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Förord   

 

Vi vill börja med att tacka de revisorer som ställt upp på intervjuer till vår kvalitativa 

undersökning och som gav oss en djupare förståelse för ämnet, utan ert deltagande hade 

studien inte varit möjlig att genomföra.    

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jan Svanberg som har gett oss värdefulla 

råd och vägledning under uppsatsens gång, så även till våra familjer som visat tålamod och 

stöttat oss under dessa intensiva veckor. Till sist vi vill även tacka samtliga opponenter samt 

vår examinator Stig Sörling, för trevliga seminarier samt värdefulla synpunkter. Tack! 

 

Högskolan i Gävle, 11 januari 2016. 

 

 

 

X
Viktoria Norberg

 

X
Gunilla Persson
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Sammanfattning 

Titel: De sociala nätverkens betydelse för revisorer på mindre orter 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Viktoria Norberg & Gunilla Persson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2016-01 

 

Syfte: Vi har funnit att studier om de sociala nätverkens betydelse för revisorers oberoende är 

högst begränsade och med ett tillägg av små orter, helt obefintligt. Vårt syfte med studien är 

därför att belysa betydelsen av detta på just mindre orter  

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med 

10 godkända eller auktoriserade revisorer. Resultatet har sedan bearbetats och analyserats för 

att slutligen presenteras utifrån ett antal förutbestämda teman. 

 

Resultat & slutsats: Det empiriska materialet bekräftade att sociala nätverk har en stor 

betydelse på mindre orter samt att relationen till klienten blir närmre. Även om resultatet till 

stor del påvisade de positiva aspekterna, fick vi indikationer på att de sociala nätverken och 

nära relationerna även påverkar revisorerna i en negativ riktning. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Under vår empiriska undersökning fick vi en del indikationer 

på faktorer som ökade de sociala nätverkens påverkan och betydelse, så som ortens storlek 

och revisorernas erfarenhet. Dessa faktorer samt en mer rikstäckande studie för att undersöka 

om det finns några geografiska skillnader anser vi skulle vara intressanta att undersöka 

närmre genom mer fokuserade studier.  

 

Uppsatsens bidrag: Vi anser att vi med vårt empiriska resultat tillfört ett unikt bidrag till 

befintlig forskning inom ämnet. Även om vår studie kan anses begränsad i sin omfattning så 

anser vi oss öppnat upp för fortsatta studier för att ytterligare skapa förståelse inom området. 

 

Nyckelord: sociala nätverk, revisor, oberoende, relationer, små orter
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Abstract  

Title: The significance of social networks for auditors in small communities 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Viktoria Norberg & Gunilla Persson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2016-01 

 

Aim: We have found that studies about the significance of social networks for the auditors' 

independence are very limited and with the addition of small communities absent. Our 

purpose of this study is to illuminate the significance of this in small communities. 

 

Method: We used a qualitative approach in the form of semi-structured interviews with 10 

approved or authorized auditors. The result is processed and analyzed to finally presented 

from a number of predefined themes. 

 

Results & Conclusions: The empirical data confirmed that social networks have a major role 

in small communities and the relationship with the client gets closer. Although the results 

emphasize the positive aspects, we received indications that social networks and close 

relationships also affect the auditors in a negative direction. 

 

Suggestions for future research: In our empirical study we received some indications of 

factors that increased the social networks 'influence and importance, such as the communities 

size and auditors' experience. These factors, as well as a more nationwide study to investigate 

potential geographic differences, would be interesting to examine closer through some more 

focused studies. 

 

Contribution of the thesis: We consider ourselves with our empirical results brought a 

unique contribution to existing research. Although our study can be considered limited, we 

believe we have pioneered for further studies, to further promote understanding in the field. 

 

Key words: social networks, accountant, auditor, independence, relationships, small 

communities  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en översiktlig bild av revisorns oberoende samt vilka faktorer som 

anses kunna påverka detta. Vidare presenteras en inledande bild av sociala nätverk och 

socialt kapital vilket ligger till grund för vår problemformulering samt studiens syfte. 

Slutligen presenteras en disposition över arbetets gång.  

 

1.1 Problembakgrund 

Diskussion kring revisorns oberoende torde ha existerat lika länge som revisionen själv, men 

i och med ett flertal stora ekonomiska skandaler har frågan fått nytt liv och debatten ökat 

kraftigt. Media har förmedlat en bild av revisionsbranschen som en bransch i kris, med 

revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan vid 

företagsskandaler så som Enron, Carnegie, HQ Bank, Kraft & Kultur, Panaxia, Prosolvia, 

Skandia och Telia Sonera (af Ekenstam & Brännström, 2013). Skandalerna har inte bara gett 

media något att rapportera om utan även påverkat den globala ekonomin samt även påverkat 

revisionsyrkets rykte (Doost & Fishman, 2004). En fråga som har väckts är hur dagens 

revisorer faktiskt ska hantera det yrkesetiska dilemmat som många gånger varit grunden till 

dessa skandaler (Li, 2010). I ett försök att säkerställa att dagens utövare av revisions- och 

redovisningsprofession ska agera för att inte äventyra oberoendet, har såväl IESBA som FAR 

utarbetat regler och rekommendationer för detta. Vi kan dock se att problematiken kvarstår, 

trots dessa åtgärder. 

 

Även om det sedan länge funnits krav på revisorns oberoende, visar dock dagens forskning 

på att det finns flera faktorer som påverkar detta i en negativ riktning (Firth, 1997).  

Nur Barizah, Abdul Rahim och Hafiz Majdi (2005) lyfter fram och visar på hur ett flertal 

faktorer, såväl finansiella som icke- finansiella, påverkar redovisningens upplevda kvalitet. 

De menar att de tre vanligaste faktorerna som anses påverka revisorns oberoende är 

ekonomiskt beroende, tillhandahållandet av icke-revisionstjänster samt uppdragstiden (ibid.).  

 

I och med att klienten betalar revisorn i utbyte mot revisionstjänster uppstår ett ekonomiskt 

beroende mellan dessa, vilket har visat sig ha vissa negativa effekter då revisorn är beroende 

av klienterna för sin egen överlevnad (Tepagul & Lin, 2015; Firth, 1997; Moore, Tetlock, 

Tanlu  & Bazerman, 2006). Det har även framkommit att revisionsfirmor med fler klienter 

uppvisar ett mindre negativt samband mellan oberoende och revisionsarvoden, vilket kan 
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förklaras med att de är mindre beroende av varje enskild klient (Tepagul & Lin, 2015; Moore 

et al., 2006).  Moore et al. (2006), Firth (1997) och Nur Barizah et al. (2005) har även funnit 

ett negativt samband mellan oberoende och tillhandahållandet av icke-revisionstjänster, då 

det finns en risk att starkare band skapas mellan revisor och klient. Dock har dagens 

lagstiftning tagit fasta på detta och tillhandahållandet av icke-revisionstjänster är av den 

anledningen förbjuden i många EU-länder (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 537/2014).  

 

Det starkaste negativa sambandet i sin studie fann Nur Barizah et al. (2005) mellan 

revisionsbyråns storlek samt mandatperioden för varje enskild revisor, vilket styrks av Ball, 

Tyler och Wells (2015), som även de fann ett negativt samband mellan mandatperiod och 

revisionens kvalitet. Det visade sig att en längre mandatperiod lätt leder till att en revisor-

klient relation övergår till en person-person relation. Detta medför bland annat att revisorn 

blir svagare för klientens påtryckningar, den kritiska synen på redovisningen minskar och 

revisorn blir mera “hemmablind” för klientens agerande. Dessutom minskar incitamentet att 

använda sig av anmälningsplikten (ibid.). Detta är något som även belysts av Ghosh och 

Moon (2005) och Firth (1997), som även de funnit att längre uppdragstid leder till starkare 

relationer.  

Det finns dock forskning som tyder på att starka relationer inte alltid behöver innebära något 

negativt, utan motsatt kan vara positivt, då revisorn får en djupare kännedom kring sin klients 

företag (Tepagul & Lin, 2015; Garcia-Blandon & Argiles, 2015). 

Moore et al. (2006) anser att de flesta revisorer inte är medvetna om att de faktiskt blir 

påverkade utav sina klienter och därmed gör omedvetna beslut som blir till klientens fördel. 

Detta är något även Bamber och Iyer (2007) kommit fram till i sin diskussion om 

kundidentifiering, där de menar att revisorn i en nära relation med klienten lättare påverkas 

omedvetet av denna.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Relationen mellan revisor och klient kan dock ses från ett annat perspektiv än bara den 

direkta relationen mellan dessa. Inom varje familj, organisation och samhälle uppstår 

relationer, s.k. sociala nätverksrelationer (Gunneriusson, 2002). Sociala nätverksrelationer 

ingår i ett vidare begrepp, socialt kapital, vilket både innefattar de symboliska relationerna 

samt de personliga relationerna (ibid.). Det sociala kapitalet har varit föremål för ett flertal 
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studier, där det undersökts ur ett flertal synvinklar. Både Ferrary (2003) och Li (2007) visar 

på hur sociala nätverksrelationer kan användas i syfte att utbyta tjänster och information, där 

Ferarrys (2003) studie tydligt visar på hur de sociala nätverken har en betydande roll för 

beslutsfattandet på små orter. Även ett flertal andra studier har påvisat att det sociala kapitalet 

har en större betydande roll i mindre organisationer, företag och samhällen, eftersom 

individerna kommer varandra närmre och beteenden som anses oönskade kan leda till 

exklusion ur det sociala nätverket (Spagnolo, 1999; Ayios, Jeurissen, Manning & Spence, 

2014; Bandiera, Barankay & Rasul, 2008; Gunneriusson, 2002). Det har också visat sig att 

medlemmar ur de sociala närverken kan ha en negativ påverkan på varandra, i form av 

minskad arbetsmoral och att gå emot sina egna etiska föreställningar (Ayios et al., 2014; 

Bandiera et al., 2008). Vilken påverkan har då detta på revisorer som verkar på mindre orter, 

på deras beslutsfattande och slutligen på kravet om oberoende? 

 

Den växande problematiken kring revisorns oberoende har genererat i en uppsjö av studier 

som visar på ett flertal faktorer som påverkar oberoendet i en negativ riktning. Vi har även 

funnit en hel del studier om de sociala nätverkens och det sociala kapitalets betydelse, dock 

väldigt begränsat inom vårt område. Något vi saknar helt inom befintligt forskning är vilken 

betydelse de sociala nätverken på mindre orter har för revisorernas yrkesutövning och hur 

detta påverkar deras oberoende. Då flertalet tidigare studier visat på att de sociala nätverken 

har en större betydelse för personer inom mindre organisationer och samhällen, samt dess 

möjlighet att påverka varandras beteenden och etiska föreställningar antar vi att detta även 

kan gälla revisorernas yrkesutövning och så även oberoendet. Vår avsikt med studien är 

därför att undersöka detta närmre för att se om vi kan finna ett faktiskt samband och bekräfta 

vårt antagande. Vi finner även vår studie högst unik och betydelsefull i sitt slag då vi valt att 

behandla ett outforskat, men viktigt ämne för såväl branschorganisationer så som befintliga 

och blivande revisorer.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi utformat följande frågeställningar för att gå 

vidare med vår studie:  

● Vilken betydelse har de sociala nätverken på mindre orter för revisorer?  

● Är det ens möjligt att som revisor klara av att förhålla sig helt oberoende på mindre 

orter samt förhålla sig konsekvent i sina yrkesmässiga antaganden? 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med studien är att belysa hur de sociala nätverken på mindre orter påverkar 

revisorernas oberoende. 

 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 

I kapitel 2 presenteras vår teoretiska metod för att ge en övergripande bild av vilka metoder 

och teorier vi valt att använda och varför. Vi diskuterar även källkritik vilket vi anser vara en 

förutsättning för ett trovärdigt arbete. 

 

Kapitel 3 

I kapitel 3 presenteras vår teoretiska referensram där vi har för avsikt att ge en tydlig inblick i 

revisorns roll och vilka faktorer som kan rubba såväl förtroende som revisorns krav på 

oberoende. Vi väljer även att behandla olika typer av sociala nätverk och relationer för att ge 

en tydlig bild av dess betydelse för både människor i allmänhet och revisorers yrkesutövning.  

Det är även detta kapitel som ligger till grund för vår fortsatta empiriska studie. 

 

Kapitel 4 

I kapitel 4 presenteras vår empiriska metod och vi går djupare in på de metodval som styrt 

vår empiriska studie. Vi diskuterar och analyserar även den kvalitativa studiens reliabilitet 

och validitet samt ger en övergripande bild av operationaliseringen.  

 

Kapitel 5 

I kapitel 5 analyserar vi de svar som framkommit under den empiriska undersökningen och 

ställer dessa mot den befintliga teorin inom ämnet. 

 

Kapitel 6 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till, vilket 

empiriskt bidrag vi anser oss bidragit med samt förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk metod  

I metodkapitlet presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkt vilket följs av en presentation 

av det metodval vi valt för vår studie. Vidare presenterar vi de teorival vi gjort och varför vi 

anser dessa viktiga för vår studie. Kapitlet avslutas med en diskussion och argumentation 

kring de källor vi valt att använda oss av.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Genom att närmre undersöka och förklara de sociala nätverkens betydelse för revisorer på 

mindre orter vill vi ge ett bidrag till den empiriska forskningen med inriktning på faktorer 

som kan påverka revisorns oberoende. I följande avsnitt kommer vi att presentera de 

metodval vi gjort för att ge en trovärdig grund för studien. 

 

2.1.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Då vi hade som avsikt att undersöka de sociala nätverkens betydelse för revisorers 

objektivitet på mindre orter, vilket ännu är en outforskad del inom ämnet, fann vi att ett 

hermeneutiskt angreppssätt var bäst lämpat för vår studie. Enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar hermenutiken om att genom metod och teori skapa förståelse för människors 

beteenden. Det handlar alltså inte om att fastställa något konkret genom vetenskap, vilket är 

fallet med positivismen, utan snarare att skapa en förståelse genom att tolka helheten (ibid.).  

Vi ansåg att detta angreppssätt ämnade sig mest lämpligt för vårt syfte då detta innebar en 

tolkning av människors påverkan och beteende i en komplex helhet.  

