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Förord 
 

Jag vill framföra ett tack till dem som varit en del i mitt examensarbete, utan era synpunkter och 

stöd hade arbetet inte varit möjligt att genomföra.  

 

Jag vill även rikta ett stort och varmt tack till alla respondenter som medverkat. Det var oerhört 

givande och lärorikt att få ta del av era erfarenheter och historier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Revisorns oberoende är omdiskuterat där allmänheten förväntar och förlitar sig på att revisorn 

upprätthåller sitt oberoende gentemot sina kunder för en välfungerande marknad och samhälle. 

Revisorns oberoende innebär att revisorn är objektiv, opartisk och fri från yttre påverkan vid 

granskning av kundens verksamhet. Revisorns oberoende ifrågasätts eftersom oberoendet riskeras 

att hotas på grund av långvariga kundrelationer som kan uppstå. Detta har resulterat i enorma 

debatter för att skapa kortvariga kundrelationer. Studiens syfte är att belysa hur auktoriserade 

revisorer uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken 

relation de föredrar. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts där empirin 

bygger på elva intervjuer med auktoriserade revisorer med minst tio års erfarenhet. Studien 

lämnar bidrag till att de auktoriserade revisorerna inte anser att oberoendet är ett problem i sig i 

förbindelse med långvariga kundrelationer. Den väsentliga punkten är hur kundrelationen 

utvecklas i sig mellan revisorn och klienten. En avgörande faktor för hur länge en revisor kan ha 

en kundrelation beror till stor del på revisorns integritet. Vidare bekräftas denna studies resultat 

av tidigare forskning att revisorns oberoende i samband med kort- och långvariga kundrelationer 

har både för- och nackdelar. Dock visar studiens resultat att långvariga kundrelationer har fler 

fördelar för redovisning och rapporteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The auditor's independence is discussed where the public expects and relies on the auditor to 

maintain his independence from his customers for a well-functioning market and society. The 

auditor's independence means that the auditor is objective, impartial and free from external 

influence when reviewing the client's activities. The auditor's independence is questioned because 

independence is at risk of being threatened due to the long-term customer relationships that may 

arise. This has resulted in huge debates to create short-term customer relationships. The aim of 

the study is to highlight how authorized auditors perceive that short- and long-term customer 

relationships affect independence and which relationship they prefer. To answer the purpose of 

the study, a qualitative method was used where the result is based on 11 interviews with 

authorized auditors with at least ten years of experience. The study shows that authorized auditors 

do not consider independence to be a problem in itself in relation to long-term customer 

relationships. The essential point is how the customer relationship develops between the auditor 

and the client. A crucial factor in how long an accountant can be part of a customer relationship 

depends largely on the auditor's integrity. Furthermore, this study's results of previous research 

confirm that the auditor's independence in short- and long-term customer relationships has both 

advantages and disadvantages. However, the study’s results shows that long-term customer 

relationships have more benefits for the accounting and reporting than short-term. 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras en kort bakgrund om revisorns oberoende och kundrelationer utifrån 

en skandal. Vidare presenteras problematiseringen som fångar in tidigare forskning gällande 

revisorns oberoende i anslutning till kort- och långvariga kundrelationer. I inledningen beskrivs 

vad som ämnas att undersökas som leder vidare till ett formulerat syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Revisorernas oberoende började ifrågasättas allt mer av allmänheten när en av de största 

företagsskandalerna i modern tid ägde rum. Skandalen gällde företaget Enron, vilket involverade 

Arthur Andersen, som var deras revisionsbyrå (Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016). Skandalen 

rör sig om Enrons redovisningsmanipulation, där revisionsbyrån Arthur Andersen hade målat upp 

en bild som var långt ifrån verkligheten. Andersen hamnade i rampljuset och anklagades för 

bristande ansvar samt skyldighet att verka oberoende mot sin klient.1 Skälet var den nära och 

långa kundrelationen som Andersens hade utvecklat med Enron. Följden av 

redovisningsmanipulationen bidrog till att lagstiftningen skärptes och striktare regler infördes.  

 

Andersens misskötsel resulterade i yrkandet om en reglering som skulle återställa investerarnas 

och allmänhetens förtroende (Huang & Moroney, 2018). Som ett svar på redovisningsskandalen 

påbörjade tillsynsmyndigheter en diskussion om överväganden att förbättra revisorns oberoende. 

Intentionen var att förebygga händelser likt Arthur Andersens fall med Enron (Cameran, Negri & 

Pettinicchio, 2015). Anklagelserna indikerade att revisorerna på Andersens inte var tillräckligt 

kvalificerade och oberoende för att motverka samt förutspå skandaler (Cameran, Negri & 

Pettinicchio, 2015). Således har anklagelserna bidragit signifikant till ämnet som berör revisorers 

arbete – oberoendet (Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016). 

Akademiker, revisorer, tillsynsmyndigheter och allmänheten har diskuterat behovet av kortvariga 

kundrelationer. Motivet är att motverka att oberoendet hotas av långvariga kundrelationer och 

stärka revisorns oberoende (FAR, 2016).  

 

1.2 Problematisering  
Den senaste tidens ökning av felaktigheter och bedrägerier i redovisningen har bidragit till öppna 

frågor som berör revisorn, revisorsperioden och oberoendet (Cameran, Negri & Pettinicchio, 
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2015; Ghosh & Moon, 2005; Levinthal & Fichman, 1988 & Hoyle, 1978). Tidigare forskare 

(Nasser, Wahid, Nazri, & Hudaib, 2006; Hoyle, 1978; Bakar, Rahman & Rashid, 2005; Fontaine 

& Pilote 2012) belyser att revisorns oberoende är hörnstenen i revisionsyrket och när 

redovisningsskandaler uppkommer i diskussioner är det främsta problemet revisorernas 

oberoende. Levinthal och Fichman (1988) hävdar att alla bolag är skyldiga att anlita en 

oberoende revisor som ska granska de finansiella rapporterna och därmed ge ett rättvist, opartiskt 

och självständigt yttrande om företagets ekonomiska ställning.  

Diskusionen om långsiktiga2 och kortsiktiga3 kundrelationer har argumenterats utifrån revisorns 

tjänstgöring (Fontaine & Pilote, 2012; Nasser et al., 2006). Ett flertal forskare (Meyer, Rigsby & 

Boone, 2007; Fontaine & Pilote, 2012; Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016; Williams, 1988; 

Bakar, Rahman & Rashid, 2005) förklarar att revisorns tjänstgöring, även kallad revisorsperiod, 

är ett sätt att mäta revisor-klientrelationen. Revisorns tjänstgöring mäter styrkan på revisor och 

klientrelationen likaväl som längden på relationen. Tidigare forskare (Fontaine & Pilote, 2012; 

Meyer, Rigsby & Boone, 2007; Ghosh & Moon, 2005; Nasser et al., 2006; Hoyle, 1978) har 

undersökt effekterna av kort- och långvariga kundrelationer där resultaten indikerar att revisorns 

beslut och oberoende påverkas.   

Gosh och Moon (2005) hävdar att kunskap om ett företags verksamhet, redovisningssystem och 

internkontrollstruktur är av stor vikt för att revisorer ska upptäcka väsentliga fel. Denna åsikt 

stöds av Meyer, Rigsby och Boone (2007) som menar att kortsiktiga kundrelationer bidrar till att 

revisorn inte hinner få rikligt med kunskap om klienten. Detta medför att under de två första åren 

som en revisor tar sig an ett uppdrag, minskar revisorns sannolikhet att upptäcka fel. Vanstraelen 

(2000) belyser att kortvariga kundrelationer antas påverka revisorns förmåga att förstå kunden 

och därför misslyckas revisorn med utfallet4 och redovisningen. Dock motsätter Hoyle (1978) 

från Vanstraelens (2000) studie och påstår att korta kundrelationer minskar revisorns 

misskötsamhet. Med “misskötsamhet” menar Hoyle (1978) att revisorn inte blir förblindad av 

kundrelationen vilket bidrar till att revisorns kreativitet bevaras genom arbetets gång. Detta tyder 

på att revisorn kan inflika med nya idéer varför denne kommer in med ett nytt synsätt. 

Tidigare forskning (Meyer, Rigsby & Boone, 2007; Hoyle, 1978; Bakar, Rahman & Rashid, 

2005; Nasser et al., 2006) påvisar att långvariga kundrelationer leder till en starkare relation 
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mellan klienten och revisorn. Starkare kundrelationer är något som uppstår allt med tiden och ju 

starkare kundrelationen blir desto mer kunskap och insikt får revisorn i kundens verksamhet. En 

följd av långvariga kundrelationer är att revisorns ärliga yttrande om kundens ekonomiska 

ställning avtar. Dock menar Golen, Catanach och Moeckel (1997) att kunden behöver känna 

förtroende, tillit och respekt för att revisorn ska kunna erhålla denna kunskap som tar tid. Bamber 

och Iyer (2007) delar samma åsikt och hävdar att revisorer behöver känna till ledningen och sina 

kunder för att få en tillräcklig god bild av kunden och dess verksamhet.  

 

När revisorns oberoende kommer på tal, är den väldigt vag i fråga om kundrelationer (Moorthy, 

Seetharaman & Saravanan 2010). Vanstraelens (2000) forskning antyder att revisorns oberoende 

är en oklar fråga. Vidare menar Vanstraelens (2000) att frågan gäller huruvida lång och nära 

kundrelation revisorn kan erhålla utan att samhället skapar en misstanke om att revisorn och 

kunden har ett ömsesidigt intresse. Det ömsesidiga intresset kan försämra revisorns oberoende.  

Syftet med kortvariga kundrelationer är att motverka och förebygga känslomässiga 

kundrelationer som kan försämra revisorernas oberoende (George, 2004; Junaidi, Khasanah & 

Nurdiono, 2016; Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015). Marques, Major och Veiga (2019) menar 

att kortvariga kundrelationer påverkar revisorns oberoende positivt då revisorn kan motstå 

ledningens press och förbli oberoende. Denna åsikt ligger även i linje med Shockley (1981) och 

Meyer, Rigsby och Boone (2007) som belyser i sin studie att kortvariga kundrelationer bidrar till 

att revisorn inte hinner bygga upp en nära kundrelation och lära känna kunden lika väl. Detta 

kommer påverka revisorn så att denne blir försiktig i sina uttalande om klientens ekonomiska 

ställning (Shockley, 1981; Meyer, Rigsby & Boone, 2007). Dock påstår Marques, Major och 

Veiga (2019) att det första- och andraårsrevisionerna blir sämre till följd av bristen på kännedom 

om kunden och dess verksamhet som beror på den nya mängden information som revisionsbyrån 

måste hantera på kort tid.   

Flera studier visar (Huang & Moroney, 2018; Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015; George, 

2004; Junaidi et al., 2016; Meyer, Rigsby & Boone, 2007; Hoyle, 1978; Bakar, Rahman & 

Rashid, 2005; Ghosh & Moon, 2005; Nasser et al., 2006) att långvariga kundrelationer utvecklar 

personliga och nära relationer som hotar revisorns oberoende, objektivitet5 och professionella 

skepsis. Hotet utvecklas genom den nära relationen som revisorerna åstadkommer med sina 

klienter. Dessutom tappar revisorn förmågan att vara opartisk vid bedömning av kundens 
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uttalanden. Revisorn kan frestas av att förlita sig på tidigare granskningstester som medför att 

denne slarvar med redovisningsområden som tidigare betraktades som ”felfria”, vilket leder till 

att materiella fel och misstag saknas. 

Med hänvisning till revisorns oberoende, vilar all revision på att revisorn förväntas vara 

oberoende gentemot kunderna (Shockley, 1981). Skälet är att garantera och säkerställa 

trovärdigheten mot intressenterna och allmänheten. Detta har medfört en ökad påtryckning på 

revisorerna, för att synnerligen försöka minimera beroendet av kunderna (Shockley, 1981). Viss 

forskning förekommer inom området kort- och långvariga kundrelationer i samband med 

revisorns oberoende. Tidigare forskning (Myers, Myers & Omer, 2003; Junaidi, Khasanah & 

Nurdiono, 2016; Cameran, Negri, & Pettinicchio, 2015; Kroll, 2012; George, 2004) har främst 

fokuserat på kort- och långvariga kundrelationer i samband med byrårotation och partnerrotation 

samt dess påverkan på revisionskvalitét. Oberoendefrågan har studerats men dock har betoningen 

varit på revisionskvalitet i samband med tjänstgöringen (Geiger & Raghunndan, 2002; Johnson, 

Khurana & Reynolds, 2002; Vanstraelen, 2000; Ghosh & Moon, 2005). Dessutom har dessa 

studier varit av kvantitativa art.   

Oberoendefrågan har även studerats av Bakar, Rahman och Rashid (2005) utifrån ett antal 

faktorer6 såsom företagsstorlek, konkurrens, revisionsavgifter och tjänstgöring. I sin kvantitativa 

studie påvisar Bakar, Rahman och Rashid (2005) att tjänstgöringen rankas som ett av de 

viktigaste och största hoten mot revisorns oberoende. Marques, Major och Veiga (2019) har 

också studerat oberoendefrågan i samband med dessa faktorer däremot med en kvalitativ studie.  

Fontaine och Pilote (2012) har i sin kvalitativa studie undersökt utifrån kundperspektivet vilken 

sorts relation kunderna önskar med sina revisorer. Tidigare forskning (Shockley, 1981; Morina, et 

al., 2010; Nasser, Wahid, Nazri & Hudaib, 2006) har genomfört kvantitativa studier av hur 

oberoendet påverkas av kort- och långvariga kundrelationer. Dock finner jag att det saknas 

kvalitativ forskning som studerar hur revisorerna ser på kort- och långvariga kundrelationer och 

hur det påverkar oberoendet. Därför ska min studie fördjupa sig i hur auktoriserade revisorer 

uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken kundrelation de 

föredrar med sina kunder. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet är att belysa hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer 

påverkar oberoendet samt vilken sorts kundrelation de föredrar.  
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2. Teori 
Teorikapitlet inleds med att definiera revisorer och därefter följer en bakgrundsinformation om 

vad revision och dess mål är. Vidare beskrivs revisorns oberoende, korta- och långvariga 

kundrelationer samt korta- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet. Detta 

ämnar att öka förståelsen för metodkapitlet och empirin. 

 

2.1 Revisorer 
Det finns olika sorters revisorer. De vanligaste är auktoriserade revisorer eller godkända 

revisorer. I lagen finns ett antal uppställda krav för auktoriserade revisorer och godkända 

revisorer (FAR, u.å.; Olsson, 2017). Beteckningen revisor används i dagligt tal i många olika 

sammanhang och betecknar en person som 

”1-är vald revisor i ett företag, förening eller annan sammanslutning  

2-yreksmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor och närliggande uppgifter.” (FAR, 

u.å. Olsson, 2017; Jerlinger, 2009). 

 

Den personen som arbetar med revisions- och redovisningsfrågor kan vara verksam på en 

revisionsbyrå eller till exempel vara verksam i statlig och kommunal tjänst eller som en 

internrevisor. (FAR, u.å.)  

2.1.1 Revision  

Revision innebär att granska det som har inträffat i företagets finansiella rapporter (Jerlinger, 

2009). ”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR, u.å., Olsson, 2017; Jerlinger, 

2009). 

 

Det finns ett behov av revision, vilket är att säkerställa att de olika intressenterna kan förlita sig 

på och tro på informationen som företaget lämnar om den ekonomiska ställningen, ekonomiska 

situationen och förvaltningen. Informationsansvaret ligger i styrelsens och VD:ns händer. 

Revisorns roll i revisionen är att kvalitetssäkra informationen. (FAR, u.å.)  

 

I lagen finns olika bestämmelser om vilken sorts information som ska lämnas av olika 

företagsformers förvaltning och redovisning vad det gäller den ekonomiska situationen. Syftet 

med revision är att öka företagens trovärdighet gällande den finansiella information som är av 

stor betydelse för ett fungerande samhälle och näringsliv. Dessutom ger revisionen ökad 

trovärdighet åt den ekonomiska informationen om företaget och ger även tillförlitlighet och tro 
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till hur styrelsen och VD:n utför sitt uppdrag. Revision är viktig för både ägarna men också för 

intressenterna. Exempel på intressenter är leverantörer, kreditgivare, kunder, anställda, stat och 

kommun. Detta innebär att det revisorn gör är av stor betydelse för de olika intressenterna både 

direkt och indirekt. Dessutom har företagsledningen ett behov av att aktivt ha kontakt med sin 

revisor. (FAR, u.å.) 

 

Revisorns förhållande till styrelsen kan vara en svår balansgång då denne ska både bevaka och 

stödja styrelsen utan att vara med i styrelsearbetet. Revisorn behöver bilda sig en uppfattning om 

hur verksamheten bedrivs och vara medveten om att en jävsituation kan uppstå (Jerlinger, 2009). 

