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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Den operativa självständigheten: En studie som berör revisorns förutsättningar att arbeta 

effektivt 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sara Eriksson och Rania Fannoun 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2016-01 

 

Syfte: Klientens möjlighet att påverka revisorns effektivitet är sparsamt utforskad. Studiens 

syfte är att belysa vilka hinder som ligger i vägen för den operativa självständigheten samt vilka 

strategier revisorer använder sig av för att minimera påverkan.  

  

Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen sker genom 

semistrukturerade intervjuer med fokus på subjektiva berättelser. Urvalet består av tio 

respondenter, fem revisorer och fem redovisningsansvariga. Empirisk data spelas in, 

transkriberas, kodas utifrån teman och bearbetas.   

  

Resultat och slutsats: Den operativa självständigheten äventyras när klienten motsätter sig 

revisorns krav på information och material. Resultatet tyder på att vissa klienter lämnar material 

sent, eller i dåligt skick, samt placerar revisorn långt ifrån redovisningsmaterialet. Den 

operativa självständigheten påverkas även av kulturella skillnader samt när revisorn blir 

otrevligt bemött. För att minimera faktorernas påverkan används olika strategier. Studien visar 

vikten av att revisorn skapar en god relation, har hög social kompetens, kan förhandla samt är 

påläst inför revisionen.  

  

Förslag till fortsatt studie: Vi har sett ett behov av vidare studier kring risker som uppstår till 

följd av strategierna. Djupare studier skulle även kunna göras om konsekvenserna av att 

revisorn måste ta hänsyn till klientens vilja.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till revisionsbranschens tillsynsmyndighet och 

branschorganisation genom att belysa problematiken med klienters möjligheter att påverka 

revisorns effektivitet. Vilket kan öka deras intresse för omprövning av rekommendationer och 

institutionella åtgärder. 

 

Nyckelord: Revisor, operativt oberoende, kompetens, självständighet, arbetsklimat, revisor-

klient. 
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Title: The operational independence: A study dealing with auditors’ ability to work 

effectively 
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Aim: Client's ability to influence auditors efficiency is not enough explored. The study 

seeks to highlight impacts on operational independence and different strategies to minimize 

those impacts. 

 

Method: Qualitative research. Data is collected through semi-structured interviews with 

focus on subjective stories. The sample consists of ten respondents, five auditors and five 

clients. Empirical data are recorded, transcribed, coded based on themes and processed.  

 

Result & Conclusions: The operational independence is compromised when clients 

oppose auditors’ demands on required information. The result shows that some clients are 

late in delivering, or deliver data in bad condition. The operational independence is also 

influenced by cultural differences, and when the auditor is responded unpleasantly. To 

minimize the impact of these factors, auditors use different strategies. The study shows that 

it is important that auditors create a good relationship with clients, have a high social 

competence, negotiation skills and are prepared before the audit process. 

 

Suggestions for future research:  We’ve seen a need for further studies on the risks that 

arise as a result of the strategies. Deeper studies could also be made about the consequences 

due to the consideration that the auditor must take into the client’s will. 

 

Contribution of the essay: The study contributes to audit regulation and audit association 

by highlighting problems with clients’ ability to influence auditors’ efficiency. This may 

increase their interest in revised recommendations and institutional action.  

 

Keywords: Auditor, operational independence, competence, independence, working 

atmosphere, auditor-client. 
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Terminologi 

 

FAR : Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

IAASB : The International Auditing and Assurance Standards Board 

ISB : The American Independence Standard Board 

 

1. Inledning 

 

I detta kapitel klargörs uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. Vidare behandlas syftet, 

avgränsningar samt uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”In all honesty, in an audit engagement, the client, if he wants to, can completely influence your 

work, that is, make you see what he wants you to see” inleder Guénin-Paracini, Malsh och 

Tremblay (2015, p. 202) sin studie med. I revisorslagen (2001:883) framgår att en revisor ska 

utföra revisionsuppdrag med opartiskhet och självständighet samt att revisorn ska vara objektiv 

i sina ställningstaganden. Vidare föreskrivs att revisionsverksamheten ska organiseras så att 

revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet kan säkerställas (Bazrman, Morgan & 

Loewenstein, 1997). Enligt analysmodellen som finns i revisorslagen (2001:883) ska revisorn 

inför varje nytt uppdrag, och när anledning därtill uppkommer i befintliga uppdrag, pröva om 

det finns omständigheter som kan påverka förmågan och viljan att utföra uppdraget med 

opartiskhet, självständighet och objektivitet. Revisorns utgångspunkt ska vara att avböja eller 

avsäga sig uppdraget om det uppstår egenintressehot, självgranskningshot, partsställningshot, 

vänskapshot eller skrämselhot (FAR, 2011). Det finns dessutom en generalklausul i 

analysmodellen som säger att revisorn ska pröva om det kan finnas något förhållande av annan 

art, än de nyss uppräknade, som kan påverka förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet.  

 

Revisionsstandarder som utformas syftar till att öka revisionskvaliteten. Revisorns oberoende 

har varit ett av de mest behandlade ämnena i artiklar och litteratur om revision (Humphrey, 

2008). Enligt Power (1999) borde det inte överraska någon, då det finns en generell uppfattning 

som säger att utan oberoende skulle en revision vara meningslös. I frågan om oberoende talar 
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man om två skilda begrepp, det organisatoriska oberoendet och den operativa självständigheten. 

Det organisatoriska oberoendet definieras som revisorns vilja att agera i enlighet med 

professionella normer och rapportera fel som upptäckts vid granskningen (Humphrey, Moizer 

& Turley, 2007) Revisorslagen (2001:883) använder opartiskhet och självständighet istället för 

begreppet oberoende. Den operativa självständigheten handlar om revisorns förmåga att arbeta 

flitigt och effektivt för att upptäcka fel eller avvikelser i redovisningsmaterialet eller 

bokföringen (Guénin- Paracini, et al., 2015). Moore, Tetlock, Tanlu och Bazrman (2006) 

skriver att det är ett krav att revisorer är opartiska, självständiga och utan fördomar för att en 

revision skall betraktas som oberoende. Om revisorn inte kan vara självständig kommer 

kvaliteten på revisionen att försämras (DeAngelo, 1981). Enligt Guénin-Paracini et al. (2015) 

har det organisatoriska oberoendet debatterats mycket medan den operativa självständigheten 

har ignorerats. Därför ämnar vi belysa den operativa självständigheten i vår uppsats. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Frågan om revisorns oberoende och självständighet har fått ökad uppmärksamhet från 

tillsynsmyndigheter, akademiker och praktiker runt om i världen under de senaste åren på grund 

av uppmärksammade revisionsmisslyckanden (Hope & Langli, 2010; Kerler & Brandon, 2010). 

Humphrey et al. (2007) menar att de flesta studier om revisorns oberoende har handlat om att 

analysera problem som berör revisorns vilja att uppträda på ett lämpligt sätt och behandlat 

frågan om huruvida revisorn har rapporterat de fel som upptäckts, i stället för att behandla 

revisorns kapacitet och förmåga att upptäcka fel. Power (1999) påpekar också att när 

tillsynsmyndigheter diskuterar begreppet oberoende, hänvisar de oftast till det organisatoriska 

oberoendet. Det kan därför upplevas som att de bortser från att klienten kan ändra revisorns 

förmåga att arbeta flitigt och effektivt för att upptäcka fel eller avvikelser (ibid.). Även i den 

akademiska världen, när man har diskuterat oberoende och självständighet har man utgått från 

kompetens, metoder och mentala processer hos revisorn. Detta tyder på att man har betraktat 

revisorns förmåga att upptäcka fel från en teknisk och kognitiv sida och inte sett till klientens 

sida (Humphrey, 2008; Salterio, 2012). Den operativa självständigheten är kopplad till 

begreppet kompetens och definieras som revisorns förmåga att upptäcka väsentliga 

felaktigheter (Humphrey, 2008). Det allvarligaste hotet, för den operativa självständigheten, är 

revisorns beroende av uppgifter som lämnas av klienten (Jeppesen, 1998). 

Enligt FAR’s (2012) uttalande beträffande det material som revisorn efterfrågar och som 

behövs för att utföra en revision, framgår det tydligt att det åligger bolagets styrelse att upprätta 
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bolagets räkenskapshandlingar (material) och bereda revisorn tillfälle att granska dem. Det 

finns dock inga regler om hur arbetsplatsen som erbjuds ska vara utrustad eller var den ska vara 

belägen. Om material däremot inte levereras ska revisorn påpeka detta till ledningen muntligt. 

Hjälper inte det bör revisorn skriftligen göra styrelsen uppmärksam om dess skyldigheter. Om 

det fortfarande inte ger resultat, inom rimlig tid, bör revisorn avgå (FAR, 2012). Uttalandena 

innehåller dock ingen definition för rimlig tid och ingen beskrivning om hur skicket på 

materialet bör vara (Power, 1999). Trots juridiska och regulatoriska krav kan problem uppstå 

eftersom det saknas rättsliga skyldigheter för klienten att förse revisorn med de handlingar som 

efterfrågas utan fördröjning och i bra skick (Guénin-Paracini, et al., 2015). 

 

I tidigare forskning där Guénin-Paracini et al. (2015) genomfört omfattande fältobservationer i 

Frankrike, som kompletterats med intervjuer, har det visat sig att det förekommer situationer 

där klienter inte är villiga att samarbeta med revisorn. Revisorn blir förhindrad att hitta 

väsentliga felaktigheter på grund av olika hinder, såsom försening med inlämning av material 

eller material som levereras i dåligt skick. Placeras revisorn långt ifrån redovisningsmaterialet 

och nyckelpersonen, eller om arbetsplatsen saknar nödvändig utrustning, påverkar det också 

förmågan att arbeta effektivt. Dessa hinder har påverkat den operativa självständigheten 

negativt (ibid). Stressen som revisorn utsätts för på grund av klienters ovilja att samarbeta blir 

ett hinder för förmågan att ta itu med nya eller komplicerade frågor (Braun, 2000; Chung, 

Cohen & Monroe, 2008). Detta kan resultera i att revisorn undviker att begära komplettering 

av information eller underlag (Braun, 2000).  

 

Klienters attityd och bemötande är också en viktig aspekt för den operativa självständigheten 

(Herda & Lavelle, 2013). Revisorerna i studien av Guénin-Paracini et al. (2015) har, genom att 

använda sig av olika strategier, försökt motverka att klienter bemöter dem med en otrevlig 

attityd. Skapandet av en bra relation med klienter är ett outsagt ansvar och en nödvändighet 

som ingår i god revisionssed. Detta för att få klienterna att vilja samarbeta. Vissa revisorer har 

hållit låg profil och varit försiktiga vid påpekandet av brister, för att öka samarbetsviljan hos 

klienten. Revisorer har även reglerat sitt känslomässiga utseende ”through the facial mask’’ för 

att förbättra klienters bemötande och därigenom öka sin förmåga att arbeta effektivt och 

upptäcka felaktigheter (Guénin- Paracini, et al., 2015, p. 226). Följaktligen blir det ett etiskt 

dilemma för revisorerna. För att kunna arbeta effektivt behöver de vara försiktiga och bearbeta 

relationen för att skapa ett bra samarbete. De måste med andra ord vara försiktiga när de 

konfronterar klienter, vilket leder till längre tidsåtgång och undvikande av konfrontation med 
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personer som inte vill samarbeta (ibid). Men genom att inte konfrontera klienter vid behov, 

finns det risk att revisorns vilja och förmåga att hitta och rapportera fel minskar och deras 

professionella värderingar försummas (DeAngelo, 1981). 

 

De åtgärder som utformats i relation till revisionsstandarder behandlar revisorns oberoende och 

självständighet, och bortser från att det kan finnas klienter som är besvärliga, som kan göra det 

svårt för revisorn att få tillgång till all information och material som behövs för att upptäcka 

eventuella fel och rapportera dem (Guénin- Paracini, et al., 2015).  De åtgärder som vidtagits 

för att förbättra den operativa självständigheten har nästan bara handlat om sättet på vilket 

revisorn utses eller om utvecklingen av etiska regler (Power, 1999), eller den eviga 

diskussionen om hur tillhandahållandet av icke revisionstjänster påverkar revisorns oberoende 

(Ashbaugh, LaFond & Mayhew, 2003; Chung & Kallapur, 2003; Salehi, 2009; Power, 1999). 

Att revisorn är självständig och oberoende i sin granskning är avgörande för att revisionen ska 

uppnå sitt syfte (Myers & Myers, 2003; Power, 1999). 

 

Den operativa självständigheten är väldigt sparsamt utforskad. Vi har hittat en artikel som 

belyser området, vilket är Guénin-Paracini et al. (2015) som vi refererar till. Vår studie 

medverkar till en ökad kunskap inom ett tidigare outforskat och viktigt område i Sverige, kring 

revisorns oberoende och självständighet. Målet är att belysa behovet av att identifiera och 

kartlägga faktorer som påverkar revisorns operativa självständighet, som inbegriper revisorns 

förmåga att arbeta flitigt och effektivt för att upptäcka fel eller avvikelser samt rapportera dessa. 

Studien kommer därför att ge bidrag till revisionsbranschens tillsynsmyndighet och 

branschorganisation, till revisionslitteraturen och som underlag till vidare forskning. 

 

1.3 Problemformulering  

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi utvecklat två problemfrågor som vår studie syftar 

till att besvara. 

 Vilka hinder utsätts revisorer för när revisionsmaterial ska samlas? 

 Vilka strategier använder revisorerna för att få klienter att samarbeta och därigenom 

komma åt revisionsbevis, för att stärka den operativa självständigheten? 
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1.4 Syfte 

 

Vårt syfte är att belysa vilka hinder som står i vägen för den operativa självständigheten och 

vilka strategier revisorerna använder för att öka den operativa självständigheten. Detta 

undersöker vi dels genom att lyfta fram olika hinder och strategier som revisorerna anser finns 

och dels genom att undersöka hur klienterna påverkar den operativa självständigheten genom 

olika handlingssätt. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast belysa en mindre del av revisorns oberoende, den 

operativa självständigheten. Revisorns oberoende som helhet har vi bara studerat översiktligt, 

fokus i denna studie har enbart varit den operativa självständigheten när vi har sökt information, 

teori och fakta från tidigare forskning, lagar, regler och förordningar. Studiens teoretiska 

referensram är uppbyggd från teorier som utvecklats i tidigare forskning och vi har framförallt 

använt oss av vetenskapliga artiklar som handlar om revisorns oberoende. Vi har på grund av 

tidsmässiga skäl avgränsat oss till att endast intervjua fem revisorer och fem 

redovisningsansvariga. 

 

1.6 Disposition 

 

I det inledande kapitlet har vi gett en introduktion till vår uppsats och med 

bakgrundsinformation har vi resonerat oss fram till problemformuleringen. Vi har även 

presenterat studiens syfte och dess avgränsningar. Studiens vidare disposition presenteras 

nedan: 

 

Kapitel 2 Beskriver och resonerar kring vår vetenskapliga metod som 

påverkar innehållet och utformningen av uppsatsen. 

  

Kapitel 3 Vi presenterar olika teorier från tidigare forskning om olika hinder 

som revisorer kan träffa på och olika strategier som revisorer 

använder sig av för att uppnå operativ självständighet. Dessa ligger 

till grund för vår empiriska undersökning. 
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Kapitel 4 Diskuterar och beskriver de metodval som varit av vikt inför vår 

empiriska studie. 

 

Kapitel 5 Presenterar det empiriska materialet som erhållits från våra 

kvalitativa intervjuer. Materialet presenteras och analyseras direkt i 

förhållande till tidigare forskning och våra egna tolkningar. 

 

Kapitel 6 Studiens slutsatser, som sammanställs utifrån analysen, presenteras. 

Här återfinns svaret på våra forskningsfrågor. Vi för även en 

diskussion utifrån våra egna reflektioner under arbetets gång, 

presenterar studiens bidrag, ger förslag för fortsatt forskning och 

lämnar kritik av studien.  
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2. Vetenskaplig metod 

 

I det här kapitlet presenteras de vetenskapliga metoder som studien bygger på. Inom 

vetenskapen pratar man om epistemologi, som handlar om synen på kunskap, och ontologi, som 

handlar om synen på verkligheten. Båda dessa är väsentliga i fråga om hur man ser på 

vetenskapen. Vi presenterar dessutom den forskningsmetod och forskningsansats som studien 

baseras på. 

 

Vårt syfte är att göra en studie som beskriver revisor- och klientrelationens påverkan på den 

operativa självständigheten utifrån båda parternas subjektiva beskrivningar. Det finns 

forskning som visar att klienter har stora möjligheter att påverka revisorns effektivitet och 

förmåga att upptäcka felaktigheter (Guénin-Paracini, et al., 2015). Det, i sin tur, bygger på 

antagandet om att klienter har incitament att undvika samarbete och obstruera processen.  

 

Eftersom vi vill belysa den operativa självständigheten i Sverige har vi valt att studera 

relationen mellan revisorer och klienter från båda parternas perspektiv. Vi har gjort intervjuer 

med båda parter för att ta reda på hur relationen, samarbetet och samspelet mellan dem ser ut 

när de får berätta om sina egna upplevelser. Redovisningsansvariga är ofta de som träffar och 

samarbetar med revisorn, vilket har varit avgörande för vårt val av redovisningsansvariga som 

klientrepresentanter. 

 

2.1 Kunskapssyn 

 

Vi har utgått från den hermeneutiska traditionen, som lägger tyngdpunkt på förståelse istället 

för, som positivismen, fokusera på att förklara olika fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Vårt mål är att tolka innebörden bakom respondenternas svar (Wallén, 1996) för att skapa 

förståelse för vilka hinder som står i vägen för en effektiv revisionsprocess. Enligt Hartman 

(2004) krävs tolkning av individers beteende för att nå kunskap, men det krävs även kunskap 

för att kunna tolka det man ser.  

 

Inom hermeneutiken är tolkning centralt och för att tolka krävs förförståelse (Thurén, 2007).  

För att skaffa förståelse om revisorns roll och om hur relationen kan te sig mellan revisor och 

klient har vi gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar som behandlar dessa områden 

innan vi påbörjar våra intervjuer. Förförståelse är viktigt för att kunna sätta sig in i 
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respondenternas situation för att förstå hur de tänker och känner (Thurén, 2007). Eftersom vår 

studie behandlar svårigheter som revisorerna utsätts för, är det viktigt att vi sätter oss in i deras 

situation och förstår dem. Människor handlar efter hur de uppfattar verkligheten (Hartman, 

2004), därför anser vi att det är viktigt att utföra forskning där respondenternas egna berättelser 

tolkas. 

 

Inom hermeneutiken växlar man mellan att se del- och helhetsperspektiv, menar Wallén (1996). 

Det visar sig i vår studie genom att vi börjar med att tolka svaren i relation till övriga 

respondenter inom samma respondentgrupp, det vill säga att vi tolkar revisorernas svar skilda 

från klienternas svar. I vår diskussion och slutsats tolkar vi sedan svaren gemensamt för att få 

en bättre övergripande bild av de hinder och strategier som vi har kunnat identifiera. Även 

Hartman (2004) anger att individers och gruppers uppfattningar om sin situation står i relation 

till varandra inom hermeneutiken.  

 

Patel och Davidsson (2011) menar att man som hermeneutiker förstår andra människor genom 

det talade språket. Genom språket kan man tolka respondentens tankar och känslor. Det har 

därmed påverkat vårt val av forskningsmetod, men innan vi går in närmare på det presenterar 

vi vår verklighetssyn. 

 

2.2 Verklighetssyn 

 

Starrin och Svensson (1994) anger att det finns olika sätt att se på verkligheten. Antingen att 

allt som existerar är av materiell natur eller att allt är av icke-materiell natur (ibid.). Den 

hermeneutiska traditionen har en verklighetssyn som innebär att man ser samspelet mellan olika 

parter och de sammanhang i vilka de äger rum som avgörande för sociala egenskaper, denna 

ståndpunkt kallas socialkonstruktivism (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) innebär konstruktivismen att verkligheten är en konstruktion som alltid hade 

kunnat se annorlunda ut. Men verkligheten påverkas inte enbart på individuell nivå utan 

kollektiva storheter, som språk och institutionella strukturer, påverkar också (ibid.). I vårt fall 

är ett socialkonstruktivistiskt anslag högst aktuellt med tanke på att det är situationen mellan 

revisorn och klienten som är viktig och det är dessa parter, och de sammanhang i vilka de verkar, 

som påverkar situationen. Enligt Bryman och Bell (2011) används kvalitativ forskningsmetod 

vid forskning som har socialkonstruktivistisk verklighetssyn, det har därmed legat till grund för 

vårt val av forskningsmetod. 
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2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Kvalitativ forskning används ofta när inriktningen är ord och inte siffror (Bryman & Bell, 

2011). Hermeneutiker strävar efter förståelse och Hartman (2004) menar att uppfattningar inte 

kan mätas. Wallén (1996) skriver att kvalitativa studier kan göras när materialet inte kan mätas. 

Eftersom vi är intresserade av respondenternas upplevelser kommer vi att lägga fokus på att 

studera ord, eller så kallade mjukdata (Starrin & Svensson, 1994; Wallén, 1996). Därför 

kommer vi att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Även Justesen och Mik-Meyer (2011) 

anger att kvalitativa studier görs när forskare vill presentera en tolkning för att ge ökad 

förståelse. Utifrån uppsatsens syfte är kvalitativ metod därför ett självklart val. 

 

Valet av kvalitativ forskningsmetod kommer att påverka såväl insamling av material som 

bearbetning och analys (Olsson & Sörensen, 2007). Kvalitativ analys har som mål att identifiera 

okända eller mindre kända företeelser (Starrin & Svensson, 1994). Vårt mål är att studera den 

operativa självständigheten, med utgångspunkt från en fransk studie av Guénin-Paracini et al. 

(2015). Eftersom området är sparsamt utforskat är målet både att identifiera nya hinder och 

strategier samt att utforska tidigare studiers upptäckter mer.  

 

2.4 Forskningsansats 

 

Det finns olika sätt att betrakta förhållandet mellan teori och forskning, enligt Bryman och Bell 

(2013). En deduktiv ansats utformar hypoteser från redan befintlig teori, som sedan prövas. En 

induktiv ansats utgår från empirisk data som utvecklas till teori (ibid.) Vår empiriska studie 

bygger på den teoretiska referensram vi upprättat utifrån vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Till följd av att ämnet som vi har valt att studera, är sparsamt utforskat, håller vi öppet för att 

gå tillbaka och komplettera den teoretiska referensramen i efterhand, för att finna stöd till 

analysen av vårt empiriskt insamlade material. Vi har således valt en abduktiv ansats, en 

kombination av deduktion och induktion (Patel & Davidsson, 2011; Olsson & Sörensen, 2007). 

Patel och Davidsson (2011) menar att forskning som bygger på enskilda fall och därefter testas 

på nya fall för att utveckla teorin har en abduktiv ansats. I vårt fall har vi endast hittat en tidigare 

studie som behandlar den operativa självständigheten och vårt syfte är därför att göra vidare 

studier inom detta område. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I denna del presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Den inleds med en presentation av 

oberoendet. Vidare beskrivs den operativa självständigheten. Teoridelen bygger på tidigare 

forskning som handlar om en annan grund för revisorns oberoende. Vi har studerat den 

operativa självständigheten, de hinder som revisorer utsätts för samt olika strategier och 

praktiska möjligheter att, genom kontakt med klienten, förmå denne att samarbeta. Det bygger 

på antagandet om att klienten har incitament att undvika samarbete och obstruera processen 

(Guénin- Paracini, et al., 2015). När det gäller att övervinna hoten mot den operativa 

självständigheten behöver revisorn skapa en så god relation som möjligt till klienterna för att 

lyckas få dem att samarbeta (Ashforth, Harrison & Corley, 2008; Bamber & Iyer, 2007) 

 

3.1 Revisorns oberoende 

 

Begreppet revisorns oberoende har en lång historia och definitionen är fortfarande omtvistad 

(Fearnley, Beattie & Brandt, 2005; Hudaib & Haniffa, 2009) I början av 1900-talet användes 

begreppet oberoende i samband med revisorns lojalitet i revisionsarbetet. Det syftade till 

integritet, ärlighet och objektivitet, och att kunna utföra revisionen utan påverkan från klienten 

(Hudaib & Haniffa, 2009). En av de senaste tillkomna definitionerna av oberoendet kommer 

från Independence Standards Board (ISB, 2000) och lyder: ”freedom from those pressures and 

other factors that compromise, or can reasonably be expected to compromise, an auditors’ 

ability to make unbiased audit decisions” vilket kan översättas med ”förmågan att fatta beslut 

kräver frihet från påtryckningar och kompromisser” (Fearnley, et al., 2005, p. 45). 