 

2.1.2 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika uppfattningar om relationen mellan teori 

och empiri, nämligen deduktion och induktion. En deduktiv ansats innebär att forskaren 

utifrån teori skapar hypoteser som sedan granskas genom empiri, medan en induktiv ansats å 

andra sidan utgår från empiri för att generera en teori. Det innebär att den deduktiva ansatsen 

vanligen kopplas ihop med den kvantitativa strategin, med betoning på prövning av teorier 

medan den induktiva ansatsen oftast kopplas till den kvalitativa strategin, där forskaren 

istället genererar teorier (ibid.). 
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Vi har dock valt att utgå från en annan, tredje ansats som många studieböcker väljer att bortse 

ifrån, nämligen abduktion. Många författare, där ibland Birkler (2005), väjer att beskriva 

denna ansats som ett mellanting mellan induktion och abduktion. Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att ansatsen har inslag av både induktion och deduktion men att abduktion 

”varken formellt eller informellt är någon enkel ’mix’ av dessa eller kan reduceras till dem; 

den tillför nya och helt egna moment” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). Abduktion är 

alltså en processinriktad ansats som tillåter nya iakttagelser under arbetets gång. Det innebär 

att såväl det empiriska tillämpningsområdet utvecklas, som att den befintliga teorin förfinas 

och justeras. Just av den anledningen skiljer sig abduktion från såväl induktion som 

deduktion, då ansatsen inbegriper just förståelse (ibid.). 

 

Vår avsikt med att använda oss av en abduktiv ansats var att inte bli bundna av ett specifikt 

synsätt vilket är risken om man enbart utgår ifrån en deduktiv eller en induktiv ansats. Att 

enbart utgå ifrån existerande teorier och använda ett deduktivt tillvägagångssätt skulle kunna 

leda till att vi hade blivit allt för styrd av befintliga teorier och på så sätt utelämnat annan 

relevant information för vår studie (Birkler, 2005). En deduktiv utgångspunkt skulle därför 

kunna leda till att forskaren missar information som hade kunnat leda till nya antaganden.  

Att enbart använda sig av en induktiv ansats innebär å andra sidan en ganska osäker studie, 

då ren induktiv kunskap ses som förhållandevis osäker kunskap (ibid.). Vi tror dessutom att 

en renodlad induktiv ansats hade kunna begränsa oss kraftigt, då vi antagligen inte hade 

kunnat få fram all den information vi behövde enbart via intervjuer med revisorerna på grund 

av att ämnet i sig kan uppfattas som känsligt.      

 

2.2 Informationsinsamling och teorival 

Det finns många studier om revisorns oberoende (Glazer & Jaenicke, 2002; Nur Barizah et al, 

2005; Moore et al., 2006; Firth, 1997 m.fl.), men inom vårt ställda syfte ”hur de sociala 

nätverken på mindre orter påverkar revisorernas oberoende” är forskningen nästintill helt 

obefintlig. Lägger vi därtill små orter har vi trots gediget sökande inte kunna hitta en enda 

studie som behandlar det ämnet. Av den anledningen har vi valt att undersöka olika typer av 

relationer samt vilken betydelse sociala nätverk samt socialt kapital har i andra sammanhang. 

 

Vi har även studerat professionella samt icke professionella relationer. Professionella 

relationer beskriver Levin och Cross (2004) som den yrkesmässiga relation som uppstår 
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mellan en klient och dennes revisor, medan en icke professionell relation är en relation som 

skulle uppstå om klienten och revisorn vore nära släkt eller nära vänner med varandra. Det är 

även den sist nämnda som anses kunna utgöra ett starkt hot mot revisorns oberoende och den 

typ av relation som uppstår inom sociala nätverk. 

 

Utöver att studera olika sociala nätverk och relationers betydelse har vi även valt att lyfta 

fram olika faktorer som anses kunna påverka revisorns förtroende så som oberoende, 

tystnadsplikt och kompetens. Vi anser detta viktigt då det kan påverka revisor-klient 

relationen vilket vi tror kan ha en påverkan på revisorns position i det sociala nätverket.  

Med utgångspunkt från studier kring de sociala nätverkens betydelse samt vad som kan 

påverka revisorns oberoende har vi valt att gå vidare för att hitta kopplingar mellan dessa två 

faktorer och undersöka vårt syfte närmre.  

 

För att samla in teorier och information kring ämnet har vi valt att använda oss av högskolans 

databas och sökfunktion i Discovery. Vi har även valt att använda oss av bibliotekets och 

Libris sökbasar för att finna den litteratur vi ansåg oss behöva för att kunna behandla ämnet.  

Våra främst förekommande sökord har varit auditor independence, social network, social 

capital och relations i olika kombinationer.  

 

2.2.1  Källkritik 

Vi har under arbetets gång valt att kritiskt granska de källor vi använt oss av samt noggrant 

undersöka källornas ursprung för att öka trovärdigheten i arbetet. Främst har vi valt att 

använda oss av vetenskapliga artiklar, eftersom vi anser att dessa går djupare in i ämnet och 

ger en större förståelse inom ämnesområdet (Alvehus, 2013). Alvehus (2013) menar 

dessutom att man först och främst bör använda sig av “Ad fontes”, dvs. originalkällor, då 

dessa inte blivit utsatt för egen tolkning. Vi har försökt att enbart använda oss av artiklar som 

är peer-reviewed, vilket innebär att de är godkända och granskade innan de har publicerats. 

Av den anledningen anser vi dessa vara en god källa till trovärdigt material.  

Vi är högst medvetna om att de artiklar vi använt oss av inte direkt berör vårt område samt att 

de är av internationell karaktär, vilket betyder att det bland annat kan finnas skillnader i 

kulturella levnadssätt, etiska föreställningar samt lagstiftning. Men då studierna är många och 

även resultatet från dessa upprepats från flera olika länder och världsdelar anser vi dock ändå 

att det finns en trovärdighet att detta även skulle kunna gälla det svenska samhället.  
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Där de vetenskapliga artiklarna inte har räckt till har vi till största del valt att använda oss av 

ämnesenlig litteratur. Trots att litteraturen ger en mer översiktlig bild än artiklar och att 

författarnas egna åsikter enligt Alvehus (2013) ofta genomsyrar innehållet, anser vi ändå att 

dessa ger ett gott tillägg till den befintliga forskningen.  

 

Gällande internetbaserade källor har vi valt att vara högt restriktiva, då vi är väl medvetna om 

att dessa källor är svårare att kontrollera samt att innehållet inte alls kan räknas som lika 

pålitligt som i vetenskapliga artiklar samt litteratur (Bryman & Bell, 2013). Ibland har vi 

dock varit tvungna att använda oss av dessa sökvägar för att få tag på information, bland 

annat gällande den svenska lagstiftningen, då denna information inte går att finna i 

vetenskapligt producerade texter.  

De Internetkällor vi valt att använda oss av består av svensk författningssamling samt FAR 

online. Då båda dessa producerar information gällande lagstiftning bedömer vi dessa som 

högst tillförlitliga.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för vårt arbete, där vi valt ut 

tidigare forskning som vi anser är relevant för studiens syfte. Vi börjar med att ge en 

övergripande bild av revisorns roll och de olika faktorer som anses kunna påverka 

förtroendet för revisorn. Därefter har vi valt att göra en mer djupgående analys av de olika 

hot som finns mot revisorns oberoende samt mer ingående behandla olika typer av relationer. 

Slutligen har vi valt att sammanfatta det teoretiska avsnittet i en modell för att förtydliga 

kopplingen mellan de olika delarna. 

 

3.1 Revisorns roll 

Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att granska årsredovisningen, bokföringen 

och företagsledningens förvaltning för att kunna lämna en ändamålsenlig och lagenlig 

revisionsberättelse. Granskningen ska också göra det möjligt för revisorn att göra övriga 

uttalanden, anmärkningar eller lämna upplysningar som lagstiftningen om revision kan kräva 

(Carrington, 2010). En vanlig teoretisk förklaring till revisionens uppgift är principal-agent 

teorin som menar att en av revisionens huvudsakliga funktioner är att kommunicera 

information om företaget till dess ägare (Basu, Elder & Onsi, 2012; San Miguel & 

Govindarajan, 1984). Diamant (2004) menar dock att principal agent-teorin inte riktigt är 

acceptabel som förklaringsteori till varför revision existerar när det gäller mindre bolag, utan 

hävdar att det huvudsakliga argumentet för revisionsplikt torde för ägarledda företag vara att 

dessa ska klara av skötseln av bolagen. Revisionen får således en form av pedagogisk 

funktion, att under hotet av revisorns granskning och ledning tvinga ledarna till att sköta sin 

bokföring, redovisning och förvaltning enligt lagens spelregler (ibid.). 

 

Revisorns huvudsakliga uppgift hänger inte helt oväntat samman med revisionen, vilket 

innebär att denne inom ramen av sitt revisorsuppdrag ska genomföra en löpande granskning 

av bolagets räkenskaper, granska bokslut och årsredovisningen samt granska förvaltningen 

(Diamant, 2004; 9 kap. 3§ Aktiebolagslag (ABL, 2005:551). Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. En revisor har även enligt 9 kap. 43§ 

ABL (2005:551) skyldighet att anmäla misstanke om brott om han eller hon upptäcker sådant 

under sin sedvanliga granskning. Koo och Sim (1999) menar att en revisor alltid måste agera 

oberoende i alla situationer så klienten kan ha andra incitament än enbart hög kvalité på 

revisionen. 
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Enligt IESBAs etikkod (2015) så ska dagens utövare av revisions- och 

redovisningsprofession åta sig att agera i allmänhetens intresse. De ska alltså inte enbart 

tillgodose kundens behov, utan även svara upp för övriga intressenters behov. Genom att 

följa IESBAs etikkod, dess grundläggande principer samt gällande lagar anses detta 

efterföljas. Dessa principer består av: Integritet, Objektivitet, Professionell kompetens och 

Vederbördig omsorg, Tystnadsplikt samt Professionellt uppförande. Objektivitet definieras 

närmre som; “Objektivitet – att inte tillåta att bristande objektivitet, intressekonflikter eller 

otillbörlig påverkan av andra åsidosätter yrkes- eller affärsbedömningar” (IESBAs etikkod, 

2015). 

Även i FARs yrkesetiska regler, EtikR 1 (2015) nämns liknade kriterier som ovan, med 

tillägg av; “Förtroendet för branschen grundas på förtroendet för varje enskild medlem. 

Yrkesutövningen ska bedrivas i ordnade former. Medlemmen ska sträva efter sunda 

ekonomiska förhållanden. Särskilt höga krav gäller för medlemmar som i sin yrkesutövning 

har att iaktta opartiskhet och självständighet” (EtikR 1, 2015). 

 

Även om revisorernas huvudsakliga uppgift är att granska redovisningen och styrelsen har 

dessa mer och mer fått en roll som rådgivare åt företagen, vilket ytterligare utökats sedan 

lagen om revision för mindre företag avskaffades under 2010 (FAR, 2015).  

 

3.2 Förtroendet för revisorn 

En av de grundläggande hörnstenarna i revisorns verksamhet enligt gällande lagstiftning 

bygger på förtroende mellan klient/ intressenter och revisorn (EtikR 1, 2015). Mayer, Davis 

och Schoorman (1995) menar att förtroende är den förtroendegivande partens vilja att göra 

sig sårbar inför den andra partens handlingar, baserat på förväntningar att han eller hon ska få 

något speciellt i utbyte av den sistnämnda. Vidare menar Mayer et al. (1995) att olika 

människor har olika hög förtroendebenägenhet som tros bero på individens 

utvecklingsstadium, personlighet och kulturella bakgrund. Den yttersta spetsen av 

förtroendebenägenheten bör kunna likställas med blint förtroende (ibid.). Luhmann (2005) 

skiljer på systemförtroende och personligt förtroende. Systemförtroende handlar om 

förtroende till rättssystemet med dess lagar och stadgar. Detta är dock svårt för gemeneman 

att använda sig av, utan komplexiteten kräver att dessa förlitar sig på att expertisen sköter 

denna typ av interna kontroller. Dock menar Luhmann (2005) att det finns en annan sida av 
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systemförtroende, nämligen att organisationer i sig utgör ett förenklat system av (och i) det 

komplexa samhället, där systemförtroendet bidrar till att hålla samman organisationerna. När 

vi kommer till denna typ av systemförtroende förs vi genast in på sociala relationer och 

socialt kapital som bygger på normer om ömsesidighet och medmänsklig tillit (Gunneriusson, 

2002; Ferrary, 2007; Li, 2003). Personligt förtroende handlar å andra sidan om förtroende för 

den enskilda individen, vilket skapas genom iakttagelser av dennes handlingar och dennes 

personlighet (Luhmann, 2005). Eftersom det är svårt att skaffa sig den bedömningen av en 

total främling, har vi lättare att lita på dem som står oss nära. Dock kan det personliga 

förtroendet testas först när vi ger en annan människa möjligheten att bryta ett förtroende. Om 

personen i fråga inte bryter förtroendet, utan lever upp till de ställda förväntningarna, byggs 

tillit eller personligt förtroende upp (ibid.).  

När en klient litar på revisorn tar de således samtidigt en risk, men som nämnts tidigare är 

klientens förtroende för revisionen en nödvändig förutsättning. Enligt EtikR 1 (2015) så är 

oberoende och tystnadsplikt två grundläggande förutsättningar för förtroende, där till 

diskuteras även kompetens som ytterligare en hörnsten, varvid vi kommer att diskutera alla 

dessa tre närmre. 

 

3.2.1 Revisorns oberoende 

Enligt regelverket om oberoende ska varje revisor utöva sitt yrke med självständighet och 

objektivitet och måste därför vid ett uppdrag alltid vara oberoende i sina ställningstaganden. 

Brister denna förutsättning ska han eller hon avsäga sig uppdraget (Casell, 1996). I EU 

kommissionens rekommendationer om oberoende i EU (2009) står det att oberoende inte är 

en absolut norm som en revisor måste uppnå, fri från alla ekonomiska, finansiella och andra 

förbindelser som kan förefalla medföra någon form av beroende. Detta eftersom ett sådant 

tillstånd anses uppenbart omöjligt, eftersom alla i någon mån är beroende av eller har 

relationer till andra personer (Casell, 1996). Det betyder även att regleringen som existerar 

kring oberoende inte har till syfte att fastställa vad absolut oberoende är, utan ge en 

vägledning i situationer där revisorn uppfattar att dennes oberoende är hotat (Diamant, 2004). 