Jäv7 innebär att revisorn till exempel har ett eget intresse i det uppdrag denne utför eller fattar 

beslut i vilket kan strida mot bolagets intresse (FAR, 2019; Jerlinger, 2009). Som revisor är det 

ytters viktigt att exekvera sitt arbete med integritet, objektivitet och utan väsentlig hänsyn. Detta 

är av stor betydelse speciellt i aktiebolagslagen, varför revisorn är ett bolagsorgan och därmed 

bör bevara en oberoende roll i förhållande till bolaget (FAR, 2019). 

Målet med revision är att revisorn ska lämna in en revisionsberättelse där revisorn avger ett 

yttrande om årsredovisningen, bokföringen och om styrelsen samt VD:ns förvaltning. 

Årsredovisningen ska tillsammans med revisionsberättelsen vara ett beslutsunderlag för 

företagets olika intressenter. (FAR, u.å.) 

2.1.2 Revisorers arbete och ansvar 

En revisor kan genomföra olika arbetsuppgifter. En av de vanligaste arbetsuppgifterna som en 

revisor har är att uttala sin åsikt om den historiska finansiella informationen som finns hos 

företagen. Det arbetet som revisorn utför ska resultera i en rapport såsom en revisionsberättelse 

eller ett revisorsyttrande. Denna rapport ska vara skriftlig och förmedla tillit genom det granskade 

materialet som revisorn anskaffat sig. (FAR, u.å.) 

Enligt revisionslagen (1999:1079) 5 § ska en revisor granska företagets årsredovisning, bokföring 

och företagets förvaltning. Denna granskning ska vara utifrån vad god revisionssed kräver, vilket 

innebär att granskningen ska vara ingående och omfattande. Dessa regler gäller även för 

aktiebolagslagen (2005:551), lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) och stiftelselagen 

(1994:1220). Revisionslagen blir applicerbar för de företag som är skyldiga att avsluta sin 
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bokföring med en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen. Dock gäller reglerna om 

revision inte sådana företag som finns skrivna i någon annan lag. (FAR, u.å.) 

2.1.3 God revisions- och revisorssed 
 

Begreppet god revisionssed är ett exempel på en rättslig standard. En rättslig standard är ett 

lagrum som är innehållslöst men refererar till normbildningen vilket äger rum utanför 

rättssystemet. God revisorssed är ett annat exempel på en rättslig standard och innehåller de krav 

som ställs på en revisor. En rättslig standard innehåller regler om hur revisorer ska bete sig 

yrkesmässigt. (Olsson, 2017) 

 

Revisorn ska enligt aktiebolagslagen 9 kap. 3 § granska företagets årsredovisning, bokföring, 

styrelse och VD:s förvaltning. Vidare är det skrivet att revisorn ska utföra sin granskning med 

professionell skepticism, vara ingående och mycket omfattande utifrån vad god revisionssed 

kräver. Professionell skepticism innebär att revisorn ska ha en ifrågasättande inställning till 

uppgifter, speciellt när det gäller uppgifter där det kan tyda på att det föreligger fel eller 

bedrägerier. (Olsson, 2017) 

2.1.4 Etikkoden 

IESBA8 är en förkortning för International Ethics Standars Board For Accountans och är ett 

internationellt regelverk. IESBA är ett organ inom The International Federation of Accountants 

(IFAC). Det innehåller krav och tillämpningsmaterial som revisorerna ska kunna uppfylla för att 

agera i allmänhetens intresse (FAR, 2019). Etikkodens betydelse gäller för reglerna om 

oberoende i revisionsuppdrag (revisorsinspektionen, 2019). Enligt Revisorsinspektionen (2019) 

uttrycker god revisorssed eller revisionssed i lagar, yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda 

seden blir allt mer omfattande i takt med de förändringar som inträffar i samhället och inom 

revisionsbranschen, både nationellt och internationellt. 

 

Etikkoden lägger stor tyngd på vänskapshotet på ett helt annat sätt, vilket är en risk som kan 

uppstå vid långvariga kundrelationer i samband med långvariga uppdrag (Balans, 2018). FAR-

medlemmarna i Sverige är skyldiga att tillämpa och följa Etikkoden. År 2017 gjorde 

revisorsinspektionen ett uttalande om att revisorerna måste tillämpa oberoendereglerna i 

etikkoden vilket innebär att följa god svensk revisorssed (Balans, 2018). 

 

                                                 
8 IESAB är det engelska ordet för etikkoden 
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2.2 Revisorns oberoende 
Oberoende innebär att revisorn är självständig och objektiv till information som inhämtas och kan 

ge sin åsikt även om den innehåller kritik (FAR, u.å.). Oberoende är alltså en mental inställning 

som revisorn bör uppfylla vid revisionsarbetet och den finansiella rapporteringen, det vill säga att 

revisorn agerar oberoende vid revisionen samt är fri från yttre påverkan (Levinthal & Fichman, 

1988; Junaidi et al., 2016; Marques, Major & Veiga, 2019). Revisorns oberoende innebär också 

att prioritera allmänhetens behov före sina egna och klienternas intressen vid granskning av deras 

finansiella rapporter (Junaidi et al., 2016; Nasser et al., 2006).  

 

2.2.1 Faktiskt oberoende och synbart oberoende  

Revisorns oberoende delas upp i två olika former vilket är faktiskt oberoende och synbart 

oberoende. Detta innebär att revisorn bör vara oberoende både i verkligheten och i det synbara. 

Faktiskt oberoende som även kan kallas för oberoende i verkligheten är att revisorn lyckas bevara 

sin självständighet och opartiskhet under en revision och motstår påverkan som kan äventyra den 

yrkesmässiga bedömningen (Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016; Marques, Major & Veiga, 

2019; Nasser et al., 2006; Bakar, Rahman & Rashid, 2005). 

 

Synbart oberoende innebär att revisorn tycks vara oberoende det vill säga om revisorn uppfattas 

som oberoende av omvärlden. Revisorns oberoende är viktig och är skyldig att vara ärlig, inte 

minst mot ledningen och företagets ägare utan även mot intressenterna som förväntar sig och litar 

på att revisorn ska utföra sina arbetsuppgifter enligt lag. Att revisorn uppfattas som oberoende är 

av stor vikt för att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för revisionsyrket (Junaidi, 

Khasanah & Nurdiono, 2016; Marques, Major & Veiga, 2019; Nasser et al., 2006; Dopuch, King 

& Schwart, 2003; Bakar, Rahman & Rashid, 2005). 

 

En del forskare (Fontaine & Pilote, 2012; Reynolds & Francis, 2001; Fontaine & Pilote, 2011; 

Hoyle, 1978; Levinthal & Fichman, 1988; Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997) menar att 

det i princip är omöjligt för en revisor att vara helt oberoende då denne anställs och betalas av 

klienten. Varför revisorn inte kan vara helt oberoende är för att revisorn är beroende av kunderna 

genom att de köper tjänsterna. Detta medför att revisorn är beroende av kundernas önskemål 

(Hoyle, 1978). Dilemmat ligger i att det är även dessa kunder som revisorn förväntas vara 

oberoende mot (Hoyle, 1978). 
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2.2.2 Självgranskning genom analysmodellen 

 

Analysmodellen innebär att för varje revisionsuppdrag ska revisorn göra en bedömning om denne 

bör behålla revisionsuppdraget eller avböja uppdraget, vilket ska dokumenteras. Analysmodellen 

ska identifiera omständigheter som kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende, alltså mot 

revisorns opartiskhet och självständighet. Detta ska ske med förtroendestärkande åtgärder som 

innebär att intern kvalitetssäkring eller externa kontrollåtgärder beaktas. Vid varje prövning av 

analysmodellen ska tredje man, som är känd eller okänd vägas in, som t.ex. personliga 

kundrelationer mellan revisorn och kunden. (FAR, u.å.) 

 

För varje uppdrag ska revisorn pröva om det finns omständigheter som kan medföra och innebära 

jäv enligt särskilda jävsregler som återfinns i t.ex. aktiebolagslagen 9 kap. 17§ eller som i andra 

avseenden kan rubba revisorns förtroende eller oberoende. Det finns ett antal hot mot oberoendet 

i analysmodellen där ett exempel är vänskapshot. (FAR, u.å.) 

 

Vänskapshot innebär att revisorn eller någon annan i nätverket har en personlig relation med 

klienten. Den personliga relationen ökar risken för att revisorn blir alltför omtänksam, generös 

och tillmötesgående till klientens intressen. Den välvillighet som revisorn har gentemot klienten 

minskar förtroendet för revisorns oberoende. Men det gäller även om revisorn har en nära 

personlig relation med ledningen, styrelsen, VD och övriga befattningshavare såsom 

ekonomichef. Den personliga relationen som uppstår grundar sig i ett flerårigt vänskapsband eller 

i regelbunden social kontakt. (FAR, u.å.) 

 

2.3 Korta kundrelationer 
När en ny revisor träder in i ett nytt uppdrag kan denne misslyckas på grund av kunskapsbrist och 

oförstånd av kunden vilket sker under kortvariga kundrelationer (Vanstraelen, 2000). Johnson, 

Khurana och Reynolds (2002) och Manry, Mock och Turner (2008) belyser att korta 

kundrelationer bidrar till lägre kvalitet på de finansiella rapporterna av det skälet att 

revisionsbyrån inte hinner bygga upp tillräckligt med kunskap om kunden och dess verksamhet. 

Kortvariga kundrelationer begränsar revisorns förmåga att lära känna och förstå klientens 

verksamhet. Dock kan revisionsbyrån övervinna kunskapsbristen genom att anställa flera 

revisorer vid nya och korta uppdrag. Detta skulle resultera i en ökad ansträngning för nya företag. 

Ansträngning i samband med kunskap innebär inte att de är perfekta ersättare för varandra och att 

det löser problematiken med kortvariga kundrelationer (Johnson, Khurana & Reynolds, 2002).  
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Hoyle (1978) hävdar att korta kundrelationer minskar revisorernas misskötsamhet, vilket är något 

som uppstår under långvariga kundrelationer. Genom att begränsa revisorns tid i hur länge de får 

behålla och granska en klient, blir revisorn inte ”förblindad” av den kortvariga kundrelationen. 

Detta argument bygger på att revisorn därmed kan behålla sin kreativitet under arbetsprocessen 

och komma med nya idéer.  

2.3.1 Byrårotation  

Byrårotation är en del av kortvariga kundrelationer vars syfte är att begränsa revisionsbyråns 

period av att inneha ett revisionsuppdrag. Innan byrårotationen, infördes partnerrotation eller byte 

av huvudansvarig revisor vilket innebär att revisorn roteras ut vart sjunde år inom revisionsbyrån 

(EU:s Grönbok 2010). EU har accepterat införandet av byrårotationsregeln år 2014 men den 

började gälla 17 juni år 2016 (Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015). Denna regel gäller företag 

av allmänt intresse där de inte får ha ett revisionsföretag i mer än 10 år, dock finns undantag om 

vissa krav uppfylls (FAR, 2016). I samband med införandet av byrårotationen ska den 

huvudansvariga revisorn roteras på ett fast schema vart sjunde år samtidigt som revisionsbyrån 

ska roteras ut beroende på vilken verksamhet företaget bedriver.  

 

George (2004) och Myers, Myers och Omer (2003) menar att en av dem främsta lösningarna till 

införandet av byrårotation är de långvariga kundrelationerna men också de nära kundrelationerna 

som uppkommer. Byrårotationen ska bidra till kortvariga kundrelationer som därmed ska 

utmynna i att revisorn bevarar sitt oberoende (George, 2004; Kroll, 2012; Myers, Myers & Omer, 

2003; Geiger & Raghunndan, 2002).   

 

Byrårotationens syfte är att begränsa både revisorns och ledningens inflytande på revisionen som 

därmed ska förbättra revisorns oberoende (Huang & Moroney, 2018). Byrårotationens ändamål är 

att förebygga långa kundrelationer som kan försämra revisorns oberoende (Geiger & 

Raghunndan, 2002). Kroll (2012) menar att eftersom revisorn blir medveten om att en ny 

revisionsbyrå och revisor tar sig an revisionsuppdraget, får revisorn större incitament till att 

identifiera problemen. Jones et al. (2012) menar att revisorer blir mer flitiga mot slutet av 

revisionsperioden och känner därför större ansvar för kvaliteten på deras arbete när de är 

medvetna om att bli utbytta under nästa år.  

Målet med byrårotation är troligtvis inte den mest lönsamma metoden för att förbättra revisorns 

oberoende. Detta på grund av förlusten av revisorns kunskap om klienten som inte kan överföras 
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till den nya revisorn (Huang & Moroney, 2018; Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015; Jackson, 

Moldrich & Roebuck, 2008). Dock hävdar Kroll (2012) att byrårotationen kommer ge ett nytt 

perspektiv i form av “nya ögon”. 

 

De forskare som förespråkar emot byrårotation anser att långvariga kundrelationer förbättrar 

revisorns oberoende (Marques, Major & Veiga, 2019; Myers, Myers & Omer, 2003; Tepalagul & 

Lin, 2015). Byrårotationen bidrar till förlorad kunskap om kunden och dess affärsmiljö samt 

verksamhet, vilket är något som revisorn erhåller med tiden. Kunskapen som revisorn mister ger 

ett sämre resultat av revisionen med risken för flera brister. Revisionsfelen uppstår på grund av 

att revisorn som träder in under byrårotationen inte har tillräckligt med kännedom om klienten. 

Junaidi et al. (2016) menar att felen i revisionsrapporterna är mycket högre och frekventare i 

början av kundrelationen. Insikten är avgörande för en effektiv revision, speciellt under de första 

två åren (George, 2004; Huang & Moroney, 2018; Myers, Myers & Omer, 2003; Radin, 2014).  

 

2.4 Långa kundrelationer 

 
Långvariga kundrelationer innebär att en personlig relation mellan klienten och revisorn byggs 

upp, som sträcker sig över en längre period vilket vanligtvis och ofta tenderar i en nära och 

personlig relation (Ye, Carson & Simnett, 2011).  

 

Nasser et al. (2006) och Sinason, Jones och Shelton (2001) hävdar att revisorer bör undvika 

sådana situationer som kan leda till att revisorn skapar en långvarig kundrelation pga. att denne 

kan komma att få ett stort förtroende för kunden och dess nyckelpersoner, till exempel ledningen 

eller ägarna. Eftersom detta följaktligen kan leda till sympatiskt kundintresse. Det är dessa 

närgående och långa kundrelationer som bidrar till att öka revisorns sannolikhet att uttala ett 

obehörigt yttrande om företagets ekonomiska situation, ställning och förvaltning (Vanstraelen, 

2000). Långvariga kundrelationer ökar revisionens misslyckande genom att revisorn kommer för 

nära sina kunder och därmed blir inaktuell i sina metoder kring revisionen (George, 2004; 

Tepalagul & Lin, 2015; Nasser et al., 2006; Sinason, Jones & Shelton, 2001).  

 

Fördelen med långvariga kundrelationer är att revisorn får mycket detaljerad, riklig kunskap, 

information samt kännedom om kunden vilket revisorn åstadkommer med tiden. Tiden ökar 

avsevärt revisorns förståelse för kundens verksamhet. Meyer, Rigsby och Boone (2007) belyser i 

sin studie att revisorer gynnas av en djupare förståelse eftersom de är mer benägna att förstå när 

en väsentlig osäkerhet inte längre utgör ett hot mot företaget som t.ex. förmågan att fortsätta sin 
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verksamhet i framtiden. Förmågan för företaget att fortsätta sin verksamhet framgår innan 

bokslutet där faktorn är revisorns goda kännedom om kunden. Dessutom är det mycket mindre 

konflikter i långvariga kundrelationer (Vanstraelen, 2000).  

2.4.1 Värdet av kundrelationer 

Att revisorn har inblick och kunskap om verksamheten är fundamentalt för kundrelationen. Detta 

kräver att en revisor har en nyfikenhet som inte skadar denne. Viktiga egenskaper som en revisor 

bör ha är en positiv människosyn, stor respekt för andras arbeten, kommunikation, framtidsinsikt, 

att kunna bedöma vart de stora riskerna finns samt utföra arbetet på ett sådant sätt att kunderna 

får tillit och förtroende för revisorn (Jerlinger, 2009). Golen et al. (1997) menar att 

“Revisionsprocessen involverar normalt många individuella revisorer som arbetar tillsammans 

som ett team, ofta interagerar flera kundpersonal, för att slutföra en specifik uppgift inom en 

fastställd tid.”. Värdet av kundrelationer är betydelsefull för att konflikter inte ska uppstå mellan 

klienten och revisorn. Om kunden uppfattar revisorn som en sökande efter felaktigheter och 

oegentligheter kommer konflikter att uppstå emellan dem. Därför kan revisorn genom effektiv 

kommunikation förebygga spänningarna (Golen et al., 1997). Revisorer måste därför bygga 

attribut som förtroende, tillit och respekt. Den andra dimensionen är att prioritera kunden vilket 

ger bevis på värdet av kundrelationen (Golen et al., 1997; Herda & Lavelle, 2015). Prioritering av 

kunden betyder att revisorn och klienten kommunicerar regelbundet, arbetar tillsammans och 

delar samma mål (Golen et al., 1997). 