 

Revisorns oberoende har varit väl omtalat i revisionslitteratur men studierna har oftast handlat 

om att mäta förhållandet mellan oberoende och andra variabler, som till exempel kvaliteten på 

revisionen. Studierna svarar därmed inte för förhållandet till det praktiska utförandet av en 

revision (Humphrey, 2008). Ett vanligt skäl till att revisorns oberoende minskar är när 

revisorerna börjar tjäna ekonomiska fördelar (Firth, 1997; Bazrman, et al., 1997; Moore, et 

al., 2006). Många studier av revisorns oberoende har handlat om ekonomiska incitament, 

såsom tillhandahållandet av icke revisionstjänster och dess hot mot revisorns oberoende 

(DeFond, Raghunandan & Subramanyam, 2002; Frankel,  Johnson & Nelson, 2002; Chung &  

 Kallapur, 2003; Ashbaugh, et al., 2003), eller om det sociala incitament som Bamber och Iyer 

(2007) studerar och som tar upp revisorns oberoende mot bakgrund av social identitetsteori. 
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Denna teori förutspår, enligt Bamber och Iyer (2007), att anställda i servicesektorn som har 

direkta interaktioner med klienter kommer att börja identifiera sig med sina klienter. Resultatet 

från studien tyder på att revisorernas sociala incitament spelar roll för revisionskvaliteten. De 

menar att revisorer som identifierar sig med klienten är mer benägna att agera till förmån för 

klienten (ibid.). En viktig aspekt att reflektera kring är revisorns nära bekantskap med klienten 

eftersom bekantskap, enligt ISB 2000, betraktas som ett av fem hot mot revisorns oberoende. 

Revisor-klientrelationer och oberoende har diskuterats mycket på grund av många 

uppmärksammade redovisningsskandaler (Kerler & Brandon, 2010; Hope & Langli, 2010). Det 

har därför varit viktigt att klargöra vilken typ av relation revisorer och klienter har och 

undersöka vilka potentiella effekter relationen har på revisorns oberoende och objektivitet 

(Herda & Lavelle, 2015). Sociala identiteter styr hur människor tycker och handlar, vilket i sin 

tur ökar sannolikheten för att en individ identifierar sig med en viss grupps värderingar och 

normer (Svanberg & Öhman, 2014; Herda & Lavelle, 2015).  

 

Vad beträffar tillhandahållandet av rådgivningstjänster har det, i vissa studier, visat sig öka 

revisionsbyråns ekonomiska beroende av klienten. Detta medför incitament för revisorn att 

agera på ett sätt som gynnar klienten och därmed anses oberoendet vara hotat (Ashbaugh, et al., 

2003). King (2002) belyser att hot mot revisorns oberoende även kan uppstå av icke 

ekonomiska krafter, såsom grupptillhörigheter. King (2002) föreslår vidare att revisionsbyråer 

bör skapa och upprätthålla en stark gruppsammanhållning i revisionsgruppen och uppmuntra 

revisorer att ansluta sig till, och stödja sig på branschorganisationer för att motverka dessa hot. 

För att vara effektiv och sparsam med tiden kan revisorer ibland dra nytta av pålitliga klienter. 

Revisorn får dock inte lita blint på den informationen då klienters trovärdighet är svår att avgöra 

på kort sikt (ibid.). Många studier har visat att fullständigt oberoende inte är praktiskt möjligt 

och varje försök att eliminera tvetydighet i lagstiftningen kommer att leda till uppkomst av nya 

oklarheter någon annanstans i regleringssystemet (Page & Spira, 2005). 

 

3.1.1 Den operativa självständigheten 

 

Det talas om två former av oberoende, organisatoriskt oberoende och operativ självständighet 

(Power, 1999; Jeppesen, 1998). Organisatoriskt oberoende handlar om självständigheten samt 

oberoendet hos den enskilde revisorn och yrket. Revisorn avgör och fattar beslut över vad som 

ska granskas, hur det ska granskas samt vilka slutsatser som ska tas, utan tryck eller påverkan 

från klienten (Jeppesen, 1998). Den operativa självständigheten handlar däremot om 
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revisionsprocessen och är kopplad till begreppet kompetens (Humphrey, et al., 2007; Power, 

1999) och revisorns förmåga att revidera självständigt, arbeta effektivt och hitta fel och 

avvikelser (Jeppesen, 1998; Power, 1999; Humphrey, et al., 2007).  

 

Systematiken av den operativa självständigheten behandlar revisorns beroende av information 

och inblick som levereras av klienten. Målet är därmed att se till att klienten inte kommer att 

vara i stånd att ändra revisorns vilja och förmåga att agera i enlighet med professionell standard 

(och framför allt att rapportera fel som upptäckts vid revisionen) (Jeppesen, 1998). Närmare 

bestämt förväntas revisorer vara självständiga och kunna besluta om rapporteringsstrategier 

utan påverkan från sina klienter (Cullinan, 2004). Ett av de största problemen som måste 

övervinnas för att öka självständigheten, är att lyckas komma åt de uppgifter, material och 

information som behövs för att utföra en revision (Jeppesen, 1998). Då revisorn ska uttala sig 

om riktigheten i de finansiella rapporterna måste tvivel kring revisorns självständighet 

undanröjas, annars kommer rapporterna att sakna tillförlitlighet och trovärdighet (Salehi, 2009). 

Revisorns oberoende, tillsammans med opartiskhet, självständighet och integritet, är en 

förutsättning för att revisorn ska vara objektiv (Van Der Plaats, 2000). Om det finns hot mot 

revisorns objektivitet kommer självständigheten att hotas (Ravas, 2012). Den operativa 

självständigheten kommer följaktligen äventyras om klienten motsätter sig revisorns krav på 

information och material som revisorn behöver (Guénin- Paracini, et al., 2015). Kopplingen blir 

tydlig, granskningen kommer inte att betraktas som objektiv när revisorn är beroende av 

klientens vilja att leverera den information som är nödvändig (Cullinan, 2004). 

 

3.2 Hinder för den operativa självständigheten  

 

Genom att agera i enlighet med lagen och under skydd av formella regler förutsätts revisorer 

vara i stånd att uppnå den operativa självständigheten (Power, 1999). Revisorer förväntas 

också besitta förmågan att upprätthålla en självständig hållning när de står inför påtryckningar 

från klienten (DeAngelo, 1981; Johnson, Khurana & Reynolds,  2002). Det visar sig dock att 

trots de ansträngningar som har gjorts för att garantera revisorns operativa självständighet, har 

effektiviteten påverkats negativt när klienten haft möjlighet att hindra revisorns tillgång till 

information och material. Även i befintlighet av juridiska och regulatoriska krav saknas 

rättsliga skyldigheter för sättet och skicket på hur handlingar som efterfrågas erhålls. Trots 

formella krav om att revisorn ska erbjudas arbetsplats finns det inga krav på hur arbetsplatsen 

ska var utformad eller hur nära redovisningsmaterial den ska vara placerad (Guénin- Paracini, 
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et al., 2015) Detta kan utgöra ett tryck som medför att revisorn blir förhindrad att hitta 

väsentliga felaktigheter (Jeppesen, 1998). Syftet med en revision är att säkra tilltron till den 

granskade verksamheten. För att kunna rapportera ett rättvist uttalande krävs det att revisionen 

utförts på ett självständigt, effektivt och oberoende sätt (Salehi, 2009; DeAngelo, 1981; 

Johnson, et al., 2002). 

 

Studien av Guénin-Paracini et al. (2015) har visat att klienter har många medel och möjligheter 

till sitt förfogande för att hindra revisorns åtkomst till information eller material som behövs, 

och att klienter har möjlighet att förhandla om sitt samarbete i revisionsprocessen (ibid.). Enligt 

forskarnas observationer och slutsatser kommer revisorns operativa självständighet aldrig att 

elimineras helt, oavsett hur mycket regler man inför (Gidden, 1984; Page & Spira, 2005). Detta 

på grund av svårigheten att, i detalj, beskriva hur dessa regler ska tillämpas (Guénin- Paracini, 

et al., 2015). IAASB (2012) kräver att klienter ska ge revisorn tillgång till både material och 

personer som revisorn behöver ställa frågor till. Page och Spira (2005) menar att för varje regel 

man inför behöver man införa en annan regel som, i detalj, beskriver hur den första regeln ska 

tillämpas. Detta innebär att en fungerande fullständig reglering verkar ouppnåeligt. I Gidden 

(1984) diskuteras ett sociologiskt argument som handlar om en princip som säger att varje 

försök som görs för att bestämma beteenden, genom att införa nya regler, kommer att 

misslyckas på grund av den oändliga avsaknaden av detaljer i regeln. 

 

3.2.1 Material 

 

Insamling av revisionsbevis är den största utmaningen revisorer utsätts för, till följd av alla 

möjligheter som klienter har att hindra dem, enligt Guénin-Paracini et al. (2015). För att 

revisorer skall kunna styrka trovärdigheten i de finansiella rapporterna behöver de ta stickprov 

från redovisningsmaterialet (Cullinan, 2004). Det förekommer att klienter kämpar emot och 

försöker förhandla eller manipulera revisorn när hen försöker samla sådana revisionsbevis 

(Guénin- Paracini, et al., 2015). De moment i revisionsuppdraget som skapar oro, leder till 

försämrad arbetsförmåga för revisorn. Revisorns känslor för specifika faktorer i uppdraget eller 

ett visst moment i arbetsuppgiften kan ha inverkan på omdömet och prestationsförmågan 

(Chung, et al., 2008).  

 

Allt material som skapats hos klienten under ett helt år ska granskas av revisorn på bara några 

veckor eller dagar. Därför har stora revisionsbyråer tagit fram arbetsmetoder för att 
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effektivisera revisionsprocessen (Braun, 2000; Banker, Chang & Natarajan, 2005). Revisorer 

är beroende av att snabbt få revisionsbevis eftersom de förväntas utföra revisionen på kort tid, 

för att uppfylla lönsamhetskraven som de ställs inför (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). 

Enligt FAR’s (2012) uttalande i etikfrågor ska klienter ge revisorn all information som hen 

behöver. Men även om det finns formella krav på att klienten ska tillhandahålla revisorn 

material finns det inte angivet i vilket skick materialet ska presenteras. Standarder som 

utfärdats av IAASB (2012) säger att klienten är skyldig att ge revisorn tillgång till all 

information som är nödvändig för att inhämta revisionsbevis (ibid.). Det är dock klienten som 

beslutar om innehållet, skicket och formen av inlämnat material och information (Öhman, 

Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). 

 

Klienter kan ha stor inverkan på tiden om de vill, genom att dröja lite extra med att lämna 

information eller att lämna informationen bit för bit (Guénin-Paracini, et al., 2015). En längre 

tidsåtgång för uppdraget utgör en stress för revisorn, vilket i sin tur leder till att förmågan att 

jobba effektivt minskar (Braun, 2000). Till följd av att klienten inte har någon skyldighet att 

leverera information i någon bestämd form utgör detta, enligt Guénin-Paracini et al. (2015), ett 

hinder för att revisorn ska få tiden att räcka till. Det finns inga påtalade krav på klienten att 

leverera material i en väl bearbetad form. Revisorn kan erhålla material som består av långa 

handskrivna listor som inte är summerade, vilket kräver längre bearbetningstid för revisorn. 

 

Crozier och Friedberg (1980) hävdar att i de fall där klienter är medvetna om marginalen av 

frihet och förhandling som de har, kan den marginalen komplicera revisorns tillgång till 

information och viktiga resurser, om klienten väljer att avstå eller undanhålla information på 

grund av tidsbrist.  

 

3.2.2 Arbetsyta  

 

I standarder, som utfärdats av IAASB (2012), kan man läsa att klienten är skyldig att ge revisorn 

tillgång till personer inom företaget från vilka revisorn finner det nödvändigt att inhämta 

revisionsbevis. Om revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver hen vara nära 

redovisningsansvariga i företaget (Guénin- Paracini, et al., 2015). Enligt formella regler i 

arbetsförhållanden ska klienten tillhandahålla revisionsgruppen ett utrymme för arbete 

(IAASB, 2012), men det finns inte beskrivet om exakt lokalisering eller utrustning av 

arbetsrummet. När revisorn blir tilldelad ett arbetsrum långt ifrån redovisningsmaterialet som 
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ska granskas och långt ifrån nyckelpersoner som revisorn behöver ställa frågor till, hindrar det 

revisorns spontana rörelse vilket gör det svårt att arbeta effektivt och komma åt de uppgifter 

som behövs (Guénin- Paracini, et al., 2015). Det blir också svårt för revisorn att bilda sig en 

uppfattning om organisationen i sin helhet (Geiger & Raghunandan, 2002), därmed blir 

placeringen av arbetsrummet ett hinder för den operativa självständigheten. När arbetsrummet 

är dåligt placerat leder det, enligt Guénin-Paracini et al. (2015), till att revisorn får tänka till 

både en och två gånger innan hen går för att söka upp klienten och ställa sina frågor, dels för 

att uppdraget är tidsbegränsat och dels för att revisorn har svårt att hitta den person som hen 

behöver ställa frågor till. I vissa fall har det lett till att revisorn undvikit att ställa kompletterande 

frågor eller begärt ytterligare material (ibid.). En revision är därför en komplex balansgång 

mellan förmåga och vilja (Malsch & Gendron, 2013). 

 

Ett annat hinder mot den operativa självständigheten är när klienten placerar revisorn i en 

bullrig miljö eller tilldelar revisorn arbetsrum i lokaler skilda från organisationen (Guénin- 

Paracini, et al., 2015). Dels för att det påverkar koncentrationen och dels för att det hindrar 

revisorn att kommunicera med andra gruppmedlemmar utan att känna sig bevakad (Babisch, 

2003). Även brist på hjälpmedel, verktyg och möbler som revisorn behöver utgör, enligt 

Guénin-Paracini et al. (2015), hinder mot den operativa självständigheten. Om det saknas 

Internet och telefon är det svårt för revisorn att konsultera eller kommunicera med både kollegor 

och klienter.  

 

3.2.3 Arbetsklimat 

 

Enligt IAASB (2012) ska klienten besvara frågor som revisorn ställer, men det finns inget 

föreskrivet om ton eller beteende som klienten ska svara med. Klientens påverkan på 

arbetsklimatet anses också vara ett hinder mot den operativa självständigheten (Guénin- 

Paracini, et al., 2015). För att motverka klientens påverkan behöver revisorn ha en självständig 

attityd (Firth, 1997; Hope & Langli, 2010). Guénin-Paracini et al. (2015) har visat att klienter 

ibland behandlar revisorn på ett opassande sätt. Revisorn kan utsättas för klienter som är 

oförskämda och ibland fientliga. Detta ger negativ påverkan på revisorns förmåga att arbeta 

effektivt (ibid.).  

 

Ett organisationsklimat som kännetecknas av elakhet kan leda till att personen ifråga blir 

olycklig på sitt arbete, vilket leder till minskad produktivitet (Andersson & Pearson, 1999). 
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Därmed blir rädslan för att få ett elakt svar från en klient, eller att känna sig mobbad eller 

stressad, ett hinder som minskar revisorns förmåga att hitta felaktigheter eller att vilja rapportera 

dem. Revisorn kan då fly istället för att gå in i kampen, för att skydda sig själv (Guénin- 

Paracini, H., Malsch, B. & Marche´- Paille´, A., 2014). Enligt Herda och Lavelle (2013) ökar 

engagemanget för klienten när revisorn upplever stöd från klienten och när hen behandlas 

rättvist. Bazrman (1997) hävdar att psykiska svårigheter i samarbetet mellan klient och revisor 

kan påverka revisorns bedömningar och därmed hota den operativa självständigheten. Även om 

revisorn vill göra sitt bästa för att placera de externa användarnas intressen framför klientens 

och trots revisorers goda avsikt med att upprätthålla objektivitet, kan de vara oförmögna att lösa 

kognitiv eller psykisk partiskhet som de omedvetet kan utsättas för av klienter. Således kommer 

det finnas incitament för att revisorer omedvetet kommer att tveka på att ta itu med en otrevlig 

klient, vilket kan leda till att de omedvetet underordnar sitt omdöme på grund av kognitiva 

begränsningar (begränsningar i uppfattningsförmåga)(ibid.).  

 

3.3 Strategier för att öka den operativa självständigheten 

 

Fontaine och Pilote (2012) anger att relationen mellan revisorn och klienten är ett 

trepartsförhållande. Revisorn vill ha en bra relation till klienten för att underlätta samarbetet 

och därmed öka den operativa självständigheten, men revisionen är en viktig funktion för 

intressenter och där blir det viktigt att revisorn är oberoende av klienten (ibid.). Då det finns 

krav på strikt professionella relationer mellan revisorer och klienter (Beattie, Fearnley & 

Brandt, 2001; Ravas, 2012; Herda & Lavelle, 2015), blir det en utmaning för revisorer att vara 

oberoende samtidigt som de ska främja en god relation. Detta skapar en utmanande balans för 

revisorer att hålla (Fontaine & Pilote, 2012). När lagstiftningen inte har bidragit till någon 

lösning på problemet, har revisorer använt sig av olika strategier för att uppnå den operativa 

självständigheten och få klienter att vilja samarbeta (Guénin- Paracini, et al., 2015).  

 

3.3.1 Att skapa en god relation 

 

Samarbetet mellan revisorn och klienten är av stor vikt för att revisionsprocessen ska lyckas. 

Revisorn måste samarbeta med klienten mot målet att granska de finansiella rapporterna (Herda 

& Lavelle, 2015). För att revisorn ska ha möjlighet att utföra sin revision på ett tillförlitligt sätt 

och lyckas lösa problem som uppstår i processen krävs att både revisorn och klienten förstår 

varandras roller och skapar ett bra samarbete (Beattie, Brandt & Fearnley, 2000). 
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När klienten upplever att hen får nytta och inte känner sig hotad att få anmärkningar från 

revisorn kommer förhållandet till revisorn bli mer vänskapligt. Detta är till nytta för både 

revisorn och klienten (Herda & Lavelle, 2013). Ett vänskapligt förhållande mellan revisorn och 

klienten kan, enligt Kerler och Brandon (2010), medföra att revisorn blir mer villig att acceptera 

förslag från klienten om att tillämpa vissa redovisningsprinciper eller vissa 

redovisningsmetoder även om revisorn inte håller med helt, så länge det sker inom ramen för 

god redovisnings- och revisionssed (ibid.). Mer erfarna revisorer är mindre benägna, än de med 

mindre erfarenhet, att samtycka till klienters föreslagna åtgärder (Svanberg & Öhman, 2014). 

Rennie, Kopp och Lemon. (2014) menar att om revisorn hävdar sin självständighet för att skapa 

hög kvalitet på sitt uttalande kan det innebära att relationen revisor - klient kommer att 

försämras. Detta beror på revisorernas etiska regler som tvingar dem att avslöja felaktigheter 

och brister i de finansiella rapporterna oavsett om klienten instämmer eller inte (ibid.). 

Samtidigt menar Ashforth et al. (2008) att en bra relation med klienten kan öka revisorns 

självständighet. 

 

3.3.2 Skapande av samspel och förtroende 

 

Guénin-Paracini et al. (2015) vill skapa förståelse för samspelet mellan revisor och klient när 

revisorn betraktas som en reglerad enhet (ibid.). Det finns revisorer som beter sig som konsulter 

och har en vänlig inställning och andra revisorer som beter sig som poliser och är reserverade 

och använder sig av en legalistisk strategi (Parker & Nielsen, 2011). Med anledning av de 

institutionella åtgärderna för att säkra revisorers operativa självständighet, kan revisorer 

uppfattas som poliser. När revisorer kommer in i en organisation för första gången, är de 

vanligtvis medvetna om att klienten inte har så mycket tycke för dem. I allmänhet tenderar 

klienter att misstro revisorer de inte känner (Guénin- Paracini, et al., 2015). 

 

När revisorer träffar klienter för första gången märker de, enligt Power (1999), en tydligt 

defensiv hållning från klienternas sida. De är rädda för att behöva ta itu med personer som kan 

vara kyliga och krävande. Detta beror på att klienten uppfattar revisorns roll som att hitta fel. 

Revisorn bör ändra den bilden så snart som möjligt. Om inte revisorn lyckas ändra den negativa 

bilden som klienten har, och visa att hen inte är krävande och kylig, kommer klienten att 

försvåra revisorns arbete genom att ha en dålig attityd, låta revisorn vänta länge på svar och 

använda sig av manipulationsmetoder (ibid.). Som revisor måste man därför börja med att skapa 
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ett förtroende hos klienten och få dem införstådda med att samarbete är det effektivaste sättet 

för båda parterna (Guénin- Paracini, et al., 2015).  

 

3.3.3 Artighet och trevligt bemötande 

 

Att utveckla bra relationer med sina klienter är en viktig del av revisionsprocessen för de flesta 

revisorer. För att lyckas med det, strävar revisorerna efter att vara vänliga och artiga, speciellt 

när de kommer till en ny klient (Guénin- Paracini, et al., 2015). Med andra ord, försöker de 

fungera som konsulter med en vänlig, underlättande strategi (Parker & Nielsen, 2011). Eftersom 

klienter inte alltid är glada över att träffa revisorn är det viktigt att hen inte beter sig på ett sätt 

som kan uppfattas ohövligt (Guénin- Paracini, et al., 2015). Revisorer behöver tänka på hyfs 

och vänlighet och att hålla låg profil, för att undvika att hamna i konflikt med klienter som 

ogillar revisorns intrång (Power, 1999), vilket i sin tur kan leda till att klienten vill försvåra 

samarbetet (Guénin- Paracini, et al., 2015). I studien av Guénin-Paracini et al. (2015) hade 

yngre revisorer som mål att vinna klienternas hjärta genom att utveckla goda relationer, för att 

underlätta sin revisionsprocess och öka effektiviteten.  

 

Om revisorer håller sig till denna grundläggande regel, försiktighet och låg profil, kommer 

klienter att betrakta dem med mindre misstro (Guénin- Paracini, et al., 2015). Det är nödvändigt 

att utveckla goda relationer för att nå information och öka chanserna att upptäcka felaktigheter 

(Richard, 2006). Men att hålla en låg profil och vara försiktig i början kan kräva mer tidsåtgång 

för uppdraget. Detta blir paradoxalt då en viktig förutsättning för att revisorer ska uppnå 

operativ självständighet är att kunna få information som behövs, i rimlig tid (Guénin- Paracini, 

et al., 2015). 

