket byg-
ger på att agera mellanhand, dels att se till intressentens intresse och dels företagets in-
tresse.   

Samtliga revisorer lyfter att relationen utvecklas under tid och en personligare kontakt 
formas. De menar att det ligger i människans natur snarare än själva revisorsyrket i sig. 
Relationen utvecklas till mer intensiv eftersom yrket bygger på kontakten med kunder-
na, speciellt under förhållanden där du är ute hos kunden och jobbar. Bazerman et al 
(2002) lyfter detta att revisorns oberoende påverkas av relationen med klienter. De häv-
dar att ju mer en relation utvecklas över tid desto mer känslor blir involverade och ris-
ken att skada en främmande person utan någon form av koppling till, är större än en 
person med relation till.   

Diamant (2004) lyfter att oberoendet är en avgörande faktor för att behålla sitt fokus på 
arbetet och därmed att behålla sin professionalism i sitt sätt att agera. Det bygger därför 
på att revisorns ställningstaganden är objektiva.  Det finns tydliga skillnader mellan re-
visorer på en stor och liten byrå. L1 säger att personliga relationer är omöjliga att und-
vika och menar att det inte är helt självklart att man alltid lyckas behålla relationen på 
ett professionellt plan. L1 menar också att relationen blir mer ansträngande efter en 
längre tid och det finns en risk att relationen utvecklas så pass långt att det kan skapa en 
känsla av kompisrelation och på så sätt kan det förstöra det professionella. L2 säger 
också att inställningen har förändrats över tid till det positiva och menar att det är väl-
digt vanligt att personliga förhållanden mellan revisorn och klient kan uppstå. S1 är mer 
tydlig och menar att sedan den första dagen, har ingen inställning till kunden förändrats. 
S1 säger också att oavsett hur långt relationen utvecklas finns det en tydlighet i att be-
hålla sin professionalitet och skilja på vad som är vad. S2 lyfter att relationen utvecklas 
över tid och relationen blir mer intensiv med tiden men menar att det finns en klar bild i 
hur samarbetet ser ut och den förändras inte i takt med relationen. Precis som forskare 
säger, gäller det kliva in i dessa situationer som oberoende revisor och sätta ner foten 
för att inte hamna i en situation som äventyrar revisorns yrkesroll och kan leda till att 
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förlora jobbet. Det gäller att behålla sitt fokus som revisor i sitt arbete och utföra det på 
ett professionellt sätt. Detta bygger på att revisorns ställningstaganden är objektiva 
(Diamant, 2004).  

Det finns ett flertal tillsynsmyndigheter som ser till att företagets rapporter uppfyller 
dess trovärdighet och detta grundar sig i revisorns roll som oberoende part.  Detta är 
precis vad L1 lyfter fram och menar att arbetet som utförs granskas i sin tur av tillsyns-
myndigheter, hur de jobbar och på vilket sätt de utför sina arbetsuppgifter. Detta grun-
dar sig i oberoendet som revisorer och syftet som revisorer har i sitt arbete, just att fast-
ställa de finansiella rapporterna och skapa en trygghet till intressenterna men även för 
dem själva. Även L2 lyfter att det är viktigt att behålla trovärdigheten i sitt arbete ef-
tersom revisionsyrket grundar sig i att skapa en trygghet för intressenter och att de kan 
lita på företagens finansiella rapporter. King (2002) hävdar att detta kan grunda sig i 
agent och principal teorin som bygger på att förebygga en eventuell intressekonflikt och 
risker som kan uppstå.  Vidare säger King (2002) att trots de regler som finns så är det i 
princip ingen revisor som är helt oberoende i sitt arbete. S1 belyser en intressant aspekt 
där han säger att mycket av oberoendet grundar sig i ålder. Äldre revisorer hade inte de 
regler som finns idag och lever fortfarande i det förflutna, de känner en annan trygghet 
och kan tänja på relationen på ett annat sätt än en revisor som arbetat i fem till sex år. 
Då är man mer formell och strikt i sin roll medan en äldre revisor med en stor erfaren-
hetsbank agerar och hanterar situationer på ett annat sätt. De har en längre erfarenhet 
och en möjlighet att öppna upp sig ytterligare på ett personligt plan än vad en yngre re-
visor kan.  