 

Enligt Diamant (2004) och Glazer och Jaenicke (2002) finns det två sidor av oberoendet; det 

faktiska- respektive det synbara oberoendet. Diamant (2004) menar vidare att det faktiska 

oberoendet aldrig kommer att kunna mätas, då det är starkt knutet till revisorns attityd kring 

förhållandet till sina uppdrag. Däremot menar han att det är just denna del av oberoendet som 
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lagstiftningen har till syfte att reglera. Det vi ofta tar del av i forskningsrapporter och det som 

faktiskt går att mäta är det synbara oberoendet, då detta inte är knutet till revisorns attityd, 

utan består av det som omvärlden faktiskt kan uppfatta och därmed ta ställning till (Diamant, 

2004; Glazer & Jaenicke, 2002). Cassel (1996) menar att en revisor kan förefalla vara 

oberoende trots att denne inte är det, eftersom betraktaren inte har tillräckliga kunskaper om 

hur en revisor bör agera. På omvänt sätt kan en revisor vara faktiskt oberoende utan att 

uppfattas som det, då enbart det synliga oberoendet kan bedömas (ibid.). 

 

3.2.2 Tystnadsplikt 

Enligt 26§ Revisorslag (2001:883) får en revisor, till fördel för sig själv eller till skada eller 

nytta för någon annan, inte använda eller röja uppgifter som revisorn har fått i sin 

yrkesutövning. Dessutom ska revisorn se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa 

föreskrifter. 

Enligt FARs yrkesetiska regler (EtikR 1, 2015) är tystnadsplikten en av de grundläggande 

förutsättningarna för att uppdragsgivare ska känna förtroende för revisorn. Därför ska 

tystnadsplikt iakttas i alla uppdrag och av samma orsak gäller tystnadsplikten enligt god 

yrkessed även efter det att uppdraget upphört. 

Det finns dock situationer då revisorn enligt lag är skyldig och därmed har rättighet att bryta 

mot tystnadsplikten (jfr 9 kap. 42-44§ ABL). Dessa situationer leder inte sällan till svåra 

överväganden i frågor där rättsläget delvis är oklart. I vissa situationer kan det vara i det 

närmaste omöjligt att entydigt säga att det ena eller det andra är rätt och i dessa fall är det 

särskilt viktigt att revisorn dokumenterar sina överväganden väl (EitkR 1, 2015).   

 

3.2.3 Kompetens 

Cassel (1996) menar att nödvändiga förutsättningar för att en revisor ska anses vara 

professionell, dels är att de besitter en specifik kompetens samt att denna kompetens kan 

garanteras. Detta hänger stark ihop med den lagstiftning som finns kring kvalitetskontroll av 

godkända och auktoriserade revisorer, som anger att revisorer och registrerade revisionsbolag 

minst vart sjätte år ska vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll (27a§ Revisorslag). 

Bristande kompetens kan skada oberoendet och därmed även förtroendet. Dels om 

kompetensen inte når upp till den nivå som krävs för revisionsuppdraget och dels om 

kompetensen inte kan förmedlas på ett tydligt sätt (Cassel, 1996). 



 

18 
 

 

3.3 Hot mot revisorns oberoende 

Nästan lika omdiskuterat som revisorns oberoende, är även vad som antas kunna påverka 

detta. I såväl litteratur som forskningsrapporter och även lagstiftning har detta problem 

berörts och olika faktorer lyfts fram.  

 

Den svenska lagstiftningen har valt att lyfta fram analysmodellen, vilken är lagstadgad i 

Revisorslag och härstammar från EG-kommissionens rekommendation om revisorers 

oberoende i EU. Enligt FARs vägledning av analysmodellen (2011) används modellen som 

hjälpmedel för att säkerställa revisorns oberoende samt opartiskhet och självständighet 

gentemot klienten. De olika påverkansfaktorerna, eller hot som de själva benämner det, som 

ska testas och analyseras enligt analysmodellen är: 

● Egenintressehot   

● Självgranskningshot   

● Partställningshot   

● Vänskapshot   

● Skrämselhot 

Enligt Revisorslag (2001:883) är det upp till revisorn själv att avgöra om hot mot oberoende 

föreligger, upptäcks något av dessa ska revisorn enligt lag avsäga sig uppdraget (Carrington, 

2014). Utöver dessa 5 specifika hot finns dessutom en generalklausul i analysmodellen, som 

säger att alla situationer där revisorns oberoende kan ifrågasättas medför att revisorn ska 

avböja eller avsäga sig uppdraget (ibid.).  

 

Nur Barizah et al. (2005) har i likhet med många andra forskare valt att belysa tre andra typer 

av påverkansfaktorer: ekonomiskt beroende, tillhandahållandet av icke-revisionstjänster samt 

uppdragstiden. Dessa kan på många sätt kopplas till de olika hoten som nämnts ovan, även 

om det kan vara svårt att direkt tolka vilket hot som uppstår vid varje enskild situation. 

 

3.3.1 Ekonomiskt beroende 

Det ekonomiska beroendet kan ses som en naturlig följd till att klienterna, dvs. revisorns 

kunder, är de som bidrar med likvida medel till revisorns verksamhet (Diamant, 2004; Moore 

et al., 2006; Firth, 1997; Umar & Anandarajan, 2004). Revisorer så som alla andra 
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näringsidkare är beroende av att inbringa kapital i sin verksamhet för att överleva på 

marknaden, vilket innebär att revisorn hamnar i en beroendesituation gentemot sina klienter. I 

och med avskaffandet av obligatorisk revision har konkurrensen på marknaden ökat, vilket i 

sin tur lett till en ökad beroendeställning gent emot klienterna (Newton, Wang & Wilkins, 

2013). Den ökade konkurrensen har även visat sig kunna ha en negativ effekt på 

revisionskvalitén (ibid.). Detta är något Umar och Anandarajan (2004) tagit fasta på i sin 

studie, som menar att en revisor inte kan bortse från det faktum att klienten kan anställa och 

avskeda en revisor från sitt egna bolag, om klienten inte är nöjd med revisorns arbete. Även 

Beattie, Fearnley och Brant (2004) menar att hot om avsked, som utgör ett skrämselhot såväl 

som självintressehot, är ett av de tydligaste hoten mot att kunna utföra en oberoende 

granskning. 

 

Enligt revisionsbranschen får dock arvodet för revisionen inte vara högre än den kostnad som 

uppstår för att utföra en god revision (Hermansson, Hjalmarsson & Yrjö Collin, 2015). Denna 

bild av revisorer som aktörer utan egen vinning har dock ifrågasatts, då revisorerna 

visserligen har ett monopol på revisionen, men att de som enskilda aktörer på marknaden 

konkurrerar om uppdragen (ibid.). Naturligt är att koppla ett högt arvode till en ökad risk, då 

den ekonomiska bindningen till en enskild klient ökar i takt med arvodet (Diamant, 2004). 

Detta skulle kunna påverka revisorn i dess ställningstaganden och medgörlighet för 

påtryckningar från klienten av rädsla att förlora denne. Men även ett allt för lågt arvode kan 

ses som en risk på grund av att revisorn inte tagit ut ett tillräckligt högt arvode för att anses ha 

gjort en tillräckligt omfattande granskning, vilket i sin tur påverkar kvalitén på revisionen 

(ibid.). 

Tidigare studier har visat på att mindre revisionsbyråer är mer beroende av varje enskild 

klient, då klientunderlaget oftast är mindre och att varje enskild klient därför har en större 

ekonomisk betydelse för den lilla revisionsbyrån är för den stora (Tepagul & Lin, 2015; 

Moore et al., 2006). Dock tyder det på att stora, betydelsefulla klienter har samma påverkan 

på större revisionsfirmor på grund av det ekonomiska tillskott de bidrar med (Reynolds & 

Francis, 2000).  Även egenintresse hotet har en koppling till det ekonomiska beroendet och 

uppstår när revisorn har ett eget ekonomiskt intresse (utöver som kund) i det granskade 

företaget (FAR, 2011). För att detta inte ska kunna uppstå, är det för revisorer, förbjudet att 

direkt eller indirekt äga aktier eller andra typer av värdehandlingar i det företag han eller hon 

är revisor för (Diamant, 2004).  
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3.3.2 Rådgivnings- och konsulttjänster 

Som en följd av den ekonomiska diskussionen och så även revisionspliktens avskaffande, har 

icke-revisionstjänster i form av fristående rådgivning blivit allt vanligare (Gooderham, 

Tobiassen, Döving & Nordhaug, 2004). Med detta menas rådgivning som inte har ett direkt 

samband med revisionen, s.k. revisionsrådgivning, vilken utgör en del av själva 

revisionsverksamheten (Carrington, 2014). Många revisionsbyråer har blivit tvungna att byta 

fokus, där revisorerna fått anta en allt mer konsultliknande roll för sin egen överlevnad. På 

grund av att små företag oftast inte har samma ekonomiska möjlighet till att ha all kompetens 

inom företaget, är de även de som är mest beroende av denna typ av tjänster (Gooderham et 

al., 2004). Enligt gällande lagstiftning får dock revisorn inte ha bestämmandeinflytande över 

det hon eller han ska granska i revisionen vilket betyder att revisorn inte får ge direkta råd om 

det som ska granskas (22§ Revisorslag). Dock är små företag, just pga. av deras bristande 

kompetens inom företaget, högst beroende av denna typ av råd och väljer oftast att följa dessa 

(Diamant, 2004). 

 

Förutom att rådgivning skulle kunna ses som ett hot mot egenintresset menar Diamant (2004) 

att rådgivningstjänsterna även utgör ett hot mot självgranskningen på grund av att revisorn 

och klienten utvecklar ett närmare samarbete. Detta samband har även diskuterats av ett 

flertal forskare som även de funnit ett negativt samband mellan icke-revisionstjänster och 

oberoende (Moore et al., 2006; Firth, 1997; Nur Barizah et al., 2005).  

 

3.3.3 Nära relationer 

Nur Barizah et al. (2005) och Ball et al. (2015) har alla funnit ett starkt negativt samband 

mellan den enskilda revisorns mandatperiod och oberoende. Nur Barizah et al. (2005) fann 

även de att det negativa sambandet ökade i och med att revisionsbyråns storlek minskade. 

Detta kan förklaras med att revisor-klient relationen lätt övergår till en person-person relation 

i och med att ett längre och närmre samarbete innebär att man lär känna varandra bättre och 

därmed får en närmre relation till varandra. Denna koppling styrks även av Ghosh och Moon 

(2005) och Firth (1997) som även de funnit i sina studier att längre uppdragstid ledde till 

starkare relationer. Enligt Ball et al. (2015), Hellman (2011) och Beattie et al. (2004) innebär 

en närmre och mer personlig relation bland annat att revisorn blir mer medgörlig för klientens 

påtryckningar och att han eller hon blir mindre kritisk i sin granskning av redovisningen. 
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Beattie et al. (2004) menar att nära relationer, som utgör ett vänskapshot, är det hot som i 

störst utsträckning påverkar revisionskvalitén.  

 

Bamber och Iyer (2007) menar å andra sidan att det är ett måste för en revisor att känna till 

klientens verksamhet och dess nyckelpersoner för att kunna utföra en effektiv revision. Även 

Tepagul och Lin (2015), Garcia-Blandon och Argiles (2015), Hatherly (2009) och Hellman 

(2011) har i sina studier funnit att nära relationer inte alltid är till nackdel, utan omvänt kan 

ses som positivt då revisorn får en djupare kännedom kring sin klients företag. Revisorer 

tenderar till att lägga ner mer energi och intresse på viktiga, större klienter, vilket i sig ökar 

chansen för att nära relationer utvecklas (Bamber & Iyer, 2007). Dock menar Bamber och 

Iyer (2007) att en nära relation kan utvecklas och leda till att revisorn med all sannolikhet 

börjar identifiera sig med sina klienter. Svanberg och Öhman (2014) menar att revisorer som 

identifierar sig med dess klienter är mer benägna att agera till förmån för klienten, vilket åter 

kan kopplas till hotet mot revisorns oberoende.   

 

Även om revisorn i de fall då denne har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller 

till någon person i dennes ledning ska avsäga sig uppdraget för att undvika en jävsituation, 

sträcker sig denna lagstiftning enbart till synbara nära relationer (21§ Revisorslag). Det är 

alltså dessa relationer som analysmodellen benämner som ett vänskapshot (FAR, 2011). 

Detta medför att de flesta relationer inte regleras av gällande lagar, vilket inte heller torde 

vara möjligt då någon form av relation är både nödvändig och oundviklig. Relationen som 

uppstår mellan revisorn och klienten under uppdragstiden anses dessutom vara en av de mest 

problematiska relationerna inom näringslivet pga. dess omfattande komplexitet (Kleinman, 

Palmon & Yoon, 2013).  

 

3.4 Relationer  

Enligt Svenska akademiens ordlista kan en relation beskrivas som ett förhållande eller en 

förbindelse, mellan en eller flera individer.  

När vi talar om revisorer och deras förhållande till sina klienter, men även till sin omgivning 

anser Herda och Lavelle (2013) samt Grönroos (1994) att vi talar om ett tredjeparts 

förhållande, vilket skiljer sig från en klassisk tvåparts relation. En klassisk tvåparts relation 

kan beskrivas som den som uppstår mellan säljare och köpare, där säljaren levererar en 

produkt som köparen konsumerar eller säljer vidare (Grönroos, 1994). Ett 
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tredjepartsförhållande uppstår istället då klienten betalar revisorn för en tjänst som en tredje 

part konsumerar, det är alltså inte den betalande parten som slutligen konsumerar tjänsten 

(Fontaine & Pilote, 2011). Detta tredjeparts förhållande anser Herda och Lavelle (2013) vara 

den relation som visar på revisorns oberoende och hur revisorn upplevs utifrån allmänhetens 

ögon sett.    

När man talar om relationer kan man kategorisera dem som antingen svaga eller starka, även 

så kallade strong and weak ties (ibid.).  

 

3.4.1 Svaga och starka relationer 

Granovetter (1973) definierar en svag relation som en avlägsen relation, en sådan relation 

man har med sina affärsbekanta, grannar eller en avlägsen släkting. Att ha många svaga 

relationer är ur en yrkessynpunkt bättre än att ha några få, men starka relationer. Med bara 

några få, starka relationer menar han att det svårt att bygga upp ett nätverk. Ett nätverk med 

många svaga relationer menar han däremot ger en mycket god plattform att bygga vidare 

utifrån. Många svaga relationer gör att man kan bygga nya relationer och därmed utöka sitt 

nätverk. Via en relation får man kontakt med en ny person och så vidare, vilket till slut leder 

till att man har ett komplett nätverk (ibid.). Faran med att inte ha ett stort nätverk runt sig är 

att man lätt blir bortglömd och inte blir rekommenderad utav andra aktörer och därför får 

svårare att bygga upp ett förtroende för sin yrkeskompetens (Perry-Smith, J.E., 2006). 