 

Power (2003, refererad i Guénin-Paracini, et al., 2015) diskuterar det kognitiva psykologiska 

synsättet som dominerar inom revisionsforskningen (ibid.). Sannolikheten att en revisor 

kommer upptäcka fel eller avvikelser beror på revisorns tekniska kompetens, de 

granskningsåtgärder som används på en given revision och omfattningen av provtagningen 

(DeAngelo, 1981), vilket innebär omfattningen av materialet som samlas in och granskas 

(Guénin- Paracini, et al., 2015). Revisorer måste kunna reglera sitt ”känslomässiga utseende” 

genom ”ansiktsmask” för att öka chansen att klienter samarbetar och därmed öka sin förmåga 

att upptäcka väsentliga felaktigheter (Guénin- Paracini, et al., 2015, p. 226). 
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3.3.4 Förhandling som strategi 

 

Guénin-Paracini et al. (2015) anger att den rådande konceptualiseringen av samarbetet mellan 

revisorer och klienter under lång tid har studerats utifrån förutsättningen att klienter lämnar en 

nästan komplett uppsättning av finansiella uttalanden till revisorn strax efter utgången av 

rapportperioden (ibid.). Vissa forskare menar att samarbetet mellan revisorer och klienter börjar 

tidigare än den tidpunkt då redovisningsansvarig lämnar rapporterna, och pekar på att 

förhandlingar i revision endast bör ske när ett bokföringsfel är funnet (Gibbins, McCracken & 

Salterio, 2010; Salterio, 2012). Förhandling som påbörjas innan inlämning av rapporter och 

material, accepteras av revisorer för att kunna lösa konflikter genom justeringar i 

redovisningsrapporterna (Wright & Wright, 1997).  

 

Resultat från tidigare forskning har visat att det är klienten som definierar relation och roller. 

Klienters inställning gällande relationen anses vara ”proaktiv” eller ”reaktiv”. Proaktiv 

relationsinställning innebär att klienten inleder överläggningar med revisorn före avslutande av 

rapporterna eller förhandlar om bearbetning av upplysningar. Reaktiv relationsinställning är när 

klienten ser de finansiella rapporterna som ”deras” och inte vill samråda med revisorn. Detta 

tillvägagångssätt resulterar i att revisorn inte kan identifiera frågor förrän sent i revisionen på 

grund av klientens starka förbund till sin position, som gör förhandlingarna svårare (Gibbins, 

et al., 2010). Det resultat som Guénin-Paracini et al. (2015) visar i sin forskning har varit att 

förhandlingar sker så snart revisionsuppdraget börjat, alltså tecken på en reaktiv inställning.  

 

Förhandling mellan revisorer och klienter över en redovisningsfråga sker oftast på grund av 

något som revisorn eller klienten vill flagga, eller till följd av förändringar i lagar, som till 

exempel en ny standard (Salterio, 2012). Konflikt mellan klienter och revisorer kan uppstå när 

parterna inte är överens om värderingen av en viss post i de finansiella rapporterna (tillgång, 

skuld, intäkt eller kostnad). Detta sker när klienten och revisorn vill visa olika värden. När 

klienten vill visa en bättre bild av sina finansiella rapporter finns det incitament att ge 

rapporterna högre värden än vad de borde ha. Om värden som revisorn inte står upp för 

rapporteras anses revisorns yttrande bli okvalificerat (Zhang, 1999). När revisorn inte 

godkänner dessa värden kommer klienten att införa sanktioner mot revisorn (Favere-Marchesi, 

2000). Till exempel kan klienten ändra revisorns arbetsförhållanden i framtida uppdrag, göra 

det svårare för hen att uppnå sin operativa självständighet eller avsätta revisorn (Zhang, 1999).   
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Rennie et al. (2014) menar att revisorn inte kan förvänta sig att lyckas med både bra relation till 

klienten och med att leverera ett självständigt och trovärdigt uttalande om de finansiella 

rapporterna. Det innebär att om revisorn hävdar sin självständighet för att skapa hög kvalitet i 

sitt uttalande kan revisor - klientrelationen bli lidande. Revisorers etiska regler tvingar dem att 

avslöja felaktigheter och brister i de finansiella rapporterna oavsett om klienten instämmer eller 

inte. Vilket gör att revisorn kan lockas att gå emot sin självständighet för att inte riskera att bli 

ersatt av någon annan revisor (ibid.). Förhandlingar mellan parterna är vanligt. Revisorer 

tvingas ofta att välja förhandlingstaktik. Det innebär att någon av parterna måste anpassa sig 

till den andra och acceptera dennes syn kring hur redovisningen ska utformas. Detta i sin tur 

medför att den ena är bättre på att förhandla än den andra (Gibbins, Salterio & Webb, 2001). 

En revisor skulle få mycket nytta av utbildning inom förhandlingsteknik. Revisorn skulle lättare 

kunna övertala klienten att rätta felaktigheter eller korrigera tvivelaktiga saker samtidigt som 

de behåller det goda samarbetet för framtiden (Nelson, 2009). 

 

3.3.5 Revisorns sociala kompetens 

 

Många studier som berör revisorns kompetens har fokuserat på revisionsmetoder och revisorers 

mentala processer, och förmågan att upptäcka felaktigheter betraktades som en rent teknisk och 

kognitiv fråga som är orelaterad till revisorns uppträdande (Humphrey, 2008; Power, 1999; 

Salterio, 2012). Richard (2006) definierar revisorns kompetens ur den personliga aspekten som 

handlar om revisorns förmåga att skapa bra relationer. DeAngelo (1981) menar att både 

kompetens och självständighet krävs för att kunna hitta felaktigheter och påpeka brister (ibid.). 

Därför måste revisorn ha tillräckliga kunskaper, kvalifikationer och fungera bra i en 

revisionsgrupp. Det finns också den operativa definitionen av revisorns kompetens, i den 

dominerar utvärdering av revisionskvaliteten. En socialt kompetent revisor har en förmåga att 

utveckla goda relationer till revisionsobjekten. Detta är en professionell strategi som är 

nödvändig för ett aktivt samarbete med klienten (Guénin- Paracini, et al., 2015), för att snabbt 

få information och därmed maximera chanserna att hitta väsentliga felaktigheter (Richard, 

2006). 

 

När det gäller revisorns sociala kompetens för att öka samarbetet med klienten är det, enligt 

Guénin-Paracini et al. (2015), viktigt att klienten känner att revisorn och revisionen kommer att 

gynna dem, istället för att enbart vara en felkälla. För att klienten ska vilja samarbeta måste 

revisorn visa att hen vill hjälpa klienten, inte stjälpa. Att vara proaktiv och erbjuda klienten 
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professionella tjänster genom tillhandahållandet av ett antal användbara tjänster är en bra 

strategi för att övervinna hinder och uppnå den operativa självständigheten. Det kan ske genom 

att fråga klienten om deras förväntningar på revisionen, och om det finns något särskilt område 

som klienten undrar över eller behöver hjälp med (ibid.). Detta leder till stimulans av deras 

reflektion och gynnar samarbetet mellan parterna (Richard, 2006). Revisorers ansträngning för 

att vara till hjälp för klienter kan dock utsätta dem för en form av frivilligt slaveri, vilket kan 

leda till att revisorerna ibland måste kompromissa om självständigheten (Anderson-Gough, 

Grey & Robson, 2000). 

 

Revisorns sociala kompetens är också viktig vid rapportering och förhandling om korrigering 

av upptäckta fel. Revisorns kompetens syns i revisionsarbetet. Ju högre revisorns kompetens 

är, desto högre är troligheten att fel och avvikelser kommer att upptäckas (Favere-Marchesi, 

2000). Identifiering av avvikelse eller fel är ofta en källa till tillfredsställelse för revisorn, men 

kan irritera klienten. Därför är revisorns sociala kompetens viktig även efter att denne har fått 

information som möjliggjort att fel upptäckts (Guénin- Paracini, et al., 2015). Sannolikheten att 

upptäcka fel eller avvikelse är en fråga om revisorns kompetens, medan sannolikheten att 

rapportera fel eller avvikelse beror på revisorns självständighet och hens villighet att möta 

trycket från klienterna (Piot & Janin, 2007). 

 

Revisorn måste se till att klienten även i framtiden ger den information som behövs. Att 

rapportera fel eller avvikelse till klienten är därför mycket känsligt och kräver professionalitet. 

Det är viktigt att kommunicera direkt och privat med klienten när ett fel upptäcks (Guénin- 

Paracini, et al., 2015). För att upptäcka fel och avvikelser behöver revisorer vara självständiga 

och oberoende i sin yrkesroll samt ha en tillräckligt hög nivå av tekniskt kunnande och 

kompetens (DeAngelo, 1981; Johnson, et al., 2002) men revisorers sociala kompetens är viktig 

för hur de rapporterar avvikelser (Favere-Marchesi, 2000). Om klienter blir irriterade blir det, 

enligt Guénin-Paracini et al. (2015), svårt för dem att förstå avvikelsen eller felet som upptäckts. 

Det blir inte heller aktuellt att förstå att revisorns upptäckt av fel är en del av hens jobb.  

 

En professionell revisor ska förklara felet eller avvikelsen tydligt, på ett sätt som får klienter att 

uppleva det som hjälp istället för att uppleva det som en anmärkning. Om klienter är övertygade 

om att revisorn är trevlig blir de mer villiga att samarbeta och kommer att vara mer benägna att 

acceptera olikheter i åsikter och vilja rätta de fel som upptäcks. Klienter blir dessutom mindre 

benägna att hindra revisionsuppdraget under följande år (Guénin- Paracini, et al., 2015). För att 
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lyckas måste revisorn hantera en balansgång mellan att tjäna intressenterna och att tjäna 

klienterna, det innebär en hög grad av komplexitet och osäkerhet (Gendron, 2002; Malsch & 

Gendron, 2013). 

 

3.3.6 Förberedelse 

 

Planering är en del av revisionsprocessen och består av att planera revisionen genom att samla 

in material som kan göra arbetet mer effektivt (Broberg, 2013). Processen med revision börjar 

genom att revisorn anpassar sig till klientens arbetsschema. Revisorn föreslår datum som passar 

klienten. Frågorna som ska ställas förbereds i förväg för att säkerställa att möten blir så korta 

som möjligt (Guénin- Paracini, et al., 2015). I en studie av Braun (2000) visade det sig att 

revisorer som inte hade tillgång till beslutshjälpmedel, såsom anteckningar från tidigare års 

revision eller samråd med kollegor, inte kunde uppmärksamma viktiga felaktigheter och brister 

som de revisorer som hade tillgång till beslutshjälpmedel.  

 

Även bristen på kunskap om klienten kan försämra revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter 

(Johnson, et al., 2002). Därför går revisorn i början av ett uppdrag igenom speciella och 

specifika förutsättningar för att lära sig mer om företaget (Geiger & Raghunandan, 2002). 

Revisorer undersöker tidigare revisionsrapporter och förlitar sig på förklaringar som deras 

kollegor gjort året tidigare för att identifiera olika områden som behöver granskas (Braun, 

2000). Detta bidrar till att klienten blir mindre besvärad genom att inte behöva upprepa det som 

anses vara känt. Det ökar dessutom chansen till att frågorna som ställs är mer exakta och 

relevanta. Genom förberedelse ökar också revisorns chans att förstå svaren som erhålls från 

klienten. Därigenom kan revisorn minska risken att verka inkompetent, och vinna bättre 

förtroende genom att visa sig insatt i tidigare revision och ha kunskap om företaget (Guénin- 

Paracini, et al., 2015). 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen har diskuterat olika hinder som kan påverka revisorers operativa 

självständighet och olika strategier som revisorer använder sig av för att uppnå den operativa 

självständigheten.  
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Figuren nedan sammanfattar den teoretiska referensramen och visar de olika delar som vi 

kommer att undersöka och analysera i vår studie. 

 

 

Figur 1: Teoretisk referensram. Egen konstruktion 
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4. Empirisk metod  
 

I detta kapitel presenteras de metoder som ligger till grund för insamling av vårt empiriska 

material. Vi presenterar tillvägagångssätt, val av respondenter och förberedelser inför 

intervjuerna. Vi avslutar med att diskutera vår forskningskvalitet och källkritik. 

 

4.1 Litteratursökning  

 

I september 2015 inledde vi litteraturgenomgången genom att läsa vetenskapliga artiklar och 

litteratur som diskuterar vårt valda problemområde, revisorns operativa självständighet. De 

vetenskapliga artiklar vi har använt oss av är studier som, i huvudsak, genomförts i andra länder. 

Biblioteket på Högskolan i Gävle har guidat oss i ett flertal sökmotorer, för att hitta artiklar och 

tidigare forskning, som vi använt oss av. Några av de sökmotorerna är Google Scholar, 

Academic Search Elite, Emerald och Scopus. Exempel på sökord som vi använt för att hitta 

viktiga artiklar är Audit, independence, auditor-client och objectivity. Till en början läste vi 

artiklar och litteratur som behandlar revisorns roll, och relationen till klienterna, mer 

övergripande för att få bättre förståelse. Därefter kunde vi söka mer fokuserat på roller och vad 

som krävs av respektive part under en revisionsprocess. Slutligen har vårt fokus varit att studera 

den operativa självständigheten djupare.  

 

Vi har gått igenom ett flertal artiklar för att skapa studiens teoretiska referensram. Att använda 

sig av vetenskapliga artiklar skapar en högre trovärdighet och tillförlitlighet, vi har därför 

använt oss av en stor del vetenskapliga artiklar i vår teoretiska referensram. Samtliga artiklar 

som vi har studerat har varit Peer Review artiklar, vilket förstärker studiens trovärdighet. Vi har 

även tagit hänsyn till publiceringsdatum och valt artiklar som har publicerats under 2000-talet, 

för att inte riskera att informationen är inaktuell. Enstaka artiklar har publicerats tidigare men i 

de fallen har vi undersökt att innehållet fortfarande anses relevant. En liten del av informationen 

stöds av böcker, exempel Power (1999) då vi bedömde källan som tillförlitlig eftersom flera 

granskade vetenskapliga artiklar har refererat till den. I enstaka fall, där vi har ansett vara av 

vikt, har vi refererat till lagar, förordningar, rekommendationer och föreskrifter från 

branschorganisationer och oberoende standardiseringsorgan, som exempel Revisorslagen, FAR 

och IAASB. Kurslitteraturen som använts har varit stöd för uppsatsens struktur, 

forskningsdesign och framförallt uppsatsens metodik. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standards_body&usg=ALkJrhgynUNhyRRDYGJOyckkH1pnsSENAQ
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4.2 Datainsamlingsmetod  

 

Vi undersöker en annan grund för oberoende, än vad som är vanligt förekommande. Vi studerar 

den operativa självständigheten där det bland annat handlar om de praktiska möjligheterna att, 

genom kontakt med klienten, förmå denne att samarbeta. Det bygger i sin tur på antagandet om 

att klienten har incitament att undvika samarbete och obstruera processen. Vår undersökning 

bygger på fem revisorers och fem klienters subjektiva berättelser om faktorer som påverkar den 

operativa självständigheten.  

 

I slutet av oktober 2015 var vi redo att påbörja vår datainsamling. Vi valde att genomföra en 

kvalitativ studie då det möjliggör för oss, att tolka och förstå hur klienter och revisorer upplever 

olika fenomen och situationer. Inom kvalitativ forskning är det vanligt med personliga 

intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att göra intervjuer för att det kan ge oss en djupare 

bild av hur revisorer och klienter upplever den operativa självständigheten. Som 

datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade fokusintervjuer då analysen blir lättare när 

intervjuerna innehåller strukturer och gränser. Vårt empiriska material består av primärdata, 

vilket innebär att vi har samlat in informationen själva, genom intervjuer.  

 

4.3 Intervjuform och intervjuguide   

 

Kvalitativa intervjuer kan se olika ut. Bryman och Bell (2011) skriver att utformningen av 

intervjun avgör om de är ostrukturerade och semistrukturerade. Ostrukturerade intervjuer är 

väldigt fria och liknar mer ett vanligt samtal, medan semistrukturerade intervjuer utgår ifrån ett 

fåtal frågor utformade i en intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer för att vi ville lägga fokus på hur respondenterna upplever 

samarbetet mellan revisorer och klienter. Det kan ge oss en djupare förståelse av respondenterna 

(Patel & Davidsson, 2011). För att säkra att respondenterna berörde de ämnen vi önskade utgick 

vi från en intervjuguide men lämnade möjlighet för fria svar och arbetade aktivt med 

följdfrågor. Fokusintervju innebär, enligt Bryman och Bell (2011), att intervjun fokuserar på ett 

begränsat område, i vårt fall den operativa självständigheten. 

 

Intervjuer bygger på respondentens vilja att delta och svara på frågor. För att motivera dem 

utformade vi ett introduktionsbrev som förklarade syftet med vår studie samt varför vi har valt 

att kontakta respondenten. Vi utlovade även att all information behandlas konfidentiellt, vilket 
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innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras (Bryman & Bell, 2011). Vi har därför 

valt att benämna respondenterna med revisor A-E och klient 1-5. 

 

För att kunna bearbeta det empiriska materialet krävs det att man för anteckningar i samband 

med intervjun eller försöker minnas och skriva ner svaren direkt efter intervjun, det är dock 

ofrånkomligt att gå miste om en del information. För att slippa stressen med att föra 

anteckningar eller försöka memorera svaren har vi valt att spela in våra intervjuer. Det finns 

både för- och nackdelar med inspelning av intervjuer. De huvudsakliga nackdelarna är att 

transkribering blir väldigt tidskrävande och att intervjupersonen kan känna sig hämmad 

(Bryman & Bell, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Vi ansåg dock att fördelarna vägde tyngre, 

då konfidentialiteten bidrar till att respondenterna känner sig mindre hämmade. Inspelningarna 

har gett oss möjlighet att fokusera mer på intervjuerna och aktivt kunna ställa följdfrågor för att 

nå den information vi önskade. Det har även möjliggjort för oss att, i efterhand, kunna lyssna 

på intervjuerna flera gånger.  

 

Respondenterna har själva valt plats för intervjun. Åtta av tio intervjuer har skett på deras 

ordinarie arbetsplats, två av intervjuerna har skett på offentliga platser. Under mötet med 

respondenterna har vi noga följt de etiska regler som framgår i Bryman och Bell (2013): 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, informationskravet, samtyckekravet och 

nyttjandekravet. Vi har informerat våra respondenter om syftet med vår undersökning, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar. Vi har även berättat om 

de moment som ingår i undersökningen och vad undersökningen kan bidra med. De uppgifter 

som vi har samlat in har vi endast använt för vårt forskningsändamål. Vi har informerat våra 

respondenter om hur vi ska använda uppgifterna och att vår uppsats kommer publiceras och 

vara tillgänglig. 

 

Intervjuguiden som vi har utformat, utifrån vår teoretiska referensram, består av övergripande 

öppna frågeställningar. Öppna frågor ger respondenterna stor möjlighet att påverka svaret och 

intervjun (Gillham, 2005). Eftersom vi är två personer som genomför intervjuerna och vi 

förväntas ställa samma frågor till alla respondenterna (Gillham, 2005), anser vi att guiden är ett 

viktigt hjälpmedel. Vår guide för intervju av revisorerna består av 12 frågor, medan guiden för 

intervju av klienterna består av 10 frågor, som följs av exempel på följdfrågor. I de fall 

respondenterna inte behandlat ämnet för följdfrågorna i sitt svar har vi använt dessa för att 

formulera följdfrågor som passar in i varje enskild intervju. Frågorna handlar bland annat om 
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olika hinder som revisorn kan utsättas för och de strategier som används för att motverka dessa 

hinder. Vi ställde även frågor som berör sättet att samla in material till revisorn, skicket på 

materialet och hur detta påverkar revisorers operativa självständighet. Syftet med frågorna som 

vi utformat var att undersöka om det finns ytterligare hinder för den operativa självständigheten. 

Syftet är också att undersöka om det finns ytterligare strategier för att uppnå den operativa 

självständigheten, förutom de som vi angivit i den teoretiska referensramen. Frågorna 

presenteras i bilaga 1. 

 

4.4 Dataanalys 

 

Vi har valt att spela in intervjuerna. Vi har sedan transkriberat och bearbetat materialet genom 

att sortera svaren under förutbestämda teman, material, arbetsplats, arbetsklimat och 

strategier. Materialet under varje tema har studerats för att finna likheter eller skillnader mellan 

respondenterna. Eftersom vårt empiriska material består av intervjuer från två skilda 

yrkesgrupper, har vi först bearbetat svaren i respektive yrkesgrupp för att jämföra dem och dra 

slutsatser. I analysen har vi dessutom ställt vårt empiriska material mot den teoretiska 

referensramen för att undersöka om det empiriska materialet bekräftar eller ställer sig emot 

tidigare forskning. Vi kommer att reflektera över de delar som vi har funnit i studien och som 

vi anser är viktiga att lyfta fram. 

 

4.5 Urval  

 

Vi strävar efter att få en noggrann och ingående beskrivning av ämnet vi studerar. Därför har 

det varit viktigt för oss att urvalet grundas på personer som har mycket att berätta inom området. 

Vi har, till följd av tids- och kostnadsaspekter, intervjuat fem revisorer och fem 

redovisningsansvariga (klienter). För att hitta respondenter utgick vi från ett strategiskt urval. 

Ett strategiskt urval går ut på att empiriska data ska belysa studiens problemformulering, och 

att man väljer respondenter som kan vara till nytta för ämnet som behandlas för att nå en 

helhetsförståelse (Alvehus, 2013). Vi har därför utgått ifrån vår problemformulering och vårt 

syfte och sökt respondenter som har mycket kunskap och kan ge svar på de frågor vi har för 

avsikt att studera. Respondenternas kön och ålder anser vi inte påverkar vår studie och därför 

har det inte varit relevant för oss. För att få god spridning på respondenterna har vi medvetet 

valt att intervjua revisorer från både små och stora revisionsbyråer. I valet av klienter handlar 
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det då istället om klienter som anlitar stora revisionsbyråer och klienter som anlitar mindre 

revisionsbyråer.  

 

Vår urvalsram var således väldigt stor, men på grund av kostnadsfrågor valde vi att söka 

respondenter som fanns nära oss geografiskt. Det geografiska området begränsades till 

kommunerna Timrå, Sundsvall och Norrköping. För att slutligen få fram respondenterna utgick 

vi från vad Trost (2010) menar är ett bekvämlighetsurval. Vi skickade mail till 36 personer och 

fick respons från 10 av dem. Vi valde att intervjua de som ställde upp. Vi kontaktade 

respondenterna via telefon och bokade tid för intervjun. En presentation av studien och en 

intervjuguide mailades sedan till respondenterna, för att de skulle vara förberedda och därmed 

kunna ge oss bättre svar. 

 

4.6 Pilotstudie 

 

Efter bearbetning av intervjuguiderna bestämde vi oss för att prova dessa på två respondenter. 

Detta är för att kontrollera att vi med hjälp av guiderna fick ut den information som vi önskade. 

Vår pilotstudie bestod därför av intervjuer med två redovisningskonsulter. Respondenterna 

hade inga anmärkningar på våra frågeställningar och ansåg att frågorna var lätta att förstå och 

besvara. Utifrån pilotstudien kände vi dock behov av ytterligare följdfrågor för att få svar på 

frågor som annars inte hade besvarats. Genom att testa våra frågor kände vi oss säkrare på att 

få fram ett bra empiriskt material från våra intervjuer (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.7 Kvalitetskriterier 

 

Validitet och reliabilitet används ofta för att kontrollera kvaliteten i kvantitativa studier, men 

de anses inte lika användbara inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Vilka kriterier 

som istället ska användas finns det skilda meningar om. Pedagogen Staffan Larsson (refererad 

i Starrin & Svensson, 1994) menar att det viktigaste är att reflektera och öppet diskutera 

kvaliteten. Vi har därför valt att diskutera kvaliteten i vårt arbete utifrån både Larsson (refererad 

i Starrin & Svensson, 1994) samt Justesen och Mik-Meyers (2011) kriterier. 