Något som var intressant när vi ställde följdfrågan om Facebook om det fanns någon av 
revisorerna som tycker det är okej att vara vänner på Facebook, märkte vi att det skiljer 
sig mellan de revisorerna på små och stora byråer. Både L1 och L2 var tveksamma till 
att ha en relation på Facebook. L1 har kunder som han är vän med men dessa är kunder 
som han har reviderat i flera år och han har en bra personlig kontakt med.  L2 var tvek-
sam till att ha vänner på facebook eftersom han ansåg att det är en personlig plattform. 
Han föredrar heller att använda sig av Linkedin som han säger är en mer arbetsrelaterad 
plattform.  

De stora byråerna är istället mer tydliga i sitt ställningstagande. S1 säger att han skulle 
till exempel aldrig få för sig att bli kompis med någon kund på Facebook. Respondenten 
säger istället att använda Linkedin som är mer utformat som ett arbetsverktyg vilket 
hanterar affärsrelationer, där delas affärsinformation och sociala länkar på ett annat, mer 
professionellt sätt. Även S2 är tydlig i sitt ställningstagande om Facebook. Han har inte 
Facebook men skulle aldrig bli vän med någon kund. Han föredrar istället att använda 
sig av Linkedin som de övriga revisorerna.  

5.2 Konsultant eller granskare 
En revisor har ingen fast roll utan kan både agera utifrån en granskande roll men även ur 
en konsulterande roll. I den granskande rollen finns det strikta regler och lagar i enlighet 
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med god revisorssed. Dessa finns till för att revisorn inte ska hamna i situationer där 
oberoendet äventyras. I den konsulterande rollen finns det inte lika strikta och klara reg-
ler utan rollen är till för att hjälpa och rådgiva klienten. Men det finns en del begräns-
ningar även i den konsulterande rollen. Precis som revisorn i den granskande rollen 
måste använda sig av analysmodellen inför varje uppdrag måste även revisorn i den 
konsulterande rollen göra detta.  

Revisor L1 anser att oberoendet inte påverkas av att en revisionsbyrå erbjuder båda 
tjänsterna till en och samma klient så länge de två olika tjänsterna hålls ifrån varandra. 
L2 säger precis som L1 att de erbjuder båda tjänsterna inom byrån men håller isär på 
dessa. Han säger också att han inte anser att det finns några problem med att erbjuda 
dessa då det finns tydliga regelverk och gränser. Vidare menar L2 att regelverket är ut-
vecklat på ett sådant sätt att det ger revisorer utrymme för att självständigt tolka och be-
döma situationer där det uppstår gråzoner.  

Revisor S1 ser likadant på erbjuda dessa två tjänster inom samma byrå. Han hävdar att 
det är viktigt att ta hänsyn till gränsen mellan granskning och konsultationsarbete. Det 
kan förekomma situationer där man konsulter och agerar rådgivare åt en kund men då 
ska man absolut inte granska den kunden på grund av risker som kan skada oberoendet.  
S2 menar att i en stor revisionsbyrå behöver en och samma revisor inte vara konsult då 
det redan finns skatterådgivare och andra konsulttjänster medan en liten byrå jobbar 
närmare varandra i dessa tjänster samt inte har lika mycket resurser. 