 

2.4.2 Kommunikation  
 

Kommunikation bygger på långvariga kundrelationer och vice versa. Kommunikation torde 

sålunda leda till förtroende, tillit och respekt av varandras roller. Förtroendet uppnås genom 

regelbundna möten (Rennie, Kopp & Lemon, 2010). Levinthal och Fichman (1988) menar att 

förmågan att kommunicera effektivt och utveckla ett förtroende mellan två parter, sker vanligtvis 

över långa perioder. Långvariga kundrelationer är en orsak till att personliga relationer växer 

fram (Levinthal & Fichman, 1988). Långa kundrelationer förbättrar relationen, som nämnts 

tidigare genom revisorns ökade kännedom och kunskap om klientens verksamhet och processer.  

Levinthal och Fichman (1988) hävdar att ”träning ger färdigheter”, det vill säga att god 

kännedom och kunskap utvecklas med tiden när revisorn lär sig. Ökad kännedom om kunden 

resulterar i att felaktigheter i redovisningen kan upptäckas enklare jämfört med nya revisorer som 

träder in i ett nytt revisionsuppdrag (Rennie, Kopp & Lemon, 2010). 
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En utmärkt kommunikation mellan revisorn och klienten bäddar i att skapa en professionell 

relation med varandra (Moorthy et al., 2010; Golen et al., 1997). Golen et al. (1997) har i sin 

studie påvisat att hinder i kommunikationen är allvarligare än vad tidigare forskare konstaterat. 

Bristen på kommunikation är hänförligt till ett antal konsekvenser. Attributen är brist på 

förståelse för redovisningsvillkor, personlighetskonflikter, attityd, brist på förtroende, brist på 

trovärdighet, fientlighet, utlämnande av information och tendens att inte lyssna. Dessutom 

misslyckas revisorn att ge feedback (Moorthy et al., 2010; Golen et al., 1997). Revisorer bör 

behärska kommunikationsförmågan för att kunna ge lämplig feedback och kunna skapa, gynna 

samt främja en effektiv kundrelation. Förbättring av kommunikationen mellan revisorn och 

klienten kan uppstå givet att de tydligt förstår varandras roller. Därför ställs det krav på att 

revisorn ska vara en skicklig kommunikatör, dock har klienten ett lika stort ansvar att integrera 

och delta i kundrelationen yrkesmässigt och professionellt. En kundrelation som fungera utmärkt 

skapar ett mervärde i form av bättre resultat för företaget och revisionen (Moorthy et al., 2010). 

Revisionen bygger med andra ord på en välfungerande kommunikation mellan revisorn och 

kunden (Golen et al., 1997).  

 

2.5 Kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 
 

2.5.1 Kundrelationer 

Ett förhållande mellan revisorn och en eller flera kunder där klienten anlitar och betalar revisorn 

betecknas som kundrelation (Azmi & Voon, 2016; Marques, Major & Veiga, 2019; Reynolds & 

Francis, 2001; Wolf, Tackett & Claypool, 1999). Revisorns anställning av kunden ska informera 

investerare och intressenter om att klientens finansiella rapporter har upprättats inom de regler 

och lagar som finns för finansiell rapportering. Om revisorn upptäcker att kunden inte följt 

redovisningsstandarder eller reglerna för finansiell rapportering korrekt, rapporteras detta av 

revisorn som därmed begär revidering i bokslutet (Azmi & Voon, 2016). 

2.5.2 Kortvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

Nasser et al. (2006) menar att långvariga kundrelationer har citerats som ett av de värsta hoten 

mot revisorns oberoende. Nasser et al. (2006) och Carey och Simnett (2006) menar att revisorer 

bör undvika situationer som kan leda till att de får ett för stort förtroende för VD och 

nyckelpersonerna. Förtroendet ger upphov till att revisorn blir alltför sympatisk inför kundens 

intressen. Kortvariga kundrelationer är av stor vikt för att upprätthålla allmänhetens förtroende 

och för att bevara revisorns oberoende. Olika klausuler kan begränsa revisorn ifrån att medverka i 

långvariga och personliga relationer med sina kunder exempelvis byrårotation.  
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I korta kundrelationer har revisorn troligtvis inte en närkontakt med sin kund (Meyer, Rigsby & 

Boone, 2007). Detta innebär att revisorn kommer vara vaksam vid granskning av företaget och 

uppmärksam samt aktsam innan ett uttalande ges. Revisorn kommer därför ge ett kvalificerat 

yttrande snarare än ett okvalificerat yttrande. Med ett kvalificerat yttrande menas att revisorn ger 

en ren och ärlig revisionsutlåtande som är baserat på objektiva och opartiska grunder. Därför 

påverkar kortvariga kundrelationer revisorns oberoende positivt på grund av revisorns rena 

åsikter (Meyer, Rigsby & Boone, 2007). 

 

Hoyle (1978) menar att kortvariga kundrelationer kommer att begränsa revisorns engagemang 

vilket innebär att kundrelationen avslutas innan omedvetna relationer utvecklas. Dessa 

omedvetna nära kundrelationer är en orsak som äventyrar oberoendet. Dessutom blir revisorn inte 

ekonomiskt beroende av en viss klient och kan därför bevara sitt oberoende gentemot 

företagsledningen samt ge korrekta redovisningsprinciper och standarder. Kortvariga 

kundrelationer medför begränsad livslängd mellan kunden och revisorn. Det påverkar 

arbetsgången positivt genom att revisorer håller ett yrkesmässigt och professionellt avstånd från 

ledningen. 

 

Enligt Hoyle (1978) är kortvariga kundrelationer en psykologisk fördel då den gamla revisorn är 

fullt medveten om att en ny revisor kommer träda in och granska det gamla materialet. 

Medvetandet uppmuntrar revisorer att agera professionellt för att bevara sitt oberoende och goda 

rykte. 

2.5.3 Långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

 

Långvariga kundrelationer innebär att revisorer har större möjlighet att upptäcka materiella fel 

och överträdelse på grund av den långvariga kundrelationen som går ut på djup kännedom och 

förståelse av kunden. Dessutom minskar konflikterna i en relation ju längre den blir (Vanstraelen, 

2000). Det är viktigt att revisorer är förtroendegivande för kunden och använder sig utav olika 

strategier. Strategierna är till för att säkerställa att förtroendet och kundrelationen inte blockerar 

revisorers arbete i att vara objektiv, opartisk och professionell. Detta sker genom olika kontroller 

av revisorernas inställning och tankesätt. Kontrollerna sker både internt och externt innan 

revisionen (Rennie, Kopp & Lemon, 2010).  
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En viktig aspekt i långvarig kundrelation är professionalism som betyder att revisorerna bör 

vägledas av etikkoden, de professionella- och redovisningsstandarder som är tillämpbara (Jones 

et al., 2012; Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016). När revisorer utför sina uppgifter bör de väga 

in deras integritet och objektivitet genom att agera hederligt och beslutsamt för att inte påverkas 

av att uppfylla vissa partners personliga intressen (Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016).     

 

George (2004) och Tepalagul och Lin (2015) anser att nära och långvariga kundrelationer 

försämrar revisorns oberoende. Revisorer med starka relationer till sina kunder kan med tiden bli 

oroliga för sina kunders förluster som därmed försämrar oberoendet och professionalismen. 

Nasser et al. (2006) och Sinason, Jones och Shelton (2001) anser att oberoendet går förlorad om 

revisorn blir inblandad i en personlig kundrelation. Detta på grund av att den långvariga 

kundrelationen kan komma att påverka revisorns mentala attityd och åsikt gentemot kunden. En 

sådan lång kundrelation är ett hot. Långa kundrelationer kan resultera i att revisorn utvecklar en 

“över-mysig-relation” med klienten. Långa kundrelationer kan dessutom bidra till att revisorn 

utvecklar en känslomässig relation eller en stark relation som sedan når ett skede där revisorns 

oberoende hotas. I en längre kundrelation är risken större att känslor utvecklas vilket följaktligen 

påverkar oberoendet. Detta medför att revisorn inte blir kapabel till att göra grundade och rättvisa 

antaganden som utgår från objektiva grunder av de aktuella bevisen (Nasser et al., 2006).  

Men långa kundrelationer kan skapa ekonomiska fördelar som leder till att revisorn blir mindre 

oberoende (Junaidi et al., 2016; Rennie, Kopp & Lemon, 2010). Revisorns oberoende blir svår att 

bevara då denne förlitar sig på tidigare redovisningsprinciper och arbete som minskar 

revisorernas nivåer av övervakning, ansträngningar samt noggrannhet (Rennie, Kopp & Lemon, 

2010; Marques, Major & Veiga, 2019). Nackdelarna med långvariga kundrelationer är att 

revisorns oberoende, objektivitet och professionella skepsis blir svår att bevara över tid och avtar 

sedan (George, 2004; Kroll, 2012; Geiger & Raghunndan, 2002).  

Med hänsyn till att långvariga kundrelationer försämrar oberoendet, är kundkännedomen 

nödvändig och en viktig förutsättning för att revisorn ska få en god uppfattning om kunden. 

Förutsättning är av betydelse för att revisorn ska kunna planera och genomföra en effektiv 

revision (Bamber & Iyer, 2007). Dock visar resultaten från Knechel och Vanstraelen (2007) 

undersökning att revisorns oberoende inte förloras ju längre revisorn haft en kund. Påståendet 

styrks av Johnson, Khurana och Reynolds (2002) som i sin studie påvisar resultat av att längre 

kundrelationer leder till en högre redovisning och rapportering. De bakomliggande motiven är de 

som nämnts tidigare, d v s den goda kommunikationen och värdet av kundrelationen. 
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och vägledande tankemönster som ska ge 

läsaren en bättre möjlighet att dra egna slutsatser kring studiens kunskapsbidrag. I kapitlet ges 

skäl för motiven till varför en kvalitativ metod valts med en hermeneutisk grund.  

 

3.1 Vetenskaplig grund 
Min studie ska avse att skapa förståelse för hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och 

långvariga kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken kundrelation de föredrar. Med 

utgångspunkt i denna studie kommer jag som forskare att ha ett vetenskapligt synsätt med 

utgångspunkt i hermeneutisk grund. Det jag ämnar undersöka är hur oberoendet påverkas av kort- 

och långsiktiga kundrelationer. Studien kommer även att ge inslag av vilken sorts kundrelation 

som de auktoriserade revisorerna anser vara av värde.   

 

Ståndpunkten i denna studie har placerats på en djupare förståelse och tolkning vilket innebär att 

jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod som föreligger i det hermeneutiska perspektivet. 

Hermeneutiskt perspektiv är enligt Bryman och Bell (2013) en tolkning av människors 

handlingar som påverkas av teori och metod. Grundtanken bakom hermeneutiken är att det 

insamlade materialet ska analyseras genom respondenternas9 perspektiv för att få fram textens 

mening (Bryman och Bell, 2013). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att hermeneutiken är en 

tradition, vilket behandlar tolkning och förståelse. Fortsättningsvis anser Sohlberg och Sohlberg 

(2013) att tolkning och förståelse är av betydelsefull karaktär för varierande sammanhang. 

Innebörden är att människan inte kan leva utan att tolka och sträva efter förståelse. Det 

hermeneutiska perspektivet är subjektiv och ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv bör forskaren 

komma i underfund med det emotionella än bara det mentala. Följaktligen gäller det för forskaren 

att vara medveten om att fenomen skapade av människan som till exempel yttranden såsom 

erfarenheter och kunskap är meningsfulla fenomen för forskarens tolkning och förståelse 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013).  

 

Studiens ställningstagande bör bedömas som en utvecklingsgång där jag utifrån min förståelse 

tillsammans med respondenternas livserfarenheter och kunskap vill åstadkomma en allmänt 

godkänd förklaring på syftet för hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och långvariga 

kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken kundrelation de föredrar.    

 

                                                 
9
 Respondent och intervjuperson används synonymt 
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3.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Syftet i denna studie kommer att besvaras med ett abduktiv synsätt. Bryman och Bell (2013) Det 

abduktiva synsättet innebär att forskaren inte är begränsad att röra sig mellan teori och empiri 

vars motiv är att ge plats åt förståelse. Förståelsen kan växa fram successiv eftersom det 

abduktiva synsättet växlar mellan dessa. Detta betyder att mitt val av abduktiv ansats går i linje 

med min vetenskapliga grund, som ämnar i en djupare förståelse för ämnet. Dessutom är det 

abduktiva synsättet en gynnsammare förutsättning för min tolkning av det insamlade empiriska 

materialet. 

 

Bristen på tidigare forskning inom mitt område tyder på att ett abduktiv synsätt är bättre anpassad 

för en djupare förståelse utifrån mitt empiriska material. Ett abduktiv synsätt ger mig 

valmöjligheten att fortlöpande reflektera och tolka det insamlade materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. Min studie stärks av öppenheten för förståelse som därmed ska ge ett nytt 

perspektiv utifrån revisorernas erfarenheter. Om denna studie återskapas kan andra postulat 

påverka utfallet vilket är något jag tagit hänsyn till utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där 

exempelvis regelverken blir allt mer komplexa.  

 

3.2 Tillvägagångsätt  

3.2.1 Val av respondenter 
Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ forskning består av fyra traditioner. Två av dessa 

traditioner är naturalism och emotionalism. Naturalism innebär att se på världen ifrån hur den 

faktiskt är och att det är ett samspel mellan människor i naturliga situationer. Emotionalism 

innebär att fånga insidan av människans erfarenheter och upplevelser vilket är för att se 

människans inre verklighet. Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod för att få svar 

på syftet. Studien har skett genom semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag använder 

mig av en lista, där specifika teman ska beröras, dock har intervjupersonerna friheten att 

konstruera svaren utifrån sitt eget perspektiv (Bryman och Bell, 2013). Trost (2005) menar att 

intervjuguiden ska konstrueras utifrån vad forskaren själv anser är lämplig och logisk. Vidare 

menar Trost (2005) att själva intervjun dock kommer ha en helt annan struktur, eftersom man 

troligen kommer att hoppa fram och tillbaka mellan de olika områdena. Detta påstår Bryman och 

Bell (2013) också, att frågorna i en semistrukturerad intervju inte kommer komma i ordningsföljd 

men till stor del kommer de ställas utifrån sin originella struktur. 
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När en kvalitativ undersökning genomförs finns det ett behov av ett så kallat urval eller stickprov 

utifrån den totala populationen (Bryman & Bell, 2013). Det är av stor vikt att respondenterna som 

väljs är representativa för studiens syfte eftersom det är ett begränsat antal. Kort sagt ska 

individerna väljas utifrån de kriterier som är tänkbara för att besvara forskningsfrågan. Detta ska 

bidra till att få en djupare förståelse för hur revisorns oberoende påverkas av kort- och långvariga 

kundrelationer samt vilken sorts relation de föredrar. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att urvalsprocessen påverkar slutresultatet då urvalsmetoden är 

lämplig för mindre forskningsstudier med kvalitativa data. Urvalet är handplockat för att få ett 

svar på mitt syfte. Urvalet av respondenterna gynnar forskningen då nya teorier och infallsvinklar 

har en tendens att upptäckas. Varför jag valde att intervjua auktoriserade revisorer var på grund 

av att de levererar slutprodukten, nämligen revisionen. Utöver det ville jag skapa förståelse för 

hur auktoriserade resonerar kring kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

samt vilken kundrelation de föredrar. Vidare är det auktoriserade revisorer som kritiseras om de 

inte upprätthåller sitt oberoende och därför ansågs det rimligt att endast intervjua auktoriserade 

revisorer. De jag har intervjuat har varit auktoriserade i mer än tio år, på grund av att det krävs ett 

antal år på nacken för att veta hur kort- och långvariga kundrelationer påverkar oberoendet. 

Ytterligare är det auktoriserade revisorer som bedriver kontrollen i kundens näringsverksamhet 

och har möjligheten att lämna råd till klienten. Slutligen är det auktoriserade revisorer som 

besörjer uppgifter för klientens räkning och företräder de, m.a.o frontar auktoriserade revisorer 

revisionsyrket.  