 

Larsson (refererad i Starrin & Svensson, 1994) menar att en uppsats bör hantera formalia på ett 

rimligt sätt. Inför och under vår studie har vi därför läst en stor mängd metodlitteratur, dels hur 

man skriver en uppsats men även specifik litteratur om kvalitativ forskning och kvalitativa 
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intervjuer. Larsson (refererad i Starrin & Svensson, 1994) anger vidare att forskningen ska vara 

styrd av problemfrågan samt uppvisa en god etik. I vår uppsats återkommer vi kontinuerligt till 

problemformuleringen och syftet, vilket visar att alla delar är styrda av dessa.  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) tar istället upp koherens och konsistens som alternativa 

kvalitetskriterier. Koherens innebär att alla delar i studien ska ha ett sammanhang, såväl 

problemformulering som teoretiskt resonemang och metodval. Koherensen innebär således att 

forskarna inte får motsäga sig själv genom sina val. Konsistensen handlar om att begrepp och 

metoder ska användas på ett liknande sätt genom hela arbetet, vilket även kopplas till precision 

som innebär att begreppen ska vara väl definierade (ibid.). Vi har diskuterat kring olika 

metodval som passar bäst för vårt syfte och som gör vår studie så tillförlitlig som möjligt. Vi 

har även tidigt i uppsatsen definierat olika begrepp som är av stor vikt i studien. Vidare menar 

Justesen och Mik-Meyer (2011) att transparenskriteriet är viktigt. Det innebär att alla val ska 

vara klart uttalade och väl motiverade. Vi har i både kapitel 2 och kapitel 4 presenterat våra val 

och motiverat dem tydligt.  

 

Vikt ska även läggas vid de kvantitetskrav som anges i utbildningssammanhang (Larsson, 

refererad i Starrin & Svensson, 1994). Med mer än femtio vetenskapliga artiklar som grund i 

vår teoretiska referensram och tio genomförda kvalitativa intervjuer har vi uppnått de krav som 

Högskolan i Gävle ställer på kvantiteten i vår uppsats.  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar även att kvaliteten kan diskuteras utifrån övertygande, 

relevans och intresse. Det innebär att en undersökning som bidrar med relevant och intressant 

kunskap till den tänka målgruppen anses hålla hög kvalitet (ibid.). Eftersom den operativa 

självständigheten är sparsamt utforskad anser vi att studien ger nödvändig och relevant 

information till både revisorer och klienter. Respondenterna har visat ett stort intresse för vår 

studie. Många av dem har blivit överraskade över valet av ämne då de inte tidigare kommit i 

kontakt med detta. Men de menar att det är ett intressant ämne som påverkar dem alla i 

yrkeslivet.  

4.8 Källkritik  

 

De slutsatser som vi har dragit kan ifrågasättas då antalet respondenter inom detta arbetets ram, 

av nödvändighet, är begränsat. Det finns dessutom en risk med en kvalitativ metod, när man 

genomför personliga intervjuer kan forskaren påverka respondenten och dennes svar i en viss 
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riktning. Detta kallas för intervjuareffekten, enligt Bryman och Bell (2013). Denna risk har vi 

inte kunnat undvika, men vi har gjort vårt bästa för att minimera den. Vi har strävat efter att 

reducera risken med intervjuareffekten genom att upprätta intervjuguider som vi utgått ifrån. 

Eftersom vi är två personer som genomfört intervjuerna, har vi ställt samma frågor och i samma 

följd för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Vi har varit noggranna med vilka ordval och 

tonfall vi använt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Respondenterna som har intervjuats har i förväg fått en intervjuguide som innehåller de frågor 

som ska ställas. Det finns därför en risk att respondenterna har samtalat med sina kollegor, 

vilket kan ha påverkat deras svar. En annan nackdel är att det finns risk för att spontana svar 

kan försvinna. Men att skicka frågorna i förväg var en självklarhet för att få respondenterna att 

ställa upp. Respondenterna kan känna sig mer bekväma eftersom de hunnit tänka igenom 

frågorna och skapat sig en uppfattning om vilka frågor vi kommer ställa, innan de tar ställning 

till om de vill medverka. Därför bedömde vi att fördelarna väger tyngre än nackdelarna (Emory, 

1985). 
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5. Empiri och analys 
 

Vi har valt att dela detta kapitel i två delar. Del 5.1 avser empiri och analys av revisorernas svar 

och del 5.2 avser empiri och analys av svaren från klienterna. Vi har analyserat vår empiri 

utifrån de teman som vi presenterar i metodkapitlet och som bygger på de olika delarna i den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Empiri och analys av revisorernas svar 

 

Här använder vi uttrycket revisor och syftar till revisorer som är ute på revisionsuppdrag. Bland 

våra respondenter finns både auktoriserade revisorer och revisorsassistenter. Vi har valt att kalla 

våra respondenter för revisor A, revisor B, revisor C, revisor D och revisor E. 

 

5.1.1 Material 

När materialinsamlingen blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Revisor A och B arbetar på var sin mindre byrå och har en lång välvårdad relation till sina 

klienter. De uppvisar inga problem vid insamling av material inför revisionen i de fall uppdraget 

varat en längre tid. ”När jag ska göra revisionen har jag fått allt bokföringsmaterial på platsen 

där jag ska sitta och revidera” säger revisor A. Revisor B uppger att hen alltid är ute i god tid 

och begär underlag för varje post i balansräkningen och brukar inte ha några svårigheter att få 

in det som behövs och efterfrågas. Det är ett tecken på hur en bra och lång relation påverkar 

den operativa självständigheten. Samtliga revisorer är överens om att klienterna ofta skickar det 

material som efterfrågas, men revisor C och E berättar att det finns klienter som lämnar 

materialet i sista sekund, ”det finns det ju alltid [klienter som lämnar material i sista sekund]” 

säger revisor C. Det upplevs självklart som ett problem som kan hota den operativa 

självständigheten. Revisor C är den av respondenterna som har minst erfarenhet, vilket kan 

innebära att hen ännu inte har förstått vikten av att använda sig av olika strategier för att 

motverka de svårigheter hen utsätts för. Revisor E berättar att hen har en förutsagd tidsbudget 

att hålla sig inom. Om materialet inkommer sent drar revisionen ut på tiden och revisorn tvingas 

extrafakturera klienten. Det skapar irritation hos klienten, menar revisor E. När en revision drar 

ut på tiden kan det påverka revisorns efterföljande uppdrag vilket innebär att revisorn kommer 

att uppleva en ökad stress. Irriterade klienter och ökad stress hos revisorn är två faktorer som 
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kan påverka den operativa självständigheten negativt (Jfr. Braun 2000; Guénin-Paracini, et al., 

2015).  

 

Revisor E säger att försenat material beror på att ekonomiansvarig ”inte orkat” eller ”inte tagit 

sig tid” att ordna det. Revisor B har dock inte upplevt förseningar med materialinlämning då 

hen väljer sina klienter själv och biträder således inte klienter som inte är ”skötsamma”. När 

revisor B berättar att hen bara väljer ”skötsamma” klienter, är det tydligt att det finns många 

oskötsamma klienter som revisor B har stött på och att hen därför väljer att enbart biträda 

exemplariska klienter. Om revisor B upplever problemet så stort att hen väljer bort 

”oskötsamma” klienter, verkar det konstigt om revisor A och D inte upplever samma problem. 

Det tycks sålunda som om risken är stor för att de mer erfarna revisorerna vill ge oss en bättre 

bild av yrket än vad verkligheten innebär. 

 

Det verkar vara rätt tufft i dagens konkurrenssituation. Revisor B har fördel av att kunna välja 

sina klienter själv då hen verkar på en mindre ort och har arbetat länge i branschen. Men det är 

bekymmersamt för andra revisorer som inte har samma förutsättningar som revisor B. De 

”oskötsamma” klienterna, som sållas bort eller ratas av klient B, kan orsaka problem för de 

revisorer som tar över. Mycket tyder på att den operativa självständigheten är hotad när 

revisorer blir oroliga på grund av den tidspress som de utsätts för när klienter inte levererar 

material i tid.  

 

Flera revisorer berättar att i de fall det saknas delar av materialet, har det berott på okunskap 

hos ekonomiansvarig och inte på medveten försening. Revisor B säger ”det är på grund av att 

de inte visste vad som krävs”. Det finns även tillfällen där revisorerna inte kan lita på att 

underlaget som lämnas av klienten är fullständigt och trovärdigt. Exempel från revisor D, när 

hen begärde underlag för en kundfordring som enligt klienten var betald, saknades det underlag 

som bevisar att fordran verkligen var betald. Revisor D var då tvungen att begära komplettering 

för det saknade underlaget från tredje man, vilket krävde extra tidsåtgång. Även om 

respondenterna berättar att försening eller uteblivet material har berott på okunskap och inte 

ovilja, påverkar det revisorernas effektivitet och självständighet. Revisorerna verkar vilja visa 

att problemet minskar när de är medvetna om att förseningen inte beror på ovilja. Men 

stressfaktorn uppstår ändå och är således en orsak till att revisorns självständighet kan påverkas 

negativt. Cullinan (2004), Chung et al. (2008), Guénin-Paracini et al. (2014) och Guénin-

Paracini et al. (2015) har uppmärksammat den oro som revisorer utsätts för på grund av 
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tidspress. Guénin-Paracini et al. (2015) har visat att svårigheten med insamling av 

revisionsbevis berodde på att klienterna inte var samarbetsvilliga. Vår empiri visar att 

insamlingen av material är ett hinder för den operativa självständigheten.  

 

Svar från respondenter visar också att kulturella skillnader, speciellt i stora koncerner, kan 

skapa svårigheter för revisorns operativa självständighet. Detta är ett hinder som tidigare 

forskning inte tagit upp men som är av stor vikt för de revisorer som reviderar utlandsägda 

företag. När revisor E begärde in lönerevisionslistan i ett uppdrag där bolaget ägs av ett 

utländskt moderbolag, var hen tvungen att genomgå stränga restriktioner och underteckna ett 

kontrakt om hur lönerevisionslistan skulle hanteras och förvaras. Detta berodde på att 

moderbolaget, som var utländskt, hade stränga rutiner. ”Tyskar har väldigt stränga regler”, 

säger revisor E. Chung et al. (2008) menar att revisorers arbetsförmåga försämras när de 

upplever oro i något moment i revisionsuppdraget och att revisorers omdöme och 

prestationsförmåga förbättras om de inte utsätts för svårigheter som skapar oro, vilket kulturella 

skillnader kan göra.  

 

Det har hänt att revisor A har fått material som innehållit brister, där konton i redovisningen 

inte varit avstämda och hen har då behövt lägga mycket tid och energi för att stämma av dem. 

”Det tog mycket tid för mig att reda ut, den tiden som skulle, istället ha lagts ned på revisionen”, 

säger revisor A. Revisor C berättar vidare att det händer att hen får materialet i ”en pärm och 

allting ligger huller om buller.” Revisor C berättar att stora klienter har väldigt bra ordning och 

att mindre klienter kan ha det lite ”struligt”. I de fall revisorn har haft en lång relation med 

klienten har en högre grad av operativ självständighet gällande insamling av revisionsbevis 

kunnat uppnås. Guénin-Paracini et al. (2015) menar också att klienter kan ha stor inverkan på 

tiden om de vill, genom att dröja lite extra med att lämna information som revisorn efterfrågar 

eller att bara lämna informationen bit för bit. Med koppling till den tidspress revisorer arbetar 

under blir det tydligt att skicket på materialet utgör ett hinder för den operativa 

självständigheten. Resultatet stämmer således överens med tidigare forskning av Bauer (2000), 

Espinosa-Pike och Barrainkua (2015), Guénin-Paracini et al. (2014) och Guénin-Paracini et al. 

(2015) där de betonar revisorernas beroende av att snabbt få revisionsbevis och hur deras 

självständighet påverkas negativt av stress som beror på en lång tidsåtgång för uppdraget. När 

skicket på materialet är dåligt, behöver revisorer lägga ned extra tid för att reda ut saker och 

ting. 
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5.1.2 Arbetsyta 

När arbetsytan blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Revisorerna ger intressanta svar på frågan om hur arbetsplatsen påverkar deras arbetsförmåga, 

och hur den påverkar effektiviteten och självständigheten. De flesta revisorer uppger att de har 

med sig all utrustning som de behöver. Revisor C och E brukar fråga om internetuppkoppling 

innan de åker ut, i de fall klienten inte kan erbjuda det tar de med sig egen uppkoppling. På 

frågan om tillgång till internet svarar revisor A: ”jag har med mig mitt eget internet då det är 

säkerhetsfråga för oss revisorer”. Tidigare forskning menar att arbetsplatsen som revisorer blir 

erbjudna kan vara ett hinder för den operativa självständigheten, vid bland annat avsaknad av 

utrustning (Jfr. Guénin-Paracini, et al., 2015). De senaste decenniernas teknikutveckling har 

gjort det möjligt för alla revisorer att ha med sig egna telefoner, samma gäller datorer, papper 

och annat. Revisor C uppger att hen till och med har med sig egen scanner för att smidigt kunna 

scanna in dokument till sin dator. Vårt resultat har visat att revisorer i Sverige har moderna IT 

lösningar som hjälper dem att vara oberoende av klientens utrustning. Revisor D berättar att 

hen får hela bokföringen till sitt program genom att importera SIE fil från klientens program, 

hen säger ”vi [är] unika i Sverige genom att ha det systemet”. Trots att observationerna av 

Guénin-Paracini et al. (2015) utfördes 2012 har utrustningen varit ett problem i deras studie, vi 

tror därför att det skiljer sig mellan olika länder. Vårt resultat visar inga tendenser på problem, 

i fråga om utrustning, i Sverige. 

 

Andra hinder i anslutning till arbetsplatsen, var avståndet till redovisningsmaterial och 

nyckelpersoner (Guénin-Paracini, et al., 2015). Fyra av fem revisorer berättar att de alltid blir 

erbjudna arbetsrum nära ekonomiansvarig och redovisningsmaterial. Revisor D berättar att hen 

får sitta där det finns plats, ofta i ett konferensrum eller i fikarummet. Visserligen kan hen 

uppleva störningar i fikarummet men revisor D anser ändå att revision på plats hos klienten ger 

mer fördelar än nackdelar (Jfr. Geiger & Raghunandan, 2002). Revisor E berättar att hen vid 

ett tillfälle har fått sitta på en låda och revisor D berättar att hen fått sitta i ett väldigt kallt rum. 

Revisor E och D säger att det var vad klienten kunde erbjuda. Resultatet visar att arbetsplatsen 

som revisorerna blir erbjudna har påverkat deras självständighet. Det är inte optimalt att sitta 

långt ifrån nyckelpersonen och materialet eller i ett dåligt tempererat arbetsrum. Att revisor D 

får sitta i ett fikarum är oroande och ger tydliga tecken på hur klienten kan påverka revisorns 

förmåga att arbeta effektivt och självständigt. När klienten placerar revisorn i fikarummet, hotar 

det inte bara hens självständighet och effektivitet utan även hens krav på ett grundläggande 
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element i god revisorssed, nämligen tystnadsplikten. Att arbeta i fikarummet och samtidigt 

försäkra sig om att andra, som rör sig runtomkring, inte kommer åt information som revisorn 

arbetar med måste vara mycket utmanande och skapar stor oro för revisorn. Med detta 

utgångsläge blir det tydligt att arbetsplatsen som revisorn blir erbjuden av klienten påverkar 

den operativa självständigheten. 

 

5.1.3 Arbetsklimat 

När arbetsklimatet blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Revisor B berättar att klienter brukar vara oroliga ”jag brukar faktiskt höra att det är jobbigt och 

ansträngande när jag är ute hos klient och arbetar”. Revisor B menar att klienter upplever  

revisionstiden som ansträngande och krävande när de måste bistå revisorn samtidigt som de 

utför sina vanliga arbetsuppgifter. Revisor C säger att hen ibland upplever att klienter kan vara 

otrevliga, men menar att det beror på den press som klienterna känner av vid granskningen. Det 

är naturligt att klienter känner press menar revisor C och säger: ”som ekonomichef för ett helt 

företag, då vill man gärna att man har gjort jobbet rätt”. Detta ger stöd till tidigare forskning 

som har visat att en revisor kan utsättas för klienter som är oförskämda och otrevliga, vilket kan 

påverka revisorns operativa självständighet (Andersson & Pearson, 1999) 

 

Revisor D har jobbat som revisor i många år och berättar att hen kan uppleva irritation hos 

klienten främst vid kontroll av lagerinventeringen. Revisorn har krav på att kontrollera att den 

kvantitet som anges i lagret faktiskt finns. Under tiden revisor D kontrollerar lagret kan hen bli 

avbruten av klienten och få kommentarer som ”Nu räcker det väl?” eller ”måste vi fortsätta?”. 

I dessa fall blir revisor D misstänksam och tänker ”varför, vad är det som inte stämmer här?” 

och menar att klientens sätt tyder på att klienten vill att revisorn bara ska se det som klienten 

vill att revisorn ska se. Det finns tydliga tecken på klientens påverkan på revisorns operativa 

självständighet i det som revisor D berättar. Guénin- Paracini et al. (2015, s. 202) inleder sin 

studie med ”In all honesty, in an audit engagement, the client, if he wants to, can completely 

influence your work, that is, make you see what he wants you to see”. Revisor D bekräftar 

överensstämmelsen mellan studiens empiriska resultat och teorin om att klienten har förmåga 

att låta revisorn se vad klienten vill att revisorn ska se. Respondenterna ger dock en bild av att 

de inte låter sig påverkas av klienterna. Men vår studie visar att det finns incitament att 

klienterna försöker styra revisorerna. När revisorer tar i beaktning att klienter har en tendens att 
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vilseleda dem, är de mer försiktiga och uppmärksamma. Det kan likställas med påtryckningar 

från klient där revisorer förväntas upprätthålla sin självständighet (DeAngelo, 1981; Johnson, 

et al, 2002). 

 

Vidare berättar flera av revisorerna att de, på grund av upprepad begäran av komplettering utan 

respons, ibland tröttnar på att fortsätta fråga. Dock understryker revisorerna att när de har slutat 

fråga, har det handlat om något som bedömts oväsentligt. Att sluta fråga om saker kan likställas 

med att fly för att skydda sig själv (Jfr. Guénin- Paracini, et al., 2014). Revisorerna slutar fråga 

för att inte riskera att skada relationen till klienterna och bli otrevligt bemötta. Det är däremot 

inte så sannolikt att respondenterna lämnar ut information om tillfällen där de, på grund av 

hänsyn till relationen med klienten eller på grund av upprepade försök, tröttnat och gett upp 

även väsentliga underlag. Därmed är vetskapen om att revisorerna ibland slutar fråga efter 

material viktigare än materialets väsentlighet, eftersom revisorer förväntas upprätthålla en 

självständig hållning även när de står inför påtryckningar från klienter, enligt DeAngelo (1981) 

och Johnson et al. (2002).  

 

Revisor A, C och D vill ge en bild av att de inte låter tryck påverka deras självständighet, 

effektivitet och förmåga att hitta väsentliga felaktigheter. Revisor A säger dock: ”Det har hänt 

att jag har släppt skitgrejer för att inte skada relationen med min klient”. Revisor A och E väljer 

att prioritera relationen med klienten och ignorerar därför oväsentliga fel. När revisorerna har 

”släppt” saker, och avstått från vidare kontroller, har det varit för att bevara relationen med 

klienten. I dessa fall kan inte revisorerna betraktas som självständiga, då klienten har haft 

förmåga att påverka den operativa självständigheten. Det innebär att vårt resultat styrker 

Jeppesen’s (1998) teori om att klienttryck medför hinder för att revisorn ska kunna hitta 

väsentliga felaktigheter. 

 

Revisor A och E har upplevt att klienter blir irriterade om de springer in många gånger för att 

ställa olika frågor. Revisor A berättar vidare att det är en tendens hos yngre revisorer som 

framförallt arbetar på större revisionsbolag. Revisor A samlar därför ihop frågorna och undviker 

att störa klienten så mycket det går. När revisionsbolag skickar olika personer varje år kan det 

påverka relationen med klienten menar flera av revisorerna. Revisor C och D menar att det 

skapar en risk för att frågor som ställs anses vara avklarade sedan föregående år och att detta 

kan skapa irritation hos klienten. IAASB (2012) anger att klienten ska besvara revisorns frågor, 

men det finns inget föreskrivet om vilken attityd eller ton klienten ska använda. Att klienten 
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uppträder irriterat kan skada revisorns produktivitet (Jfr. Andersson & Pearson, 1999) och är 

därmed ett hinder för den operativa självständigheten, då revisorn kan uppleva sig otrevligt 

bemött, eller till och med mobbad. 

 

För att motstå påtryckningar från klienter måste revisorer besitta en självständig attityd (Firth, 

1997; Hope & Langli, 2010). Revisorer med längre yrkeserfarenhet eller framförallt längre 

relation till sin klient påverkas inte lika lätt av klientens irritation, som yngre och mindre erfarna 

revisorer. Revisor A, B och D ger uppfattning om att mer erfarna revisorer och revisorer som 

haft en längre relation till klienten arbetar mer självständigt. Revisor B säger ”Jag gör det klart 

från början över vad jag behöver och hur jag jobbar” och menar att hen från början av ett 

uppdrag, och innan hen beslutar att påbörja ett samarbete, är tydlig för att undvika konflikter. 

Revisor D säger ”jag brukar säga att ingen kan påverka mig” och menar att hen tydligt visar att 

hen inte låter sig påverkas av klienten. Både revisor A och D säger att den långa erfarenheten 

har bidragit till att de lättare kan motstå påtryckningar från klienterna. Revisorerna visar på så 

vis att de har en självständig attityd. Firth (1997) samt Hope och Langli (2010) menar också att 

revisorer med lång erfarenhet lättare kan motstå klienters påtryckningar. 

 

De flesta revisorer som vi intervjuade försvarar klienternas otrevliga bemötande. Vissa säger 

att det är förståeligt med tanke på den press som klienter upplever och andra säger att det är 

påfrestande när revisorer springer in och ut hela tiden. Revisor C har visat att hen ibland blir 

mindre trevligt bemött. Vår studie handlar inte om orsaker som får klienten att uppträda på ett 

otrevligt sätt, därför kan vi enbart bedöma, oavsett anledningen, att när klienten har uppträtt på 

ett otrevligt sätt har revisorernas arbetsklimat påverkats negativt. Andersson och Pearsson 

(1999) samt Guénin-Paracini et al. (2015) har visat att personer som verkar och arbetar i ett 

organisationsklimat som kännetecknas av elakhet kan bli olyckliga på sitt arbete, vilket leder 

till minskad produktivitet, effektivitet och motivation. Det leder därmed till att den operativa 

självständigheten minskar. 
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5.1.4 Att skapa en god relation  

Att skapa en god relation som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

En bra relation skapas, enligt revisor A, genom att vara försiktig och lättsam för att undvika att 

framstå som en polis. Revisor B upplever att klienter uppskattar att få bra information och goda 

råd, vilket, i sin tur bidrar till att skapa en god relation, menar revisor B. För revisor C innebär 

en bra relation ”en avslappnad stämning när man kommer ut just på grund av att många kanske 

blir lite stressade av att vi kommer och ska granska vad de gör”, men att relationen ändå ska 

vara professionell. En god relation skapas när klienter känner att de kan kontakta revisorn med 

frågor under året och att de exempelvis kan fika tillsammans i samband med revisionen, säger 

revisor E. Flera revisorer ger dessutom mervärde till sina klienter genom att ge olika tips och 

rådgivning även till ägarna som privatperson. Både revisor D och E berättar att de bjuder in 

klienterna till seminarier, informationsträffar och skattedagar, vilket ses som ett sätt att stärka 

relationen till klienterna och ge dem nytta. Herda och Lavelle (2015) samt Beattie et al. (2000) 

har visat att samarbetet mellan revisorn och klienten är av stor vikt för att revisionsprocessen 

ska lyckas och för att revisorn ska ha möjlighet att utföra sin revision på ett tillförlitligt sätt och 

lyckas lösa problem som uppstår i processen. Vårt resultat visar klart att revisorerna är enade 

om att en bra relation till klienten är viktigt, det stärker därmed den tidigare forskningen.  