 

Granovetter (1973) anser att den relation man har med någon som står en nära och som man 

har mycket kontakt med som till exempel en nära vän, familjemedlem eller kollega som man 

socialiserar mycket med, utgör en stark relation. Enligt Marsden och Campbell (1984) är det 

även hur mycket man umgås som avgör styrkan i själva relationen. Starkare relationer och 

fler gemensamma intressen innebär oftast att man även har fler gemensamma vänner, vilket i 

sin tur leder till att det sociala nätverket blir mindre (Granovetter, 1973). Med det menar 

Granovetter (1973) att om man redan har en stark umgängeskrets så träffar man färre nya 

personer, än om man skulle träffat fler nya människor med sina respektive umgängeskretsar.  

Levin och Cross (2004) menar att de man har starka relationer till frågar man även om råd 

eftersom man har ett förtroende för dessa.     
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3.4.2 Professionell relation 

En professionell relation är en yrkesmässig roll mellan en klient och en revisor, till exempel 

en privat person som ska deklarera och därmed vänder sig till en revisor för hjälp med detta. 

Dock går det aldrig att bortse från det faktum att vi är människor och att vi påverkas av 

varandra, vilket innebär att man har en fin balansgång att gå (Levin & Cross, 2004). Eftersom 

människor vill känna en gemenskap och en samhörighet vill vi gärna också skapa en viss 

form av personlig relation, dock är det viktigt att vi inte tar den personliga relationen för långt 

om man ska kunna hålla sig yrkesmässig (Engdahl, 2011). En stark, men inte allt för nära 

relation menar Engdahl (2011) inger förtroende hos klienten vilket är en mycket viktig faktor. 

Detta är en s.k. win-win situation för både klienten och revisorn, eftersom klienten känner 

förtroende att revisorn sköter sitt uppdrag och revisorn får grundläggande fakta om sin klient. 

Detta leder till att revisorns arbete går fortare att utföra när denne har en viss kännedom om 

klienten, vilket i sin tur leder till att revisorn kan ta sig an fler klienter (ibid.).  

 

3.4.3 Icke-professionell relation 

En icke-professionell relation mellan en klient och en revisor skulle kunna uppstå när dessa är 

släkt med varandra (Gummesson, 2002). Det handlar således om de privata relationerna vi 

har med personer nära oss utanför vår yrkesroll. En sådan icke-professionell relation anses 

kunna försvaga revisorns oberoende enligt Svenska revisor samfundet (SRS, 2002). 

Gummesson (2002) påpekar även risken som kan uppstå om klient och revisor umgås mycket 

privat och får ett starkt vänskapsband, då detta kan innebära att det blir svårt att behålla det 

oberoende som krävs när det gäller själva yrkesutövandet hos revisorn. Även FAR (2011) 

påpekar riskerna med att ha klienter som man har nära relationer med. En stor risk är att man 

blir för vänligt inställd till sin klient och medvetet eller omedvetet blir påverkad av sina 

personliga känslor gentemot klienten och tar besluten därefter, vilket kan leda till att 

oberoendet bryts (ibid.).  

 

3.5 Socialt kapital och sociala nätverksrelationer 

Socialt kapital är ett begrepp som kan ha många olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det används, dock innefattar detta både de symboliska- och personliga 

relationerna (Gunneriusson, 2002). Inom varje organisation, familj och samhälle uppstår 

olika typer av sociala nätverksrelationer, vilket ofta är huvudfokus när socialt kapital nämns i 



 

24 
 

olika sammanhang (Gunneriusson, 2002; Woolcock & Naayan, 2000). Inom det sociala 

kapitalet finns det olika typer av relationer knutna till ens yrkesroll, vilka ser olika ut 

beroende på om det är relationer till kunder eller kollegor samt om det är nära eller ytliga 

relationer (Lindvall, 2009).  

Enligt Rothstein (2003) består socialt kapital av en kvalitativ och en kvantitativ del. Med 

detta menar han att det är bra att ha ett stort socialt nätverk, även om det inte innebär att man 

automatiskt blir omtyckt. För att ens stora sociala nätverk ska kunna förmedla en positiv bild 

av en individ, krävs att man även anses pålitlig och hjälpsam. Rothstein (2003) anser att ett 

litet socialt nätverk inte bidrar med någon egentlig nytta, för även om man anses pålitlig och 

hjälpsam men inte har tillräckligt många kontakter inom nätverket så hjälper det inte så 

mycket till. Det han vill komma fram till är att det är viktigt att man anses som pålitlig och 

hjälpsam och samtidigt har ett tillräckligt stort socialt nätverk som kan styrka detta för att 

inge ett stabilt förtroende, vilket behövs för att kunna kliva framåt i karriären (ibid.).  

Gendron och Suddaby (2004) menar att man via sin yrkesroll skapar sig en yrkesidentitet och 

utifrån den yrkesidentiteten skapar man sedan sitt sociala kontaktnät. De menar vidare att en 

yrkesidentitet underlättar för att den yrkesverksamme ska tillgodogöra sig de normer och 

värderingar som finns inom yrket. Detta kräver dock att man omger sig med rätt personer i 

sitt nätverk, då det annars skulle kunna ha en negativ effekt på ens yrkesidentitet (Bandiera et 

al., 2008) 

 

Ett socialt nätverk är något som enligt Li (2007) beskrivs som det mänskliga kontaktnätet. 

Man kan inom det sociala nätverket använda sig av uttryck såsom noder och band. Noder står 

för de individuella aktörerna och band symboliserar relationen mellan aktörerna (ibid.).  

Sociala nätverk och sociala relationer uppstår både privat samt i yrkeslivet. Enligt Spagnolo 

(1999) har de sociala relationerna på mindre orter en större betydelse, eftersom man i ett 

mindre samhälle automatiskt kommer varandra närmare oavsett man vill eller ej. De 

människor du möter i din yrkesroll kommer du troligtvis även att stöta på när du handlar mat 

på affären eller på ditt barns träning (Spagnolo, 1999; Wigren, 2003). Detta behöver dock 

inte anses som något negativt då dessa ofrivilliga möten genererar i fler svaga relationer, 

vilka hjälper till att bygga upp det sociala nätverket genom att skapa fler kontakter och ett 

större socialt kapital (ibid.).  

 

Spagnolo (1999) har även kommit fram till att det blir mer kännbart om någon har ett oönskat 

beteende inom ett socialt nätverk på en mindre ort. Om ett beteende uppfattas som icke 
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önskvärt av majoriteten i det sociala nätverket, kan detta leda till att personen i fråga blir 

utesluten. Att bli utesluten ur det sociala nätverket menar Spagnolo (1999) påverkar individen 

både privat och yrkesmässigt. En revisor som exempelvis arbetar som egen företagare på en 

mindre ort och blir utesluten ur det sociala nätverket, kommer troligtvis att få lägga ner sin 

verksamhet relativt snart. Detta eftersom det sociala nätverket är så viktigt för att kunna 

utvecklas och skapa förtroende, och utan förtroende är det omöjligt att arbeta som revisor. 

Även Wigren (2003) påpekar att det sociala nätverket är känsligare på en mindre ort och han 

anser att man som revisor (eller annan enskild företagare) på en mindre ort behöver tänka sig 

för lite extra hur man uppträder i olika sociala sammanhang, eftersom ett förtroende kan 

skadas så lätt. Att ett dåligt rykte på grund av oönskat beteende medför så pass stora 

konsekvenser på en liten ort, beror på att relationerna mellan individerna på orten blir närmre 

(Gunneriusson, 2002). De allra flesta ingår dessutom i samma nätverk på något vis och att bli 

utesluten ur ett nätverk, kan innebära att medlemmar ur detta inte heller accepterar personen i 

fråga i något av de andra nätverken som dessa ingår i. Man blir alltså inte bara utesluten ur 

det enskilda sociala nätverket, utan ur samhället som helhet (ibid.). Spagnolos (1999) studie 

har även visat på hur ett oönskat beteende eller skadat förtroende inom det sociala nätverket 

kan leda till en negativ kedjeeffekt, vars konsekvens i värsta fall kan bli att hela det sociala 

nätverket havererar. För en revisor skulle detta i värsta fall kunna innebära att denne förlorar 

såväl sitt professionella nätverk som sitt klientunderlag 

Putnam (1993) menar att desto större socialt kapital en revisor har, desto mindre risk är det 

att denne hamnar i den sociala fällan. Om man skulle dras med i den sociala fällan och få ett 

minskat förtroende skulle det vara väldigt svårt till och med näst intill omöjligt att återskapa 

det förtroendet (Putnam, 1993; Spagnolo, 1999; Wigren, 2003).  

 

Även om det sociala kapitalet i många fall visat på de positiva aspekterna i form av bland 

annat ökad arbetsmoral, tillhörighet och utbredd kompetens, så har ett antal studier även 

funnit mer negativa effekter (Ferrary, 2003; Li, 2007). Utöver att ett oönskat beteende skulle 

kunna leda till exklusion ur det sociala nätverket, vilket för visso kan ha stora konsekvenser, 

har det visat sig att sociala nätverk kan ha en stor negativ inverkan på såväl arbetsmoral som 

etiska föreställningar (Ayios et al., 2014; Bandiera et al., 2008). Detta har dessutom visat sig 

ha ännu större betydelse inom mindre organisationer och samhällen, vilket även Spagnolos 

(1999) studie visat på, eftersom individerna kommer varandra närmre. Det sociala kapitalet 

har kraften att påverka en enskild individs föreställningar och handlingar så pass kraftigt 

eftersom relationerna inom dessa blir så pass starka. Eftersom vi dessutom har ett behov av 
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tillhörighet och rädslan för att förlora sin plats inom det sociala nätverket är stor, innebär 

detta att vi är benägna att agera utefter de normer som finns inom nätverket (Ayios et al., 

2014; Bandiera et al., 2008). SOU (2003:37) har kommit fram till att arbetsförmedlare på 

mindre orter har svårare att förhålla sig objektiva till sina klienter än de på större orter, just på 

grund utav de sociala nätverken. Detta innebär att dessa har svårare att sätta press på sina 

klienter, som ingår i samma nätverk som de själva, att söka arbete på exempelvis andra orter 

och andra “oönskade” arbeten. Hur dessa aspekter påverkar en revisor inom de sociala 

nätverken på den mindre orten är inte känt, men en trolig effekt, anser vi, skulle kunna vara 

att revisorn väljer att agera till medlemmarnas fördel istället för enligt de yrkesetiska 

reglerna. 

 

3.5.1 Revisorns behov av sociala nätverk 

Det utökade arbetsområdet med rådgivning har även medfört att det krävs mer expertis inom 

fler områden, vilket framgår i Statens Offentliga Utredningar (SOU, 1999:43). På stora 

revisionsbyråer har man oftast större resurser och därmed också möjlighet att ha rena 

nyckelpersoner anställda då man har ett större kundunderlag. Ett exempel på en sådan 

nyckelperson kan enligt SOU (199:43) vara någon med expertis inom juridiska frågor. 

På mindre revisionsbyråer har man inte lika stort kundunderlag, vilket leder till att det inte är 

ekonomiskt hållbart att ha sådana nyckelpersoner anställda. Detta gör att revisionsbyråer på 

mindre orter är väldigt beroende av ett socialt nätverk innehållande dessa kompetenta 

nyckelpersoner.  

 

Ferrary (2003) samt Cole, Goldberg och White (2004) visar i sina studier på det sociala 

kapitalets betydelse i beslutsfattande situationer för kreditgivare på mindre orter, där dessa 

använder sig av personer inom de sociala nätverken för att få information om potentiella 

klienter. Även om dessa studier inte direkt är applicerade på revisorer, så bör även revisorer 

enligt oss kunna använda sig av samma informationsvägar, då även de i många fall kan vara i 

behov av information om framtida och befintliga klienter. Blankenburg Holm, Eriksson och 

Johansson (1999) menar att de flesta företag är engagerade i viktiga affärsrelationer på något 

sätt, vilket oftast leder till att man indirekt utökar sin egen kompetens. Detta gör att man som 

revisor inte behöver inneha all kunskap själv utan kan rådfråga eller hänvisa vidare till andra 

inom sitt sociala nätverk, något som enligt Wigren (2003) anses positivt. Han menar att om 

man som revisor hänvisar vidare sin klient till någon med mer expertis inom just det berörda 
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området, genererar detta i att klienten får den hjälp denne behöver och att nästa person inom 

nätverket har fått en ny klient. Detta förhållningssätt med länkande inom nätverken, beskriver 

Hoang och Antoncic (2003) som nätverkets struktur.  

 

Desto större socialt nätverk, både formellt och informellt, desto större förtroende inger man 

hos andra individer (Li, 2007). Även Lin (2002) anser att en revisor med ett utbrett socialt 

nätverk och därigenom även ett bredare kontaktnät skapar ett större förtroende hos sina 

klienter än en revisor med ett knapphändigt nätverk. Med det menar han att en revisor som 

har ett stort socialt nätverk upplevs utav omgivningen som någon som man kan lita på. Detta 

leder till att man får nya klienter, vilket i sin tur leder till ett ännu större socialt nätverk som 

skapar ytterligare positiva förutsättningar för ökat förtroende och ytterligare utvidgat socialt 

nätverk (Lin, 2002). Eagly och Carly (2007) anser i likhet med Lin (2002) att en revisor på ett 

mindre företag är väldigt beroende av ett stort kontaktnät och behöver ha vissa 

nyckelpersoner i detta kontaktnät för att på så sätt öka förtroendet hos klienten, men även för 

att kunna utöka sin egen kundkrets. De menar att det blir en ”ringar på vattnet effekt”, där 

revisorn använder sig av sitt sociala nätverk för att kunna öppna nya dörrar och möjligheter 

för sig själv i sitt yrke. 

 

Johannisson och Lindmark (1996) beskriver relationsnätverk som något som kan användas 

för att agerandet i en situation ska anses mer kraftfull. Genom utbyte utav kontakter med 

andra individer tyder det på att man stärker sitt eget varumärke. Man kan alltså anses mer 

kompetent, även om man inte själv bär på kompetensen, så länge den finns inom ens egna 

sociala nätverk och därmed finns tillgänglig att använda sig av (ibid.). 