 

5.3 Revisionsbyråers storlek 
Forskning visar att det finns ett samband mellan beroende och storlek. Wright (1983) 
konstaterar att större revisionsbyråer inte är lika ekonomiskt beroende till kund som en 
liten revisionsbyrå. En stor kund har en större påverkan på en liten revisionsbyrå ef-
tersom en liten byrå blir mer beroende av kunden. L1 säger att det är viktigt för en liten 
byrå att hitta balansen som krävs mellan kundnöjdhet och vinstsyfte och det gäller att ta 
hänsyn till lagar och regler för att leverera ett arbete av kvalitet till kunden. Responden-
ten säger också att det inte är bra att dra på sig allt för stora kunder utan det är bättre att 
hitta en balans mellan flera medelstora kunder. Detta för att ett beroende inte ska uppstå. 
Faller kunden finns det en risk för att revisionsbyrån blir lidande ekonomiskt. L2 menar 
att det krävs tydliga och klara värderingar i sitt arbete för att inte utsättas för dessa situ-
ationer. Det gäller att arbeta utifrån sitt eget bästa och tänka på sitt rykte men även att se 
till kundens situation. L2 håller med Wright (1983) om att en liten byrå kan behandla en 
kund olika beroende på om det är en stor eller liten. Det förekommer att revisorn ut-
trycker sig olika mot kunder och den risken finns alltid när man väljer att anlita en stor 
kund. Sedan tror L2 att det beror på vilken typ av kundgrupp man arbetar med men att 
det finns situationer, där en revisor riskerar sitt oberoende när det finns färre uppdrag. 
Det L2 syftar på är att en revisor också måste försörja sig.  
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S1 säger att kundberoendet är större hos en liten byrå sett till en stor kund jämfört med 
stora revisionsbyråer. En Big four byrå har flera kunder med miljardomsättningar, vilket 
gör att själva byrån i sig inte blir beroende. Det handlar i stället om den enskilda revi-
sorn och dennes beroende till incitament och bonusar. Det är därför viktigt för de att be-
hålla samt skaffa nya kunder. S2 säger precis som S1 att en stor byrå inte är ett dugg be-
roende av varken en stor eller liten kund utan fokuset ligger på att man vill behålla sin 
yrkesstolthet som revisor.  Det förekommer att revisorer vill behålla stora kunder men 
att de kanske inte vill göra rätt för sig eller att de inte tycker så bra om den. Detta brukar 
återspegla sig i hur mycket tid som måste läggas ner på kunden. Det är oftast inte lön-
samt att behålla en sådan kund och det leder till en mindre gynnsam affär.  Dye (1993) 
lyfter också att stora byråerna fokuserar på en hög kvalitet på revisionsarbetet för att 
kunna hålla på kostnadsbesparingar och inte skada sitt yrke. De stora revisionsbyråerna 
blir istället mer sårbara eftersom en sämre kvalitet i deras revisionsarbete skadar istället 
deras anseende och rykte, vilket också lätt sprids genom media och blir till deras nack-
del (DeAngelo , 1981).  

Farncis och Yu (2009) lyfter att fördelen med en stor byrå är att de har större möjlighet-
er att upptäcka felaktigheter med en hög kvalitet i sitt arbete. Detta eftersom de har en 
mer koncentrerad och samlad kunskap i den egna revisionsbyrån jämfört med en liten 
byrå. L1 håller med forskarna, att det är en fördel att jobba i en stor byrå eftersom all in-
formation finns centrerad. Det finns alltid någon som har varit med om samma situation, 
vilket blir till hjälp, medan en liten byrå får förlita sig på sin egen erfarenhet och upp-
fattning. Detta bekräftas av de stora byråerna som menar att hjälp alltid finns. S2 säger 
att på en Big four byrå, finns det ett extremt stort internt nätverk vad det gäller spe-
cialistkunskaper och generalistkunskaper. Är det någon specifik fråga finns det alltid 
någonstans att vända sig emot för att lösa problemet. S1 säger också att gränsen för hur 
svår en fråga är ökar eftersom möjligheten att lösa frågan på egen hand blir svårare.  