 

Strategierna som revisorerna använder bidrar till att klienterna känner att revisorerna har 

kunskap som kan gynna dem såväl i arbetet som privat. Revisor B hjälper ibland klienter med 

till exempel beräkning av löneutrymmet vid eventuell utdelning från bolaget. Revisor D berättar 

att hen till exempel har tipsat om att man kan ta ut en gåva från bolaget skattefritt när man fyller 

en viss ålder och har varit verksam i en viss tid. Revisorer som använder sig av dessa strategier, 

kommer att kunna utföra sin revision på ett mer effektivt och självständigt sätt. Detta beror på 

att klienter kommer att vara trevligare, vänskapligare och mer samarbetsvilliga när de 

värdesätter sin revisor. Tidigare forskning säger att klienter har ett vänskapligare 

förhållningssätt när de upplever nytta av revisorn (Herda & Lavelle, 2013). Vissa revisorer 

använder strategin ”god relation” både för att få klienten att känna sig avslappnad och vilja 

samarbeta och för att få ett bra rykte som kan generera nya klienter. Det bekräftas av revisor D 

som säger ”våra nya [klienter] brukar vi säga att 50 procent kommer genom befintliga 

[klienter]” och menar att hen genom förtroendet från klienten kan bli rekommenderad till andra. 

Alla revisorerna strävar efter att skapa en god relation redan när de träffar klienten för första 

gången. Samtliga revisorer tycker att en bra relation är av stor vikt för en bra revision och har 
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en central betydelse för att revisorn ska lyckas med sitt uppdrag. Revisor A och B har haft sina 

uppdrag hos samma klient under en längre tid. Revisor A säger att en långvarig relation till 

klienten underlättar revisionsprocessen. Det uppstår väldigt sällan konflikter eller irritationer i 

de långa relationerna, menar revisor A. Richard (2006) bekräftar att utveckling av goda 

relationer till revisionsobjekten är nödvändigt för ett aktivt samarbete med klienten, snabb 

tillgång till information och därmed maximera chanserna att hitta väsentliga felaktigheter.  

 

Bamber och Iyer (2007) samt Svanberg och Öhman (2014) visar att mer erfarna revisorer är 

mindre benägna att samtycka till klienters föreslagna åtgärder. Studiens empiriska resultat ger 

stöd för att revisorerna samtycker till klienters förslag. Även om det, enligt revisorerna, 

handlade om oväsentliga saker så har det varit en strategi för att bevara den goda relationen. 

Revisor A, B och D tillhör kategorin, mer erfarna revisorer, trots detta var revisor A och B de 

som visade störst benägenhet att samtycka till klienters föreslagna åtgärder, vilket 

problematiserar det resultat som Svanberg och Öhman (2014) presenterar i sin studie.  Revisor 

A har varit beredd att samtycka med klienter för att upprätthålla en fortsatt bra relation. Vi vill 

dock anmärka på att i de fall revisorn samtyckt med klienters förslag, har det inte handlat om 

något brottsligt eller utanför vad lagen föreskriver. I fall där revisor A inte samtyckt med 

klienten har det hänt att hen blivit utbytt och ersatt av en annan revisor. Även revisor D uppger 

att hen blivit utbytt på grund av att klienten ansett att revisorn varit för hård då hen inte samtyckt 

till klientens förslag. Revisor A tillsammans med revisor D vidhåller därmed sin yrkeskunnighet 

och menar att det inte är värt att göra fel i tjänsten även om det skulle kosta relationen till 

klienten. Rennie et al. (2014) har visat att relationen mellan klienter och revisorer kan försämras 

om revisorer hävdar sitt oberoende och sin självständighet för att skapa god kvalitet i sitt 

uttalande, vilket alltså styrks av vårt empiriska resultat. Ashforth et al. (2008) anger vidare att 

självständigheten kan öka om relationen mellan revisorn och klienten är god. Det blir därför 

väldigt tydligt att det är en svår balansgång mellan relation och självständighet (Jfr. Fontaine & 

Pilote, 2012). 

 

Ett mönster i vår studie är att revisorerna strävar efter att främja, vårda och bibehålla en god 

relation till klienten för att skapa samarbetsvilja och därigenom komma åt information och 

utföra sin revision effektivt och självständigt. Viljan att skapa en god relation kan dock innebära 

att revisorn tummar på sin yrkesetik. Detta för att revisorn inte vill riskera att klienten säger upp 

uppdraget på grund av revisorns nitiskhet i granskningsarbete. Fontaine och Pilote (2012) samt 

Herda och Lavelle (2013) visar till och med att relationen kan påverka revisorns objektivitet. 
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Detta dilemma återkommer när revisorerna använder sig av förhandling som strategi för att 

stärka och bibehålla relationen till sina klienter, för att därigenom kunna uppnå operativ 

självständighet. 

 

5.1.5 Skapande av samspel och förtroende  

Skapande av samspel och förtroende som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

Det är lätt att uppfatta revisorn som krävande, kylig och auktoritär. Detta medför att klienter 

kan bli rädda, känna sig hotade eller uppleva revisorn som en påpekande polis. Dessa känslor 

hos klienter kan få dem att uppvisa en dålig attityd mot revisorn. Power (1999) menar att 

revisorn snabbt måste ändra bilden som klienten har. Detta för att undvika att klienten blir 

ovillig att samarbeta och försvårar revisorns arbete, klienten kan då låta revisorn vänta länge på 

svar eller använda sig av manipulationsmetoder. När revisor A möter en ny klient är hen 

försiktig, för att inte framstå som polis (Jfr. Parker & Nielsen, 2011). Revisor A berättar vidare 

att klienter tror att revisorn kommer att ifrågasätta allt. Revisor A försöker därför avdramatisera 

och visar en lättsam attityd genom att vara försiktig. Tanken är att försöka få klienten att slappna 

av och skapa en bra kommunikation ”så klienten vågar säga saker och ting till mig” säger 

revisor A. Revisor A försöker således ändra klientens syn på revisorn som polis, vilket borde 

främja det framtida samarbetet (Jfr. Guénin- Paracini, et al., 2015).  

 

Revisor A berättar i intervjun att hen har arbetat länge i branschen och att klienter som tillhörde 

en äldre generation var mycket oroliga när revisorn kom och att deras respekt för revisorn 

upplevdes mer som en rädsla. Medan klienter idag varken visar rädsla eller oro när revisorn 

kommer på besök. Detta bekräftas även av revisor E som berättar att man ”förr flaggade för att 

revisorn skulle komma på besök men idag ser det annorlunda ut, det finns ingen klasskillnad 

som ger revisorn någon respekt på något vis”. Det tycks som om klienters bild av revisorn har 

förändrats över tiden, eller att dagens revisorer är bättre på att uppnå operativ självständighet.  

 

Revisor B är tydlig från början och har ett långt möte med klienten där de utförligt går igenom 

förväntningar från båda parterna, detta har gett revisor B ett bra förtroende vilket har bidragit 

till skapandet av ett bra samspel. ”Vi tänker såhär att när man kommer in, att man inte vill visa 

de rakt på att man är skeptisk liksom utan att man tar in vad kunden säger och går hem och 

tolkar” säger revisor C. Hen menar att strategin är att skapa samspel och förtroende genom att 
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visa så lite misstänksamhet som möjligt för att inte skrämma klienten. Klienten slappnar av när 

hen märker att revisorn inte är misstänksam och det leder till att förtroendet ökar och därmed 

kommer revisor C ha ett bra samspel med sin klient. Revisor D arbetar på en byrå där det erbjuds 

andra tjänster än revision. Hen strävar efter att skapa förtroende och samspel med sina klienter, 

inte bara för att underlätta sitt eget uppdrag, utan även för att byrån hen är verksam i ska kunna 

sälja fler tjänster till klienten. ”Vi säljer ju inte bara revision [- - -] man lär sig ju om företagen 

och då kan man ju lämna rådgivning i andra frågor också som vad heter det, som inte har med 

företaget just att göra utan även deras privata situation”, säger revisor D.  

 

Revisor E är avvaktande vid möte med en ny klient och menar att det är naturligt att ligga lågt 

när man möter nya människor, men det kan även ses som en medveten strategi. Att revisor E är 

avvaktande visar ändå att hen inte vill riskera att relationen till klienten skadas. Samtliga 

revisorer använder sig av strategin, att hålla låg profil och vara lättsam för att undvika att 

klienten blir rädd. Denna strategi verkar vara central för revisorns operativa självständighet. 

Det gäller att från början skapa samspel och förtroende för att kunna bygga en bra relation. När 

klienten har förtroende för sin revisor kommer samarbetet att underlättas och revisorn kommer 

att få det som behövs för sin revision på ett smidigare sätt och därmed kommer den operativa 

självständigheten kunna uppnås. Empirin överensstämmer därmed med teorierna från tidigare 

forskning (Guénin- Paracini, et al., 2015). 

 

5.1.6 Artighet och trevligt bemötande 

Artighet och trevligt bemötande som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

”Man går inte in och klappar någon i ryggen första gången” säger revisor E. Revisor E menar 

att det sker naturligt, såväl inom som utom yrket. Att använda sig av trevlighet för att skapa en 

god relation till klienten och på så vis öka graden av den operativa självständigheten har varit 

en lyckad strategi, även i studien av Guénin-Paracini et al. (2015). Vårt empiriska resultat visar 

att detta bidrar till att samarbetet mellan revisorn och klienten blir smidigare eftersom revisorn, 

genom att hålla låg profil och tänka på hyfs och vänlighet, kan undvika att klienten blir rädd 

eller orolig.  

 

Revisor A menar att genom att vara trevlig kan man lyckas få klienten att berätta saker. Genom 

användandet av denna strategi ökar revisor A sin självständighet, vilket kommer att öka 
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möjligheten att upptäcka fel, brister och avvikelser. Revisor B berättar att hen inte upplever att 

klienterna känner sig hotade men däremot oroliga. Revisor B’s strategi i de fallen är att tydligt 

visa att hen är trevlig, ”jag är alltid trevlig och snäll och skrämmer inte dem” säger revisor B. 

Revisor C kan känna att klienten känner sig pressad. Revisor E använder sig av artighet och 

trevligt bemötande som strategi för att uppnå en hög grad av självständighet genom att få 

klienten att tycka om hen. Revisor E brukar fika med klienten och är social. Revisorernas svar 

visar att de tänker på trevlighet och artighet för att inte försvåra samarbetet med klienten (Jfr. 

Guénin- Paracini, et al., 2015). Även revisor D har lyckats få ett bra bemötande av klienten 

genom hens lättsamma och trevliga uppförande ”jag känner mig alltid välkommen och det är 

ett trevligt klimat, det är ofta en naturlig del i ett företag att revisorn kommer och hälsar på”, 

säger revisor D vilket tyder på att revisorn har goda relationer till sina klienter.  

 

Det finns en tydlig koppling mellan det resultat som Guénin-Paracini et al. (2015) presenterar 

och revisorernas strategi att skapa bra kommunikation för att komma åt saker som klienter 

annars inte skulle våga berätta. Sannolikheten för att revisorn uppnår en hög grad av 

självständighet beror på revisorns förmåga att reglera sitt ”känslomässiga utseende” genom 

”ansiktsmask” för att öka chansen att klienten samarbetar. Detta ökar revisorns förmåga att 

upptäcka väsentliga felaktigheter. Samtliga revisorer har använt sig av denna strategi och med 

tanke på de svårigheter som revisorer kan utsättas för, är det ett måste för att uppnå en hög grad 

av självständighet och kunna utföra sitt arbete effektivt. 

 

5.1.7 Förhandling som strategi 

Förhandling som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

I den teoretiska referensramen framgår att förhandling som påbörjas innan inlämning av 

rapporter och material accepteras av revisorer för att lösa konflikter genom justeringar i 

redovisningsrapporterna (Jfr. Wright & Wright, 1997). Revisor A säger: ”Det är bra om man 

kan klara av många av frågorna innan”. Även revisor B och E tycker det är bra att ha en dialog 

med klienterna under året. Dessa revisorer föredrar därmed en proaktiv relationsinställning (Jfr. 

Gibbins, et al., 2010).  

 

Revisorer får inte vara inblandade i redovisningen då det strider mot oberoendekravet (FAR, 

2011). De förhandlingar som sker mellan revisor och klient och som har accepterats av revisorn 
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i denna studie, har inte varit sådana som leder till redovisningsjäv. Dock har det framkommit 

förhandlingar från klienters sida som inte revisorerna har samtyckt till och som har orsakat 

problem. Revisor D säger att på grund av att hen inte får vara inblandad i klienters redovisning 

är hen inte öppen för förhandlingar innan bokslutet är färdigt. Detta tyder på att revisor D inte 

är fullt medveten om vad som klassas som redovisningsjäv och vad som är tillåtet. För att 

gardera sig väljer hen att avstå helt från att ha kontakt med klienterna innan revisionen påbörjas. 

Det innebär att revisor D, på grund av rädsla för att inte leva upp till de krav som revisorerna 

har, väljer att bjuda in till en reaktiv relationsinställning, vilket försvårar förhandlingarna 

eftersom revisorn inte kan identifiera frågor förrän sent i revisionsprocessen (Gibbins et al. 

2010).  

 

Alla andra revisorer välkomnar förhandlingar med klienten före och ser det som ett bra sätt att 

kommunicera med klienten, ge feedback och upplysa om vad man får och inte får göra. När 

revisorerna svarar att det är bra att klienter hör av sig innan avslutande av de finansiella 

rapporterna har det inte handlat om redovisningsjäv, vilket innebär att det inte har handlat om 

att revisorn biträder i redovisningen på annat sätt än genom att lämna råd (6§ 

Revisorsföreskrifterna, RNFS 1997:1) och det har inte heller handlat om att biträda med 

bokföring eller upprättande av årsredovisning vilket inte är tillåtet enligt aktiebolagslagen (10 

kap 16 § aktiebolagslagen, 1975:1385).  

 

Förhandlingar före bokslut handlade om rådgivning över nya regler eller osäkerhet över hur 

vissa poster får värderas. Revisor A brukar få frågor från klienter om hur lagerinventeringen 

ska hanteras och hur förändringen i varulagret skall bokas. Revisor B brukar närvara vid 

inventeringen som sker innan bokslutet är upprättat. Men revisor C berättar att hen flera gånger 

hört uttalanden som ”jag har bara lagt till den, för du ska ju ändå liksom granska, så då fixar ju 

du till det här sen”. Fyra av fem revisorer tycker alltså att det underlättar om klienter rådgör 

med sin revisor vid osäkerhet, då det tar tid att undersöka, rätta till eller påpeka fel som kunde 

ha undvikits. I fallet för revisor C hade det varit smidigare om klienten hade rådgjort med 

revisorn innan, särskilt när klienten var osäker men ändå valde att inte berätta för revisorn utan 

utgick från att hens osäkerhet skulle upptäckas och rättas av revisorn. Detta har skapat en längre 

tidsåtgång för revisor C som hade kunnat undvikas. Det är tydligt att revisorerna föredrar dialog 

och kommunikation före avslut av de finansiella rapporterna med syfte att spara tid och undvika 

påpekanden som kan skada relationen. Revisorerna tycker att klienterna följer deras råd och 

menar att det vanligtvis inte uppstår några större konflikter. Vårt empiriska resultat visar att 
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revisorernas framgång vid förhandling är ett resultat av att de tidigt har tillhandahållit sina 

klienter information gällande olika regler och svarat på deras frågor vid osäkerhet.  

 

I de fall det uppstår meningsskiljaktigheter, mellan revisorn och klienten, gällande någon 

värdering eller upplysningsfråga uppger samtliga revisorer att de hänvisar till lagsstiftningen 

och de rekommendationer som finns att följa. Kopplingen blir tydlig mellan revisorernas 

strategi att hänvisa till lagsstiftningen och rekommendationer och Salterio (2012) som visar att 

förhandling mellan revisor och klient många gånger handlar om lagstiftning eller standarder 

som måste följas. Revisor A berättar att det finns många fall där det uppstått en konflikt med 

klienten som har handlat om en värderingsfråga. Det stämmer överens med Zhang (1999) som 

anger att konflikt uppstår när parterna inte är överens om värderingen i de finansiella 

rapporterna. Vid uppkomst av meningsskiljaktigheter använder revisor A sig av 

beloppsmässiga kriterier. ”Är det något som jag bedömer oväsentligt påpekar jag men låter de 

själva välja om de vill rätta det eller inte”, säger revisor A. För att bevara relationen har revisor 

A ibland gått med på klientens vilja eller låtit småsaker passera ”man inser att man inte kan 

vara så petig och att det handlar också om vår relation”, säger revisor A. Vid förhandling om 

kostnader som inte kan motiveras ”får man sätta ned foten”, säger revisor A. Revisor B brukar 

under sådana omständigheter begära underlag som styrker avdrag för en viss kostnad. 

 

Revisor D berättar att hen har blivit utbytt då klienten upplevt hen för hård. Detta styrker även 

Favere-Marchesi (2000) som visar att i de fall revisorn inte godkänner klienters förslag kommer 

de att införa sanktioner mot revisorn. Även revisor A berättar för oss om ett tillfälle då det var 

svårt att förhandla med klienten om att ta upp bostadsförmån till beskattningen. Revisor A ansåg 

att bristerna hen påpekade var väsentliga och hen kunde inte låta klientens vilja gå igenom. Det 

resulterade i att relationen mellan revisorn och klienten blev skadad och klienten valde att säga 

upp revisor A och anlita en annan revisor. Kopplingen blir tydlig till studiens teoretiska 

referensram där bland annat Zhang (1999) och Rennie et al. (2014) visar att klienter kan ändra 

revisorernas arbetsförhållanden i framtida uppdrag och göra det svårare för dem att uppnå sin 

operativa självständighet eller avsätta revisorn.  

 

Både revisor A och D´s relation till klienter har blivit lidande och klienter har bytt ut dem när 

de har hävdat sitt oberoende och sin självständighet för att skapa hög kvalitet i sitt uttalande. 

Revisorerna visar tydligt att det förekommer en hög grad av komplexitet och osäkerhet när de 

ska försöka hantera en balansgång mellan att tjäna intressenterna och att tjäna klienten. 
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Revisorerna vill uppnå operativ självständighet utan att behöva avvika från de etiska reglerna. 

Med andra ord finns det problem med att bibehålla oberoende, objektivitet och opartiskhet och 

samtidigt uppnå operativ självständighet. Empiriskt material i sammankoppling med vår 

teoretiska referensram (Rennie, et al., 2014; Fontaine & Pilote 2012; Herda & Lavelle 2013; 

Guénin-Paracini, et al., 2015) visar tydligt att revisorn inte kan förvänta sig att lyckas med både 

en bra relation till klienten och att leverera ett självständigt, oberoende och trovärdigt uttalande. 

Gendron (2002) samt Malsch och Gendron (2013) har också belyst den svåra balansgången som 

revisorer behöver hantera. 

 

Studiens empiri visar att revisorerna strävar efter att leva upp till sina etiska regler och ändå 

kunna ha ett bra samarbete med sina klienter för att kunna leverera ett trovärdigt uttalande. 

Resultatet tyder på att det är nödvändigt att revisorer är bra på förhandling och behöver därför 

verktyg i form av utbildning i förhandlingsteknik, för att öka sina chanser att lyckas förhandla 

med klienter på ett sätt som inte påverkar revisorers operativa självständighet, etiska regler eller 

framtida inkomster. Likaså Nelson’s (2009) studie visar att revisorer skulle vara hjälpta av 

utbildning inom förhandlingsteknik för att lättare få klienter att gå med på att korrigera 

felaktigheter, utan att det påverkar relationen negativt. 

 

5.1.8 Revisorns sociala kompetens 

Revisorns sociala kompetens som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

Respondenterna gör det tydligt hur viktigt det är för revisorn att ha en strategi som får klienten 

att vilja samarbeta. Flera revisorer visar på god social kompetens när de berättar att de brukar 

hålla låg profil, vara försiktiga och försöker kommunicera med klienten på ett lättsamt sätt. 

Revisor B brukar medvetet vara trevlig och snäll när hen upplever klienten som orolig. Även 

om vi upplevde revisor D som kompetent och trevlig, tyder hens svar på låg social kompetens. 

Hen framställer sig själv som hård och förväntar sig att klienterna förstår revisorns arbete. 

Revisor D menar att hen sällan behöver förklara sina påpekanden. ”Vi kan det här bäst va så 

det blir att de rättar in sig i ledet” säger revisor D. Kanske har revisorn väldigt kompetenta 

klienter men det finns en risk för att klienterna inte vågar ifrågasätta. Det finns också risk att 

klienterna inte har upplevt revisorn som pedagogisk eller inte har upplevt nytta av hens svar, 

vilket har lett till att klienterna har slutat fråga sin revisor och letat svar på annat håll istället. 

Vår studie ger inte svar på hur detta har påverkat den operativa självständigheten för revisor D, 



46 

 

men på lång sikt kan det påverka samarbetet negativt. Tidigare forskning visar att klienter vill 

känna att de har nytta av revisorn (Guénin-Paracini, et al., 2015; Herda & Lavelle, 2013). Om 

klienter inte upplever revisorn pedagogisk och att hen ger dem nytta kan klienten bli mindre 

samarbetsvillig och därmed hotas den operativa självständigheten. 

 

Revisor C visar god social kompetens när hen försöker ställa frågor på ett smidigare sätt och 

inte lägga fram direkta frågor som ”varför ser det ut såhär?”, för att undvika att låta anklagande. 

Revisorns kompetens i att öka den operativa självständigheten preciseras, enligt Richard 

(2006), till revisorns förmåga att arbeta effektivt och upptäcka fel. Revisorns sociala kompetens 

för att skapa en bra relation är avgörande för att uppnå detta. DeAngelo (1981) tyder också på 

att det krävs att revisorn besitter social kompetens för att självständigt och effektivt kunna hitta 

felaktigheter.  

 

Alla revisorer i studien, utom revisor A, uppger att de alltid kommunicerar med 

ekonomiansvarig i första hand. Vid upptäckt av felaktigheter vänder sig revisor E till 

ekonomiansvarig där de sätter sig tillsammans och går igenom felen. Revisor C vänder sig bara 

till ledningen om det inte går att finna en lösning med ekonomiansvarig. Det händer dock att 

revisor C vänder sig till ledningen för att informera om vilka brister som förekommit och hur 

klienten skulle kunna arbeta för att undvika det i framtiden. Revisor B vänder sig alltid till 

nyckelpersonen och visar, på ett tydligt och trevligt sätt, de brister eller fel som har hittats. Det 

empiriska resultatet tyder på att det är ett bra sätt för att skapa en god relation och det underlättar 

samarbetet inför revisionen påföljande räkenskapsår. Revisor B säger ”Det är ju mycket bättre 

att göra så för då vet de vad de har gjort för fel och det blir bättre nästa år”. Revisor B är nöjd 

med samarbetet med klienterna. Detta har sin grund i hens sociala kompetens då hen har lyckats 

få klienterna att vara avslappnade i relationen. Revisor A kommunicerar felaktigheter i form av 

PM. Revisor A kommunicerar inte direkt och privat med klienten i de fall det har handlat om 

större brister, eller ett flertal brister, utan vänder sig då till ledningen. ”Dels för att försvara mitt 

arvode och dels för att de ska veta att det brister i redovisningen”, säger revisor A. Vår studie 

ger inte svar på hur redovisningsansvarig har bemött revisorn vid nästkommande års revision. 

Antagligen kommer revisor A inte att uppnå en lika hög grad av den operativa självständigheten 

som revisor B, som valde att på ett pedagogiskt sätt visa klienten vad som var fel och hur det 

ska vara. Tidigare forskning pekar också på att det är viktigt att kommunicera direkt med 

klienten vid upptäckt av fel. Felet ska dessutom förklaras på ett tydligt sätt så klienten ser det 
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som hjälp och inte en anmärkning som gör hen irriterad (Guénin-Paracini, et al., 2015). 

Revisorers sociala kompetens är därför väldigt viktig (Favere-Marchesi, 2000). 