Det är här som de svaga relationerna är så otroligt viktiga enligt Granovetter (1973) eftersom 

det är de som leder till nya bekantskaper och därmed nya sociala nätverk. När en revisor får 

en ny klient som denne inte har träffat innan, så är relationen mellan dem till att börja med 

svag. Eftersom svaga relationer har visat sig lättare leda till att man träffar nya människor, 

kan revisorn via denna nya klient träffa ytterligare nya bekantskaper som revisorn kan få 

nytta av i sitt framtida arbete. Med tiden kan även denna relation till klienten utvecklas till en 

stark relation beroende på hur mycket kraft och energi man lägger ner i relationen, vilket i sig 

leder till ökat förtroende. En svag relation kan dock aldrig utvecklas till en stark relation om 

man inte engagerar sig i den. Vidare framhåller Granovetter (1973) att det är betydligt mindre 

krävande att underhålla svaga relationer, vilket gör att det går att ha fler sådana igång än 

starka relationer. De starka relationerna måste både underhållas och matas för att de ska 
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fortsätta vara starka, vilket både tar kraft och tid som inte alltid finns. Det är därför viktigt att 

fokusera på de, för en själv, mest betydelsefulla relationerna så att dessa får energi nog att 

utvecklas till sin fulla potential (ibid.).  

 

3.6 Modell av påverkansfaktorer 

 

Vi har utifrån ovanstående teoretiska referensram utarbetat en modell av vilka faktorer som 

påverkar: (1) revisorns oberoende, (2) förtroendet för revisorn och slutligen (3) revisorns roll 

som en oberoende granskare. Vi har valt att visa hur dessa steg hänger samman genom att 

markera påverkan mellan dessa med pilar i påverkansriktningen.  

Vi har även valt att markera, vad som genom tidigare studier fastställts kunna påverka de 

olika stegen i modellen, med blå fält för att sedan markera den faktor vi har för avsikt att 

undersöka i vår empiriska studie med grönt fält. Detta för att skapa en ytterligare förståelse 

för hur de olika delarna hänger samman. 

 

 

Figur 1 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska metod för vår intervjustudie där vi närmre 

beskriver undersökningsmetod och -design. Vi presenterar det urval vi gjort och den 

empiriska studiens avgränsning. Vidare diskuterar vi den kvalitativa studiens reliabilitet och 

validitet och kapitlet avslutas med en redogörelse av intervjustudiens operationalisering. 

 

4.1 Datainsamling 

Då syftet med vårt arbete varit att skapa en förståelse kring, och förklara hur de sociala 

nätverk som uppstår på mindre orter påverkar revisorernas oberoende, har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ metod. Detta eftersom en kvalitativ metod just handlar om att samla in 

information och tolka den för att skapa sig och förmedla en djupare förståelse kring ett 

specifikt fenomen (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Hade vi istället varit ute efter att 

fastställa statistiskt verifierbara samband hade en kvantitativ studie passat oss bättre 

(Alvehus, 2013).  

Eftersom det egentligen inte finns någon direkt forskning inom ämnet är vi beroende av 

revisorernas egen syn på det hela, detta anser vi hade varit väldigt svårt att få med hjälp av 

exempelvis fasta enkätfrågor. Att istället personligen möta revisorerna och låta dem ge oss 

sin åsikt och tanke med hjälp av intervjuer anser vi lämpa sig betydligt bättre för vår studie.  

 

4.2 Urval 

Vi har i vår empiriska undersökning valt att utföra kvalitativa intervjuer med 10 godkända 

eller auktoriserade revisorer. 2015-09-01 fanns det enligt revisorsnämnden 3560 st. 

auktoriserade eller godkända revisorer i Sverige 

(http://www.revisorsnamnden.se/rn/index.html). Vårt urval gjordes genom att vi via eniro.se 

sökte upp kontaktinformation till revisorer inom Gävleborg och Dalarna. Dessa kontaktades 

sedan via e-post och telefon, där de upplystes om vårt syfte med studien och fick sedan 

möjlighet att avgöra om de ville medverka eller inte (se bilaga 2). Vi valde med omsorg ut 

respondenter eftersom vårt mål med intervjuerna var att skapa en förståelse kring de sociala 

nätverkens och relationernas betydelse för revisorernas yrkesutövning, snarare än att få fram 

ett generaliserbart resultat. Denna typ av icke-slumpmässigt urval utgör ett s.k. målstyrt urval 

som innebär att vi valde ut kontaktpersoner som vi ansåg relevanta för vår frågeställning 

(Bryman & Bell, 2013). Då vi valde att enbart kontakta revisorer i vårt närområde, faller detta 
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urval även in under ramen för ett bekvämlighetsurval. Hade vårt syfte istället varit att 

framställa statistisk generaliserbar kunskap, hade vårt självklara val varit att göra ett 

slumpmässigt urval (ibid.). Dock fanns det i vårt fall inte någon anledning att använda oss av 

denna urvalsmetod eftersom målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse kring 

studiens syfte.  

 

Vi gjorde även ett medvetet val att inte skicka ut frågorna i förväg till våra respondenter då vi 

tror att detta gav oss mer uppriktiga svar. Hade vi valt att sända ut frågorna innan ansåg vi att 

det fanns en risk att de skulle kunna hinna fundera ut svar som de trodde att vi ville ha 

(Hartman, 2004).  

  

4.2.1 Avgränsningar 

Eftersom vår utgångspunkt varit att undersöka de sociala nätverkens och relationers betydelse 

för revisorernas yrkesutövning på små orter har vi valt att begränsa oss till mindre orter och 

städer inom Gävleborg och Dalarna. Vi har i första hand försökt vända oss till revisorer på så 

små orter som möjligt, under 20,000 invånare. Dock har vi varit tvungna att kontakta ett fåtal 

revisorer även i de lite större städerna i vår region för att uppfylla kravet på antal kvalitativa 

studier (10). Endast en av våra respondenter kommer från en stad med fler än 40,000 

invånare. Anledningen till att vi i största mån valt att kontakta revisorer på så små orter som 

möjligt, är för att vi anser att dessa kan ge oss en tydligare bild och störas mindre av mer 

formaliserade nätverk som kan finnas i städer eller större samhällen. På grund av bristande 

resurser har vi fått välja att vända oss till revisorer i vårt eget närområde, dvs. Gävleborg och 

Dalarna, även om vi anser att det hade kunna varit intressant, både för oss själva och för 

studiens resultat, att få en mer jämn spridning över hela landet. 

Vi har dessutom valt att kontakta mindre revisionsbyråer och helt valt att bortse från big 4, 

för att undvika att interna rutiner och toppstyrning ska påverka studieresultatet i allt för stor 

utsträckning. 

 

4.3 Undersökningsdesign 

Det vanligaste sättet att dela in kvalitativa intervjuer på är att skilja mellan ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Vårt val föll på att använda oss av 

semi-strukturerade intervjuer, där vi valde att utgå från ett antal redan förutbestämda frågor 
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för att samla in konkret information i förhållande till vårt syfte (ibid.). Vi ansåg detta val vara 

det bästa för att kunna styra revisorerna och samtidigt ge dem möjlighet att diskutera fritt och 

fördjupa sina svar.  

Dock insåg vi redan efter första intervjun att det var svårt att hålla oss till ett bestämt 

frågeformulär, då vår respondent vävde in flera av våra frågeställningar redan under första 

svaret samt gled in på områden vi inte alls hade täckt in med våra frågor. Vi valde därefter att 

krympa ner intervjuguiden till enbart ett fåtal, men betydligt öppnare frågor vilket ledde till 

att respondenterna öppnade sig mera och gav oss en djupare kunskap och förståelse inom 

ämnet än vad vi antagligen fått med styrda frågor. Det begränsade antalet frågor gav även 

respondenterna möjlighet att fördjupa sina svar istället för att endast ge oss korta, ytliga svar 

på ett flertal frågor. Ett alternativ hade varit att använda oss av ostrukturerade intervjuer där 

vi istället valt att utgå från ett eller ett fåtal teman (Bryman & Bell, 2013). Dock innebär 

denna typ av intervjuer att svaren blir mer svårjämförda och att det kan bli svårare att få ut 

den information man har för avsikt (ibid.). 

På grund av att ämnet kan uppfattas som känsligt har vi valt att låta revisorerna vara helt 

anonyma, såväl som person som företag, och endast tilldelat var och en av dessa ett 

respondentnummer. Vi har även valt att spela in våra intervjuer för att inte förstöra flytet på 

samtalet, för att inte missa detaljer samt ha möjlighet att gå tillbaka flera gånger och 

dessutom ta del av varandras intervjuer. En respondent kände sig dock obekväm med att bli 

inspelad, vilket vi respekterade och utförde intervjun utan någon inspelning.  

 

4.4 Kvalitetskriterier 

När man diskuterar en studies kvalitet är det allt som oftast studiens validitet och reliabilitet 

som diskuteras (Alvehus, 2013). Reliabilitet avser hur huruvida forskningsresultatet är 

reproducerbart, dvs. kan studien upprepas med samma resultat. Validitet å andra sidan avser 

huruvida vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka (ibid.). Denna typ av 

kvalitetsmätning bygger dock på att resultaten från studien mätts med hjälp av olika 

mätinstrument och är därför högst anpassad efter den kvantitativa studiens design och 

genomförande (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ studies främsta syfte är ju inte att mäta 

och inte heller att fastställa ett generaliserbart resultat. I en kvalitativ studie är man dessutom 

som forskare själv involverad i studien på ett helt annat sätt, vilket betyder att man både som 

intervjuare och tolkare av informationen har en mänsklig faktor som påverkar det slutliga 

resultatet (Alvehus, 2013). Detta innebär att reliabiliteten som mått faller ganska så snabbt.   
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Bryman och Bell (2013) har istället valt att lyfta fram två grundläggande kriterier, 

trovärdighet och äkthet. Inom trovärdigheten ligger tyngdpunkterna på att man tar hänsyn till 

den sociala verklighet man valt att studera, att man producerar ett resultat enligt de regler som 

existerar och att man inte medvetet låter sina egna värderingar påverka resultatet. Man väljer 

alltså att fokusera på de människor som omfattas av den sociala verklighet man valt att 

undersöka snarare än komma fram till en enda och absolut bild. Äktheten handlar om att man 

som forskare ska ha tagit hänsyn till de olika åsikterna som finns inom gruppen man valt att 

undersöka och att resultatet ska ha någon form av betydelse för de människor som omfattas 

av undersökningen (ibid.).  

Vi anser att vi genom vårt metodval låtit alla respondenter bidra med sin åsikt, vi anser även 

att resultatet från vår studie kan komma att ha en stor betydelse för revisorernas medvetenhet 

kring problematiken med sociala nätverk samt relationers påverkan på oberoendet. Dock är vi 

medvetna om att vi gjort ett mycket begränsat urval, både i hänseende till antal intervjuer som 

geografisk utsträckning vilket innebär att ett helt annat resultat hade kunna framkommit om 

vi exempelvis valt att utföra vår undersökning i Lappland eller Skåne. Men då en kvalitativ 

studies främsta syfte inte är att skapa ett generaliserbart resultat, utan snarare att skapa en 

förståelse för det specifika fenomenet i det sociala samhället vi valt ut. Vi är också medvetna 

om att vi som intervjuare och tolkare alltid har en personlig påverkan på det material som 

producerats, men genom att vi båda hjälpts åt att tolka resultaten från intervjuerna och även 

försökt vara medveten om vår mänskliga påverkan anser vi att vi gjort vårt yttersta för att 

minimera denna påverkansfaktor. 

 

4.5 Operationalisering  

Efter vår första intervju, som även fick fungera som en pilotstudie, valde vi att krympa vår 

intervjuguide till enbart ett fåtal frågor (se bilaga 1) för att ge respondenterna utrymme att 

själva utveckla sina svar. Utöver de frågor som ingår i intervjuguiden valde vi även att 

använda oss av följdfrågor där vi ansåg att sådana behövdes för att få ut den information vi 

behövde för att kunna svara på vår frågeställning.  

Intervjuerna genomfördes på revisorernas arbetsplatser i avskilda rum för att minska risken 

från yttre påverkan (Bryman & Bell, 2013).  
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Fråga 1 ställdes för att få en övergripande bild av revisorernas egen syn på de sociala 

nätverken på orten, hur dessa ser ut, vilka olika typer av nätverk som existerar och vilka som 

ingår i vilka nätverk.  

 

Fråga 2,3 och 7 ställdes för att få en djupare förståelse kring revisorernas uppfattning av att 

agera på en liten ort, vilka för och nackdelar de kunde se med detta. 

 

Fråga 4 och 5 ställdes för att ta reda på hur revisorerna gör för att hålla isär olika typer av 

relationer och hur man som revisor på liten ort agerar för att klara av att hålla sig strikt 

yrkesmässig (om detta är möjligt). 

 

Fråga 6 ställdes för att ta reda på hur revisorerna agerar i obekväma situationer och hur de 

påverkas av detta i sin yrkesutövning. 

 

Fråga 8 ställdes för att få revisorernas egen syn på vad de anser påverka förtroendet och hur 

viktigt de anser detta vara för sin relation med klienten och även ryktet på orten. 

 

Det övergripande syftet med att ställa dessa frågor var att vi utifrån svaren skulle kunna dra 

egna slutsatser hur de sociala nätverken och olika typer av relationer påverkar revisorernas 

yrkesutövning och därmed även oberoende.   
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5. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material och analyseras med hjälp av tidigare 

inhämtad teoretisk data. Vi börjar med att presentera och analysera revisorernas syn på 

sociala nätverk samt relationer som uppstår på mindre orter för att sedan se till den 

problematik som uppstår med att agera på en liten ort.   

 

5.1 Sociala nätverk och relationer 

Gunneriusson (2002) menar att relationen mellan revisor och klient kan ses från ett annat 

perspektiv än bara den direkta relationen mellan revisor och klient. Inom varje familj, 

organisation och samhälle uppstår relationer, s.k. sociala nätverksrelationer. De sociala 

nätverksrelationer ingår i ett vidare begrepp, socialt kapital, vilket innefattar både de 

symboliska- och personliga relationerna (ibid.). 

 

I samtliga fall valde våra respondenter i ett inledande skede att lyfta fram sociala nätverk ur 

en professionell aspekt. I detta fall handlade det till stor del om olika företagarföreningar 

samt olika former av relationer till personer inom samma yrkesgren. Förts när vi valde att 

utvidga frågeställningen och nämna direkta och indirekta relationer i ett icke-professionellt 

syfte, så som vänners vänner eller partnerns umgängeskrets fick vi liv i denna diskussion. 