5.4 Analysmodellen 
Analysmodellen vilket är en del av RevL (2001:883) 21 § och används för att pröva re-
visorers oberoende (Carrington 2010).  Carrington (2010)menar prövningen görs av re-
visorn inför varje nytt revisionsuppdrag. Analysmodellen kan även tas fram under ett 
pågående uppdrag och det är revisorns ansvar för att genomföra prövningen, menar 
Moberg (2006). Grundantagandet bygger på att revisorn ska kunna avstå från att börja 
med ett uppdrag som innebär en hotbild mot oberoendet (FAR, 2011). Efter en genom-
förd prövning ska processen dokumenteras av den ansvarige revisorn (Carrington, 
2010). Regelverken bygger på att revisorn själv ska ta sitt ansvar och göra bedömningen 
av prövningen. Detta leder till att det kan uppstå en gråzon i bedömningen om vad som 
är korrekt. Det gör att det därför är svårt att utveckla och skapa ett regelverk som är hel-
täckande och tydligt för revisorers oberoende, utan bedömningen ligger oftast hos revi-
sorn (Johnstone et al., 2001).  
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Alla intervjuade respondenterna anser att det är viktigt att använda sig av analysmo-
dellen för att säkerställa revisorns oberoende. L2 anser att modellen har hjälpt dem ge-
nom en ökad motivation till att upprätthålla oberoendet och det är ett givande stöd i re-
visionsarbete. S1 menar att modellen är en tolkningsfråga och det är upp till revisorn att 
tolka och bedöma detta. S2 bekräftar att de är skyldiga att göra prövningen innan något 
nytt uppdrag. 

5.5 Revisionsyrkets etiska regler 
Etiska teorin baseras på etiska principer och aspekter, vilka handlar om att styra till det 
som är mest etiskt korrekt, eftersom människan baserar det enskilda valet på den etiska 
teorin samt erfarenheter som upplevts, menar Ridley (1998). Enligt Colleste (1996) att 
förstå etikens grundregler behövs för att kunna förstå revisorns agerande vid etiska di-
lemman.  Vidare fortsätter Colleste 1996 att allt vi gör, konsekvenser av vårt handlande 
och vårt sätt att vara, påverkar människor i vår omgivning. I Sverige upprättas revis-
ionsyrkets etiska frågor av FAR som riktar sig direkt till FARs medlemmar och har som 
syfte att ge en vägledning i frågor som rör god yrkessed (FAR, 2012). Samtliga reviso-
rer håller med detta att agera etiskt som revisor betyder att vara tydlig och uppfattas som 
oberoende. L1 menar att agera etiskt som revisor, betyder att vara tydlig och stå för sina 
ord, det vill säga oberoende till både kunden och omgivningen. L2 menar att grunden 
för etiskt beteende är att man alltid ska utgå från kundens bästa, samtidigt måste vi vara 
väldigt noga med alla lagar och regler och anpassa kundens situation till de reglerna. S1 
säger att vi har etiska regler som vi måste identifiera och anpassa oss efter dem, det vill 
säga att du måste ha en kompass om hur du ska agera som revisor. S2 bekräftar detta att 
reglerna är ganska tydliga, och följa lagar och regler betyder etiskt beteende för oss. Allt 
detta stämmer överens med både Ponemon och Gabhart (1993) samt Falk (1999), som 
belyser att etiska dimensioner av revisorers bedömningsförfaranden är specifikt relate-
rade till revisorers etiska beteenden. Detta stämmer överens med deontologisk teorin 
som grundar sig i att människan ska följa sina plikter och skyldigheter när man ställs in-
för etiskt dilemma, i vårt fall revisorer (Penslar, 1995).  
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6 Slutsats 

Detta Kapitel består av våra slutsatser som vi har fått fram genom våra undersökningar 
och studier samt svar på vår problemformulering. Slutligen beskriver vi studiens be-
gränsningar, studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom det valda området.  