 

Revisorerna visar att de använder sin sociala kompetens som en strategi för att stärka relationen 

till klienterna och därigenom komma åt det material och den information som behövs. Flera av 

revisorerna upplever att klienterna ibland tar upptäckterna som en anmärkning. Revisor D 

menar att fel som resulterar i en anmärkning i revisionsberättelsen ”smutsar ner” företaget och 

kan göra det svårare att få krediter. Medan revisor E upplever att risken för att klienter ska 

betrakta revisorns upptäckter som en anmärkning är större om de redan skickat sin 

koncernkonsolidering. Detta på grund av att klienten i de fallen måste ringa och ändra sina 

uppgifter och det blir tydligt att det är klienten själv som gjort fel. Revisor E avslutar med ”men 

det är klart vissa har större självkänsla än andra”.  

 

Det är graden av den operativa självständigheten som avgör revisorns vilja att rapportera fel 

och brister, enligt Piot och Janin (2007). Vidare visar Guénin- Paracini et al. (2015) att när det 

gäller revisorns sociala kompetens är det viktigt att klienter känner att revisorn och revisionen 

kommer gynna dem, istället för att enbart vara en felkälla. Dessa teorier stämmer överens med 

den insamlade empirin. Revisor A och B använder sig av denna strategi när de försöker komma 

med goda råd för att klienter ska känna att de får nytta av revisorn. Revisor C säger ”de kanske 

inte har haft det bästa systemet för att lösa en fråga tidigare, då har det ju hänt att man har 

diskuterat kanske hur man ska göra i fortsättningen, man kanske lämnar PM på vad de skulle 

kunna göra för förbättringsåtgärder i struktur och i system och sådär så att det ska funka bättre 

till nästa revision så att vi blir mer effektiva”. Vi anser att det är fråga om ett utbyte som ger 

klienter nytta och gynnar dem i framtiden, vilket i sin tur gynnar relationen mellan revisor och 

klient och visar på god social kompetens.  

 

Utifrån det empiriska resultatet är det viktigt att klienter känner att revisorn kommer att gynna 

dem istället för att enbart vara en felkälla. Vidare visar resultatet att revisorns sociala kompetens 

är minst lika viktig som den tekniska. När revisorn inte lyckas få klienten att uppleva nyttan 

med hens roll kommer det att finnas belägg att vissa fel eller brister blir svårare att upptäcka 

eller till och med att revisorn blir uppsagd. 

 

Resultatet av analysen av vår empiri belyser vikten av den sociala kompentensen hos revisorn. 

Empirin visar också att revisorns sociala kompetens är viktig vid rapportering och förhandling 
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om korrigering av upptäckta fel. Återigen är en god relation avgörande när man förmedlar fel 

och brister som upptäckts vid revision. Revisor A berättar att det förekommer att hen inte håller 

med klienter om vissa frågor. Både DeAngelo (1981), Johnson et al. (2002) och Guénin-

Paracini et al. (2015) visar att det är viktigt att bemöta klienter på ett sätt som får dem att rätta 

till brister samtidigt som man bevarar relationen. Men det är inte alltid lätt att uppnå effektivitet 

och självständighet även om revisorerna besitter en hög social kompetens. Vår empiri har visat, 

återigen, att klienter många gånger har möjlighet att manipulera revisorn.  

 

5.1.9 Förberedelse 

Förberedelse inför revision som strategi för att öka den operativa självständigheten 

 

Alla revisorer, förutom revisor D, uppger att de skickar en påminnelse i förväg till klienterna 

för att förbereda det material som behövs. Detta är en strategi som ingår i planeringsfasen för 

att effektivisera processen. Detta bekräftas även av Broberg (2013) som anser att planering av 

uppdrag är betydelsefullt för effektivisering av revisionsprocessen. Samtliga revisorer går 

igenom anteckningar från tidigare revision. Revisor A har tillgång till anteckningar från tidigare 

års revisioner i det program hen arbetar. Anteckningar från föregående år förs över till årets 

revisionsplan och följs upp. Om det har utfärdats revisionsbrev med brister och fel brukar 

revisor A kontrollera dessa områden extra noga. Det visar att den avancerade tekniken 

underlättar arbetet för revisorerna. Det är ett mycket bra sätt att spara tid och inte behöva bläddra 

i pärmar. Revisor B har en pärm med flikar och verkar arbeta mer manuellt. I pärmen finns en 

årsakt som innehåller mycket detaljerad information och underlag för varje post i 

balansräkningen, vilket underlättar kontroll av tidigare års anteckningar. På så sätt kan revisorer 

prioritera viktiga saker genom att gå tillbaka till tidigare anteckningar för att arbeta effektivt 

och spara tid. Studiens empiri instämmer med Braun (2000) som menar att revisionsprocessen 

blir mer effektiv om revisorer använder sig av förklaringar och anteckningar från tidigare år för 

att identifiera olika områden som behöver granskas. 

 

Revisor A och E berättar intressanta saker när vi frågar hur de går tillväga när de ska revidera 

ett nytt uppdrag där anteckningar och dokumentation från tidigare år saknas. ”När jag har en ny 

[klient] har jag bara tillgång till revisionsberättelse”, säger revisor A, vilket även bekräftas av 

revisor E. Vidare får vi veta av revisor A, att enligt god revisorssed ska den föregående revisorn 

överlämna anteckningar och vissa dokumentationer till den nya revisorn. Men det sker inte i 

verkligheten, ”det är känsligt och kan bli lite surt” säger revisor A. Hen menar att den tidigare 
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revisorn inte självmant lämnar över materialet och hen själv tycker det är känsligt att begära 

detta. Revisor E berättar däremot om två olika tillfällen då hen haft kontakt med antingen den 

tidigare eller den nya revisorn. I ett fall fick revisor E ett uppdrag där tidigare revisor blivit 

utbytt på grund av en ny upphandling i hela koncernen. Revisor E hade ett möte med tidigare 

revisor för att få kunskap om klienten, revisor E fick i detta fall tillgång till alla rapporter från 

den tidigare revisorn. Revisor E håller dock med revisor A om att det inte är vanligt 

förekommande med ett sådant samarbete mellan ny och tidigare revisor. I revisor E’s fall, blev 

tidigare revisor inte utbytt på grund av personliga orsaker vilket kan förklara den tidigare 

revisorns samarbetsvilja.  

 

Ett annat exempel ger revisor E, vid ett tillfälle där hen själv blev bortvald som revisor på grund 

av att hen inte samtyckte till att företagsledarens fru skulle ta ut pengar från bolaget. Den nya 

revisorn som tog över uppdraget, kontaktade revisor E som var öppen och lämnade över 

nödvändig information till den nya revisorn. Detta visar att samarbetet mellan revisorerna kan 

fungera ibland. Men i regel, förlitar sig revisor A på revisionsberättelsen från tidigare år om 

den inte innehåller anmärkningar. Dock menar revisor E att tidigare revisionsberättelse inte 

säger så mycket om klienten, så länge revisionsberättelsen inte avviker från standard.  

 

Samtliga revisorer berättar att det är viktigt att förstå verksamheten som klienten bedriver. ”Det 

ingår i första kontakten att ta reda på vilken typ av verksamhet som bedrivs”, och ”man måste 

känna till lite om verksamheten annars kan det bli väldigt pinsamt”, säger revisor A. Revisor D 

säger ”vi måste ju förstå företag, vad de sysslar med, hur tjänar de pengar, det är liksom 

grunden. Man måste förstå vad de gör och vad finns det för risker och vad är det vi ska granska, 

det mynnar ju granskningen ut på”. Vårt resultat visar tydligt att revisorer måste vara insatta i 

själva verksamheten. Vi tänker på omfattningen på förberedelsen som revisorer har inför varje 

uppdrag. Olika klienter har olika verksamheter och olika verksamheter kan vara olika 

främmande för en revisor. Resultatet visar också att själva förberedelsen inför en revision är en 

viktig strategi för att komma närmare klienten och på så sätt lyckas arbeta effektivt och 

självständigt. Guénin-Paracini et al. (2015) bekräftar detta då de visar att revisorers chanser att 

förstå svaren, som erhålls från klienter, ökar genom förberedelse. På det sättet kan revisorer 

minska risken att verka inkompetent och vinna bättre förtroende, genom att visa sig insatt i 

tidigare revision och ha kunskap om företaget vilket i sin tur leder till en bättre relation till 

klienterna. Revisor A berättar att när hen tar över ett nytt uppdrag ställer hen frågor för att sätta 
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sig in i verksamheten som bedrivs och klientens ekonomistyrning. Flera av revisorerna berättar 

att de har ett möte med nya klienter där de berättar om sin verksamhet. Det ger revisorerna en 

ännu bättre bild av verksamheten.  

 

Den teoretiska referensramen pekar på att klienter blir mindre besvärade när revisorn är påläst 

på tidigare års anteckningar. Detta bidrar till att de undviker upprepning av vad som är tänkt att 

vara känt. Chansen till att frågorna som ställs till klienten är mer exakta och relevanta ökar 

också. Även Guénin-Paracini et al. (2015) bekräftar nyttan med förberedelsen och hur detta 

gagnar revisor - klient samarbetet. Relationen blir bättre när klienten upplever att revisorn 

ställer sakliga frågor, vilket i sin tur leder till att attityden till revisorn blir bättre och leder till 

att revisorns operativa självständighet ökar. 

 

Vi har nu presenterat och analyserat empirin från våra intervjuer med revisorerna. I nästa steg 

går vi över till presentation och analys av empirin från klienterna. 

 

5.2 Empiri och analys av klienternas svar  

 

Vi använder uttrycket klient vilket vi syftar till redovisningsansvariga som har direkt kontakt 

med revisorn vid en revision. Vi har valt att kalla våra respondenter för klient 1, klient 2, klient 

3, klient 4 och klient 5. 

 

5.2.1 Material  

När materialinsamling blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Insamling av revisionsbevis är, enligt tidigare forskning, den största utmaning revisorer utsätts 

för (Guénin- Paracini, et al., 2015). Klient 1 uppger att hen får en lista över allt material som 

revisorn efterfrågar, klienten kan då följa den och bocka av allt eftersom. Just det fallet stämmer 

överens med vår teoriram, där det framgår att revisionsbyråer har tagit fram olika arbetsmetoder 

för att effektivisera revisionsprocessen (Braun, 2000; Banker, et al., 2005). De fyra övriga 

respondenterna anger att de inte får någon lista från revisorn. De anser sig ha god insikt i vad 

revisorn behöver så de förbereder materialet själva.  
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Klienterna vill framstå som självständiga och inte i behov av revisorns instruktioner. Klient 5 

har tagit fram interna checklistor som hen kan utgå ifrån inför varje revision. Det kan tyda på 

att klient 5 tidigare har fått mycket kompletteringar som hen vill undvika i framtiden. 

Checklistor, vare sig de skickas från revisorn eller upprättas internt, är ett lättsamt och smidigt 

sätt att kontrollera att allt nödvändigt material inkluderas. Det spar tid för både revisorer och 

klienter, eftersom de inte behöver lägga tid på kompletteringar. Klienten skickar ibland 

bristfälligt material och belastar revisorn med onödigt arbete eftersom det innebär att revisorn 

måste efterfråga kompletterande material. Klient 4 berättar att materialet inte levererades i tid 

till revisorn på grund av försening i inventeringen. Från klientens sida uppfattas det som en 

”småsak” men för oss bekräftar det tidigare forskning som säger att medan revisorn försöker 

samla in revisionsbevis för att styrka de finansiella rapporterna (Jfr. Cullinan, 2004), kan 

klienter göra momentet extra tidskrävande. Den oron kan påverka revisorns arbetsförmåga 

(Chung, et al., 2008). Sent material påverkar den operativa självständigheten negativt, att vara 

sen med inventeringen strider dessutom mot lagen, som säger att inventeringen ska ske på 

bokslutsdatum. Att klienten inte har följt lagen måste ha skapat oro hos revisorn.  

 

Trots att klienterna går igenom checklistor och säger att de vet vad revisorn behöver brukar 

revisorn ändå efterfråga kompletterande uppgifter, i form av frågor eller förtydligande av redan 

inskickat material. Flera av klienterna uppger att de inte blir irriterade eller upplever revisorn 

som tjatig. Detta kan bero på att de tycker att det är ett moment som tillhör revisionsprocessen. 

Klient 1 säger att krav på kompletteringar ”beror ofta på att revisorn inte förstår eller inte kan 

tolka det material som redan har skickats in”. I det fallet uppfattar vi att klienten blir irriterad 

över frågor som hen tycker är besvarade redan.  

Resultatet innebär att klienterna även i framtiden kommer att anse kompletteringar nödvändigt 

och därför kommer de inte att skicka ett mer fullständigt material. Klient 1 som blir irriterad 

vill säkerligen undvika den situationen i framtiden och kommer således antingen skicka ett mer 

komplett material inför nästa revision eller så tröttnar revisorn och slutar fråga efter 

kompletteringar. Det kan i sin tur skapa irritation som bidrar till ett dåligt bemötande av 

revisorn. Resultatet tyder även på att revisorerna har en bra förmåga att upprätthålla en 

självständig hållning när de står inför påtryckningar från klienterna (Jfr. DeAngelo, 1981; 

Johnson, et al., 2002). De vågar begära kompletteringar på redan inskickat material och även 

fast klienten blir irriterad lyckas de få kompletteringarna inskickade. På det sättet verkar 

revisorerna snabbt nå revisionsbevis och kan utföra revisionen på kort tid, vilket gör att de kan 
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uppfylla lönsamhetskraven som ställs (Jfr. Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). Det framgår 

inte hur länge det dröjde innan revisorerna fick kompletteringar från klienterna. Vi vet inte 

heller om kompletteringarna som skickades var tillfredställande eller om det saknades 

ytterligare information som revisorerna måste begära kompletteringar på. 

 

5.2.2 Arbetsyta 

När arbetsytan blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Samtliga klienter anger att de försöker placera revisorn så nära ekonomiavdelningen som 

möjligt för att revisorn lätt ska kunna ställa frågor. Men resultatet tyder på att revisorer inte 

alltid placeras nära redovisningsmaterialet eller nyckelpersonen. ”Oftast brukar revisorer sitta i 

konferensrum eller i ett överblivet rum, inte alltid så trevligt kanske” säger klient 1. Klient 1 

och 5 strävar efter att revisorn ska sitta nära men oftast har de inga tillgängliga rum. Det 

tillgängliga rummet ”kan lika väl ligga långt ifrån ekonomiavdelningen”, enligt klient 1. För att 

effektivt kunna utföra revisionen gynnas revisorer av att arbetsytan som upplåts ligger nära 

ekonomiansvarig. Det ger revisorer möjlighet att ställa frågor och inhämta material utan extra 

tidsåtgång (Guénin- Paracini, et al., 2015). Braun (2000) styrker att längre tidsåtgång för 

uppdraget skapar stress och kan påverka revisorer negativt. När revisorerna blir placerade långt 

ifrån materialet som ska granskas och långt ifrån nyckelpersonerna som de behöver ställa frågor 

till hindras den spontana rörelsen. Det blir svårt för revisorer att bilda sig en helhetsuppfattning 

om organisationen (Geiger & Raghunandan, 2002). Vår empiri tyder på att arbetsplatsen, 

faktiskt kan vara ett hinder för revisorns operativa självständighet. Trots att klienten vill, enligt 

hen, göra sitt bästa med att placera revisorn nära nyckelpersonen och materialet så sker inte 

detta i verkligheten.   

Klienterna är enade om att revisorerna inte visat behov av någon utrustning utöver skrivbord, 

stol och ibland tillgång till internet. Vanligtvis kan internetuppkoppling erbjudas hos klienten, 

men i vissa fall har revisorn med sig eget internet. Klient 5 säger: ”[hen] har till och med sin 

egen scanner!”. Tidigare studier visar även att revisorer blir förhindrade att arbeta effektivt om 

utrustningen hos klienterna är bristfällig (Guénin- Paracini, et al., 2015). Vårt empiriska resultat 

har inte visat några problem med utrustningen och det finns därmed inga belägg för att det 

skulle kunna påverka revisorns operativa självständighet. 
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5.2.3 Arbetsklimat 

När arbetsklimatet blir ett hinder för den operativa självständigheten 

 

Om revisorer blir illa behandlade av klienter kan det bli ett hinder för att revisorerna effektivt 

ska kunna utföra sin revision, vilket alltså innebär ett hinder för den operativa självständigheten 

(Andersson & Pearson, 1999). Utifrån klienternas svar är det, inte helt oväntat, svårt att avgöra 

om de behandlar revisorer väl. Klienterna tenderar att vilja ge en bättre bild av samarbetet och 

vi har svårt att se att någon klient ärligt skulle uppge faktiska svårigheter. Flera klienter svarar, 

som vi väntat, att de inte upplever revisorer besvärliga på något sätt. Klient 1 svarar däremot 

att hen upplever stress och irritation om revisorn kommer in många gånger för att ställa frågor. 

Det innebär att klient 1 kan uppleva revisorn tjatig och besvärlig. Det vore därför inte oväntat 

om revisorn upplever klientens bemötande och samarbetsvilja som ansträngd. Om revisorn 

märker av irritationen kan det leda till minskad produktivitet (Andersson & Pearson, 1999). 

Detta på grund av att revisorn undviker att gå in och ställa alla frågor, för att inte riskera att bli 

avvisad eller otrevligt bemött. Revisorer i detta fall utsätts för psykiska svårigheter i samarbetet 

med klienter och deras bedömningar kan påverkas negativt och därmed hota den operativa 

självständigheten (Jfr. Bazrman, et al., 1997). 

 

För att revisorer ska vara engagerade i sitt yrke behöver de känna sig väl bemötta och rättvist 

behandlade (Herda & Lavelle, 2013). Klient 2 och 5 berättar att revisorn samlar alla sina frågor 

i en lista innan hen kommer in till dem. Det innebär att klienten inte blir lika förhindrad att 

utföra sina andra arbetsuppgifter. Detta har inte belysts i tidigare forskning men är, enligt vårt 

resultat, en mycket effektiv strategi för att minimera risken för irriterade klienter. Revisorer 

borde samla ihop sina frågor innan de vänder sig till klienten, eftersom klienten har andra 

arbetsuppgifter att utföra och lätt kan bli stressad om hen avbryts ofta. 

5.2.4 Att skapa en god relation 

Att skapa en god relation som strategi för den operativa självständigheten 

 

För att öka den operativa självständigheten är det viktigt att revisorer har en god relation till 

sina klienter (Fontaine & Pilote, 2012). En god relation är viktigt för att revisionsprocessen ska 

lyckas (Herda & Lavelle, 2015). Utifrån de svar vi har fått från klienterna upplever vi att de är 

eniga om vikten av en bra relation till revisorn. Klient 1 träffar olika revisorer inför varje 

revision men upplever att de anstränger sig för att skapa en bra relation. Klienterna, i vår studie, 

är enade om att en god relation bygger på att kunna kontakta revisorn med frågor. Klient 4 
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svarar att en bra relation utgörs av ”Lättheten att kunna ringa och fråga helt enkelt”. ”En god 

relation till revisorn för mig är att ha ett sådant samarbete att man kan ställa frågor och få ett 

utförligt svar utan att känna sig dum eller påträngande”, säger klient 5.  

 

Respondenterna belyser därmed sin uppskattning av bra kommunikation med revisorn och 

menar att det är till fördel om revisorn tar sig tid att svara på frågor. Klienterna anser alltså att 

rådgivning från revisorn speglar en bra relation. Det innebär att de revisorer som inte tar sig tid 

för klienters frågor inte anstränger sig för att skapa en bra relation. Detta i sin tur kan leda till 

att klienter blir mindre samarbetsvilliga eller obstruerar processen medvetet. Klienternas svar 

tyder på att det även kan innebära att de avsätter revisorn då de anser att de kan få ett bättre 

utbyte av en annan revisor. Att verka för en bra relation är därför av stor vikt för både revisorer 

och klienter. Fyra av fem klienter i vår studie anger att relationen med revisorn är bra och att 

de får rådgivning när de önskar. Det finns dock risk att klienterna vill ge oss en så bra bild som 

möjligt av relationerna. Utifrån de svar vi får från klient 1 kan vi däremot förstå att hen inte är 

nöjd med relationen till revisorn. Klient 1 upplever att revisorn sällan tar sig tid för att besvara 

frågor och klienten upplever dessutom irritation mot revisorn.  

 

Herda och Lavelle (2013) bekräftar att klienter kommer att ha ett vänskapligt förhållande till 

revisorn när de upplever nytta. Denna koppling syns också i vår studie. Både klient 3, 4 och 5 

känner att de får nytta och hjälp av revisorn och ger även svar som visar att de upplever 

samarbetet med revisorn som väldigt bra. Ett vänskapligt förhållande mellan klienten och 

revisorn leder i sin tur till ökad självständighet hos revisorn (Ashforth, et al., 2008). Vår empiri 

visar att skapandet av en god relation ger klienter nytta, vilket därför är en bra strategi för att 

öka den operativa självständigheten. 

 

5.2.5 Skapande av samspel och förtroende 

Skapande av samspel och förtroende som strategi för den operativa självständigheten 

 

Klienterna beskriver två olika typer av revisorer, vissa beter sig som poliser och andra mer som 

rådgivande konsulter. Flera av klienterna har erfarenhet av revisorer som upplevs som poliser. 

Vår empiri ger därmed belägg för tidigare forskning som visar att revisorer kan uppfattas som 

konsulter med en vänlig inställning eller som poliser med en väldigt legalistisk strategi (Parker 

& Nielsen, 2011). Både klient 1 och 2 berättar därefter att revisorerna brukar slappna av efter 

ett tag och ändra inställningen.  
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Det innebär att, den legalistiska strategin upplevs i inledningen av samarbetet. Vi tror att synen 

på revisorn beror, till lika stor del, på klientens förväntningar. Power (1999) menar att revisorer 

ofta märker en defensiv hållning från klienten vid första mötet. Om klienten möter revisorn med 

inställningen att denne kommer vara auktoritär och uppträda legalistiskt är det svårt för revisorn 

att direkt avvisa den bilden. Det är då lätt att revisorn uppfattar klienten som defensiv. Det tyder 

på att revisorn tar till sig en strategi och försöker vara mer lättsam för att skapa samspel och 

förtroende för klienten. Klient 3 menar att ett bra samarbete byggs upp tidigt i första mötet. 

Revisorn vinner därmed på att redan från början få klienten att slappna av och sträva efter att 

skapa samspel och förtroende för klienten. Klienten blir mer samarbetsvillig vilket gör det 

möjligt för revisorn att arbeta effektivt och självständigt.  

 

5.2.6 Artighet och trevligt bemötande 

Artighet och trevligt bemötande som strategi för den operativa självständigheten 

 

De svar vi får från klient 1 tolkar vi som att revisorn är vänlig och håller låg profil för att undvika 

att klienten blir fientlig. Klient 5 upplever sin nuvarande revisor som både trevlig och väldigt 

kompetent. Vilket kan bidra till ett bra samarbete som underlättar revisionsprocessen. Även 

tidigare forskning menar att revisorer behöver tänka på hyfs och vänlighet och på att hålla låg 

profil för att undvika att klienter blir fientliga. 

 

Svar från klienterna visar att deras revisorer använder sig av artighet och trevligt bemötande 

som strategi för att främja en god relation och därmed öka den operativa självständigheten. 

Utifrån klient 3’s beskrivning av sin revisor upplever vi att hen blivit bemött på ett trevligt sätt. 

”Jag menar de är ju här för att hjälpa till inte för liksom att sätta dit en om man säger så” säger 

klient 3. Att de flesta respondenter svarat att revisorn bemöter klienten väl, innebär att 

revisorerna flitigt använder sig av denna strategi för att få klienterna att slappna av och 

därigenom underlätta samarbetet mellan parterna. Vi anser att detta är en förutsättning för att 

uppnå operativ självständighet. 