3.2.2 Litteratursökning 

Jag började med att söka efter tidigare studier och litteraturer inom ramen för revisorns 

oberoende i samband kort- och långvariga kundrelationer. Litteraturen består av vetenskapliga 

artiklar, normgivare i form av FAR, branschtidsskrifter, läroböcker och annan lämplig litteratur 

som ska bidra till att bygga upp den teoretiska referensramen. Insamling av de vetenskapliga 

artiklarna skedde från skolans databas som biblioteket på Högskolan i Gävle erbjuder vilket är 

Google Scholar, Scoups och Academic search elit. Vid sökning av vetenskapliga artiklar 

användes sökorden; Audit independence, client importance, auditor-client relationship och Audit 

tenure. 

För att delge läsarna av detta arbete en grund i revision tar jag även del av lagar och regler samt 

rekommendationer framtagna av FAR.  
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3.2.3 Källkritik 

Ur en kritisk synvinkel är majoriteten av de vetenskapliga artiklar jag använt mig av är äldre. Den 

äldsta är upp till cirka 40 år gammal. Detta kan upplevas som negativt, då samhället såg 

annorlunda ut och där teknologin samt regelverken var utformade på ett annat sätt jämfört med 

vad de är idag. Dock är det även positivt vilket förklaras av att ämnesområdet jag undersökt inte 

är undersökt i stor utsträckning och att det saknas forskning som studerar ämnet i dag. Det bör 

även tilläggas att jag använt mig av nyare och senare vetenskapliga artiklar också där den nyaste 

är från 2019 (se även 3.3 Metodkvalitet). Det bör dessutom nämnas att de äldre vetenskapliga 

artiklarna är gedigna och att mycket av den nyare forskningen bygger på dessa äldre artiklar.  

3.2.4 Utformandet av intervjufrågor 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är målet med intervjuguiden att ha mellan 10-15 frågor 

som innehåller användbart material till undersökningens problemställning. Kortare frågor är 

okomplicerade och mer lättfångade vilket skapar en enkelhet i att bearbeta och svara på frågorna. 

Intervjufrågorna utformades för att kunna besvara studiens syfte utifrån den teoretiska 

referensramen där frågorna har kategoriserats med huvudfokus inom två områden, oberoende och 

kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet (se Bilaga 1). Inom dessa kategorier 

berörs de olika teman som revisorns oberoende, kortvariga kundrelationer, långvariga 

kundrelationer, kortvariga kundrelationers påverkan på oberoendet och långvariga 

kundrelationers påverkan på oberoendet. Förklaringen är att jag ville skapa en enkelhet och för att 

på så sätt få ett samspel i frågornas ordningsföljd.  

 

Frågorna som ställts har erhållits från tidigare forskning. Genom forskarens antagande har en 

fråga därmed formulerats om till en fråga som till exempel att långvariga kundrelationer påverkar 

oberoendet både positivt och negativt. Antagandet har jag därmed formulerat om till frågor som 

exempelvis Hur påverkar långvariga kundrelationer oberoendet? Dock har jag valt att ha 

frågorna mer öppna för att ge respondenterna friheten att svara som de behagar. Effekten av de 

öppna frågorna visade sig i respondenternas svar som resulterade i mycket mer empirisk material 

än det förväntade. Respondenterna resonerade och diskuterade frågorna detaljerat inklusive 

exempel på situationer som de erfarit. Deras tankar resulterade i en mängd infallsvinklar som 

berörde flera ämnen utöver studiens syfte. I bilaga 2 visar jag hur min intervjuguide uppstod. Där 

visar jag sambandet mellan tidigare forskning och mina intervjufrågor. Det insamlade empiriska 

materialet kommer att indelas i tre huvudrubriker nämligen revisorns oberoende, kortsiktiga 

kundrelationer, långsiktiga kundrelationer och kort- och långvariga kundrelationers påverkan på 

oberoendet. Dock kommer diskussionen ha andra rubriker för att besvara syftet. Mitt syfte är att 
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belysa hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer påverkar 

oberoendet samt vilken kundrelation de föredrar och därav kommer jag använda mig av följande 

tre huvudrubriker: olika perspektiv på revisorns oberoende, kortvariga kundrelationers påverkan 

på oberoendet och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet. Jag använder dessa tre 

rubriker för att knyta ihop säcken från syftet då problematiseringen beskrev vad jag skulle göra 

och i diskussionen visar jag att jag gjort detta.  

3.2.5 Genomförande av intervjuer 

Studien begränsas till Stockholmsområdet då detta är mitt närområde som jag ansåg vara 

tidsmässigt rimligt utifrån studiens tidsbegränsning vilket dessutom effektiviserar studiens 

arbetsgång. För att få tag i rätt intervjupersoner besökte jag ett flertal olika revisionsbyråer i 

Stockholm, både små och stora. Jag gjorde detta för att visa att jag verkligen brinner för ämnet 

och är seriös. Därefter presenterade jag mig och studiens syfte kortfattat. Trost (2005) anser att 

presentera sig kort och ämnet i studien är ytterst viktigt. Dessutom nämnde jag en ungefärlig 

tidslängd på intervjun. Syftet med mina besök är att visa mitt engagemang och att de besökta 

revisionsbyråerna är noggrant valda. I första hand fick jag kontakt med receptionisten som 

därmed hjälpte mig vidare med telefonnummer, namn och e-postadress till som passade in på 

beskrivningen av studien. En orsak till detta är att revisorer sällan är på kontoren, utan i kundens 

arbetsmiljö. Jag ringde upp revisorerna och fick ha en kort presentation om mig samt studiens 

syfte. Av totalt 25 revisorer accepterade 11 revisorer en intervju. Tid och plats bestämdes vilket 

skulle ske fysiskt. En mindre andel av respondenterna önskade sig en telefonintervju vilket jag 

ville undvika. Ett fysiskt möte är mer personligt. Bryman och Bell (2013) menar att vid ett fysiskt 

möte syns de beteenden som intervjupersonen uppvisar vilket kan skapa andra berättelser och 

historier än vad som åstadkoms vid mejl och telefon. Intervjuerna genomfördes på revisorernas 

arbetsplatser för att öka bekvämligheten för dem. Detta visade att jag verkligen lagt ner tid på 

arbetet och som respondent 3 och 4 sa “Jag ställer hellre upp på en fysisk intervju eftersom vi 

lägger ner lika mycket tid. Det ger ett seriösare intryck och medan enkäter som dyker upp i 

mejlen är mycket enklare att ignorera och att man glömmer bort dem.”.  

 

Trost (2005) hävdar att skapa en tabell över de intervjuade personerna med flera rader förenklar 

arbetsgången där komponenter såsom hur länge revisorn har varit auktoriserad och det som anses 

nödvändigt bör tas upp. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är information såsom tjänsteår 

och liknande upplysningar relevanta samt nödvändiga för att analyserna emellan de olika 

intervjuerna. Intervjuernas längd varade mellan 30-90 minuter vilket visas nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Respondenter  
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 År som 

auktoriserad 

revisor 

De som 

fick se 

vissa 

frågor i 

förväg 

Intervjuläng

d 

Respondent 1 10 år Ja 45 min 

Respondent 2 21 år Nej 50 min 

Respondent 3 10 år Nej 40 min 

Respondent 4 30 år Nej 90 min 

Respondent 5 10 år Ja 20 min 

Respondent 6 10 år Nej 30 min 

Respondent 7 12 år Nej 25 min 

Respondent 8 13 år Nej 90 min 

Respondent 9 22 år Ja, delvis 50 min 

Respondent 10 10 år Nej 90 min 

Respondent 11 23 år Ja, delvis 55 min 

 

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade mig själv och studiens syfte. Därefter tog 

jag upp de teman som samtalet skulle föras kring vilket bidrog till att respondenternas svar 

grundade sig i deras tidigare erfarenheter med kunder. För att behålla den vetenskapliga grunden 

utifrån respondenternas syn ställde jag därför en del följdfrågor för att styras i rätt riktigt. 

Följdfrågor såsom “varför, hur, kan du förklara lite mer eller ge exempel” är sådant som ställdes 
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för tydlighetens skull av det som sagts. Motivet var för att få en djupare insikt och uppfattning 

utifrån hur respondenterna ser och tolkat olika händelser och situationer i deras yrkesroll.  

 

Jag använde mig inte av någon bandspelare då intervjupersonerna ansåg ämnet som känsligt 

vilket är en anledning till deras anonymitet. Bryman och Bell (2013) samt Trost (2005) menar att 

många människor inte vill bli inspelade och därför ska man inte heller försöka, ett nej är ett nej. 

Även om respondenterna hade medgivit till inspelning av intervjun, skulle risken för besvärande 

och hämmande effekter existerat (Trost, 2005). Om intervjupersonerna inte godkänner att bli 

inspelade skall intervjun ändå genomföras eftersom viktig och intressant information kan 

samlas. Som kompensation för inspelning av intervjuerna antecknade jag på datorn för att hinna 

med respondenternas svar. Dessutom upprepade och dubbelkollade jag de svar jag fått, för att 

säkerställa att jag förstått korrekt. Efter varje intervju satt jag mig ner och renskrev allt material 

medan det var färskt i minnet.  

 

Två respondenter efterfrågade att få frågorna skickade i förväg till sig via mail då de önskade 

kännedom om typen av frågorna, och fick därför ta del av några exempel på frågor som skulle 

ställas under intervjun. Jag är medveten om att detta kan ha påverkat respondenternas svar under 

intervjun genom att de i förväg varit medvetna om frågorna och därav kunnat förbereda sina svar. 

Respondenternas svar kan blivit förvrängda under intervjun då de haft möjligheten till att läsa på 

om dessa frågor i förväg. Det som dock bör nämnas är att i samband med intervjuerna kan en del 

revisorer svarat oärligt på grund av att de ansåg ämnet som känsligt. Men å andra sidan eftersom 

samtliga respondenter var anonyma samt att de gav exempel utifrån sina livserfarenheter kan de 

ha svarat uppriktigt till en viss del. Som nämndes ovan valde jag att genomföra intervjuerna i ett 

fysiskt möte för att se respondenternas reaktioner för att därmed försäkra mig om att de talar 

öppet och ärligt. Detta gjorde jag genom att säkerställa deras anonymitet. Av dessa anledningar 

övervägdes inte telefon- eller mailintervju som intervjumetod.  

 

Anonymiteten kan skapa en känsla av trygghet hos respondenterna vilket ger en avslappnad 

uppfattning om att de inte behöver vara oroliga för vad de skall säga. Intervjuerna gjordes 

dessutom i revisorernas arbetsmiljö för att på så vis visa att jag följer, lyssnar och tar hänsyn till 

de. Det är viktigt med anonymitet då det är något jag värnar om. Många gånger vågar individer 

uttrycka sig på ett sätt eller till och med framföra åsikter samt tankar som de inte skulle gjort utan 

anonymiteten.     
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3.2.6 Analys av intervjudata 

Att analysera stora mängder data är en utmaning vid kvalitativa studier vilket innebär att tolka 

(Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ studie kräver en forskare med ett kreativt tänkande som 

därmed analyserar materialet genom att läsa om dem och “... fundera över vad man såg och 

hörde under intervjuns gång.” (Trost s. 125, 2005).  

 

För att strukturera och ordna det empiriska materialet har svaren analyserats och tolkats med 

förankring i tidigare forskning vilket har gjorts med utgångspunkt i det hermeneutistiska 

perspektivet och den abduktiva ansatsen. Genom att använda mig av två färger av 

understryckningspennor har jag kunnat få fram ett mönster. Grön understryckningspenna 

symboliserar för lika värderingar och röd färg för skilda uppfattningar. Kvalitativa intervjuer 

handlar om förståelse snarare än förklaring. Eftersom jag genomfört en kvalitativ studie kommer 

en generalisering därför att göras utifrån respondenternas svar med likheter och olikheter baserat 

på berörda teman. I min empiri har jag endast lyft fram intervjupersonernas citat eftersom jag 

velat ställa deras röster för och emot varandra samt bekräfta att dessa respondenter talar om 

samma sak men uttrycker sig på olika vis. Utifrån det hermeneutiska perspektivet är jag väl 

medveten om att trots mitt påstående om att jag endast vill lyfta fram respondenterna svar, har jag 

tolkat mitt empiriska material då jag inte kan komma ifrån att jag är en individ som tolkar och 

analyserar världen ständigt. Men i den mån jag kunnat, har jag velat lyfta respondenternas 

uttryck. Även om jag inte yttrat mig i empirin om att jag tolkar, är allt tolkningar av vad 

respondenterna sagt.  

 

3.3 Metodkvalitet 
 

3.3.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) hävdar att tillförlitlighet innebär att ta hänsyn till den sociala 

verkligheten som studeras. I denna studie används både primära källor, i form av intervjuer och 

sekundära källor såsom vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Under intervjun är jag 

noggrann med att få bekräftelse om respondenternas uttalanden är korrekt uppfattat av mig vilket 

görs genom att upprepa meningar. 

3.3.2 Överförbarhet 

Till skillnad från kvantitativa studier, undersöks en mindre grupp individer i en kvalitativ studie 

vilket försvårar generaliseringen. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier ger 
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djupare data men inte någon bredd som i kvantitativa studier. Med bredd menas antalet individer 

som undersöks. För att öka överförbarheten i min studie har jag därför valt att intervjua 

auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer istället för att intervjua flera personer från en 

och samma revisionsbyrå. Detta har jag gjort för att öka generaliseringen. Dock är denna studie 

inte applicerbar i andra miljöer och är därför generaliserbar endast inom revisionsbyråer. En del 

av svaren som åstadkommits i empirin är dock generaliserbara då dessa finns uttryckta i lagtext 

och även i praxis. Det bör även nämnas att eftersom studien påverkas av de regler och lagar som 

finns och ständigt förändras kan studien inte genomföras längre fram i framtiden med tanke på att 

det inte går att förutspå hur regelverken kommer att utforma revisionen i framtiden. Med detta 

sagt kommer revisorer i framtiden att ha en annan åsikt och tankesätt jämfört med idag. 

Respondenternas åsikter och tankar kan delvis måla upp en bild av vad revisorerna anser om 

ämnet, men huruvida hela studien är generaliserbar, är dock långt ifrån att vara representativ för 

en hel bransch och profession.  

3.3.3 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2013) anser att pålitlighet innebär i vilken utsträckning de teoretiska 

slutsatserna är berättigade. Pålitlighet innebär att i studien redovisa varje del av 

forskningsprocessen vilket är en viktig del för kvaliteten på studien. Bryman och Bell (2013) 

menar även att det kan vara av stor vikt att någon granskar arbetet när den börjar bli färdigt. 

Under forskningsprocessen har löpande konstruktiv kritik och värdefulla insikter från å ena sidan 

handledaren kommit men å andra sidan från opponenter. I min studie har jag ägnat tid åt att 

motivera de olika processens delar, utifrån den vetenskapliga grunden, empiriska metodvalet och 

urvalet av intervjupersoner samt kartlagt tidigare forskning vars syfte är att återge transparens av 

förloppet. I det insamlade empiriska materialet har jag likaså klargjort vilka åsikter som 

respondenterna är samstämmiga om och de olikheter som förekommer emellan dem, bland annat 

genom att använda citat.  

3.3.4 Konfirmering och bekräftelse 

Eftersom forskning inte kan agera med en fullständig objektivitet innebär det att forskaren 

anstränger sig för att säkerställa att denne har agerat i god tro (Bryman & Bell, 2013). Bryman 

och Bell (2013) menar att personliga värderingar inte är accepterat då slutsatsernas utförande kan 

påverkas från undersökningen. I detta fall har det skett genom att jag varit helt transparant genom 

arbetsgången vilket har fullbordats i tydliggörandet av arbetsprocessen. Studiens bekräftelse har 

stärkts genom befintlig forskning.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad data från de kvalitativa intervjuerna. Data struktureras upp 

utifrån kategorierna oberoende, kort- och långvariga kundrelationer samt kort- och långvariga 

kundrelationers påverkan på oberoendet. Empirin redogör respondenternas svar. 

 

4.1 Oberoende 
Samtliga respondenter anser att oberoendet är något som revisorer har med sig i början av 

utbildningen. Respondent 4 hävdar att revisorsutbildningen trycker oerhört mycket på oberoendet 

som är en grundsten i yrket. Alla respondenter påstår att revisorns oberoende är lagstadgat vilket 

är skrivet i till exempel aktiebolagslagen hur revisorer ska arbeta för att inte vara jäviga. Samtliga 

respondenter är samstämmiga om att oberoendet innebär att granska och säkerställa att 

redovisningen inte innehåller väsentliga fel. Dessutom ska oberoendet medföra till en 

revisionsberättelse och årsredovisning vilket ska vara ett beslutsunderlag för de olika 

intressenterna. 