 

6.1 Resultat 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om revisionsbyråers storlek kan ha en påverkan 
på revisorns roll och oberoende. Forskningen är tydlig med att det finns skillnader i hur 
revisorers roll och oberoende ser annorlunda ut sett till revisionsbyråers storlek.  

Vi har i vår studie kommit fram till att det inte finns några större skillnader i hur reviso-
rer definierar oberoendet sett till revisionsbyråers storlek. Revisorer lägger istället stor 
vikt på att bevara deras rykte och titel vilket är en stor del i rollen som revisor.   

När det gäller analysmodellen kan vi konstatera att samtliga respondenter delar samma 
uppfattning ångande användningen av modellen. Alla respondenter oavsett storlek anser 
att vikten av att använda analysmodellen är av stor betydelse i deras arbete. De anser att 
modellen är nödvändig och ger ett viktigt stöd i deras arbete inför varje revisionsupp-
drag. Modellen är utvecklad som en stödmekanism för att upptäcka eventuella hot som 
kan skada oberoendet och samtliga revisorer anser att modellen är bra då den är en bra 
mall och det är upp till revisorn i slutändan att bedöma huruvida uppdraget är av fara el-
ler inte.  Med hänsyn till detta kom vi fram till att storleken inte har någon påverkan på 
revisorers uppfattningar vad det gäller oberoendet. Oberoendet tolkas och definieras på 
samma sätt av samtliga revisorer. Som revisor får man inte ha något egenintresse i före-
taget som granskas och inte påverkas av något i sitt beslutsfattande. Sen förekommer 
incitamentprogram i form av arvoden och bonusar. Det förekommer inte på grund av 
revisionsbyråns storlek utan påverkar istället den enskilde revisorn och hans agerande i 
specifika situationer.  

Revisorerna ser inga konstigheter med att en revisionsbyrå både erbjuder konsulterande 
tjänster och granskande tjänster. De anser att det finns ett tydligt regelverk för hur revi-
sorn ska agera i de båda rollerna och de ser inte till att oberoendet skulle påverkas av 
detta. Resultatet blir att det inte finns några större skillnader i revisorernas ställning till 
revisorns roll beroende på revisionsbyråns storlek utan anser att det finns en tydlig 
gränsdragning för revisorn ska agera i de båda rollerna.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte rör sig om några stora skillnader i hur 
revisorer hanterar sitt oberoende och roll i revisionsbyråerna, oavsett storlek. Istället är 
det själva individen, i detta fall den enskilde revisorn som påverkas av påfrestningar i 
form av incitament så som bonusar och arvoden snarare än revisionsbyråers storlek. 
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6.2 Studiens begränsningar  
Som tidigare nämnts gick det inte att få tag på flera revisorer än fyra på grund av olika 
faktorer såsom tystnadsplikt, hög säsong och så vidare. Därför vill vi påpeka att våra 
slutsatser tyvärr inte kan generaliseras för hela Sverige och inte alla slags av mindre re-
spektive större revisionsbyråer därför bör dras med försiktighet. Dessutom är vi också 
medvetna om att det resultatet vi har fått fram genom denna studie behöver nödvändigt-
vis inte stämma överens med alla revisorers åsikter som är verksamma i en mindre eller 
en stor revisionsbyrå, Detta kan även skilja sig åt revisorer beroende på om de har varit 
verksamma innan respektive efter de yrkesetiska reglerna.  

6.3 Studiens bidrag  
Bidraget med studien är att öka förståelsen av de skillnader som finns i revisorers upp-
fattningar gentemot revisorns oberoende och roll i små och stora revisionsbyråer i prak-
tiken. Studien kan vara till hjälp för allmänheten, intressenter, myndigheter men även 
för revisionsbyråerna. En ökad kunskap och medvetenhet kan vara till hjälp för en 
minskning av subjektiva bedömningar hos revisorer. Sedan har vi studerat de yrkese-
tiska reglerna som är utformade på ett sätt där revisorer fritt kan tolka reglerna och grå-
zoner tillåts att tänja på utan att det direkt är fel ur en rättslig synvinkel.  