 

5.2.7 Förhandling som strategi 

Förhandling som strategi för den operativa självständigheten 

 



56 

 

Flera av klienterna håller kontakten med revisorn under året och ställer frågor när de uppstår, 

vilket tyder på att de har en proaktiv relationsinställning (Jfr. Gibbins, et al., 2010). De andra 

utgår istället från en reaktiv relationsinställning. Klient 2 anger att hen inte skulle förvänta sig 

ett bra svar om hen kontaktade revisorn, ”för revisorns svar brukar inte vara så pedagogiskt”, 

säger hen. Genom att istället ta reda på information själv kan klienten lära sig bättre. Svar från 

klient 1 visar att hen undviker att kontakta revisorn i de fall revisorn upplevs som sträng och 

påpekande. Klient 5 kan oftast få svar och hjälp från sina kollegor och kontaktar därför inte 

revisorn. Men klient 5 anser att relationen till revisorn är bra och att hen vid behov inte skulle 

tveka att kontakta revisorn. Det innebär att klient 5 inte upplever någon risk för att bli illa bemött 

av sin revisor. 

 

Den reaktiva relationsinställningen kan göra att revisorer identifierar frågor sent i processen, 

vilket kan försvåra förhandlingen med klienten. Vi märker att de klienter som har upplevt en 

bra och nära relation till sin revisor också har haft en proaktiv relationsinställning. När klienten 

är osäker och väljer att inte kontakta revisorn, kommer förhandlingen med klienten att bli 

svårare eftersom revisorn inte kan identifiera fel förrän sent i revisionsprocessen. Tidigare 

forskning visar att förhandlingar sker först när revisionsprocessen påbörjats (Guénin-Paracini, 

et al., 2015), men Wright och Wright (1997) menar att förhandlingar som påbörjas tidigare 

bidrar till att minska konflikter. Vår empiri visar att många förhandlar med revisorn före 

revisionen och att det bidrar till ett bättre samarbete. Det är därför positivt för den operativa 

självständigheten. 

 

En konfliktsituation kan uppstå mellan revisorer och klienter när de vill visa olika värden i de 

finansiella rapporterna (Zhang, 1999). Det innebär risk för att klienter inför sanktioner mot 

revisorn om revisorn inte godkänner de värden klienterna vill visa (Favere-Marchesi, 2000). 

Ingen av klienterna uppger något som tyder på att klienten och revisorn haft några sådana 

svårigheter. Men vi kan inte heller förvänta oss att sådan känslig information delges av våra 

respondenter. 

 

5.2.8 Revisorns sociala kompetens 

Revisorns sociala kompetens som strategi för den operativa självständigheten 

 

Vår studie har visat att både klient 1 och 2 önskar att revisorn var mer pedagogisk. Klient 1 

upplever inte att den nuvarande revisorn är värdefull för klientens egen skull, men för bolagets 
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skull anser hen att revisorn är värdefull. För att klient 1 ska uppleva att revisorn är värdefull 

krävs det att revisorn är tydligare och ger bättre feedback. Övriga klienter tycker att revisorn 

förklarar fel och brister på ett tydligt sätt som gör att de kan använda sig av informationen i 

framtiden. Svaren tyder på att nöjda och tillfredsställda klienter är mer samarbetsvilliga, vilket 

innebär att revisorns sociala kompetens är viktig för den operativa självständigheten. De 

klienter som var mest nöjda med sin revisor var också de som upplevde att de fick mervärde 

från denne. Vår empiri stämmer överens med tidigare forskning som säger att, för att klienter 

ska vilja samarbeta är det viktigt att revisorer visar att de kan vara till hjälp för klienterna 

(Guénin-Paracini, et al., 2015). Revisorns kompetens bidrar till att hen kan förklara brister, fel 

och avvikelser pedagogiskt (Favere-Marchesi, 2000), vilket gynnar klienten i framtiden. 

 

Fyra av fem klienter upplever att revisorn vänder sig till dem i första hand. Endast hos klient 2 

väljer revisorn att vända sig till ledningen direkt. Den revisor som klient 2 anlitar är både 

opedagogisk och vänder sig till ledningen vilket tyder på att denna revisor saknar social 

kompetens. Avsaknaden av social kompetens gör det svårare för vederbörande att skapa ett bra 

samarbete med klienten, vilket dessutom påverkar den operativa självständigheten negativt. 

Klient 2 berättar att ledningen blivit irriterade över revisorns påpekade, när de inte delade hens 

åsikt och att de då övervägde att säga upp uppdraget med revisorn. Det överensstämmer med 

Favere-Marchesi (2000), som säger att det finns risk att klienter inför sanktioner mot revisorn 

när de inte är överens och när klienter inte får sin vilja igenom.  Enligt Favere-Marchesi (2000) 

är revisorns sociala kompetens viktig vid rapportering och förhandling om upptäckta fel och 

brister, vilket stärks av vår empiri. För att klienter ska vilja samarbeta med revisorn i framtiden 

krävs det att revisorn kan rapportera felaktigheter på ett professionellt sätt (Guénin-Paracini, et 

al., 2015). Tidigare forskning anger att det är viktigt att kommunicera direkt med 

ekonomiansvarig, vilket styrks av studiens resultat. 

Klient 3 och 4 anger att revisorn vänder sig till dem i första hand men att de i slutet av revisionen 

har ett möte med ledningen där de tar upp vilka åtgärder som gjorts under revisionen, som ”en 

uppsamling på vad som hade varit”, säger klient 4.  En slutrevision, som detta möte kallas för, 

är ett beslut från ledningen som varken ekonomiansvarig eller revisorn kan påverka. Genom att 

revisorn har tagit upp problemen med klienten innan visar därför på god social kompetens. 

Klienten kan lätt, om denne inte får sin vilja igenom, ersätta sin revisor. Detta är ett stort 

problem för revisorer och för revisionens funktion. Det tycks som om lagstiftningen tenderar 

att missa att klienten kan välja en revisor och utesluta en annan på grund av egenintresse. Även 



58 

 

om revisorer inte får tjäna klienter utan är till för att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna 

och skapa trovärdighet gentemot intressenter, finns det incitament att revisorer kan avvika på 

grund av klienters tryck. Klienter verkar byta revisor lätt, vilket tyder på att det finns en stor 

konkurrens.  

 

5.2.9 Förberedelse 

Förberedelse som strategi för den operativa självständigheten 

 

Fyra av fem klienter som ingår i vår studie upplever att revisorn är väl förberedd och påläst 

inför revisionen. De anger att revisorn brukar ha koll på såväl företagets verksamhet som 

föregående revision. Klient 1 är den enda som anser att revisorn skulle behöva vara mer påläst. 

Hen tror att ett bättre uppstartsmöte där man går igenom verksamheten skulle vara bra. Klient 

2, 3 och 4 har alltid ett förberedande möte och där fungerar revisionen väldigt bra. Det verkar 

vara ett vinnande koncept som fler bör ta till sig. Klient 3 berättar även att de har sina egna 

”specialer” som de måste gå igenom med revisorn, så självklart blir det mer arbete när de byter 

revisor.   

 

Tidigare forskning säger att revisorer ska planera revisionen genom att samla in material för att 

göra arbetet mer effektivt (Broberg, 2013). För att revisionen ska bli så effektiv som möjligt 

bör revisorer lära sig mer om företaget (Geiger & Raghunandan, 2002), då bristen på kunskap 

om klienten påverkar revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter (Johnson et al, 2002). Det 

innebär att vårt empiriska material stämmer väl överens med tidigare forskning. Vårt resultat 

visar att förberedelse är en bra strategi för att skapa en bra relation och ett bra samarbete, det 

minskar risken för irritation hos klienterna och bidrar således till att öka den operativa 

självständigheten. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera de delar vi tycker förtjänar vidare diskussion och 

reflektion. Därefter presenterar vi slutsatser, vilka är resultatet av vår studie. Slutligen 

presenterar vi studiens bidrag, förslag till fortsatt forskning och kritik av studien. 

 

6.1 Diskussion 

 

Trots alla resurser, ansträngningar och lagar som existerar har den akademiska litteraturen inte 

tagit upp problemet med revisorers operativa självständighet. Vi har undersökt de praktiska 

konsekvenserna av denna situation. Vårt mål i det följande är att diskutera teoretiska 

konsekvenser av de utmanande situationer som revisorer utsätts för. Revisorer beskrivs ofta 

som kraftfulla, kompetenta och betydelsefulla för mänskliga, ekonomiska, kulturella och 

rättsliga resurser (Malsch & Gendron, 2013). Genom att påverka utvecklingen av 

redovisningsstandarder och upprätthålla avstånd mellan revisorer och klienter (Malsch & 

Gendron, 2013), kan man säkerställa att revisorer verkligen ges förutsättning att leva upp till 

ett trovärdigt uttalande till intressenterna.  

 

Kompetensens påverkan på den operativa självständigheten  

För att komma åt revisionsbevis behöver revisorn ha en bra interaktion med revisionsobjektet. 

”det är nödvändigt att hålla låg profil för att inte tappa den kommunikation med klienten”, säger 

revisor A. En kompetent revisor ska därmed lyckas uppnå ett bra samarbete med klienten. ”[Jag] 

upplevde att de anstränger sig och vill skapa en bra relation med mig”, säger klient 1. När vi 

undersöker samspelet mellan revisorn och klienten hittar vi bräckligheten i revisorns 

självständighet, då vi finner att klienten har möjlighet att påverka revisorns operativa 

självständighet. Detta genom att material lämnas sent eller i dåligt skick vilket kräver mer tid 

av revisorerna, ”det ju sånna som kommer liksom i sista minut [och]man får in en pärm och 

allting ligger huller om buller”, säger revisor C. ”Om materialet inte inkommer i tid så beror 

det på att ekonomichefen inte orkat eller tagit sig tid att fixa det”, säger revisor E. ”det var väl 

bara att vi inte kunde leverera på en gång utan det tog en stund”, säger klient 4. 

 

Revisorerna i vår studie har visat att de använder relationella strategier genom att försöka 

upprätthålla en vänlig bild, i syfte att skapa delaktighet och samarbete. De inser att detta är 

viktigt för deras förmåga att upptäcka väsentliga felaktigheter ”vi vill få ett förtroende från 
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kunderna [- - -] vi bjuder in våra kunder till informationsträffar om olika saker, seminarier, 

skattedagar, och ibland så gör vi lite annat roligt med dem också”, säger revisor D. Revisor E 

berättar också att de bjuder in till kundträffar för att underhålla relationer och informera om 

olika saker. Det ”är viktigt att kunder känner att de får något tillbaka”, säger revisor E. En 

revisors kompetens beror, till stor del, på klientens villighet att samarbeta. En revisor kan aldrig 

vara säker på att lyckas upprätthålla klientens samarbete. Revisor E berättar att hen blivit avsatt 

från uppdrag för att hen inte följt kundens vilja. Revisor D säger: ”Att man har blivit bortvald 

helt enkelt som revisor efteråt, för att man har varit för hård”. Vi kan därmed konstatera att 

revisorns sociala kompetens inte är något som kan innehas, utformas, eller regleras i förväg.  

 

Forskning som handlar om revisorns kompetens beskriver revisorns möjlighet att utföra 

revision med uppgift att upptäcka fel (Humphrey, et al., 2007). Enligt DeAngelo (1981) är 

sannolikheten att en viss revisor kommer upptäcka fel eller brister beroende av revisorns 

tekniska kapacitet, med det menas omfattningen av revisionsbevis som revisorn samlar och 

granskar. Vår studie har visat att revisorns sociala kompetens är avgörande för att lyckas 

komma åt revisionsbevisen och därmed uppnå operativ självständighet. Revisorns kompetens 

kan inte enbart förklaras, mätas eller bedömas utifrån den tekniska aspekten. Revisorns sociala 

kompetens är minst lika viktig som revisorns kunskap inom revisionsområdet. Oavsett hur 

mycket kunskap revisorn besitter är hen alltid i behov att komma åt revisionsbevisen, vilket 

bara kan ske om klienten är villig att samarbeta. 

 

Förhandlingskomplikationer mellan revisor och klient 

I enlighet med Guénin-Paracini et al. (2015) visar vår studie att revisorer är öppna för 

förhandling med klienter, även före bokslut. Salterio (2012) skriver att det inte är allmänt 

accepterat i revisionsstandarder att revisorer och klienter förhandlar över något i klientens 

redovisning förrän redovisningen och upplysningarna i finansiella rapporter är slutförda. I detta 

avseende gav Gibbins et al. (2001) ett viktigt bidrag till revisionslitteraturen när de utvecklade 

en beteendevetenskaplig modell som visar vikten av förhandling mellan revisor och klient. 

Enbart en av revisorerna i vår studie vägrar förhandla före bokslut, av rädsla för att strida mot 

de instruktioner som finns i revisionsstandarder, ”jag får inte lämna råd och sen ska jag granska 

mig själv”, säger revisor D. Vår empiri visar dock att förhandling mellan revisorer och klienter, 

har påbörjats före bokslutet eller så fort revisionsuppdraget startat, genom vilka revisorer 

försöker få tillgång till information och resurser för att upptäcka avvikelser. ”De ringer ALLTID 
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när de är osäkra, klart det underlättar”, säger revisor B. En anledning till att revisorerna, i vår 

studie, förhandlar med klienter är för att upprätthålla relationen och samarbetet för att inte 

äventyra sin förmåga att arbeta flitigt och effektivt under kommande år. ”Ja, det är skönt när 

det händer, det är bättre att de ringer och frågar om de är osäkra än att allt ska lösas i samband 

med revisionen”, säger revisor E. Om revisorerna ger sina åsikter utan att beakta klienterna kan 

det kosta att den operativa självständigheten äventyras nästa år. 

 

I enlighet med Salterio (2012) handlar förhandlingar som sker före bokslut ofta om 

redovisningsfrågor som revisorn eller klienten vill flagga, eller till följd av förändringar i lagar. 

”Jag visar dem skatteverkets hemsida”, säger revisor B. ”De gånger vi haft olika syn på någon 

värdering eller upplysningsfråga så har jag hänvisat till lagsstiftningen och de 

rekommendationer som finns att följa”, säger revisor A. ”Man går tillbaka liksom till 

regelverket”, säger revisor C. Klient 3 svarar ”ska det vara en K3 regel eller inte här och det är 

bra att ta det med revisorn”. Vårt resultat överensstämmer därmed med Wright och Wright 

(1997) som menar att det för revisorn är en fördel att förhandla tidigt i processen ”det är bra om 

man kan klara av många av frågorna innan”, säger revisor A. På så sätt visar vårt resultat att 

konflikter genom justeringar i redovisningsrapporterna kan göra att man undviker att relationen 

mellan revisorn och klienten skadas i samband med revisionen.  

 

Vi oroar oss över klientens förmåga att hota med att avsätta revisorn, utan legal anledning. ”Det 

har varit svårt med att förhandla och det har skadat relationen mellan mig och klienten så att 

klienten sa upp mig”, säger revisor A. Revisor D bekräftar också detta ”ja det har ju hänt, att 

man har blivit bortvald helt enkelt som revisor efteråt, för att man har varit för hård”. Även 

revisor E ger exempel på tillfällen då hen blivit avsatt som revisor på grund av förhandlingar 

som misslyckats med klienten. Detta kan leda till att revisorer förlorar sin vilja att agera i 

enlighet med de etiska reglerna och ger vika för kommersiellt tryck. Revisorer kan också 

utsättas för tryck som kan påverka dem psykiskt så att de tappar förmågan att agera i enlighet 

med professionell standard. Än en gång ser vi en komplicerad balansgång för revisorer. 

Revisor- och klientförhandlingar omfattar en längre period och är mer komplicerat än det 

allmänt antas i litteraturen. Det handlar därmed om hot mot den operativa självständigheten. 
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Utmaningen med att uppnå den operativa självständigheten 

De finansiella skandalerna har bidragit till uppkomsten av en omfattande litteratur som syftar 

till att identifiera faktorer som kan bidra till att revisorns oberoende hotas. Många regler och 

standarder har utformats med syfte att ge revisorer mer makt att kunna upprätthålla sin 

självständighet och främja oberoendet från klienterna. ”Jag säger hur det ska vara [- - -] när de 

inte tycker att de behöver ta upp bilförmån så begär jag körjournal”, säger revisor B. Revisorer 

antas vara ganska benägna att motstå påtryckningar som utövas på dem. Vår studie visar dock 

att problemet inte är löst ännu. Med tanke på hur enkelt en klient kan byta sin revisor, finner vi 

till och med en tendens till en omvänd maktbalans mellan revisorer och klienter. ”jag [- - - 

][påtalade för] dem, och då blir de ju inte glada och då får de välja om de vill byta revisor och, 

ja det har ju hänt”, säger revisor D. 

 

Befintliga lagar ger inte revisorer tillräckligt stöd för att uppnå den operativa självständigheten. 

Watts och Zimmerman (1981) hävdar att befintliga lagar ger revisorer tillräckliga motiv att 

förbli oberoende medan DeAngelo (1981) visar att revisorsnämnden inte kan besluta att 

konfrontera klienter då de inte omfattas av några rättsliga begränsningar. Forskarna har således 

kommit fram till olika slutsatser och rekommendationer. Vårt resultat visar dock att den 

operativa självständigheten uppfattas som nödvändig att reflektera över. Vi tycker att det är 

viktigt att tänka över och hitta lösningar för detta problem. En lösning skulle kunna vara att 

införa lagar som förbjuder klienten att byta revisor hur som helst. Dock vet vi inte om revisorer, 

på grund av införande av den föreslagna regeln, kan utsättas för ännu mer påtryckningar för att 

själva ta beslut att avgå.  

 

Vår studie ger anledning till att problemet med den operativa självständigheten måste 

omprövas. Det ”är klart att man känner väl alltid en liten press när man kommer ut och ska 

liksom granska”, säger revisor D. Med de nuvarande institutionella åtgärderna är det 

psykologiskt omöjligt för revisorer att upprätthålla sin operativa självständighet. Även 

Bazerman et al. (1997) har kommit fram till detta. I de institutionella lösningar som finns i 

revisionsstandarder antas att revisorns operativa självständighet, mer eller mindre, kan lösas 

genom den makt som revisorer ges, de etiska regler som måste upprätthållas eller genom den 

analysmodell som ska följas. Vårt resultat överensstämmer med Guénin-Paracini et al. (2015) 

där båda studierna visar att de nuvarande institutionella åtgärderna inte behandlar den utmaning 

som revisorer utsätts för, för att uppnå den operativa självständigheten.  
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Revisorer ska främja sina ekonomiska intressen, sina professionella värderingar och sin 

yrkesmässiga kompetens. ”Om man tittar på våran [revision] marknad så gör jag ett bra jobb så 

blir jag rekommenderad och det är liksom, alla våra nya kunder brukar vi säga att 50 procent 

kommer genom befintliga kunder, så att det är alltid viktigt att ha en bra relation”, sa revisor D. 

Samtidigt vet revisorer att, om de vill arbeta med flit och effektivitet, kan de inte konfrontera 

klienter alltför abrupt. Men genom att mycket försiktigt konfrontera klienter kan klienter 

försena revisorers arbete då de inte uppfattar det som efterfrågas som viktigt. ”Ibland kan 

revisor höra av sig för komplettering som jag skickat men det är för [hen] inte förstår. Och då 

kan jag uppleva det irriterande”, säger klient 1. Längre tidsåtgång för uppdraget minskar också 

lönsamheten. Revisorer kan tröttna på att inte få respons från klienten vilket riskerar deras vilja 

att hitta och rapportera fel. ”Men det har hänt att [jag] har släppt skitgrejer för att inte skada 

relationen”, säger revisor A. Det kan i sin tur leda till att revisorns professionella värderingar 

skadas. För att uttrycka det annorlunda upplever vi att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

den operativa självständigheten och revisorns oberoende i allmänhet. Revisorers etiska 

dilemma framträder i en mer komplex bild än vad de institutionella åtgärderna idag har 

lösningar för. 

 

6.2 Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att belysa vilka olika hinder revisorer utsätts för i samband med 

insamling av revisionsbevis, samt vilka strategier de använder sig av för att upprätthålla en hög 

grad av den operativa självständigheten. Vi belyser den operativa självständigheten som 

handlar om revisionsprocessen (Humphrey, et al., 2007) och revisorns förmåga att revidera 

självständigt, arbeta effektivt och hitta fel och avvikelser (Jeppesen, 1998; Power, 1999; 

Humphrey, et al., 2007).  

 

Vårt empiriska resultat tyder på att revisorer utsätts för många hinder i samband med en 

revision. Även om både klienter och revisorer anser att material som efterfrågas ofta skickas i 

tid tyder svaren på att det är vanligt att det under revisionsprocessen krävs kompletteringar. 

Brister i materialet, menar revisorerna, beror på okunskap hos klienterna. Medan klienterna 

säger att kompletteringar ofta behöver göras på grund av okunskap hos revisorerna, att de inte 

har kunskap att tolka materialet som de fått. Revisorerna i vår studie berättar dessutom att 

material ibland lämnas i sista sekund eller är i ett skick som kräver lång tid för bearbetning, till 

exempel material som lämnas in ”huller om buller” i en pärm. Studien belyser dock en bättre 
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situation, i denna fråga, när revisorn har en lång relation till klienten. Slutsatsen av det blir att 

okunskapen om varandras roller skapar irritation och kräver längre tid för processen. Vilket 

skapar oro och stress för revisorn och påverkar den operativa självständigheten negativt (Jfr. 

Braun, 2000; Chung, et al., 2008). 

 

Vår undersökning har visat ett hinder som tidigare forskning inte behandlat, nämligen kulturella 

skillnader som hinder för materialinsamlingen. Om en revisor i Sverige ska revidera ett företag 

som ägs av ett utländskt moderbolag, finns det risk för att utländska regler och principer hindrar 

revisorn från att komma åt nödvändig information. Ett problem som kan kräva extra tid och 

arbetsinsats och därmed påverka revisorns operativa självständighet (Jfr. Braun, 2000). 

 

Arbetsplatsen som revisorn blir tilldelad kan påverka revisorns förmåga att arbeta effektivt för 

att hitta felaktigheter (Guénin-Paracini, et al., 2015; Geiger & Raghunandan, 2002; Babisch, 

2003). Både revisorerna och klienterna i vår studie är medvetna om hur viktigt det är för 

revisorn att arbeta i närhet till redovisningsmaterial och nyckelpersoner. Vår empiri visar att 

revisorn många gånger tilldelas ett arbetsrum långt ifrån materialet eller i störande miljö. 

Tidigare forskning visar att revisorn även blir hindrad av att utrustningen på arbetsplatsen inte 

täcker behovet (Guénin-Paracini, et al., 2015). Vår studie tyder på att placeringen av 

arbetsplatsen kan vara besvärade, men några problem med utrustningen kan vi inte tyda ur 

svaren, revisorerna har med sig den utrustning de behöver.  

 

Resultatet av vår studie tyder på att revisorernas och klienternas upplevelse av arbetsklimatet 

och samarbetet är raka motsatser. Klienternas bild tyder på ett väl fungerande samarbete och ett 

trevligt arbetsklimat, endast en av klienterna uppger att hen kan känna stress och irritation i 

samband med revisionen. Revisorernas svar tyder däremot på att klienterna är oroliga, irriterade 

och stressade. Revisorerna blir otrevligt bemötta på grund av dessa faktorer, vilket kan leda till 

sämre produktivitet (Andersson & Pearson, 1999). Vår empiri visar även att det förekommer 

situationer där klienten försöker styra revisorn att se bara det klienten vill att revisorn ska se. 

Resultatet visar även att revisorerna ibland slutar fråga efter material för att inte riskera att skada 

relationen till klienten. Revisorerna menar att det bara handlat om oväsentligt material, men vi 

menar att revisorerna lika gärna kan intala sig själva att materialet är oväsentligt för att motivera 

sig själv att sluta fråga efter det. Att klienter försöker styra revisorer samt att revisorer slutar 

fråga efter material anser vi är stora hinder för självständigheten, då det tydligt visar på klientens 

förmåga att hindra revisorns effektivitet.  
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Den första forskningsfrågan som vår uppsats ämnade besvara var: 

Vilka hinder utsätts revisorn för när revisionsmaterial ska samlas? 