 

Alla respondenter delar den gemensamma åsikten om att revisorn inte bör påverkas av 

omliggande faktorer. Enligt respondenterna bör en revisor vara oberoende mot sina klienter och 

mot tredje man. Respondent 6 och 11 uttrycker sig om att ”Oberoende innebär att man 

professionellt förhåller sig till regelverken, och att man kan och vågar ha en annan uppfattning 

än styrelsen och bolaget. Förutsättningar för att kunna vara oberoende, är att man följer dessa 

regelverk och har ett rimligt arvode och har inte för stora vänskapliga relationer till styrelsen 

eller ledningen. Detta är dessa parametrar för att man ska kunna vara oberoende.”. Respondent 

2 poängterar att oberoende betyder att “Jag ska stå på mig, alltså stå på mina åsikter och inte gå 

med på något som en kund önskar bara för det är en viktig kund eller kamrat eller så.”. 

Uttalandet styrks av respondent 1 ”Oberoende handlar om att i princip säga emot kunden. Man 

ska alltså inte vara rädd eller orolig för att tappa kunden. Det finns ju ekonomiska incitament 

genom att man får arvode från kunden, men det betyder inte att man ska kasta ut alla om man 

inte kan vara överens med dem.”. På liknande sätt menar även respondent 8 att oberoende ”är att 

en revisor eller jag i min roll egentligen tycker ingenting om det jag gör, utan jag ska ha en 

objektiv syn på en fråga utifrån någon form av ramverk eller annan lagtext. Den tolkningen om 

hur någonting ser ut ska jag göra självständigt, utan att blanda in känslor för vad andra tycker 

och tänker om det här även om det är obekvämt och att folk inte förstår varför det blir på ett sätt 

så ska jag inte ta hänsyn till det utan till sakfrågan i sig. Man ska behandla den utifrån hur 

ramverket har tänkt sig att den ska hanteras.”. Vidare menar respondent 8 att det handlar om att 

tänka självständigt men inom de ramar som ges och sätts utifrån lagförordningarna. Respondent 7 
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och 11 poängterar att en revisor ”inte får vara jäviga mot sina kunder och bör ha integritet mot 

sina kunder.”. Likaså är de övriga respondenterna överens om att vara oberoende gentemot sina 

kunder är ett ofrånkomligt krav.  

 

Samtliga respondenter menar att oberoende är en mental inställning som en revisor bör behärska. 

Respondent 5 förtydligar genom att yttra sig att ”(…) man ska ha ett fullt oberoende och även i 

tredje mans syn. Bättre att vara snäv i sitt oberoende och så att det egentligen aldrig föreligger 

någon uppfattad jävsituation av tredje man och särskilt på uppdrag för företag som är av allmänt 

intresse.”. Detta instämmer respondent 9 med som säger att oberoende innebär ” (…) att man inte 

låter sig påverkas av omliggande faktorer när man ska bedöma företaget och upprätta en 

revisionsberättelse.”.  

 

Samtliga respondenter poängterar att ”Hur revisorn är internt och vilken integritet hen har, är det 

som är avgörande men dock är det synbara oberoendet det som omvärlden ser. Som revisor kan 

man ha ett synbart oberoende men där man har svårt att avge en riktig revisionsberättelse. Det 

handlar om hur man är som människa och vilken integritet man har.”. Respondent 4 konstaterar 

att det inte bara handlar om ett faktiskt jäv utan även vad omvärlden uppfattar som jäv ”Om man 

är oberoende så är man också ojävig som sagt” och ”När jag säger att det finns faktiskt jäv 

menar jag att jag inte får vara revisor i min frus bolag och revisor i min brors bolag. Men jag får 

vara revisor i min kusins bolag, då frågar man sig är det lämpligt? Nja, ja, det är väl inget som 

hindrar, men är det lämpligt? Beroende på vad din kusin gör. Tänk om det kommer ut i media, 

även om det formellt inte är fel, så kan man fråga hur uppfattar en person det ute på stan? Ja, 

han skulle tycka det är konstigt.”. Fortsättningsvis menar respondent 4 att även om det inte finns 

en formell jävsituation så kan det vara olämpligt av ett annat skäl.  

 

Respondenterna är eniga om att oberoendet inte är ett hinder, utan individens karaktär är av stor 

betydelse för om det är rimligt och möjligt att vara helt oberoende eller icke. Majoriteten av 

respondenterna förklarar att det i princip är omöjligt att vara helt oberoende som människa på 

grund av de olika världsbilder, vilket kan ha en inverkan. Hädanefter ligger det i människans 

natur att inte vara fullständigt oberoende. Respondent 2, 6 och 11 menar att revisorer inte kan 

vara fullkomligt oberoende och påstår att revisorer ” (…) inte är helt oberoende och ingen 

människa är det men man är det så mycket som möjligt.”. Även respondent 1 invänder om att en 

revisor inte kan vara helt oberoende ”100 % oberoende kanske man inte är men man är så pass 

oberoende att man kan göra sitt jobb.”. Ett annat motiv till varför en huvuddel av respondenterna 
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(4, 5, 6, 7, 8, 9 och 11) anser att revisorer inte kan vara oberoende till fullo är på grund av att 

”revisorer får betalt av sina kunder, det går inte att komma ifrån att det förhållandet föreligger 

men dock ligger det i revisorers yrkesetik att man ska kunna förhålla sig till det.”. Respondent 1 

anför att revisorn har ” (…) ekonomiska incitament att man får pengar från kunden vilket gör att 

man är beroende. Man vill ju göra kunden glad då de betalar fakturan och då man får pengar, 

där finns det ju en konflikt. Självklart vill alla revisionsbyråer tjäna pengar, och visst vi vill det 

också, men pengarna är inte viktiga, utan vi kan säga nej du får gå till en annan revisionsbyrå.”. 

Respondent 6 invänder likaså om att vara helt oberoende blir svårt och säger att en revisor bör 

vara ”(…) vaksam med dem tillfällen där man kan uppfattas som beroende som t.ex. det skulle 

kunna vara då att man inte bygger sin kundstock på ett antal uppdrag. Att man inte väljer att gå 

in i ett revisionsuppdrag där magkänslan säger ifrån och också där man går in i uppdrag där 

man har relativt bra relation privat eller affärsmässigt sammanhang, kan störa och göra att man 

inte kan vara stark nog.”. 

 

Dock är en mindre andel av respondenterna enade om att en revisor kan vara oberoende till fullo i 

sin yrkesroll. Respondent 3, 4, 5, 7 och 8 menar att revisorer kan vara helt oberoende på grund av 

att de kan hantera sitt oberoende. De invänder och säger att de försöker vara helt oberoende som 

det praktisk är plausibel. Framgent menar minoriteten av respondenterna att det bör läggas i 

åtanke att revisorer är människor och inte robotar. Respondent 4 påpekar att den formella 

revisionen lyckas revisorn med dock kan allmänheten ifrågasätta den. Trots att revisorn själv inte 

anser att oberoende är ett bekymmer skapar det dock en osäkerhet och tveksamhet hos denne. 

Respondent 4 förklarar sitt resonemang ”Om du skulle fråga 100 personer om jag i varje enskilt 

läge är oberoende skulle du kanske möta någon som säger ”näää, jag undrar om han var 

oberoende där eller där.”. Vår ambition är att en utomstående ska se oss som oberoende.”. 

Respondent 5 inflikar med att oberoende är en kvalifikation för uppdraget och säger ”Sen kan 

man ha filosofiska funderingar om det är korrekt. Den som i slutändan betalar för notan är den 

som man granskar och som man i sig kan tycka är en jävsituation. Det hade varit annorlunda om 

jag hade varit betald av staten för att göra revision på en extern part för då finns det ingen 

koppling mellan min ersättning och det jobbet jag gör för tredje part.”. Oberoendet kan hanteras 

enligt respondent 3, 4, 5, 7 och 8. Därtill menar respondenterna att revisorer gör även en 

självgranskning efter varje uppdrag genom analysmodellen som är till för att motverka att 

oberoendet äventyras.   
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Alla respondenter anför argument om att utmärkande egenskaper för en revisor är stark integritet, 

objektivitet, kritiskt tänkande, opartiskhet och självständigt agerande utan yttre påverkan. 

Samtliga respondenter är dessutom i samklang om att oberoende innebär oberoende i tredje mans 

syn, professionellt uppföljning av lagtext och innehavande av en yrkesmässig relation. Samtliga 

respondenter påpekar att grundstenen i revisionsyrket är att revisorer ska upplevas som 

oberoende av omvärlden. Utan oberoendet förlorar allmänheten sitt förtroende för revisorer och 

därmed revisionen.    

 

4.2 Kortvariga kundrelationer 
 

Respondent 1 och 6 menar att kortvariga kundrelationer bidrar till ett nytt förhållningssätt ”När 

man haft samma kunder länge gör man samma sak år efter år, men på så sätt får man ett nytt 

förhållningssätt till kunden. Det är bra med nya ögon”. Respondent 8 menar att långvariga 

kundrelationer ”Jag kan bli påverkad av att jag känner de här personerna som sitter i företaget 

då kan jag riskera att tycka något som inte bygger på objektiva grunder och då kan jag ha ett 

problem med mitt oberoende pga. relationen.”. Respondent 7 och 8 förtydligar med att instämma 

om att kortvariga kundrelationer är hälsosamt då byte av människor ökar kreativiteten, idéerna 

och nytänkandet.  

 

Respondenterna 5, 7, 8, 10 och 11 hävdar att ”Det är svårt att ställa det ena mot det andra. 

Långvariga kundrelationer är positiva, du har en tillit i kunden, att de bygger upp ett förtroende 

och ger den informationen du efterfrågar och man får all information. Förtroendet och tilliten 

bygger därmed på en kommunikation, en bra kommunikation. Sen är nackdelen för långa 

kundrelationer att man kommer för nära företaget vilket är vänskapshot och man kan bli hemma 

blind och därför är det nyttigt att nya ögon kommer in vilket är ett skäl till att större bolag vill 

byta efter ett antal år.”. 

 

Respondent 1, 3, 5, 6, 7 och 8 menar att första året en revisor tar sig an en ny kund blir 

granskningen bristande på grund av att revisorn behöver längre tid på sig, vilket omfattar 

kundkännedom. Merparten av respondenterna anser att uppmärksamheten bör vara på 

väsentlighet och riskbedömning. Respondent 7 säger “När man har en helt ny kund så ställs det 

högre krav för man måste känna kundens verksamhet. För vet vi inte hur deras processer och 

verksamhet fungerar så kan vi inte heller utföra ett bra jobb. Det första året tar det lite längre tid 

då man måste lära känna bolaget och vad det här företaget har för specifika risker och vad är 

det vi behöver fokusera på i granskningen. Sen år 2 om det inte har skett några större 
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förändringar så behöver man endast uppdatera om det inte skett några förändringar och då har 

man en kundkännedom sen tidigare och men såklart om det förändras något så måste vi hantera 

dem förändringar.”. Respondent 3 tycker likadant och hävdar att ”Jag tycker, jag menar inte att 

år 1 är en dålig revision, men jag tycker man behöver ha något år för att komma in i allt. “.  

 

Respondent 6 anför att ”det är inte oftast första året man kan göra en bra granskning, inte år 4 

heller då är man så bekväm men säg mellan år 2-5 för det är då man känner kundens verksamhet 

och då kan man fokusera och fördjupa sin granskning. Första året blir mer att lära känna 

verksamheten och kunden. Varför just mellan år 2 och 5 är för att man har lyckats att bygga upp 

en kundrelation och att man känner sig. Omfattningen på revisionsinsatsen bygger lite på 

magkänsla på hur bra grepp jag har över processen. Det kan vara så att för den som skriver på 

och assistenten, att man blir lite bekväm över tiden och man känner att man kan det här. Då 

inbillar jag mig en slags falsk trygghet.”. Respondent 1 instämmer och uttrycker sig “(...) Visst, 

när man sitter där år 2 vet du vilka fallgropar du inte ska gå in på. Du lär dig av dina misstag. 

Exempel år 1, dålig av interna kontroller så vi kan inte testa kontroller år 1 (substans 

granskning) men år 2 hade de ganska bra kontroller så då testar man färre kontroller alltså att 

man gör en stickprovsgranskning. Det är för att man år två vet lite mer kunden och dess 

verksamhet.”.  

4.2.1 Byrårotation 

Merparten av respondenterna anser att byrårotationens syfte är att bidra till kortvariga 

kundrelationer. Samtliga respondenter tycker att byrårotationen kan påverka kundrelationen till 

det bättre eftersom ingen relation byggs upp under en längre period. Ytterligare hävdar alla 

respondenter att omvärlden uppfattar byrårotationsregeln som bättre och friskare åtgärd på grund 

av beaktandet som görs av omvärlden. Det omvärlden beskådar är en revisor som innehaft en 

kund under en längre period vilket bedöms och upplevs negativt. Vidare är samtliga respondenter 

eniga om att byrårotationsregeln uppfattas, tolkas och bedöms som en relevant åtgärd för 

oberoendet och den kundrelation som kan komma att byggas upp. Enligt alla respondenter är 

orsaken bakom regelns införande den långa kundrelationen med huvudfokus på oberoendet. 

Dessutom menar respondenterna att det psykiskt blir enklare att vara uppriktig och skarp mot 

kunden. Orsaken är medvetenheten om att lossa greppet om kunden om ett antal år vilket 

respondent 1 nämner “(...) om du vet att du kommer tappa kunden om ex antal år så är det lättare 

att vara tuff mot kunden. Varför? det kanske blir lättare för att man inte kommer ha kunden i all 

framtid även om man kommer bra överens. Det är inte ett problem i sig, det finns ingen kund som 

är så pass viktig att man inte kan släppa kunden. Vår vilja är vårt rykte. Om vi inte släppt igenom 
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saker rätt för att inte tappa kunden så skulle vi gå under. Det är tråkigt att tappa intäkter, men 

det är ändå inte så viktigt, men det är värre att tappa ryktet än en kund.”.  

 

Majoriteten av respondenterna (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 och 11) hävdar att revisorns roll är detsamma 

och att de i fortsättningen kommer att ha samma arbetsuppgift. Samtliga respondenter invänder 

att byrårotationsregeln är likt partnerrotationens införande. Respondenterna förklarar att i 

dagsläget finns det både partnerrotation och byrårotation i EU. De menar att kraven på revisorer 

har ökat över tid och reglerna blivit fler. Samhällsutvecklingen går mer åt ett komplext håll med 

allt fler regler. Dock menar respondenterna att byrårotationen möjligen kan påverka slutet, innan 

en byrå och revisor ska rotera av. Eftersom revisorerna är medvetna om att revisionsbyrån 

förlorar uppdraget, kan de bli mer innovativ innan byrån roteras. 

 

Dessutom anser respondent 1, 2, 6, 8 och 11 att byrårotationens syfte är att påverka oberoendet på 

ett positivt sätt. Ytterligare hävdar respondenterna att byrårotationen bidrar till att ett nytt synsätt, 

med nya inställningar och nyfikenhet på kunden vilket är positivt för revisionsbyrån och 

revisionen. 

 

4.3 Långvariga kundrelationer 
Större delen av respondenterna (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) menar att långa kundrelationer är att preferera 

eftersom det innebär samarbete, förtroende, tillmötesgående, tillit och engagemang. Detta är 

egenskaper som kunderna också föredrar enligt samtliga respondenter. Dessutom anser alla 

respondenter att framtidsinsikt och respekt är två attribut som är av värde. Respondent 1, 2, 4, 6 

och 7 menar att nära kundrelationer är önskvärt vilket sker i anknytning med långvariga 

kundrelationer. Genom att bli god vän med kunderna skaffar revisorerna bra förtroende som 

förhoppningsvis ska leda till ett öppet och ärligt informationsbyte. Dock ska det vara yrkesmässig 

och ske med integritet. Genom kundernas förtroende för revisorerna ska informationsbytet bidra 

till att kunderna kan informera och klargöra redovisningen. Detta görs för att förenkla revisorns 

arbete genom att denne kan upptäcka fel i god tid och korrigera det. 

 

En minoritet av respondenterna menar att långvariga kundrelationer innebär ”En personlig 

relation där man ska finnas tillgänglig, tillgänglig service och engagemang. Man ska vara 

engagerad i sin kund och vara tillgänglig när de har frågor.”. Tillgänglighet är en av de 

faktorerna som majoriteten av respondenterna poängterar som viktig. Om en klient känner 

osäkerhet kring en fråga ska de kunna slå revisorn en signal oavsett tid på dygnet för vägledning 
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och hjälp. Att en kund kan ringa revisorn när de har bekymmer indikerar förtroendet för 

revisorerna. Dessutom uttrycker detta att klienten vill uppmana revisorn istället för att låta 

revisorn upptäcka felet när revisionen är klar. Respondent 8 förtydligar genom att säga att ”En 

bra revisor som kan svara på alla frågor kunderna har, att de inte behöver vända sig till någon 

annan då det känns tryggt med att jobba med en enda person och att man får svar snabbt och att 

svaren är korrekta.”.  