6.4 Förslag till vidare forskning  
Det kan vara intressant som vidare forskning att studera ämnet med inriktning av kön. 
Det vill säga en exakt samma undersökning dock med genusperspektiv i fokus och un-
dersöka om inställningen till oberoendet och roll skiljer sig bland kvinnor och män i 
stora respektive små byråer. En annan synvinkel som kan vara intressant att studera är 
att jämföra Sverige med andra länder för att se om skillnader finns i hur revisionsbyrå-
ers storlek påverkar revisorers roll och oberoendet. En annan intressant faktor vi stötte 
på under arbetets gång är att undersöka hur oberoendet skiljer sig mellan unga respek-
tive äldre revisorer eftersom att äldre revisorer är mer erfarna samt att de har varit verk-
samma både innan och efter FARs yrkesetiska reglerna.  
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Bilaga 1- Frågeformulär 
Bakgrund 

• Är du godkänd eller auktoriserad revisor?   

• Hur länge har du arbetat på företaget?    

• Hur länge har du reviderat din största kund?   

Oberoende och analysmodellen 

• Har du samma inställning till kunden som när ni först träffades eller har den  ändrats? 

•  Hur prövas oberoendet inför varje revisionsuppdrag? 

• På ett professionellt plan eller personligt plan?   

Granskare eller Konsultant   

• Agerar du både konsulterande och granskare i din roll som revisor? 

• Hur är din syn på en revisionsbyrå som erbjuder båda dessa tjänster?   

• Brukar ni arbeta i team eller enskild? Finns det någon risk med någon av dem?   

Storlek  

Vad är den största skillnaden i att jobba i en stor byrå jämfört med en liten byrå och vice 
versa?   

• Har storleken någon inverkan på ert arbete som revisor i oklara situationer?   

• Hur strävar ni efter att hitta en balans mellan företagets vinstsyfte och 
 kundnöjdheten?   

Etik   

• Vad innebär det för dig att agera etiskt som revisor? Finns det klara avgränsningar för 
vad som är etiskt och inte?   

• Vad anser du vara det mest förekommande skälet att inte agera enligt FAR yrkese-
tiska regler så som objektivitet och oberoende?  

• I stora revisionsbyråer rådfrågar man ofta andra revisorer vid osäkerhet inom revision 
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och andra områden, hur hanterar man sådana problem på en liten revisionsbyrå 
med ett fåtal revisorer?   
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Bilaga 2- Lagar och regler 
Revisorns skyldigheter 
God revisorssed 
19 § En revisor skall iaktta god revisorssed. 
   Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde 
till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed. 
Revisorns opartiskhet och självständighet 
20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 
skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. 
21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns om-
ständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självstän-
dighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,  
1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 
a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 
någon del omfattas av granskningsuppdraget, 
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i nå-
gon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 
ledning, 
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 
2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet 
för revisorns opartiskhet eller självständighet. 
   Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 
fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som 
medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. Lag (2009:564). 
22 § Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om 
huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om 
så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför 
att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget. 
   När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden i förhål-
lande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade förutsättningar el-
ler vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser. 
22 a § En revisor som har ett revisionsuppdrag i ett företag, vars överlåtbara värdepap-
per är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska årligen upprätta en rapport om 
sin verksamhet. Rapporten ska vara undertecknad av revisorn. Revisorn ska hålla rap-
porten tillgänglig på sin eller revisionsföretagets webbplats inom tre månader efter ut-
gången av varje räkenskapsår. Lag (2009:564). 
23 § Bestämmelserna i 20–22 a §§ gäller i tillämpliga delar även ett registrerat revis-
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ionsbolag. En rapport enligt 22 a § ska vara undertecknad av en behörig företrädare för 
revisionsbolaget. Lag (2009:564). 

 