 

Att revisorerna främst valde att behandla de yrkesmässiga nätverken i ett första skede var inte 

helt oväntat, då det antagligen var vad de förväntade sig att studien skulle handla om. Som 

revisor krävs dessutom att man håller sig strikt yrkesmässig utan att blanda in personliga 

relationer i sitt arbete, då detta kan anses vara jäv. Dock är det oundvikligt, även om man är 

revisor, att inte ha personliga relationer.  

Tidigare studier har dessutom visat på att sociala nätverk har en större betydelse på mindre 

orter då människor kommer varandra närmre samt bildar fler och närmre relationer än vad 

man i allmänhet gör på en större ort (Spagnolo, 1999). Även Wigren (2003) anser att 

relationerna på mindre orter blir närmre och fler då man oundvikligen stöter på varandra 

oftare i många vardagssituationer än i större städer, t.ex. när man handlar matvaror på sin 

dagligvarubutik. Detta är inget undantag för de revisorer vi valt att intervjua, då även de har 

ett privatliv utanför sitt arbete.   
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5.1.1 Sociala nätverks funktion och betydelse på den lilla orten 

Samtliga respondenter anser att de professionella sociala nätverken på orten är mycket 

viktiga, vilket stämmer bra överens med den forskning vi tidigare tagit del av som visar på 

betydelsen av att ha ett stort kontaktnät runt sig som revisor. Eagly och Carly (2007) menar 

att en revisor på ett mindre företag är starkt beroende av ett stort kontaktnät innehållande 

vissa nyckelpersoner, då all nödvändig kompetens kan vara svår att hålla inom ett mindre 

företag. Även Ferrary (2003) och Li (2007) visar på hur sociala nätverksrelationer kan 

användas i syfte att utbyta tjänster och information, där Ferarrys (2003) studie tydligt visar på 

hur de sociala nätverken har en betydande roll för beslutsfattandet på små orter. Även om 

denna studie inte är applicerad på revisorer utan finansgivare och hur dessa använder sig av 

de sociala nätverken för att skapa sig information om framtida klienter anser vi detta kunna 

gälla så även revisorer. Detta är något som bekräftats av flera av våra respondenter, som 

framhåller de sociala nätverkens betydelse för att nå ut till nya klienter och även skapa sig 

information om tänkbara nya klienter. De menar vidare att just banken är en av de viktigaste 

kontakterna på orten, då de ofta bär på viktig information om klienterna och deras ekonomi. 

Även andra viktiga personer så som kommunpolitiker, högre kommunchefer och andra 

revisorer anser våra respondenter vara viktiga medlemmar av de olika sociala nätverken, då 

de kan bistå med betydande information i många olika syften. Ett flertal av våra respondenter 

ser även sociala nätverk i form av företagarföreningar som otroligt viktiga, då de allra flesta 

företagare på små orter på något vis är kopplade till varandra via dessa. De menar att detta 

hjälper dem att behålla och skapa nya kontakter med andra företagare på orten, vilket är 

viktigt för den egna överlevnaden.  

De respondenter som har tidigare erfarenhet av att agera på större orter, menar att de sociala 

nätverken på mindre orter är betydligt mer öppna och lättillgängliga, vilket de ser som en stor 

fördel. De menar att det är betydligt svårare att använda sig av nätverk i samma utsträckning 

när de blir mer formaliserade och begränsade, så som de uppfattar dem i större städer.  

 

Enligt respondenterna är det inte bara via de professionella sociala nätverken som de får tag 

på betydelsefull information om sina klienter. I diskussionen kring mer privata sociala 

nätverk framkom det från ett flertal av respondenterna att de någon gång fått reda på 

information om sina klienter som de antagligen inte fått reda på annars. Detta är något som 

våra respondenter anser vara en stor fördel med att vara verksam på en mindre ort. R7 och 

R10 menar att man hör vad det pratas om “på stan” eller man kanske äter lunch med några 

kollegor och blir uppdaterad därigenom, beroende på deras sociala nätverk och den 
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information de har fått därifrån. Detta kan dock sätta revisorn i en svår sits då det kan vara 

svårt att hitta bevis för att den information man fått verkligen stämmer. Det kan även vara 

svårt att ifrågasätta klienten då informationen inte är officiell utan kommer från privata, 

anonyma källor. 

R1 erinrar sig om ett tillfälle då hen under en längre tid hade haft misstankar kring en av sina 

klienter att något inte stod helt rätt till med faktureringen. Under ett besök hos några bekanta 

berättar en av dessa för dennes partner att klienten i fråga ringt upp den bekanta för att be 

denne om hjälp med att få ställa ut en bluffaktura. Hen fick i detta skede bekräftelse för sina 

misstankar, men kunde tyvärr inte använda sig av informationen då den kom från en 

privatkälla. Dock valde hen att avgå som revisor för detta bolag med hänvisning till andra 

skäl. Även ett flertal till av våra respondenter erinrar sig om liknande situationer, men menar 

att sådan information många gånger lett till att man krävt in mer material från klienten och 

utökat sin granskning. 

 

5.1.2 De negativa aspekterna av en allt för nära relation 

Trots att de sociala nätverken har visat sig ha stor betydelse för revisorerna på den mindre 

orten anser några av våra respondenter att man som revisor inte bör ha en allt för framtonande 

roll i de olika nätverken, då detta skulle kunna påverka oberoendet. En av dessa respondenter 

menar att man som revisor bör vara så lite beroende som möjligt av andra personer på orten, 

även om det är viktigt att skapa ett gott rykte och framstå som en trovärdig och trevlig person. 

Detta är något Rothstein (2003) lyfter fram i sin diskussion kring socialt kapital, där han 

menar att man för att kunna få användning av sina kontakter inom det sociala nätverket måste 

framstå som en pålitlig och trevlig person. Det gäller alltså inte bara att ha ett stort socialt 

nätverk runt sig eller att ha ett gott rykte, det är först när dessa kombineras som de uppfyller 

någon form av funktion. Utifrån den diskussionen bör vi kunna dra slutsatsen att man som 

revisor inte kan välja att stå helt utanför de olika sociala nätverken på orten och att man 

dessutom bör svara upp till de förväntningar på en som finns inom nätverket. Detta kan även 

kopplas till Spagnolos (1999) studie som visat på att oönskade beteenden hos en individ inom 

det sociala nätverket, kan leda till att denne exkluderas ur gemenskapen.  

 

Under en av våra intervjuer med en revisor som arbetar på en lite större ort, men kommer 

ifrån en mycket liten ort och har många av sina klienter där ifrån, anser vi oss få stöd för detta 

antagande. Denne menar att det är mycket viktigt att upprätthålla goda kontakter med olika 
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personer på orten. Att man som revisor på en liten ort inte bara kan vara strikt en revisor utan 

att man faktiskt är en medmänniska också som måste värna om personerna i sin närhet.  

Detta styrks ytterligare av en annan respondent som både bor och agerar på en och samma ort 

samt har en partner som även denne är egen företagare på orten. Denne respondent medger att 

hen ibland har stött på komplicerade situationer i yrkesrollen som revisor och känt rädsla att 

vissa ställningstaganden skulle kunna påverka hens partners verksamhet.  

 

Flera av våra respondenter menar att det på en liten ort inte är möjligt att inte ha en koppling 

till många olika personer på orten, både direkt och indirekt och att det skulle vara helt 

omöjligt att välja bort alla (klienter) som man har någon form av (privat) relation till. R8 

menar att även om man inte personligen vet vilka alla är på en mindre ort så har man ändå 

någon i sitt nätverk som känner någon som i sin tur känner någon.  

Vi kan alltså utifrån våra intervjuer se att respondenterna själva är väl medvetna om att det är 

viktigt att upprätthålla goda relationer, såväl för sitt egna som för andras goda rykte. Det 

betyder att man inte bara har sig själv att ta hänsyn till, utan även ens omgivning. Detta kan 

kopplas till ett flertal andra studier som har påvisat att det sociala kapitalet har en större 

betydande roll i mindre organisationer, företag och samhällen, än i de större. Eftersom 

individerna inom dessa kommer varandra närmre kan oönskade beteenden få stora 

konsekvenser (Spagnolo, 1999; Ayios, Jeurissen, Manning & Spence, 2014; Bandiera et al, 

2008; Gunneriusson, 2002). Ayios et al. (2014) och Bandiera et al. (2008) har även kommit 

fram till att medlemmar i de sociala nätverken kan ha en negativ påverkan på varandra, i form 

av minskad arbetsmoral och att gå emot sina egna etiska föreställningar. Även detta skulle vi 

kunna koppla till revisorernas situation på den mindre orten, att de på grund av de sociala 

nätverkens förväntningar skulle kunna välja att göra avsteg från det professionella agerandet. 

 

Vi kan se i vår diskussion med revisorerna att de ser överhängande positivt på sociala nätverk 

och att de mer eller mindre anser dessa viktiga för sitt yrkesutövande. Förutom att bilda nya 

kontakter ansåg de sig även ha stor användning av nätverken vid informationsutbyte. Vi kan 

även konstatera att det på en liten ort inte är helt enkelt att inte påverkas av de privata sociala 

nätverken, även om våra respondenter tydligt påpekar att de är medvetna om detta och aktivt 

arbetar för att inte låta dessa kontakter påverka deras yrkesutövande.  
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5.1.3 Relationen till klienten  

De allra flesta respondenterna menar att man inte kan välja bort alla klienter som man har 

någon form av privat relation till. Eftersom människor är sociala varelser och vill känna 

någon form av gemenskap och samhörighet leder detta till att vi gärna skapar en viss form av 

personlig relation. Engdahl (2011) menar dock att det är viktigt att vi inte tar den personliga 

relationen för långt om man ska kunna hålla sig yrkesmässig.  

De flesta anger dock att om de anser denna relation bli allt för nära så väljer de istället att 

lämna över ärendet till en annan kollega, men vart denna gräns går menar de vara svår att dra. 

Enligt Marsden och Campbell (1984) är det hur mycket man umgås som avgör styrkan i 

själva relationen. Nära vänner eller nära vänner till ens partner anser de flesta vara gränsen 

för att en relation ska kunna anses vara ett hot mot oberoendet. Detta är även vad som enligt 

analysmodellen (FAR, 2011) anses utgöra ett så kallat vänskapshot mot oberoende och enligt 

gällande lagstiftning ska uppdrag till en sådan klient avsägas.  

 

Samtliga respondenter menar även att det är omöjligt att inte bygga upp en relation till sina 

klienter när man agerar på en liten ort. Detta anser de dock inte vara något negativt, utan ser 

det som en styrka att de får en bättre insyn i klienternas verksamhet samt får en närmre dialog 

vilket underlättar samarbetet med klienten. Detta stärks även av tidigare forskning, där man 

faktiskt sett att en närmre relation är nödvändigt för att kunna utföra en effektiv revision 

(Bamber & Iyer, 2007; Tepagul & Lin, 2015; Garcia-Blandon & Argiles, 2015; Hellman, 

2011; Hatherly, 2009). Två av våra respondenter som även arbetat som revisorer i större 

städer, menar att den starkare relation man får till klienten på en liten ort jämfört med i 

städerna även ger ett mervärde till arbetet. Det känns mer meningsfullt att arbeta med en 

klient som man har byggt upp en relation till och som inte bara är ett namn på ett papper, 

vilket ofta är fallet i större städer. Just denna nära relation och dialog är något respondenterna 

uppfattat som positivt även från klienternas sida, så pass att en av dessa, med kompanjoner 

valde att gå ur den kedja de tidigare arbetade för och starta eget då kedjan ville att kontoret 

skulle flyttas till en större ort. Hen menade att deras klienter var van att bara kunna svänga 

förbi kontoret om det var några frågetecken och att en flytt till en större ort skulle till intet 

göra denna typ av spontanbesök. Detta skulle alltså ur ett klientperspektiv innebära en sämre 

servicenivå och mest troligt en mindre personlig relation till klienten. Samma respondent 

menar dock att det är viktigt att man håller relationen till en affärsmässigt nära relation så den 

inte övergår till en vänskapsrelation eftersom detta skulle kunna påverka oberoendet.  
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Även om relationer på många sätt kan ses som en fördel, utgör just relationen till klienten det 

största problemet enligt de flesta av våra respondenter. Risken är att man bygger upp allt för 

nära relationer, man lär helt enkelt känna sina klienter allt för väl. Detta är även något 

Gummesson (2002) och Beattie et al. (2004) påpekar, som menar att det finns en risk att det 

blir svårt att behålla oberoendet som krävs för att kunna utöva revisionsyrket korrekt om 

klient och revisor umgås mycket privat och får ett starkt vänskapsband. Även FAR (2011) 

påpekar riskerna med att ha klienter som man har nära relationer med. En stor risk är att man 

blir för vänligt inställd till sin klient och medvetet eller omedvetet blir påverkad av sina 

personliga känslor gentemot klienten och tar besluten därutöver vilket kan leda till att 

oberoendet bryts (ibid.). Detta anser vi oss få bekräftat under vår intervju med en av 

respondenterna som menar att den typen av vänskapsrelation som uppstår ibland innebär att 

man ibland låter vissa saker gå lite för långt, man accepterar mer än man borde. Dessutom 

finns risken att man känner lite väl mycket med klienten och att man därför drar sig för att 

ställa klienten inför svåra situationer. Detta är en risk som även Svanberg och Öhman (2014) 

uppmärksammat, vilka menar att risken för att en revisor ska agera till förmån för klienten 

ökar när relationen blir närmre och starkare. Även Bamber & Iyer (2007) som visserligen 

anser att en nära relation är nödvändig för att kunna utföra en effektiv revision, menar att en 

allt för nära relation ökar risken för att revisorn ska börja identifiera sig med klienten. Detta 

kan i sin tur leda till ett minskat oberoende då revisorn blir mer påtaglig för påtryckningar 

från klienten.  

En av våra respondenter menar dessutom att den närmre relationen även kan innebära att man 

belastar sig själv som person för sådant som inträffar klienten, t.ex. om ett företag går i 

konkurs så anklagar man sig själv som revisor för att inte ha gjort allt man kunnat för att 

undvika detta.  

En annan av våra respondenter som förvisso arbetar på en lite större ort men bor på en liten 

menar att hen och dennes medarbetare arbetar utefter filosofin att man inte bara kan se till 

klienten utan även till personen bakom klienten. Alltså att det är minst lika viktigt att ta 

hänsyn till privatpersonen som till företagaren. Hen menar därför att de mycket väl kan 

acceptera att en klient tillfälligt inte kan betala för sina redovisnings-/revisionstjänster då hen 

inte skulle kunna ha på sitt samvete att sätta denna person i en svårare sits än denne redan är.  