 

Respondent 2, 8, 9, 10 och 11 delar samma värderingar om att ge en input i företaget hur något 

ska hanteras skapar ett värde för kunden. Respondent 8 uttrycker sig ”Jag tror även att företag 

värdesätter då du kan dra gränser om du går dit så går det åt skogen och då kommer jag behöva 

göra det här eller att det här bryter mot reglerna. De vill att man ska bry sig om företaget och 

har mod att säga nej ibland när det behövs.”. Respondent 4 talar om att ”Vi har väldigt mycket 

långa relationer. (…) vi försöker finnas till (…).”. Respondent 5 uttrycker sig att ”Jag tror att 

revisionsberättelse är sekunder framför upplevelsen av själva processen och den information som 

framkommer. Och normalt sätt, är det sällan som stora frågor kommer vid själva 

revisionstillfället. För jag har ju löpande kontakt med mina kunder. Frågarna brukar dyka upp 

under året och själva revisionen är standardiserad. Har en bra kontakt med mina kunder som 

gör att man får frågorna under året.” 

 

Majoriteten av respondenterna beskriver att långa kundrelationer ”(…) inte behöver handla om 

kompis utan att respektera deras roll och det de gör. Men man lyfter på frågor som de tycker är 

svår. Då kan man bygga en relation utan att bli kompis.”.  

 

Respondent 5 förklarar att ”Medan man efterföljande år alltså år 2, självklart är fokus 

fortfarande på väsentliga risker men då har man fått en annan förståelse för bolaget och så kan 

man komma med feedback på ett helt annat sätt. Så att ha en återkommande relation med kunden 

har ju ett mervärde, särskilt för kunden kan jag tänka mig för att man varierar i processen, man 

går igenom vilken struktur de har för intern kontroll och då får de möjlighet till förbättring, men 

det bygger på att man har en relation till sin kund och att det inte bara är ett engångstillfälle där 

man kommer in med pärmar. Det kräver en aktiv relation alltså som är löpande under året.”. 

Respondent 1, 2, 4, 7, 10 och 11 instämmer med respondent 5 om att långvariga kundrelationer 

skapar en behaglig process för kunden. 
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Vidare anser respondent 4 att en revisor “ska bedöma vart de stora riskerna finns i verksamheten, 

där de tangerar varandra måste man granska. Granska intäkterna t.ex. kanske 

personalkostnader att göra stickprov. Sedan efter några år så har man helhetsbegrepp när man 

kan alla delarna av bolaget. Därför är det bättre ju längre förhållandet har gått. Förstå kunden, 

vilka risker har kunden? Bättre jobb om det gått mer än 2 år. Man gör inte ett sämre jobb bara 

för det har gått 10 år. “. Respondent 10 tillägger med att hävda att “Man kan bli mer träffsäker 

efter flera år. Man gör ett arbete i början som man inte kanske behöver göra längre fram. 

Kvaliteten blir lite mer specificerad, de områden som är mer riskfyllda eller mer bedömningar. 

Det läggs mer tid år 1 då man inte vill ta risker eller chansa att något var rätt när det kanske inte 

var det och därför vänder man på kanske för många stenar i början av år 1.”. Slutligen fastslår 

respondent 4 att det inte finns “(...) ett enda år när man inte kan göra en bra granskning. 

Granska något mer å mer som blir sämre håller jag inte med om.” och förtydligar detta genom 

att ta upp ett exempel mellan en frisör och kund “skulle hon göra ett sämre jobb om hon har 

klippt dig i mer än 20 år? Nej, hon gör ett bättre jobb än om du går till en ny frisör, då hon 

förstår din hårtyp.”. 

 

4.3.1 Värdet av kundrelationer 

Respondent 1, 2, 4, 9, 10 och 11 delar samma värdering med respondent 8 om att ”Man behöver 

vara förtroende ingivande och ha en kundrelation så att personen på andra sidan bordet inte 

sitter och ljuger för dig när du ska få dem här uppgifterna för att bedöma en viss fråga. Om du är 

elak och svår, så finns risken att du blir bortvald. För svår person, kan inte jobba med den här 

människan. Det finns en risk att kunderna kniper sen och att de inte säger någonting och de låter 

revisorerna ställa frågorna och svarar kort på frågorna. Ställer revisorerna inte frågan så håller 

företagen in informationen istället. De kommer hålla sig tajta och som revisor känner man det 

snabbt när de inte vill släppa på informationen. Man kan ställa sig frågan varför dem inte 

släpper på informationen - är det något de döljer? Eller finns ingenting där eller är det 

någonting företagen mörkar som gör att de inte kan svara på frågorna? Så man måste ha någon 

typ av kundrelation men kundrelationen behöver inte handla om kompis utan det kan handla om 

att respektera deras roll som ekonomiansvarig eller som medarbetare på lagret. Man ska 

respektera det de gör och deras roller. Alltså veta värdet av relationen. Men man lyfter på 

frågorna som vi blir tillsatta eller blir det här verkligen rätt om man göra på detta sätt. Man kan 

ändå bygga en relation utan att bli kompis.”  
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4.3.2 Kommunikation 

Respondent 4, 7, 9, 10 och 11 instämmer med respondent 1 om att revisorerna vill åstadkomma 

en bra kommunikation med sina kunder där klienten kan ringa revisorn när som helst ”Jobba 

fram så det blir ordning och reda i redovisningen. Kunden kanske har ett problem med något och 

så pass förtroende att de kan ringa oss istället för att vi ska upptäcka det när allting är klart.”. 

Respondent 2 säger ” vi vill ha en långvarig och nära kundrelation, kunden ska ha tillräckligt 

med förtroende för att berätta allt för oss. Vi vill ha förtroende kunder men de ska inte bli för 

nära.”. Dock menar respondent 2 och 6 att nackdelen med långvariga kundrelationer är ”att man 

psykologiskt inte riktigt blir lika tuff ju längre man har kunden”. Respondent 8 hävdar att “en 

nära kundrelation med en stor revisionsbyrå än om man sitter på en enskild liten revisionsbyrå 

och där revisorn har varit med bolaget sedan den föddes. Där kan revisorn ignorera eller ta bort 

det som gynnar företaget. I en mindre krets kan man avvika, men i en större krets kan du inte lura 

en eftersom det är en större revisionsbyrå med flera människor som arbetar tillsammans. Om 

man gör något som är utanför standarden utifrån en viss fråga då skulle folk säga jag vill ej 

jobba med revisorn och gör avsteg från hur man ska göra och det finns en chans att det kommer 

fram.”.  

 

4.4 Kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet  

 
4.4.1 Kortvariga kundrelationers påverkan på oberoendet  

Respondent 9 och 10 anser att revisorer bör undvika situationer som är olämpliga där revisorn 

kan bli för närgående. Vidare menar revisorerna att ingen vill ta en risk och hamna i en dålig 

situation (nära kundrelation) eller sätta någon annan i en dålig position. Respondent 8, 9, 10 och 

11 hävdar att det finns ett krav av att en oberoende partner ska gå igenom arbetet där revisorn ska 

diskutera, informera och tala om var riskerna ligger samt hur revisorn förhåller sig till kunden. 

Kort sagt menar respondenterna att det inte ska vara en person som fattar beslutet utan flera 

personer innan revisionsberättelsen avges. Respondent 2, 9, 10 och 11 anser att det finns både 

externa och interna kontroller för att säkerställa att revisorn inte får en nära kundrelation. 

Exempel som tagits upp på kvalitetskontroller är tillsynsmyndigheter såsom revisorsinspektionen 

och organisationsbranschen FAR. Dessa kvalitetskontroller ska säkerställa att revisionen håller 

god kvalitet på olika nivåer.  
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Respondent 1, 4, 5, 6, 7 och 8 menar att revisorer vill vara ett stöd för sina kunder vilket är en av 

orsakerna till att kundrelationen och revisorns oberoende kan uppfattas som ett dilemma. 

Respondent 8 förtydligar detta genom att hävda:  

”När det gäller oberoendet som sådant är min uppfattning att kundrelationen i sig inte är 

avgörande, det finns andra faktorer som spelar in. Exempel på sådana är viljan att hjälpta till 

och lämna råd som hjälper kunderna i olika frågor. Jag uppfattar att revisorskåren, och jag 

själv, i grunden vill verka för att marknaden upprätthåller en god kvalitet på redovisning och 

rapportering. Men viljan att hjälpa till och visa att man är duktig, samt att många människor i 

grunden vill bli omtyckta, kan leda till att revisorn tidigt i uppdraget inte vill/vågar/eller 

uppmärksammar (pga att det tar viss tid att sätta sig in i kunden verksamhet och redovisning full 

ut) brister i intern kontroll och redovisning.”.  

 

Respondent 1 hävdar att ”Om man med kortvariga relationer menar att det är en bestämd 

tidsgräns för revisionsuppdraget så kan det, ur ett rent oberoende-perspektiv, kunna vara positivt 

då incitamenten för att vara en kund till lags minskar. Det negativa är att det blir stora 

uppstartskostnader vid kortare uppdragsperioder och den professionella relationen som arbetas 

upp över tid minskas. En långvarig relation kan också göra att det blir bekvämare att ta upp 

svåra frågeställningar med varandra.”. Fastän argumentet ovan fastslår respondent 1 att 

långvariga kundrelationer är eftersträvansvärd. Det gäller även samtliga respondenter, trots 

förargument mot kortvariga kundrelationer anser de att långvariga kundrelationer är att föredra.  

 

Respondent 8 formulerar sig genom att säga: 

 

”Vid en längre arbetsrelation uppfattar jag att jag kan drabbas av omedveten "bias" dvs implicit 

blir jag mindre benägen att vara kritisk särskilt om kunden har haft en historia/tradition av få fel 

och god intern kontroll. Risken i det, som får ses som en nackdel, är att man som revisor 

omedvetet hamnar i en situation där arbetet inte sköts med samma omsorg och noggrannhet som 

under de första åren. Jag är inte heller helt främmande för att revisorer ska få en fastställd 

mandattid som inte går att avbryta från bolagets sida. Det skulle eventuellt skapa större frihet 

och självkänsla för revisorer att agera i sin oberoende roll oaktat hur obekväma uppgifter de 

lyfter fram.”.  

 

För att inte få långvariga och för nära kundrelationer är samtliga respondenter enade om att en 

oberoende analys av alla kunder utförs varje år. Revisorerna använder sig av analysmodellen för 
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att se om det finns några hot mot oberoendet eller inte. Respondent 1 hävdar att ”Man gör 

analysmodellen och utvärdera sig för vänskapshot. Man kan vara i “gråa zonen” som innebär 

att man inte umgås privat, vi hörs ihop alltså förstår varandra men dock handlar halva samtalet 

om privata saker då bör man tänka på om det är okej eller inte. Även om man är i denna gråa 

zon så kan man behålla kunden/klienten men då måste detta dokumenteras om det är så och 

argumentera för varför man bör behålla uppdraget. Det är ytters ovanligt att det händer eller 

har hänt. Det är aldrig ett problem, för om man har varit vän med någon tidigare så säger man 

nej direkt till att granska kunden.”. Till och med respondent 4 menar att för nära kundrelationer 

inte är ett hinder och påstår ”Ofta träffar man kunderna någon gång per år och man kan inte få 

denna kompisrelation vilket inte kan vara ett hot. Det kan vara olika från fall till fall. Men jag 

tycker inte jag har några kunder som på grund av vänskapshot ska vara ett problem för mitt 

oberoende.”.  

 

Dock menar respondent 4 ”Det är inte relationens längd som är avgörande, då ett kamratligt 

förhållande lika gärna kan uppstå i en kortare relation. Kvaliteten på revisionen är ofta lägre de 

första åren då vi inte har någon kunskap eller erfarenhet av hur kunden agerar i olika situationer 

och händelser. Den erfarenheten växer fram genom åren och är en viktig beståndsdel i vår 

riskbedömning som utgör en viktig del av revisionsplaneringen.”. Samtliga respondenter håller 

med respondent 4 om att det är i början av en relation som kvaliteten på revisionerna är lägre 

jämfört med ett flerårigt band. Dessutom är majoriteten av respondenterna överens om att det inte 

är längden på kundrelationen som är avgörande utan hur kundrelationen utvecklas.  

 

Respondent 8 hävdar likt respondent 4 att:  

”Du skulle kunna bli oberoende direkt. Ditt oberoende skulle kunna vara hotad från dag ett 

beroende på hur du beter dig eller att den aldrig bli hotad eftersom du inte knäcks… du kanske 

kan sitta 30 eller 40 år med en och samma kund eftersom du är en stark person och integritets 

person och låter inget påverka dig. Så… what is the problem with the independence? Folk är 

olika. En del kan inte sköta sitt jobb från dag 1 och någon annan kan göra det hela livet. Men 

man måste väl sätta en tidsgräns, vilket blev 7 år för huvudansvarigt revisorsbyte medan firma 

rotationen är på 10 år.”. 

 

Respondent 7 och 11 anser att arbetet kring att inte få en nära kundrelation är det “professionella 

omdömet som man har i sin yrkesroll. När man har jobbat länge med en kund såklart att det blir 

en sorts relation, man får ha det i bakhuvudet att om man har blivit för nära så behöver man 
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kliva åt sida. Det är hela yrkesrollen med etikreglerna att vi måste följa och tänka. 

Analysmodellen är att vi måste utvärdera oss varje år om det finns ett hot mot vårt oberoende 

kring relationen och andra aspekter. Om det finns så måste vi hantera det på något sätt. Annars 

måste man kliva av.”. Vidare formulerar respondent 2 sig att "oftast berättar personalen när 

något är fel så vi kan hjälpa dem. Vi vill ha förtroende kunder men att de inte ska bli för nära. Ett 

exempel som man kan tänka på är får man ta emot presenter?”. Om oberoendet är hotat med en 

kund som revisorn har ett bra samarbete med, anser respondent 1 och 2 att revisorn måste kliva 

av uppdraget. 

 

Respondent 10 lägger sina ord utifrån sina erfarenheter “ (…) Sunt att ha kortvariga 

kundrelationer innan oberoendet påverkas. Stora arvoden i flera år – man skulle tycka att 

revisorn inte ska tappa klienten. En revisorsrelation med kunden i 60 år mår inte bra. Det är bra 

att byta byrå då och då och även personer då det ger nya ögon.”.  

 

Respondent 11 delar samma värdering om att ” 7 eller 10 år räknar jag som länge. Då ska man 

fundera och ta upp denna långvariga relation som ett vänskapshot och bedöma om det här är ett 

hot vi kan hantera eller är det dags att avgå eller rotera. Byrån kan ha den länge men inte 

revisorn. Det är den individuella relationen som är en risk att man kan komma för nära. Det är 

en bedömningsfråga i sig.”. En mindre andel av respondenterna talar om att det är en skillnad 

mellan en stor revisionsbyrå som bygger sin kundstock på fler klienter än en mindre 

revisionsbyrå som har en mindre kundstock. Detta delas av respondenterna 1, 2, 7, 8 och 11 som 

hävdar att mindre revisionsbyråer har större möjlighet att påverkas av kundrelationen. Dessutom 

hotas oberoendet mer i mindre revisionsbyråer. Större revisionsbyråer är mindre benägna att 

påverkas av kundrelationen varför det är fler personer som är involverade i 

granskningsprocessen. Respondent 1 och 2 menar: 

 

“Vi är inte beroende av kunderna men om jag vore litet företag som tar 20 % av min intäkt så 

skulle jag vara beroende.”. 

  

Dessutom förtydligar respondent 8 med att uttrycka sig: 

“Det har inte varit en oberoende problematik – det skiljer sig på en nära relation med ett stort 

bolag än om man sitter på ett enskilt litet bolag och har varit med bolaget sedan den föddes. Då 

skulle du slippa eller ta bort den revisionen. I en mindre krets kan man avvika från reglerna och 
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oberoendet, men i en större krets kan du inte lura en eftersom det är större och fler människor 

som kontrollerar revisionen innan den är klar.”  

 

Respondent 8s uttryck stärks av respondent 10 som formulerar sina tankar i ord: 

“(...) Ett uppfattat problem kan ha funnits om oberoende men det är inte ett problem i sig. Att det 

skulle leda till att man låter ett fel slinka igenom den finansiella rapporten och att man gör det 

medvetet finns inte. Även om man byter huvudansvarig genom revisorrotationen så får man en ny 

person som inte varit med på samma sätt sen tidigare och kollar på det med nya ögon. Det 

kommer även nya ägare och ny personal i företaget, men att byta revisionsbyrå är för mycket.”.   

 

4.4.2 Långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

Alla respondenter är överens om att långvariga kundrelationer är att föredra då det påverkar 

granskningen av kunden så att det blir bättre. Långvariga kundrelationer innebär att revisorn har 

mer kunskap om företaget och en djupare förståelse om kundens verksamhet vilket ska resultera i 

en bättre revision. Respondent 4 uttrycker sig:  

 

”Långa relationer påverkar inte per automatik oberoendet. En lång relation innebär egentligen 

att min kunskap om kunden och om företaget ökar, vilket är en garant för att min revision 

snarare blir bättre med åren. Att jag som revisor och även rådgivare i vissa situationer inte 

skulle agera professionellt bara för att jag haft kunden i många år är en felaktig slutsats.”.  

 

Samtliga respondenter är eniga med respondent 4 om att långvariga kundrelationer inverkar på 

revisorn kunskap, erfarenhet och kännedom vilket påverkar revisionen positivt. Respondent 1 

förklarar ”Fördelen med långvariga kundrelationer är att båda kunden och revisorn vet var man 

har varandra. Likaså kommer revisorn att ha en väldigt god förståelse för verksamheten och 

kunna vara ett bra bollplank. Vid en långvarig kundrelation bygger man successivt upp ett en 

professionell relation där man ofta får enklare att ta upp svåra frågeställningar, just pga att man 

har en långvarig relation. Nackdelen kan vara att den professionella skepticismen skulle kunna 

minska vid långvariga kundrelationer samt att man litar för mycket på kunden, vilket då påverkar 

oberoendet negativt. Finns som sagt både för- och nackdelar.”.  

 

Var och en av respondenterna instämmer med respondent 1 och menar att “Erfarenhet och 

kunskap ger bättre möjligheter vilket man ärver med tiden.”. Samtliga respondenter anser därför 

att långvariga kundrelationer har fler nyttor i relation till kortvariga kundrelationer. Bra 



 

39 

 

kännedom och kunskap om kunden är viktiga egenskaper i all revision enligt respondenterna. 

Respondent 4 hävdar att ”God kännedom om kunden inte är detsamma som att oberoendet är 

skadat.”. Samtliga respondenter menar att fördelen med långvariga kundrelationer är ” att man 

byggt upp en kundrelation med mycket kunskap och tillit över tid.”. Ytterligare anser samtliga 

respondenter att åstadkomma en god revision kräver nyfikenhet, samverkan och en aning 

ifrågasättande. Men dock inte allt för mycket då revisorn kan upplevas som en sökande efter fel. 

Alla respondenter är överens om att ”Om kunden inte är samarbetsvillig och känner att man vill 

hitta fel hos dem, då blir det nästan svårt. De vill inte ge information, de håller informationen 

inne och det brister i tilliten. Det är ganska ovanligt men man kan hamna i sådana 

situationer.”. Respondent 8 inflikar med att säga ”En fördel med lite längre kundrelationer är att 

när revisorn väl etablerat förtroende går det även enklare att komma med allvarliga 

anmärkningar.”.  

 

Respondent 4 uttrycker och nyanserar ordet vänskap genom att säga ”Ordet vänskap tycker jag 

dessutom är ett felaktigt ord att använda i samband med jäv och oberoende. Vänskap är snarare 

ett mått på tilltro och förtroende, något som vi eftersträvar att uppnå med våra kunder. Däremot 

får den vänskapliga relationen inte övergå till att bli så familjär att ett kamratskap uppstår. Då 

kan oberoendet äventyras. Således tycker jag att vänskaplig relation är att eftersträva, men att en 

kamratlig relation har gått över gränsen.”.  

  

Samtliga respondenterna delar samma värdering och uttrycker sig på samma sätt där de hävdar 

att: 

”Det finns ingen tidsgräns eller någon bortre gräns för hur länge man kan ha ett 

revisionsuppdrag.”. 

 

Samtliga respondenter är i samklang om att det inte finns någon tidsgräns för hur länge en revisor 

kan inneha ett uppdrag där oberoendet skulle ta skada. Respondent 5 tycker att det positiva med 

långvariga kundrelationer är att ”Det inte blir någon begränsning i den feedback man kan ge när 

man har en längre relation. Sen handlar det om praktiska detaljer, vilken revisor och vilken 

person i bolaget som revisorn jobbar med. Där i finns också mycket man inte tänker på som 

bäddar på en bra kommunikation. Om man har en kortvarig kundrelation så blir det ingen 

kontinuitet.”. Denna åsikt delas även av respondent 1, 4, 7, 8, 9 och 11.  
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Respondent 4 beskriver att ”Det är inte relationens längd som är avgörande, då ett kamratligt 

förhållande lika gärna kan uppstå i en kortare relation. Kvaliteten på revisionen är ofta lägre de 

första åren då vi inte har någon kunskap eller erfarenhet av hur kunden agerar i olika situationer 

och händelser. Den erfarenheten växer fram genom åren och är en viktig beståndsdel i vår 

riskbedömning som utgör en viktig del av revisionsplaneringen.”. Denna åsikt är i linje med alla 

övriga respondenter.  

 

Respondent 1 ett förklarar att ”Om man kollar på mindre kunder så kan man ha dem tills man går 

i pension. Jag ser inget hot mellan oberoendet och tiden, utan det är hur relationen utvecklas 

under tiden. Man ska i analysmodellen ta ställning till det. Man kanske har haft en kund i 30 år, 

antingen har man en bra relation eller så blir man vänner och då måste man avgå.”. Respondent 

1 delar samma värdering som respondent 4 och formulerar sig ”Om jag har jobbat med en kund 

så länge och blivit kompis då har jag passerat en gräns. Då ska man hoppa av. Jag har haft 

relationer mer än 10 år och jag granskar inte sämre på grund av att vi har haft långa 

förhållanden” och menar att ”De här rotationsreglerna om oberoende reglerna är onödiga. Vi 

tar hand om dem i analysmodellen. Låt analysmodellen leva, den tar hand om det här med 

långvariga kundrelationer och oberoendet.”.  

 

Respondent 8 menar att det finns en ” osynlig gräns som man inte ser” vilket är att ”När man 

hamnar i det läget att man känner att man inte kan stå upp för det man borde göra och börjar 

svaja i en långvarig kundrelation, så då förlorar man sitt oberoende.”. En annan situation enligt 

respondent 8 är att revisorn ” (...) kan bli påverkad av att jag känner de här personerna som sitter 

i företaget därför att jag har jobbat länge med dem. Det är då jag kan riskera över att tycka 

något som inte bygger på objektiva grunder alltså på ramverket. Då kan jag ha ett problem med 

mitt oberoende.”.  

 

Respondent 2 har vänner som är företagsledare och skulle därför aldrig vara revisor åt dem på 

grund av risken att äventyra oberoendet. Vidare anser respondent 2 att en revisor inte ska vara ” 

(…) för bra vän eller för nära.”. Dock anser respondent 2 att” ingen kund är så stor kund som 

gör att jag är beroende av dem men om jag vore ett litet företag där kunden tar 20% av min 

intäkt så skulle jag vara beroende.”. Även respondent 10 anser samma sak som respondent 2 

genom att säga om en revisor ”(…) är i ett bolag där du suttit i 40 år då kanske det är svårare att 

behålla sitt oberoende.”.  
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En minoritet av respondenterna hävdar att långvariga kundrelationer äventyrar revisorns 

oberoende på grund av den nära kundrelationen de åstadkommer med varandra. En majoritet 

delar inte samma värdering. Respondent 4 utvecklar sitt argument och säger att ” Tiden skulle 

snarare tala om för att det ökar min möjlighet till att hitta konstigheter.”. Respondent 9 utgår 

från regelverket och nämner att ”Det finns i våra etikregler som heter långvarigt samarbete med 

kunden. Etikreglerna ser eller säger att det kan vara ett problem om man varit revisor länge i ett 

företag eftersom det påverkar oberoendet.”.  

 

Respondent 4, 5, och 10 menar att ha långa kundrelationer påverkar inte oberoendet till det 

sämre. Respondent 4 hävdar “Om jag har en bristfällighet i någon bransch så måste jag avgå och 

såklart om en annan revisor kommer som har mer kompetens så blir det bättre och detta beror 

inte på oberoende.” och där respondent 5 styrker detta genom att säga “Jag ser inte det som ett 

problem och att ett lagstadgat krav kommer borga för ett starkare oberoende. Vi är ganska 

duktiga på att ta det ansvaret själva. Skulle något hända i den granskade partnern, då är det 

analysmodellen man först tittar på, om det finns en jävsituation. Att kringgå reglerna går inte.”. 

Respondent 9 anser att “Utifrån ett perspektiv om man jobbar länge med samma kund att det i sig 

innebär ett hot mot oberoende så hanterar man det hotet, sen om det hotet är reellt eller inte, får 

forskningen bevisa. Det finns i etik regler och i den allmänna uppfattningen eller i omvärlden att 

om en revisionsbyrå haft en revisionskund länge så skulle det kunna påverka huruvida 

revisionsbyrån är opartisk och självständig gentemot kunden. Det påverkas inte minst det 

synbara oberoende utan också det faktiska oberoendet påverkas. Men synbart innebär det att 

man inte har samma kund under lång tid.”.  

 

Samtliga respondenter menar att långvariga kundrelationer är värdefulla av orsaken att revisorn 

känner till kunden bra och har ett enormt informationsövertag. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras överstämmande och motstridiga resultat mellan teori och empiri som 

bidrar till ett analytiskt resonemang med utgångspunkt i hur revisorn uppfattar att kort- och 

långvariga kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken kundrelation de föredrar.  

 

5.1 Olika perspektiv på revisorns oberoende 
Oberoende är en mental inställning som en revisor bör besitta för att kunna fatta beslut om 

revisionsarbetet och den finansiella rapporten. Detta innebär att revisorn inte får påverkas av yttre 

faktorer som kan hindra oberoendets fulla potential. En revisor bör även vara objektiv i sin 

bedömning (FAR, u.å.; Junaidi et al., 2016; Levinthal & Fichman, 1988; Nasser et al., 2006; 

Marques, Major & Veiga, 2019). Detta är enhetligt med samtliga respondenters syn på 

oberoendet. Respondenterna yttrar sig om att viktiga attribut för revisorns oberoende är att vara 

opartisk, självständig och ha en stark integritet. Dessutom anser alla respondenter att oberoende 

innebär att vara oberoende i tredje mans syn vilket handlar om att följa lagar och regler som 

återfinns skrivet i författningar, förordningar och regelverk exempelvis ABL, etikkoden, god 

revisionssed och god revisorssed. 

 

Delade uppfattningar råder dock om en revisor kan vara oberoende till fullo eller icke. Merparten 

av respondenterna anser att en revisor inte kan vara fullständigt oberoende som grundar sig i två 

motiv. Den ena orsaken är att revisorer är mänskliga vilket gör det praktiskt omöjligt att vara 

oberoende. Det andra skälet är att revisorer anlitas och betalas av klienten vilket innebär 

ekonomiska incitament. Detta bekräftar tidigare forskning (Fontaine & Pilote, 2012; Reynolds & 

Francis, 2001; Levinthal & Fichman, 1988; Hoyle, 1978) som menar att det inte är möjligt för en 

revisor att vara helt oberoende på grund av att kunderna köper tjänsterna av revisorerna. Detta 

betyder att revisorn är beroende av kundernas önskemål. Dessutom är det denna grupp som 

revisorn ska vara oberoende mot (Hoyle, 1978).  

 

En minoritet av respondenterna anser att revisorer kan vara oberoende till fullo på grund av att de 

kan hantera sitt oberoende vilket görs med analysmodellen. Detta stämmer överens med FARs 

analysmodell. Mindre delen av respondenterna menar att behärska oberoendet ingår i yrkesrollen. 

 

5.2 Kortvariga kundrelationers påverkan på oberoendet  
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Studier utförda av Nasser et al. (2006) påvisar att långvariga kundrelationer är något av de värsta 

hoten mot revisorns oberoende och där revisorer bör undvika nära kundrelationer. Min 

observation visar att en mindre andel av respondenterna är överens om att revisorer bör undvika 

situationer som blir alltför närgående mot klienten på grund av att oberoendet troligtvis kan avta. 

Flera av respondenterna hävdar att det finns en hel del begränsningar, både interna och externa 

som kontrollerar att revisorn inte får en för närgående relation med sin klient vilket även Nasser 

et al. (2006) påvisat. Dessa begränsningar är en del av att skydda revisorns oberoende samt att 

motverka alltför långvariga kundrelationer. 

 

Reynolds (2002) och Meyer, Rigsby och Boone (2007) menar att korta kundrelationer påverkar 

kvaliteten på de finansiella rapporterna. Då revisionsbyrån inte hinner ärva kunskap, erfarenhet 

och information om kunden blir kvaliteten lägre. Respondenterna delar samma uppfattning och 

förklarar att i en kundrelation som tidsmässigt är begränsad, når inte revisorerna fram till kunden 

vad gäller kunskap, erfarenhet och information. Därför uppstår fler felaktigheter i revisionen. 

Dessutom förklarar majoriteten av respondenterna att långvariga och närgående kundrelationer 

kan äventyra revisorns oberoende då sympati utvecklas för kunden.   

 

Samtliga respondenter hänvisar till analysmodellen för en bedömning om kundrelationen har 

influerat oberoendet. Detta stämmer med FAR:s analysmodell, vilket innebär att efter vartenda 

revisionsuppdrag ska revisorn dokumentera de omständigheter som kan utgöra ett hot mot 

oberoendet. En mindre andel av respondenterna hävdar att kundrelationen inte är ett hinder 

eftersom det sker ett fåtal möten med kunden under året. Dock menar majoriteten av 

respondenterna att de har en återkommande kontakt med sina klienter.  

 

Slutligen anser samtliga respondenter att kortvariga kundrelationer bidrar till nyinträdda revisorer 

får ett nytt synsätt med nytt material, vilket kan vara givande för revisorn. Detta stöds även av 

Hoyle (1978).  

 

Oavsett fördelarna och nackdelarna med kortvariga kundrelationer, anser samtliga respondenter 

att långvariga kundrelationer är att föredra. En lång kundrelation med kunden skapar fördelar 

som förenklar revisionsprocessen. Detta påvisar även tidigare studier där det förekommer delade 

uppfattningar om hur kort- och långvariga kundrelationer påverkar oberoendet.  
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5.3 Långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 
 

En relation som sträcker sig över en längre period benämns som långvarig kundrelation vilket 

skapar en närgående relation (Ye, Carson & Simnett, 2011). Detta stämmer överens med samtliga 

respondenters syn på långvariga kundrelationer. Alla respondenter påpekade ett antal faktorer 

som en fördel i långvariga kundrelationer vilket även värdesätts av kunderna. Dessa attribut är 

samarbete, förtroende, kommunikation, tillmötesgående, tillit, tillgänglighet, respekt och 

engagemang. En annan viktig synpunkt är att kunna ge en framtidsinsikt i företaget. Dessutom 

poängterade samtliga respondenter att det är oerhört viktigt att revisor-kundrelationen är av 

socialt fungerande art. Respondenternas åsikt är i linje med Moorthy et al. (2010), Golen et al. 

(1997) och Herda och Lavelle (2015). Att ta fasta på gällande respondenternas åsikter kring 

långvariga kundrelationer är den främsta anledningen grundat i revisorns möjlighet att vara insatt 

och uppdaterad kring kundens verksamhet. Syftet är att åstadkomma en effektivare revision. 

Denna åsikt delas av Bamber och Iyer (2007) som poängterar att trots motstånd från en del 

forskare om att långvariga kundrelationer försämrar oberoendet är kundrelationen en viktig 

förutsättning för att planera och skapa en effektiv samt bra revision. Vidare framhäver Bamber 

och Iyer (2007) och Rennie, Kopp och Lemon (2010) att en ökad kännedom, kunskap och 

process om kundens verksamhet ökar revisorns benägenhet att enklare upptäcka felaktigheter i 

redovisningen jämfört med inträdda revisorer. Yttrandet är i linje med samtliga respondenter.  

 

Merparten av respondenterna anser att en nära kundrelation är önskvärt vilket uppstår i samband 

med långvariga kundrelationer. Genom att bli god vän med kunderna utvecklar och 

tillhandahåller revisorerna ett bra förtroende som förhoppningsvis ska leda till ett öppet och ärligt 

informationsbyte. Dock ska kundrelationen vara yrkesmässig och ske med integritet. Kundernas 

förtroende för revisorerna ska skapa en trovärdig relation där kunden förenklar revisionsarbetet 

genom det ärliga informationsbytet istället för att låta revisorerna upptäcka felet. Fel som 

upptäcks i god tid kan korrigeras vilket skapar ett gynnsammare samarbete och bättre revision. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning (Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016; Golen et 

al., 1997; Herda & Lavelle, 2015; Jerlinger, 2009). En stor fördel med långsiktiga kundrelationer 

är den kunskap som revisorn får med tiden (Vanstraelen, 2000). Kunskap ökar revisorns 

kännedom om kunden vilket ökar revisorns förståelse för kundens verksamhet (Vanstraelen, 

2000). Enligt respondenterna uppfattning utvecklas förtroendet genom regelbundna möten och 

effektiv kommunikation vilket bekräftas av Rennie, Kopp och Lemon (2010) och Levinthal och 

Fichman (1988). 
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Det framkommer även tydligt från respondenterna att det emellertid råder delade uppfattningar 

hos dem gällande långvariga kundrelationer och dess ineffektivitet. En minoritet av 

respondenterna menar att långvariga kundrelationer kan bidra till att revisorn blir mindre ”tuff” 

mot sina klienter vilket kopplas till Nasser et al. (2006), Sinason, Jones och Shelton (2001) och 

Tepalagul och Lin (2015). I deras studie visade det sig att långvariga kundrelationer ökar 

revisorns misslyckande genom att empati gror hos företagsledningen som bidrar till att revisorn 

blir inaktuell i sina metoder och därmed förlorar sitt oberoende. 