 

När relationen till klienten blir så pass nära och personlig att man som revisor börjar se 

bortom den yrkesmässiga relationen, anser vi oss kunna uttyda ett hot mot oberoende och en 

stark koppling till tidigare studier som visat på hur en nära relation till klienten kan påverka 
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detta (Nur Barizah et al., 2005; Ball et al., 2015; Ghosh & Moon, 2005; Firth, 1997; Beattie 

et al., 2004). Även om dessa studier har fokuserat på kopplingen mellan lång uppdragstid och 

vänskapsband, finner vi det högst troligt att dessa även kan appliceras på våra respondenter. 

Risken för att vänskapsband utvecklas i en betydligt högre utsträckning mellan klient och 

revisor på en mindre ort, jämfört men i en större stad anser vi vara överhängande. Det betyder 

att det inte enbart är en längre uppdragstid som skapar starkare och närmre relationer, utan 

även att dessa kan uppstå på grund av att revisor och klient på en mindre ort även de 

utvecklar starkare band. Med utgångspunkt från det antagandet borde även dessa relationer 

omfattas av samma hot mot oberoende som relationerna i tidigare nämnda studier. 

Vår respondent menar att det skulle vara svårt att möta den personen på mataffären eller vid 

lämning i skolan om hen inte hade tagit hänsyn till även personen bakom klienten. Detta är 

ett problem Wigren (2003) uppmärksammat, att man på små orter stöter på varandra i olika 

vardagssituationer så pass ofta att det blir svårt att inte skapa någon form av personlig 

relation till varandra oavsett om man vill eller inte.  

Självklart går detta inte att acceptera i det långa loppet då betalningssvårigheter under en lång 

tid tyder på att företaget inte kommer kunna överleva på sikt, men vår respondent menar att 

relationen på den lilla orten ofta blir så pass intim att man måste kunna göra mindre avsteg 

från det professionella agerandet så länge det inte påverkar den slutgiltiga tjänsten (i detta fall 

revisionen).  

 

Vi kan konstatera att relationen med klienten är mycket viktig för revisorerna och att de till 

stor del ser positivt på den närmre relation som uppstår med klienter på en mindre ort. Vi kan 

även se att vissa revisorer, möjligtvis utan att tänka på det, har en tendens att påverkas och 

bortse från strikt professionellt agerande på grund av den närmre relationen som uppstår på 

den mindre orten. Med koppling till tidigare studier kan vi även se att detta mycket möjligt 

kan utgöra ett hot mot oberoendet. 

 

5.1.4 Konflikter med klienten 

Något som har en direkt koppling till relationen med klienten, är hur man ställer sig inför 

konflikter med dessa. Helt klart är det mindre angenämt att ta en konflikt med någon man har 

en nära relation till, än någon man bara känner ytligt eller har en strikt yrkesmässig relation 

till. Detta är något som bekräftas av de allra flesta av våra respondenter, även om de är 

medvetna om att detta är ett måste för att kunna utföra sitt arbete. Vidare anser de att 
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oberoende är a och o för att man ska kunna ge sig in i dessa diskussioner. Just detta hur man 

ställer sig inför konflikter med olika klienter är något som till stor del kopplas till samma 

studier som behandlar sociala nätverk och nära relationer med klienten. Att ge sig in i en 

diskussion med någon som ingår i samma sociala nätverk som en själv, kan innebära att man 

stör harmonin inom nätverket, vilket i sin tur kan leda till en negativ kedjeeffekt (Spagnolo, 

1999). Det skulle både kunna betyda att man får ett dåligt personligt rykte, men även att man 

blir exkluderad ur det sociala nätverket. Detta styrks av R1 som anser sig själv ha en väldigt 

stark och inarbetad arbetsroll men menar att de yngre, mer oerfarna revisorer oftare har 

svårare att gå in i diskussioner eftersom de har svårare att skilja på privatpersonen och 

yrkesrollen. Hen menar att de ofta är rädd att konflikten ska påverka synen på privatpersonen 

och att detta blir extra tydligt på mindre orter där “alla känner alla”.  

 

Det som kan anses absolut jobbigast med att gå in i en diskussion menar respondenterna att 

inte bara är själva diskussionen, utan det faktum att man antagligen kommer stöta på samma 

klient under middagshandlingen eller vid hämtning på förskolan. Även om man är medveten 

om sin yrkesroll och själv släpper den vid hemgång, behöver inte detta betyda att klienterna 

gör det samma. Av den anledningen menar respondenterna att de ofta väljer vilka 

diskussioner de ger sig in i, att små saker oftast enbart påpekas om de verkligen anses vara 

nödvändigt. De menar även att det är viktigt hur man framför olika synpunkter, att det är 

viktigt att man håller sig saklig så klienten inte kan tolka det som ett personangrepp. Vid 

anmärkningar som kan ha betydande konsekvenser för klienten, kan det enligt en av våra 

respondenter vara nödvändigt att låta en oberoende kollega se över problemet för att inte låta 

relationen påverka beslutet. 

Vi anser oss tydligt kunna urskilja en viss rädsla att diskussioner och konflikter ska kunna 

påverka relationen till klienten. Även om just konflikter inte diskuterats i den litteratur och de 

studier vi valt att undersöka, kan vi se flera kopplingar till den nära relationen så som FARs 

(2013) påpekande att en allt för nära relation kan leda till att man blir allt för vänligt inställd 

till klienten och därmed påverkas i sina beslut. 

 

Det har vidtagits ett flertal åtgärder för att underlätta denna process för revisorerna, bland 

annat genom införandet av Reko. Förr hänvisade redovisningskonsulterna jämt till 

revisorerna och lät dessa ta konflikterna, men i och med införandet av Reko får nu dessa ta en 

hel del själva, då lagstiftningen kräver att klienten ifrågasätts när misstanke av fel upptäcks. 

Detta regelverk har dock även underlättat det för redovisningskonsulterna, då dessa har något 
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att luta sig mot i sina diskussioner med klienterna, och en revisor måste inte längre täcka upp 

för att ge belägg för diskussionen. Även i och med införandet av anmälningsplikten 1999, har 

revisorerna avlastats, då detta fått klienterna att självmant göra en självrättelse vid ett 

eventuellt fel i bokföringen (Ekobrottsmyndigheten, 2015). Innan denna lag kom så var det 

endast vid bokslut eller i revisionsberättelsen som revisorn kunde anmärka på brister, med 

undantag från brister av det allvarligare slaget som man anmälde direkt till 

ekobrottsmyndigheten (ibid.).  

De allra flesta av våra respondenter anger att de i normala fall inte har några problem med att 

anmäla en klient om de skulle upptäcka allvarliga brister i klientens redovisning. Däremot 

menar en av våra respondenter att om det skulle vara en klient som denne har en närmre 

relation till, skulle inte en anmälan göras förrän klienten under ett flertal tillfällen blivit 

kontaktad och haft möjlighet till självrättelse eller liknande. Detta är något även ett flertal av 

våra andra respondenter håller med om, men menar att de i ett slutligt skede aldrig skulle 

backa i sin revisionsberättelse.  

 

Att man som revisor är rädd för att gå in i en diskussion/ konflikt med sin klient, skulle 

förutom att detta skulle kunna påverka relationen även innebära att klienten byter revisor för 

att slippa ta itu med problemet. Detta skulle för revisorn innebära en förlust av en klient och 

därmed den ekonomiska källa som denna medför. Denna typ av ekonomiskt beroende har 

diskuterats flitigt i tidigare studier, där det visat sig att revisorer på små orter är mer beroende 

av varje enskild klient då dessa mest troligt inte har samma klientunderlag som större 

revisionsbyråer (Tepagul & Lin, 2015; Moore et al., 2006; Diamant, 2004; Beattie et al., 

2004; Umar & Anandarajan, 2004; Newton et al., 2013). Man kan som revisor inte välja och 

vraka på samma sätt och bortfall av en klient kan ha en betydande ekonomisk betydelse för 

revisionsfirman. Detta styrks bland annat av en av våra respondenter som anger att denne i 

början av sin karriär tog emot alla klienter som gick, “det är inte läge att vara petig när man 

precis har startat ett företag” (R6).  

 

Konflikthantering är något man enligt revisorerna måste kunna hantera och de allra flesta 

anser sig kunna gå in i diskussioner opåverkade av relationen med klienten, även om 

konflikter aldrig är trevligt. Vissa av revisorerna antyder ändå på att de kan ha mer 

överseende med vissa klienter och välja att göra flera påpekanden med avsikt att låta klienten 

rätta till felet istället för att rapportera det direkt. Vi anser oss även kunna se en koppling till 

det ekonomiska beroendet av varje enskild klient, som enligt tidigare studier visat sig 
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betydande för revisorns egen överlevnad. Även här kan vi se att vissa av revisorerna anser 

situationen ännu jobbigare av det faktum att man mest troligt stöter på sina klienter i privata 

situationer.  

5.1.5 Förtroendet mellan revisor, klient och dess omgivning 

Förtroendet utgör en av de grundläggande hörnstenarna i revisorns verksamhet då det är ett 

måste för ett fortsatt samarbete mellan revisor och klient (EtikR 1, 2015). Vi kan se en stark 

koppling mellan förtroende samt relationer och sociala nätverk då dessa bygger på normer 

om ömsesidighet och medmänsklig tillit (Gunneriusson, 2002; Ferrary, 2007). Dessutom har 

det visat sig att vi lättare litar på någon vi har en relation till än en total främling, vilket talar 

för närmre relationer mellan revisor och klient. Hur nära relation som är den bästa för att inge 

störst förtroende hos klienten är inte helt enigt, även om det talar för att starka relationer inger 

ett större förtroende (Levin & Cross, 2004; Engdahl, 2011). Engdahl (2011) menar dock att 

relationen inte får bli allt för personlig, då klienten kan se detta som ett hot mot professionen. 

Vårt antagande är att det personliga förtroendet blir mer framträdande på en liten ort, då 

relationerna bli närmre och man som klient inte bara har en strikt affärsmässig relation till sin 

revisor utan även en personlig. Det är således det som via iakttagelser av revisorns handlingar 

och dess personlighet, som kommer att bedömas och vara avgörande för om man som klient 

kommer känna ett förtroende för sin revisor eller ej (Luhmann, 2005).  

 

Förtroendet kan dock lätt raseras om man som revisorn inte iakttar försiktighet i sitt agerande. 

De faktorer som har visat sig påverka förtroendet allra mest är oberoende, tystnadsplikt och 

kompetens (EtikR 1, 2015). Den faktor som ansågs absolut överlägset viktigast i vår 

diskussion kring förtroende med våra respondenter var tystnadsplikt. Antagligen eftersom det 

är den faktor som kan påverka klienterna mest och som dessutom är lättast att upptäcka 

brister inom. När man anlitar en revisor förutsätter man att denne bär på den kompetens som 

krävs för uppdraget liksom att man förutsätter att denne utför sitt arbete på ett professionellt 

sätt. Oberoendet är sällan något klienterna själva direkt har intresse av, utan det ses mer som 

en garanti för revisorerna själva samt något som i allra högsta grad anses påverka revisionens 

kvalitet. Det har alltså en stor betydelse för förtroendet för revisorn, men ofta gentemot 

övriga intressenter så som aktieägare och kreditgivare. Dessutom är det faktiska oberoendet 

oerhört svårt att avgöra, då det allt som oftast är det synbara oberoendet vi kan bedöma 

(Diamant, 2004; Glazer & Jaenicke, 2002). Så även om oberoendet är en av de viktigare 
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faktorerna enligt revisorerna själva för dess yrkesutövning, så anser de inte att det påverkar 

förtroendet i samma utsträckning som mer “synbara” faktorer.  

 

För att inte äventyra tystnadsplikten menar flera av våra respondenter att man aldrig pratar 

om sina klienter med någon, detta skulle kunna skapa en misstanke om att hen gör så 

gentemot alla sina klienter. En av dessa säger att trotts att hen har koll på mycket och vet 

mycket om många väljer hen att aldrig kommentera någon av sina klienter under samtal med 

utomstående, även om det kan kännas riktigt frustrerande då folk runt omkring sitter och 

diskuterar saker de inte har någon som helst vetskap om. “Stark yrkesroll och sjukligt 

inmutad i tystnadsplikten” anser R1 vara nyckeln till att kunna skapa ett starkt förtroende hos 

sina klienter. Vidare menar samma respondent att det är minst lika viktigt att även få 

nyanställda att förstå vikten av detta. Endast en misstanke att inte total tystnadsplikt gäller 

skulle kunna räcka för att skada förtroendet kraftigt.  

Just det faktum att man innehar så mycket information gör att många klienter vill använda sig 

av revisorerna som en form av “medlare”, men där är det enligt revisorerna viktigt att hänvisa 

dessa att själva ta kontakt med varandra. Även om klienterna sagt att de gärna får dela med 

sig av information till en annan klient, menar hen att det kan vara svårt för andra klienter att 

förstå detta och att det vid en senare konflikt skulle kunna hävdas att revisorn brustit i sin 

tystnadsplikt vilket skulle kunna skada revisorns rykte. 

 

Rykten är något som enligt respondenterna lätt sprider sig på små orter och i många 

hänseenden är detta positivt. Bland annat anger ett flertal av våra respondenter att de aldrig 

behövt annonsera för att synas. Men ett rykte kan även vara väldigt skadligt. Ett rykte sprider 

sig fort och skulle man på något vis missbruka sitt förtroende finns det stor risk att man blir 

utan uppdrag, då förtroende är a och o för att kunna agera på en liten ort. Om en revisor eller 

en revisionsfirma fått dåligt rykte, är det nästintill omöjligt att rädda på en liten ort.  

Det är även viktigt att skapa sig ett gott rykte hos inflytelserika personer på orten då detta i 

allra högsta grad kan påverka synen på revisorn, vilket även kan kopplas till diskussionen 

kring sociala nätverk och förtroende, där det visat sig att ett stort socialt nätverk ökar 

förtroendet för individen (Li, 2007; Lin, 2002). Dock krävs det att nätverket rymmer “rätt” 

personer som anses bidra med en viss typ av kompetens. 