 

Rennie, Kopp och Lemon (2010) anser att revisorns förtroende för klienten och vice versa är av 

stor betydelse och ett sådant bör föreligga. Dock ska kundrelationerna inte påverka revisorns 

professionella skepsis. För att motverka att revisorns oberoende hotas, som nämnts tidigare, finns 

det både interna och externa kontroller som säkerställer att revisorn utför revisionen utifrån 

regelverken. Detta stämmer överens med majoriteten av respondenterna som hävdar att det finns 

både interna och externa kontroller som ska garantera revisorns oberoende gentemot klienterna. 

Samtliga respondenter hävdar att ett hot mot oberoendet är en bedömning som ständigt görs 

utifrån analysmodellen.  

 

Nämnvärt är dock att samtliga respondenter anser att det inte finns någon bortre gräns för hur 

länge en revisor kan samarbeta med en klient utan att oberoendet äventyras. Detta är inte i linje 

med Nasser et al. (2006), Sinason, Jones och Shelton (2001), George (2004) och Kroll (2012) 

som menar att långsiktiga kundrelationer tenderar att leda till en “över-mysig-relation” där 

revisorn kan komma att utveckla en stark och nära kundrelation som därtill når en fas där 

oberoendet hotas. Merparten av respondenterna är inte överens om att granskningen av revisionen 

blir sämre ju längre revisorn ingår i relation med kunden. Enligt majoriteten av respondenterna 

skulle tiden snarare tala om det finns märkligheter och tvivelaktigheter i redovisningen och 

revisionen. Särskilt anmärkningsvärt är att observationerna av respondenterna riktar mot att det 

inte handlar om kort-eller långvariga kundrelationer utan om hur relationen utvecklas i sig, vilket 

beror på hur revisorn är som individ samt vilken integritet denne har. Detta är i linje med 

Marques, Major och Veiga (2019), FAR (1999) och Reynolds och Francis (2001) 
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6. Bidrag 

Syftet är att belysa hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer 

påverkar oberoendet samt vilken kundrelation de föredrar. Min studie gör gällande att oberoendet 

är av stor vikt för hela revisionsyrket, vilket kan tillämpas både privat och kommunalt, då 

allmänheten bygger på att revisorer ska uppfattas som oberoende. Studiens resultat visar att 

oberoendet inte är ett problem i sig och att det kan hanteras med hjälp av existerande regelverk, 

vilket ska säkerställa att oberoendet håller en hög nivå. Säkerställandet av att oberoendet hanteras 

sker genom interna och externa kontroller men också genom analysmodellen. Dock finns det 

delade uppfattningar om en revisor kan vara fullt oberoende eller inte. En majoritet av 

respondenterna menar att en revisor inte kan vara oberoende på grund av att revisorn anlitas och 

betalas av kunden. Däremot ansåg en mindre del av respondenterna att en revisor kan vara helt 

oberoende eftersom oberoendet kan hanteras med hjälp av analysmodellen. Samtliga 

respondenter är överens om att oberoende är en mental inställning som revisorn bör behärska 

genom att ha en stark integritet, vara opartisk och handla självständigt utan yttre påverkan vid 

granskning av företagens redovisning.  

Det råder inget tvivel bland respondenterna att diskussionen om kortvariga kundrelationers 

påverkan på oberoendet har positiva aspekter men dock inte i lika stor utsträckning såsom i 

långvariga kundrelationer. Relevansen i diskussionen visar sig i att revisorn inte hinner bygga 

upp tillräckligt med kunskap, insikt och kännedom över kunden i kortvariga relationer vilket 

försämrar den finansiella rapporten. Dock skapar kortvariga kundrelationer ett nytt 

förhållningssätt från nyinträdda revisorer genom deras nyfikenhet och nya “synsätt”. 

Studiens resultat påvisar även att långvariga kundrelationer är att föredra framför kortvariga 

kundrelationer enligt respondenterna. Respondenterna föredrar långvariga kundrelationer tack 

vare de attribut som medföljer som bland annat består av kommunikation, förtroende, respekt och 

tillit, vilket revisorerna erfordrar med tiden. Dock ansåg en viss minoritet av respondenterna att 

långvariga kundrelationer kan påverka oberoendet genom att revisorn blir mindre självständig 

och mer sympatisk. Utöver det är det beaktansvärt att samtliga respondenter anser att det inte går 

att sätta någon tidsgräns på hur länge en revisor kan inneha ett uppdrag utan att oberoendet hotas, 

vilket beror till stor del på revisorns integritet vilket framkom i studiens observationer. 

Långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet anses inte vara ett uppenbart problem, utan 

problematiken härstammar ifrån att allmänheten ser det som ett problem.  
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6.1 Teoretiskt bidraget 

Studien bidrar till att belysa att oberoendet inte upplevs som ett problem i kort- och långvariga 

kundrelationer. Studien belyser att oberoendet kan hanteras i långvariga kundrelationer genom 

analysmodellen. Resultaten tyder på att långvariga kundrelationer är något som önskas uppnås 

hos nuvarande revisorer. Dock visade det sig att revisorernas integritet avgör längden på 

kundrelationen. Dessa resultat är inte i linje med Nasser et al. (2006) och Sinason, Jones och 

Shelton (2001) som i sin studie visar att långvariga kundrelationer påverkar revisorns oberoende 

negativt varför de bildar en stark och känslomässig relation. En sådan lång kundrelation är ett hot 

mot oberoendet. Dock går studiens resultat i linje med Bamber och Iyer (2007), Vanstraelen 

(2007), Khurana och Reynolds (2002), Golen et al. (1997) och Rennie, Kopp och Lemon (2010) 

som påvisar att långvariga kundrelationer är av stor vikt för att säkerställa förtroendet hos 

kunderna som dessutom bidrar till att redovisningen och rapporteringen får högre kvalitet. Därtill 

ska detta förtroende ske utifrån regelverken för att säkerställa revisorernas objektivitet och 

integritet.  

6.2 Praktiskt bidrag  

Studien tillför en djupare förståelse för revisorer inom den privata sektorn och ger ett bidrag till 

den pågående diskussionen om revisorernas oberoende i samband med långvariga kundrelationer. 

Studiens praktiska bidrag är vital för bland annat revisorer och även för tredje part som tar del av 

det finansiella underlaget. Det bör ligga i reglerare, aktörer och övriga intressenters intresse inom 

revisionsbranschen, att se till att revisor-klientförhållande är av fungerande art på grund av 

fördelarna för intressenterna, revisorn och revisionens slutprodukt. Dessutom bidrar studien 

praktiskt till vad en revisor eftersträvar och förväntar sig i en kundrelation. De interna och 

externa kontrollanterna bör ha kännedom om revisorns oberoende och om den har påverkats av 

kundrelationen eller inte genom deras granskningsinsatser. Ur en kritisk synvinkel är dock 

resultaten inte oförväntade, i beaktande till att oavsett bransch är långvariga kundrelationer att 

föredra. Konsekvenserna av studien är att det ensamt är revisorn och klienten som känner till hur 

kundrelationen utvecklats och hur närgående de blivit, vilket gör det händelsevis svårt att känna 

till om oberoendet utgör ett hinder. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie bygger på auktoriserade revisorers perspektiv på hur de uppfattar korta- och 

långvariga kundrelationer samt vilken kundrelation de föredrar och där studien påvisar att 

oberoendet kan hanteras i långvariga kundrelationer. Studien belyser att fokus bör riktas på hur 
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förhållandet mellan revisorn och klienten utvecklas. Utifrån detta argument finner jag att det 

saknas ytterligare studier som behandlar förhållandet mellan revisorn och klienten utifrån ett 

oberoende perspektiv med andra metodval.  

Dessutom finner jag ett behov av vidare forskning till hur revisionskvalitét i samband med 

oberoendet påverkas av kort- och långvariga kundrelationer. Det framkommer även att orsaker 

såsom storlek på revisionsbyråerna påverkar hur oberoendet upplevs och utvecklas i samband 

med kort- och långvariga kundrelationer, vilket dessutom är ett ytterligare förslag till vidare 

forskning.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Oberoende 

1-Vad betyder oberoende för dig? Har du varit i någon situation där du känner att ditt oberoende 

kan varit hotat? 

 

2-Är det rimligt att en revisor kan vara helt oberoende? 

 

3-Hur säkerställer ni att oberoendet efterlevs? 

 

4-Hur lång tid behöver du som auktoriserad revisor för att förstå dig på de företag som ska 

revideras? 

 

5-Hur länge kan en revisor ha ett uppdrag hos en kund/klient utan att revisorns oberoende 

utmanas/hotas?  

 

Kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

1-Hur påverkar kortvariga kundrelationer oberoendet? Fördelar/nackdelar? Vilken föredrar du? 

 

2-Hur påverkar långvariga kundrelationer oberoendet? Fördelar/nackdelar? Vilken föredrar du? 

 

3- Vad tycker du om korta kundrelationer kontra långa kundrelationer? Vad är att föredras? 

 

4-På vilket sätt/hur arbetar ni för att inte få en för nära relation med era kunder? 

 

5-När anser du att du kan genomföra en bra granskning av kunden? 

 

6- Hur påverkar byrårotationen kortvariga och långvariga kundrelationer i samband med 

oberoendet? 
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Bilaga 2 - Sambandet mellan tidigare forskning och 

intervjuguiden 
 

Dessa två egna konstruerade tabeller ska visa sambandet mellan teori och intervjuguiden. Syftet 

med tabellerna är att illustrera, förklara och beskriva hur mina forskningsfrågor är relaterade till 

de olika forskningsområdena inom den teoretiska referensramen. Budskapet är att koppla an teori 

med metod samt empiri. Tabellerna visar intervjuguidens olika frågeställningar separata i 

sifferform som ska åskådliggöra vart frågorna är framtagna ifrån och från vilken tidigare 

forskare.  

 

Tidigare forskning Intervjuguide: Oberoende 

FAR u.å., Olsson (2017), 

Jerlinger (2009), Junaidi et al. 

(2016) Marques, Major & 

Veiga (2019), Meyer, Rigsby 

& Boone (2007) och Williams 

(1988) m.fl. 

  

  

Fråga 1 

Fontaine & Pilote (2012), 

Reynolds & Francis (2001) 

Hoyle (1978), Levinthal & 

Fichman (1988) och Bazerman, 

Morgan & Loewenstein (1997) 

  

Fråga 2 

 Junaidi et al. (2016) och Jones 

et al. (2012) 

Fråga 3 

 Marques, Major och Veiga 

(2019), Meyer, Rigsby & 

Boone (2007) 

Fråga 4 
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 Vanstraelens (2000), Marques, 

Major & Veiga (2019) och 

Meyer, Rigsby & Boone 

(2007) 

Fråga 5 

 

 

Tidigare forskning Intervjuguide: Kort- och 

långvariga kundrelationers 

påverkan på oberoendet 

  

Fontaine och Pilote (2012), 

Junaidi, Khasanah & Nurdiono 

(2016) och Cameran, Negri & 

Pettinicchio (2015), Nasser et 

al. (2006) och Sinason, Jones 

och Shelton (2001) 

  

Fråga 1 

Huang och Moroney (2018), 

Cameran, Negri & Pettinicchio, 

(2015), Fontaine och Pilote 

(2012), Rennie, Kopp & 

Lemon (2010), Levinthal och 

Fichman (1988), Nasser et al. 

(2006) 

  

Fråga 2 

Fontaine och Pilote (2012) Fråga 3 

Jerlinger (2009), FAR (u.å.), 

Analysmodellen, FAR (2019) 

Fråga 4 
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Marques, Major och Veiga 

(2019), Meyer, Rigsby & 

Boone (2007) 

Fråga 5 

George (2004), Junaidi et al. 

(2016), Tepalagul & Lin 

(2015), Radin (2014) och Kroll 

(2012) 

  

Fråga 6 

 

Oberoende 

Oberoende är grundstenen i revisionsyrket vilket innebär att all revision vilar på att revisorn är 

och uppfattas som oberoende. I regelverken och av tidigare forskare (FAR u.å.; Olsson, 2017; 

Jerlinger, 2009; Junaidi et al., 2016; Marques, Major & Veiga, 2019; Meyer, Rigsby & Boone, 

2007 m.fl.) nämns vad som innebär med oberoende och när en revisors oberoende är hotad eller 

inte. Faktorer som kan påverka oberoendet är även tryckt i skrift (FAR u.å.) och diskussioner om 

en revisor kan vara fullkomligt oberoende eller inte har dessutom diskuterats av tidigare forskare 

(Fontaine & Pilote, 2012; Reynolds & Francis, 2001; Hoyle, 1978; Levinthal & Fichman, 1988; 

Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). Vidare har tidigare forskare (Marques, Major och 

Veiga, 2019; Meyer, Rigsby & Boone, 2007; Vanstraelens, 2000) diskuterat hur lång tid en 

revisor behöver för att få tillräcklig med god kännedom om företaget som ska revideras för att 

kunna utföra en bra revision. I den teoretiska referensramen tydliggörs att det finns en tvist om 

hur pass kort- och lång en kundrelation bör vara för att revisorn ska kunna erhålla kännedom om 

kunden. Slutligen har Fontaine och Pilote (2012), Nasser et al. (2006) och Junaidi, Khasanah & 

Nurdiono (2016) m.fl. resonerat och argumenterat utifrån revisorns tjänstgöring, om att längden 

på revisionsuppdraget påverkar revisorns oberoende vilket har en inverkan ifrån styrkan i 

relationen.  

 

Kort- och långvariga kundrelationers påverkan på oberoendet 

Majoriteten av tidigare forskning (Gosh & Moon, 2005; Meyer, Rigsby och Boone, 2007; Hoyle, 

1978; Vanstraelens, 2000; Bakar, Rahman & Rashid, 2005; Nasser et al., 2006; Bamber & Iyer, 

2007; Moorthy et al., 2010; Shockley, 1981 m.fl.) har diskuterat för- och nackdelarna med 

kundrelationer, hur korta kontra långa kundrelationer påverkar revisorn och revisorns oberoende. 
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Dock har majoriteten av dessa forskare använt sig av kvantitativa metoder förutom Fontaine och 

Pilote (2012) som i sin studie undersökte vilken sorts relation kunderna föredrog och önskade 

med sina revisorer. Utifrån detta vore det intressant att förstå varför och vilken sorts kundrelation 

som revisorerna föredrar.   

 

Tidigare studier (Bamber & Iyer, 2007; Knechel & Vanstraelen, 2007; Johnson, Khurana & 

Reynolds, 2002; Vanstraelen, 2000; Moorthy et al., 2010; Golen et al., 1997; Levinthal & 

Fichman, 1988) har konstaterat att i långa kundrelationer kan revisorn granska kunden mycket 

bättre som grundar sig i den långvariga relationen. Dock finns det en del forskare (George, 2004; 

Kroll, 2012; Myers, Myers & Omer, 2003; Geiger & Raghunndan, 2002; Tepalagul & Lin, 2015; 

Junaidi et al., 2016; Nasser et al., 2006) som är emot detta påstående och hävdar motsatsen, om 

att långvariga kundrelationer försämrar revisorns granskning av kunden genom att revisorn blir 

inaktuell i sina metoder. Detta antagande vilar på att revisorn utvecklar sympati för företaget och 

dess utveckling och därmed äventyras deras oberoende. Forskare (Rennie, Kopp & Lemon, 2010; 

Jones et al., 2012; Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016) har även studerat hur revisorer bör 

arbeta för att inte få en för nära relation med sina klienter och har påvisat att regelverken bör 

vägleda revisorerna för att agera objektivt, självständigt och utan yttre påverkan. Byrårotation har 

diskuterats av ett antal forskare (George, 2004; Kroll, 2012; Geiger & Raghunndan, 2002; 

Cameran, Negri & Pettinicchio, 2015; Junaidi et al., 2016) vars anledning är att minska dessa 

långvariga kundrelationer. Dessa forskare har undersökt hur byrårotationen påverkar revisorns 

oberoende, innan införandet av byrårotationen och efter införandet, för att se hur oberoendet 

påverkas av kundrelationerna.  