 

Vi kan konstatera att revisorerna på små orter är väldigt måna om sitt rykte, då ett rykte på en 

liten ort sprider sig fort och kan innebära stora negativa konsekvenser. Deras medvetenhet 
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kring vad som kan påverka förtroendet tyder på att de är väl medvetna om att de måste agera 

enligt de förväntningar som ställs på dem som revisorer. Även om tystnadsplikt är den faktor 

som de nämner mest frekvent så tyder diskussionen även på att man bör hålla sig god med 

samhället man agerar i och även andra inflytelserika personer på orten.   
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi studiens utfall samt hur det svarar upp mot vårt 

ställda syfte. Vi diskuterar även studiens bidrag utifrån våra förhoppningar i studiens 

inledande skede. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Slutsats 

Vårt syfte med studien var att belysa hur de sociala nätverken på mindre orter påverkar 

revisorns oberoende.  

 

Resultatet som framkommit tyder på att såväl de sociala nätverken som den närmre relation 

som uppstår mellan revisor och klient har en viss påverkan på revisorns yrkesutövande. 

Liksom tidigare studier visat på att just nära relationer kan ha en negativ påverkan på 

revisorns oberoende (Nur Barizah et al., 2005; Ball et al., 2015; Ghosh & Moon, 2005; Firth, 

1997; Beattie et al., 2004), anser vi oss fått detta delvis bekräftat. Vi har även fått bekräftat att 

de sociala nätverken på orten, och då främst de icke-professionella, har en större påverkan på 

revisorerna än de själva troligtvis anser. Visserligen finns det tidigare studier som visat på att 

sociala nätverk, främst på mindre orter, har en påverkan på människors moraliska 

föreställningar och beteenden (Ferrary, 2003; Li, 2007; Ayios et al., 2014; Bandiera et al., 

2008; Spagnolo, 1999). Dock saknas sådan forskning med inriktning på revisorer, varvid vi 

anser resultatet extra intressant.  

 

De svar vi erhöll angående sociala nätverk och relationen till klienten var till största del 

positiva och tydde på att de hade en positiv inverkan på revisorernas yrkesutövning. Men en 

del av de svar som framkom tydde även på att flera av revisorerna delvis påverkades av att 

relationen till klienten sträcker sig utanför den direkta revisor-klient relationen. I ett mindre 

samhälle är det ofrånkomligt att man stöter på varandra även i privata sammanhang vilket får 

relationen att bli mer intim än om man enbart hade träffats under professionella förhållanden. 

Revisorerna hävdade visserligen att de inte påverkades av denna typ av relation, men ändå 

anser bland annat en respondent att de även tar hänsyn till människan bakom företagaren och 

en annan respondent att man ibland accepterar lite för mycket.  

 

Just detta med att relationerna kunde bli allt för intima var något revisorerna själva såg som 

en problematik, dock ansåg de allra flesta respondenter att de hade väl upparbetade rutiner för 
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att ändå hantera sådana situationer. Bland annat nämndes analysmodellen och att lämna över 

till en oberoende kollega. Vi kan ändå tyda en viss påverkan i diskussionen kring konflikter. 

Även om flertalet anger att de inte har något problem med att gå in i en diskussion så anger 

en av våra respondenter att hen har mer överseende med de som hen har en närmre relation 

till. En annan respondent menar även att yngre och mer oerfarna revisorer har svårare att gå 

in i diskussioner eftersom de är rädda att detta ska påverka deras privata rykte. Innebär detta 

att vi skulle kunna fått ett tydligare resultat om vi hade inriktat oss på att intervjua yngre 

revisorer eller är det helt enkelt så att detta kanske även omfattar våra respondenter, men att 

det är ett allt för känsligt ämne som de inte vill tala högt om?  

Ett flertal revisorer menar dock att det inte är diskussionen i sig som är jobbig, då det oftast 

finns tydliga belägg för dessa, utan att det är situationen att stöta på klienten i andra 

sammanhang som gör det jobbigt. Detta tyder på att även om man håller sig strikt till de 

riktlinjer som finns för revisorers yrkesutövning så påverkas alla mer eller mindre av de nära 

relationerna som uppstår på mindre orter.  

 

Även om det inte framkom direkt under intervjuerna med våra respondenter har vi utifrån 

tidigare studier kunna utläsa att konsulttjänster och det närmre samarbetet som detta innebär 

kan utgöra ett självgranskningshot, vilket i sig är ett hot mot oberoendet (Diamant, 2004). Vi 

antar att den nära relation som uppstår mellan revisor och klient på en mindre ort leder till att 

revisorn, i syfte att hjälpa sin klient, även i vissa fall kan anta en konsultroll och ge 

rådgivning utöver enbart revisionsrådgivning. Vi anser därför att det bör finnas ett ökat 

negativt samband mellan ortens storlek och oberoende på grund av spontana konsulttjänster. 

 

När vi kom till frågan om förtroende var de allra flesta respondenter enhälliga om att 

tystnadsplikt var den viktigaste faktorn då de ansåg detta kunna påverka ryktet i högsta grad. 

Just ett gott rykte ansåg alla revisorer vara ett måste för fortsatt överlevnad på marknaden. De 

menade att ett rykte sprider sig fort på en liten ort och eftersom “alla känner alla” så skulle ett 

dåligt rykte kunna ha förödande konsekvenser. Likväl menade de att just de snabbspridda 

ryktena kunde ha en positiv inverkan och att det var viktigt att skapa sig ett gott rykte hos 

inflytelserika personer på orten. En intressant aspekt att undersöka vidare vore vad 

revisorerna är villiga att göra för att bibehålla detta rykte. Är det så att revisorerna är så pass 

rädda om sitt rykte att de skulle kunna agera till klientens fördel för att inte få ett dåligt rykte 

om sig?   
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Även om revisorerna i de allra flesta fall angett att de inte påverkas av sina klienter och 

relationen till dessa anser vi att de ändå medger att de mer eller mindre påverkas. Vi var 

mycket väl medvetna om att vi valde ett känsligt ämne och trots att vi inte berörde 

oberoendefrågan direkt så är vi väl medvetna om att revisorerna har detta i åtanken. 

Självfallet misstror vi inte revisorerna eller påstår att de inte svarat uppriktigt, utan vi har 

enbart gjort en tolkning efter att ha bearbetat respondenternas svar och dessutom “läst mellan 

raderna”. 

 

6.2 Bidrag 

För att utföra vår empiriska del av denna studie valde vi en kvalitativ ansats i form av 

intervjuer. Vi är väl medvetna om att det resultat vi erhållit därför inte är generaliserbart, 

vilket heller inte var vår avsikt med studien. Vårt syfte var att undersöka om de sociala 

nätverken på små orter faktiskt hade någon form av påverkan på revisorernas yrkesutövning 

och i så fall vilken. Vi ville även se om detta skulle ha någon påverkan på revisorernas  

oberoende.  

 

Då det saknades tidigare studier inom ämnet valde vi att utgå från studier på andra områden 

inom oberoende, sociala nätverk samt relationer och försöka applicera detta på vår studie. 

Vårt teoretiska bidrag är således en vidare utveckling på de faktorer som visat sig kunna 

påverka revisorns oberoende och som tidigare forskning tagit upp (Moore et al., 2006; Firth, 

1997; Nur Barizah et al., 2005; Ball et al., 2015). Till detta har vi identifierat ytterligare en 

faktor som kan påverka revisorns oberoende, i form av sociala nätverk på mindre orter. 

Tidigare studier har visat att denna faktor påverkar människor i andra sammanhang, så som 

arbetsmoral och andra etiska föreställningar (Ferrary, 2003; Li, 2007; Ayios et al., 2014; 

Bandiera et al., 2008). Vi anser att vi via vår empiriska studie fått bekräftat att detta även 

gäller revisorer, liksom andra individer i samhället. Vårt teoretiska bidrag blir därför vår 

egenarbetade modell som vi presenterar på s 28. 

 

I vår empiriska undersökning valde vi sedan att undersöka om det fanns en koppling mellan 

dessa faktorer och revisorns oberoende på den mindre orten.  

Det empiriska resultat vi erhållit anser vi därför vara ett unikt bidrag i sitt slag, då inga 

liknande studier gjorts. Vi anser även att detta bidrag är viktigt för framtida studier då det 

öppnat upp ett nytt spår inom ämnet att undersöka djupare samt även skapa ytterlig förståelse 
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för vilka negativa aspekter de sociala nätverken på små orter kan ha för revisorerna. En följd 

av denna ökade förståelse torde vara en större medvetenhet hos revisorer och så även 

lagstiftare gällande hur man bör hantera dessa negativa aspekter. 

 

Vi anser vårt empiriska bidrag ha stor betydelse för:  

 

 

1. Branschorganisationer 

Vi hoppas med vår studie kunna uppmärksamma branschorganisationerna om vilken 

påverkan de sociala nätverken har på revisorernas yrkesutförande och oberoende på små 

orter. Detta för att dessa ska kunna utveckla nya rekommendationer med syfte att hjälpa 

revisorerna att hantera denna problematik.  

 

2. Revisorer 

Genom att belysa hur de sociala nätverken samt relationerna på små orter påverkar 

revisorernas yrkesutförande och objektivitet, är vår förhoppning att öka insikten och 

förståelsen kring problemet hos revisorerna själva. Denna insikt hoppas vi ska leda till att de 

själva blir mer observant på sitt eget beteende och finner lösningar för att kringgå denna 

problematik. 

 

3. Utvecklare av studentlitteratur  

Vi vill se vår studie som en startpunkt för vidare forskning inom området, då den är högst 

begränsad. Genom att uppmärksamma studenter redan under studietiden på denna 

problematik, är vår förhoppning att dessa ska kunna vara mer förberedda på detta när de 

kommer ut i arbetslivet.  

 

Även om vårt resultat i sig inte direkt kan visa en stark koppling mellan sociala nätverk på 

små orter och oberoende kan vi se att de sociala nätverken har en stark betydelse för 

revisorerna och deras yrkesutövning på små orter, så väl positiv som negativ.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att vår studie har öppnat upp för fortsatta studier inom området och en större och 

mer omfattande studie av de negativa aspekterna skulle kunna vara ett högst intressant och 

betydelsefullt område att beröra. 
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Då vår studie har varit högst begränsad i sin omfattning och så även i sin geografiska 

utsträckning anser vi att en mer omfattande och rikstäckande studie skulle kunna vara 

intressant. En jämförelse huruvida de sociala nätverken har samma betydelse i Lappland som 

i Skåne, eller om det finns tydliga skillnader mellan dessa.  

Vi har även fått uppfattningen att revisorer på de minsta orterna är mera beroende och även 

mer benägna att påverkas av de sociala nätverken än revisorer på de lite större små orterna. 

En mer omfattande studie för att bekräfta alternativt förkasta detta antagande anser vi skulle 

kunna vara intressant. Även av den aspekt att man då kanske tydligare skulle kunna 

undersöka de sociala nätverkens betydelse då svaren skulle kunna bli mer enhälliga.  

 

En annan aspekt som framkom var att yngre revisorer skulle ha svårare att hålla sig strikt till 

yrkesrollen, jämfört med äldre och mer erfarna revisorer med en mer inarbetad yrkesmoral. 

Är detta bara något vedertaget eller finns det substans för detta antagande? Om det är så, så 

skulle det vara intressant att undersöka vad det är som gör att mer erfarna revisorer är mindre 

benägna att påverkas av andra människors direkta och indirekta påtryckningar. Detta anser vi 

även skulle kunna ha betydelse för ny utexaminerade ekonomer samt nyblivna revisorer, för 

att ge dessa användbara verktyg redan i ett tidigt stadium av karriären. 

 

Vi anser även att det skulle vara intressant att göra en liknande studie med revisorer på större 

orter för att undersöka hur de upplever det sociala nätverket i jämförelse med vad vi kommit 

fram till i vår studie. Har man samma behov på en större ort till att ha några specifika 

nyckelpersoner i sin närhet som revisorerna på mindre orter anser sig ha? Är det sociala 

nätverket uppbyggt på ett annat sätt på en större ort än på en mindre? Hur gör man som 

revisor för att få mer information om sina klienter när man inte har samma tillgång till “gratis 

fakta” som man som revisor på en liten ort får genom att folk “pratar”? Är det även via det 

sociala nätverket man får nya klienter på en större ort eller har man ett annat 

tillvägagångssätt? Genom att undersöka detta kan man upptäcka om det finns märkbara 

skillnader i att arbeta som revisor på en mindre ort jämfört med en större.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Skulle du kunna försöka beskriva de olika sociala nätverken här på orten. Vem känner vem? 

Vilka personer är det viktigt att ha en bra relation med? Vad tror du är skillnaden mot en 

storstad? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du till att agera på en liten ort? 

Tror du att du har en närmare dialog/ relation med dina klienter här jämfört med vad du 

skulle haft om du varit arbetat i stor stad? 

 

Hur gör du för att hålla isär privata och affärsmässiga relationer? 

 

Hur anser du att man ska bete sig som revisor för att fungera på en liten ort? 

 

Om du hamnar i en situation där du är tvungen att gå in i en diskussion med en klient 

angående felaktigheter i redovisningen, händer det då att du drar dig för detta pga. rädsla för 

hur klienten ska agera? 

 

Tror du att du begränsas i dina diskussioner och ställningstaganden av att du agerar på en 

liten ort jämfört med om du hade arbetat i en stor stad? 

 

Vilka faktorer anser du kunna påverka förtroendet för dig som revisor? Hur viktigt anser du 

det vara att klienten känner ett starkt förtroende för dig? Tror du att ett minskat förtroende 

skulle kunna skada ditt rykte på orten? 
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Bilaga 2 

 

Utskick till revisorerna 

 

Hej! 

Jag heter Viktoria Norberg/ Gunilla Persson och läser sista året på ekonomprogrammet med 

inriktning på redovisning på distans mot Högskolan i Gävle. Vårt huvudfokus under denna 

termin ligger på att skriva en C-uppsats inom ämnet företagsekonomi. Jag och min 

studiekamrat har valt att behandla ämnet “sociala nätverk och nära relationers betydelse på 

små orter”. Vi har för detta syfte valt att göra en kvalitativ undersökning, där vårt huvudfokus 

kommer att ligga på personliga intervjuer med revisorer. 

Jag undrar därför om du skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju för att hjälpa oss med 

detta? 

 

Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter. 

All information som framkommer under intervjun kommer att räknas som konfidentiell 

information och enbart användas till vårt syfte med uppsatsen. Du som respondent har full 

möjlighet att vara helt anonym, såväl som person som företag. 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Viktoria/ Gunilla 

 