Sammanfattningsvis tyder både vår teoretiska referensram och vårt empiriska resultat på att de 

hinder som revisorer utsätts för, som påverkar den operativa självständigheten, är: 

1. Vid insamling av revisionsbevis, då material levereras sent eller i ett dåligt skick som 

kräver lång bearbetningstid. Detta skapar onödig tidspress för revisorn. 

2. När revisorn placeras i ett arbetsrum som ligger långt från ekonomiavdelningen och 

därmed inte kan hämta material eller ställa frågor till nyckelpersoner i den utsträckning 

som de behöver för att effektivt utföra revisionen. Eller när revisorn placeras på en plats 

där hen inte kan arbeta utan att störas eller riskera att obehöriga kommer åt information.  

3. När revisorn blir otrevligt bemött och klienten försöker styra revisorn att se bara det 

klienten vill att revisorn ska se. 

4. När revisorn slutar fråga efter material för att inte skada relationen till klienten. 

 

Vår studie har även visat hinder som tidigare forskning inte tagit upp nämligen: 

 Vid kulturella skillnader i regler och principer som gör arbetet utmanande och 

tidskrävande för revisorn. 

 

Vårt syfte var även att belysa vilka strategier revisorer använder sig av för att upprätthålla den 

operativa självständigheten. 

 

Studien visar att både revisorerna och klienterna förespråkar en bra relation. Definitionen av en 

bra relation, enligt de klienter vi intervjuat, är att kunna känna sig bekväm med att kontakta 

revisorn om det uppstår frågor under året, om värdering eller liknande. Klienternas definition 

överensstämmer med revisorernas i detta avseende. Revisorerna i studien satsar på tips och 

rådgivning för att skapa en bättre relation och för att ge klienterna mervärde. En bra relation 

gör att klienten blir trevligare och mer samarbetsvillig, vilket underlättar revisionsprocessen. 

Svaren från klienterna tyder däremot på att revisorer inte alltid tar sig tid att svara på frågorna 

på ett pedagogiskt sätt som kan ge klienten nytta. Resultatet har visat de problem revisorer kan 

ha att upprätthålla en bra relation utan att påverkas av klienters tryck, och samtycka till klienters 

åtgärder (Jfr. Rennie, et al., 2014; Kerler & Brandon, 2010). Svaren från revisorerna visar att 

klienterna lätt byter revisor när de inte samtycker. För att skapa en bra relation visar revisorerna 
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att de försöker vara försiktiga och trevliga i mötet med klienten. Resultatet från klienterna tyder 

ändå på att klienterna uppfattar revisorerna som ”poliser” (Jfr. Parker & Nielsen, 2011). 

 

En upptäckt vi gjort i samband med vår studie är vikten av att revisorn samlar sina frågor innan 

de går in till redovisningsansvarig. Några revisorer menar att de redan gör det men svaren från 

klienterna tyder på att långt ifrån alla gör det. Klienterna har svarat att det vore önskvärt om 

revisorer kunde anta den strategin i samband med revisionen. 

 

Studien tyder även på att förhandling är en viktig strategi för att uppnå en hög grad av operativ 

självständighet. Både revisorer och klienter visar att de föredrar en proaktiv relationsinställning 

där de ges möjlighet att kontakta revisorn under året för att minska förhandlingarna i samband 

med revisionen (Jfr. Gibbins, et al., 2010; Wright & Wright, 1997). I de fall klienten inte 

kontaktar revisorn under året, visar vår studie, att det beror på att klienten inte uppfattar revisorn 

som pedagogisk och menar att de därför lär sig mer av att söka svar på annat håll. Resultatet 

visar dock på svårigheten som revisorerna utsätts för i samband med förhandling med klienter. 

Revisorerna måste visa sig självständiga samtidigt som det visat sig att klienterna har en tendens 

att byta revisor om revisorn håller fast vid sin åsikt. Utifrån vår studie anser vi att revisorer 

skulle vara hjälpta av utbildning inom förhandlingsteknik, för att underlätta balansgången att 

vara självständig samtidigt som de behöver behålla en bra relation till klienterna för framtida 

samarbete. 

 

Resultatet tyder också på att det är viktigt att revisorn har god social kompetens (Jfr. Favere-

Marchesi, 2000). Klienternas svar tyder på att de vill känna att de får nytta av revisorn och att 

de därför önskar pedagogiska svar (Jfr. Herda & Lavelle, 2013), två av fem klienter uppger att 

de önskar att revisorn var mer pedagogisk. Huvuddelen av revisorerna visar tecken på god 

social kompetens, en revisor skulle däremot kunna uppträda mer pedagogiskt. För att visa social 

kompetens är det dessutom viktigt att revisorn vänder sig direkt till den ekonomiansvarige när 

revisorn upptäckt felaktigheter (Guénin-Paracini, et al., 2015), vilket fyra av fem revisorer gör. 

Även fyra av fem klienter uppger att revisorn vänder sig till dem i första hand.  

Vårt empiriska resultat vittnar även om vikten av att revisorn är förberedd inför en revision och 

visar sig påläst om företaget och dess verksamhet (Jfr. Johnson, et al., 2002; Guénin-Paracini, 

et al., 2015). Även om god revisorssed säger att föregående revisor ska överlämna anteckningar 

från föregående revision till en ny revisor svarar revisorerna att det sällan förekommer. 
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Revisorerna verkar ändå insatta i vikten av att vara påläst inför revisionen, för att undvika 

irritation hos klienterna. Även klienterna vittnar om att en hög andel av revisorerna är väl 

pålästa, vilket underlättar samarbetet och revisionen. 

 

Den andra forskningsfrågan som vår uppsats ämnade besvara var: 

Vilka strategier använder revisorerna för att få klienten att samarbeta och därigenom komma 

åt revisionsbevis, för att stärka den operativa självständigheten? 

 

Sammanfattningsvis är det följande strategier som både vårt empiriska resultat och vår 

teoretiska referensram ger belägg för, som påverkar den operativa självständigheten: 

1. Att satsa på en bra relation genom att vara pedagogisk och att ge klienten nytta. 

2. Att se förhandling som en strategi och att förespråka en proaktiv relationsinställning. 

3. Att, som revisor, utveckla sin sociala kompetens.   

4. Även förberedelse är viktigt, då det underlättar samarbetet. 

5. Vårt empiriska resultat visar även vikten av att inte störa klienten mer än nödvändigt, 

genom att till exempel samla sina frågor innan de går in till klienten. En strategi som 

inte tagits upp i den teoretiska referensramen. 

 

6.3 Studiens bidrag  

 

Studien medverkar till en ökad kunskap om den operativa självständigheten, vilket är ett 

sparsamt utforskat men viktigt område kring revisorns oberoende. 

 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

 

Det teoretiska bidraget har utvecklats från tillämpningen av teorin tillsammans med det 

analyserade materialet från vår undersökning. Existerande teorier behandlar revisorns operativa 

självständighet som är revisorns förmåga att revidera självständigt, arbeta effektivt och hitta fel 

och avvikelser. Vidare diskuteras huruvida revisorn har förutsättningar att kunna uppnå den 

operativa självständigheten (Jeppesen, 1998; Power, 1999; Humphrey, et al., 2007; Guénin-

Paracini, et al., 2015) och hur klienten kan och har möjlighet att påverka revisorn. Vår 

undersökning har, i likheter med dessa teorier, funnit att revisorns operativa självständighet 

påverkas av klienten och att det finns behov av att diskutera och belysa revisorns operativa 

självständighet mer, inte minst i Sverige. 
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Vår undersökning har träffat på liknande hinder som framgår av den teoretiska referensramen. 

Likheter har varit att insamling av material, utformningen av arbetsplatsen som erbjuds och 

arbetsklimatet som revisorn verkar i, påverkar revisorns operativa självständighet (Bazrman, et 

al., 1997; Guénin- Paracini, et al., 2015). Vi fann dock fler hinder i vår studie som inte har tagits 

upp i tidigare forskning. Ett hinder är kulturella skillnader, som speciellt i stora koncerner, kan 

skapa svårigheter för revisorns operativa självständighet. Detta är ett hinder som tidigare 

forskning inte har tagit upp men som vi anser är av stor vikt för de revisorer som reviderar 

utlandsägda företag. Vårt resultat har visat att utländska regler och principer kan hindra 

revisorns tillgång till information, när företag som ägs av ett utländskt moderbolag ska revideras 

av en revisor i Sverige. Ett annat hinder vår studie har visat på är klientens förmåga att hota 

med att avsätta revisorn. Det påverkar den operativa självständigheten genom att revisorn, för 

att undvika klientens irritation, låter bli att begära nödvändigt underlag. Guénin-Paracini et al. 

(2015) har belyst utrustningen som revisorn erbjuds hos klienten och påpekat att saknad av 

vissa redskap har påverkat revisorns operativa självständighet negativt. Till skillnad från 

Guénin-Paracini et al. (2015) har vi inte funnit att redskap eller utrustning i form av telefon, 

skrivare, fax och dylikt har varit något problem för revisorerna i vår studie.  

 

Strategier som revisorer använder sig av, enligt vår teoretiska referensram, är skapande av god 

relation, samspel och förtroende, och när de använder sig av artighet och trevligt bemötande 

(Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2015; Guénin- Paracini, et al., 2015; Power, 1999). 

Även att hantera konsten med att förhandla (Nelson, 2009; Guénin- Paracini, et al., 2015) och 

att använda sig av sin sociala kompetens och vara förberedd inför revisonen är strategier som 

kan hjälpa revisorerna att uppnå den operativa självständigheten (Braun, 2000; Johnson, et al., 

2002; Guénin- Paracini, et al., 2015). Vår studie synliggjorde vikten av dessa strategier men har 

även tydliggjort andra strategier som inte har tagits upp i den teoretiska referensramen. 

Nämligen att revisorn bör samla sina frågor innan de går in till redovisningsansvarig. Några 

revisorer, i studien, menar att de redan gör det men svaren från klienterna tyder på att långt ifrån 

alla gör det. En annan strategi som lyftes fram var att utforma en kurs som hjälper revisorerna 

att bli bättre i förhandlingsteknik samt för att stärka deras självförtroende och självkänsla så de 

lättare kan stå mot tryck (Nelson, 2009).  

 

Följaktligen har vår studie ett nyanserat sätt att diskutera revisorns operativa självständighet. 

Resultatet från studien är dessutom viktigt för revisionslitteraturen och som underlag i vidare 
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forskning. Ett viktigt teoretiskt bidrag i vår studie är att revisorns operativa självständighet 

påverkas av klientens vilja att samarbeta. Det påverkas även av revisorns sociala kompetens att 

förmå klienten att vilja samarbeta genom att avdramatisera rollen som kontrollant och skapa en 

bild av att revisorn faktiskt kan vara till nytta.  

 

6.3.2 Praktiskt bidrag 

 

Vi har genom denna studie kunnat bidra till revisionsbranschens branschorganisation genom att 

identifiera och kartlägga faktorer som påverkar revisorns förmåga att arbeta effektivt för att 

upptäcka fel och avvikelser. Vi kan visa att klienterna hotar revisorernas effektivitet på många 

sätt, trots de strategier revisorerna medvetet använder sig av för att minimera riskerna. Vi menar 

att det är av stor vikt att tydliggöra problemen så att branschorganisationen kan fokusera på 

området och arbeta hårdare för att säkra revisorers effektivitet. Det bör finnas möjlighet att 

begränsa klienters marginaler och möjligheter att påverka genom att införa nya eller tydligare 

rekommendationer från branschorganisationens sida. Exakt hur det ska gå till har vår studie inte 

lett fram till men det finns tydliga indikationer på att möjligheterna bör studeras.  

 

Bidraget från studien är även viktigt för revisionsbranschens tillsynsmyndighet, av liknande 

anledning som ovan. Trots att Crozier och Friedberg (1980) belyst revisionsobjektens marginal 

på frihet och förhandling så kvarstår problemen för revisorerna än idag. Det innebär att dagens 

utformning av institutionella åtgärder inte säkerställer den operativa självständigheten. 

Tillsynsmyndigheten bör därför se över hur de kan begränsa klienter, som formellt uppfyller 

rättsliga krav, men som ändå kan utnyttja och manipulera tid och arbetsklimat där revisorer är 

verksamma. Resultatet från studien visar även att klienterna lätt byter revisor, utan någon 

grundläggande anledning, vilket tillsynsmyndigheten bör studera närmare och om möjligt 

förebygga. Det skulle öka tryggheten och minska risken för att revisorer låter sig påverkas av 

klienttryck. 

 

Vår studie är dessutom viktig för både revisorer och klienter som agerar på marknaden idag. 

Studien kan bidra till att båda parterna kan få en bättre inblick i varandras roller och hur de 

upplevs. Respondenterna har gett indikationer på att ökad kunskap skulle underlätta revisionen. 

Utifrån studien kan revisorer dessutom bli mer medvetna om vilka strategier de kan bli hjälpta 

av, till exempel genom att fokusera mer på förhandlingsteknik eller en så enkel strategi som att 

samla alla sina frågor innan de går in till ekonomiansvarig. 
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6.4 Kritik av studien  

 

Vi vill belysa svårigheten att få respondenterna att delge känslig information. Från både klienter 

och revisorer finns en risk för att de målat upp en bild för oss som bygger på hur revisor - 

klientrelationen bör se ut och inte hur den faktiskt ter sig. Revisorerna har gett svar som tyder 

på att hinder förekommer men vi anser att risken för att de har minimerat problemen är stora. 

Eftersom flera revisorer vittnar om samma problematik anser vi att hindren påverkar 

revisionsprocessen i en högre grad än vad de enskilda respondenterna vill ge sken av. För att 

kunna ge ett mer uppriktigt resultat hade fältobservationer varit en mer passande metod. Hur 

samarbetet fungerar rent konkret hade kunnat studeras bättre och en bättre insikt i de hinder 

som ställer till störst problem för revisorerna i samband med revisionen hade kunnat delges. 

Bättre empiriskt underlag och resultat hade kunnat uppnås om de revisorer som vi intervjuat 

var revisor till våra intervjuade klienter. Vi har intervjuat fem revisorer och fem 

redovisningsansvariga, som vi benämner med klient, men dessa har ingen koppling till 

varandra. 

 

6.5 Egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

 

Även när klienter anses uppfylla de regulatoriska kraven, kan de utnyttja den kontroll de har 

över utrymme, tid, och arbetsmiljö där revisorerna är verksamma och påverka deras förmåga 

att hitta väsentliga felaktigheter. Vår studie har fått oss att reflektera över klienters förmåga att 

byta revisor när de inte får sin vilja igenom. Vi upplever det som ett ytterligare hinder när 

revisorer känner sig hotade av att bli uppsagd och tappa uppdrag om inte klienter får sin vilja 

igenom. För att lösa dessa problem krävs det att maktbalansen mellan revisorer och klienter 

rättas till med hjälp av grundläggande strukturer som betingar attityder och föreställningar hos 

klienter.  

 

Vår studie ger en akademisk nytta, genom att den kan användas som underlag till vidare 

forskning. Förslagsvis kan risker med olika strategier, som revisorer använder sig av för att 

uppnå den operativa självständigheten, studeras djupare, belysas och uppmärksammas. Vår 

studie har visat att klienters bild av revisorer har förändrats över tiden. Empirin visade att 

klienter visade mer oro, respekt eller rädsla för revisorn förr. Därför vore det intressant att 

studera huruvida klienters bild av revisorer har förändrats över tiden. Om bilden har ändrats, 
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varför har den gjort det? Innebär det att dagens revisorer är bättre på att uppnå operativ 

självständighet? Resultatet i vår studie har dessutom visat att kulturella skillnader kan påverka 

revisorns operativa självständighet, eftersom det inte har berörts i tidigare studier finns 

möjligheter för vidare studier kring detta. 

 

Vi har i vår studie funnit två preliminära risker. När revisorer använder sig av olika strategier 

för att skapa en god relation och komma nära klienter i syfte att säkra sin kapacitet att arbeta 

flitigt och effektivt, finns en risk att de förlitar sig för mycket på klienten. Det innebär ett hot 

mot revisorns vilja att hitta och rapportera avvikelser. Den andra risken vi reflekterat över är 

risken för att klienten under kommande år försvårar revisionen om revisorn, oavsett påverkan 

på relationen, vidhåller sin vilja att hitta och rapportera fel och avvikelser. Med andra ord finner 

vi två sammanhängande risker, risk för avsaknad av förmåga och risk för avsaknad av vilja, 

vilket innebär en komplicerad balansgång. Att kartlägga andra risker samt hur man kan 

motverka dessa är ett område som behöver utforskas och studeras. Vår studie tyder på att 

konfrontation med klienten utan eftertanke och hänsyn till relationen äventyrar revisorers 

villighet och/eller förmåga att arbeta flitigt och effektivt. Det andra tänkta utfallet, risk för att 

sakna förmåga, verkar dock förekomma oftare än den första (risk för saknad vilja). I den 

meningen som föreslagits av Humphrey et al. (2007), är det möjligt att hävda att för mycket 

uppmärksamhet ägnas för närvarande åt frågor som rör revisorns oberoende och inte tillräckligt 

fokus fästs på mer grundläggande frågor om revisorns operativa självständighet och kompetens. 

Vi finner därmed att det saknas fokus på just områden som behandlar den operativa 

självständigheten. Därför behövs det ytterligare studier och empiriska undersökningar som kan 

bidra till att kunskapen om detta område ökar samt problemet flaggas ännu mer. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 Intervjuguide 

Intervjuguide till revisorerna 

Introduktion 

Vi skriver, som vi tidigare berättat, om den operativa självständigheten som är en del av 

revisorns oberoende. Den handlar om revisorns förmåga att arbeta effektivt för att upptäcka 

brister i redovisningen.  

Vi har läst tidigare forskning som tyder på att klienter ibland undviker att samarbeta vilket 

försvårar revisionsprocessen. Tidigare forskning har uppmärksammat olika saker som står i 

vägen för den operativa självständigheten. Några av de som vi kommer att belysa i vår uppsats 

är material, arbetsplats, arbetsklimat. Våra frågor kommer även handla om de strategier som 

revisorer använder för att lösa olika problem och hinder som kan påträffas vid insamling av 

material och information inför en revision. 

Material 

De första frågorna kommer att handla om hur material som Du behöver för att revidera ett 

årsbokslut ser ut, hur snabbt Du får det och hur det kan påverka Din effektivitet och 

självständighet.  I denna fråga utgår vi från att Din kontakt är med den som är ansvarig för 

redovisning i bolaget som ska revideras. 

1. Kan Du berätta hur förfarandet ser ut för att samla in det material som Du behöver, från 

klienten, inför en revision? 

 Skickar klienterna materialet i god tid? Krävs påminnelser? 

 Är materialet som skickas komplett? 

 I vilket skick inkommer materialet? 

2. Hur påverkas Din förmåga att upptäcka och rapportera fel i de fall Du upplever brister 

i redovisningsmaterialet (verifikationer som är felaktiga eller material som kommer sent 

o.s.v)? 

 Hur vanligt är det med brister i revisionsbevisen? 

Arbetsplats 

Här tänker vi på de fall då Du är ute hos klient och reviderar.  

Revisonsstandarder (IAASB) säger att klienten är skyldig att ge revisorn tillgång till personer, 

inom företaget, från vilka revisorn finner det nödvändigt att inhämta revisionsbevis och ställa 

frågor. Vi vill veta hur arbetsplatsen, som Du erbjuds, är placerad i förhållande till 
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redovisningsansvariga. Och hur arbetsplats och utrustning som Du erbjuds ser ut samt hur det 

påverkar din prestation. 

3. Kan Du beskriva hur Din arbetssituation ser ut, i de fall Du utför en revision på plats 

hos klienten? 

 Var är arbetsrummet som upplåts beläget? 

Vilka hjälpmedel förutsätter Du ska finnas? Brukar dessa tillhandahållas av klienten? 

(Internet/Telefon) 

Har Du någon gång blivit placerad i en bullrig miljö? 

Hur påverkar förhållandena Din prestationsförmåga? 

Arbetsklimat 

Det finns undersökningar som har visat att revisorer som bli bemötta på ett otrevligt sätt tappar 

viljan att fortsätta leta efter fel eller material. Här söker vi svar på hur ni upplever ert 

arbetsklimat. 

4. Hur upplever Du, att Du blir bemött av Dina klienter? 

Ger klienter intryck av att de upplever Dig tjatig när Du frågar om ytterligare material?  

5. Har det hänt att Du tröttnat på att fråga efter en viss sak och därför låtit bli att ställa 

frågan för att undvika risken att bli otrevligt bemött?  

Strategi 

Revisorer använder sig av olika strategier för att uppnå den operativa självständigheten, en 

strategi är att aktivt arbeta för ett bättre samarbete med klienten. Tidigare forskning har visat 

att revisorer ibland bemöts med dålig attityd för att de uppfattas som ”poliser”. Ibland har 

revisorer svarat med att hålla låg profil eller lägga extra tid på att bearbeta relationen. Vi vill 

veta vilka strategier Du använder för att skapa en bra relation och därmed ett bra samarbete. 

6. Kan Du definiera vad Du anser är en ”bra” relation till klienten? 

Hur viktigt är det att ha en ”bra” relation till klienten, tycker Du?  

Händer det att Du behöver lägga extra tid på att bearbeta relationen? På vilket sätt kan Du göra 

det? 

7. Har Du upplevt att klienten är orolig och känner sig hotad av Dig som revisor? 

 Isåfall, gör Du något åt det? 

Har Du upplevt att det är nödvändigt att hålla en låg profil hos vissa klienter för att inte få dem att 

känna sig bekväma och inte bli rädda för Dig? Hur gör Du detta? 

Finns det fall där klienten uppfattar Dig som ”en polis”? Och att klienten har dålig attityd pga det? 

Gör Du isåfall något för att motverka det? 

 

En annan strategi som tagits upp i tidigare forskning är revisorns förmåga att förhandla med 

klienten. 
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8. Har det hänt att Du och klienten inte samtycker i en viss fråga 

(värderingsfråga/upplysningsfråga el. dylikt)?  

 Hur kan en sådan förhandling se ut? 

9. När Du stöter på meningsskiljaktigheter med klienten i revisionen. Har Du då lyckats få 

klienten att följa Ditt råd, utan att det har påverkat Er relation negativt? 

 

10. Föredrar Du att klienten kontaktar Dig, med frågor som hen är osäker om, innan 

avslutande och överlämnande av rapporterna (för att på det viset spara tid och konflikt 

vid korrigering)? 

Social kompetens hos revisorn är nödvändigt, dels för att skapa ett aktivt samarbete med 

klienten, dels för att kunna få information så snabbt som möjligt och därmed maximera 

chanserna att hitta väsentliga felaktigheter. Social kompetens är dessutom viktigt vid 

kommunikation av felaktigheter och korrigering av dessa. Här vill vi veta hur Du använder just 

Din sociala kompetens. 

11. Hur arbetar Du för att klienten ska känna sig väl till mods och därmed vilja samarbeta? 

 Ifrågasätter Du vilka förväntningar klienten har på revisionen? 

Hur kommunicerar Du felaktigheter som Du upptäckt?  

Går du in till redovisningsansvarig (den som har skött redovisningen) den som har skött 

bokföringen eller tar du upp det med ledningen istället?) 

Hur gör Du för att få klienten att korrigera samtidigt som en god relation behålls för framtida 

samarbete? 

Upplever Du att klienten ser Din upptäckt som en hjälp? Eller en anmärkning? Skiljer det sig 

beroende på vilken relation ni har före korrigeringen? 

Förberedelse 

Genom att förbereda sig ökar revisorns chanser att förstå de svar som erhålls från klienten. På 

det sättet kan revisorn minska risken med att verka inkompetent och hen kan vinna bättre 

förtroende genom att visa sig insatt i tidigare revision och ha kunskap om företaget. 

12. Hur förbereder Du Dig inför en revision? 

Läser Du kommentarer från tidigare revision för att veta vilka områden som kan behöva granskas 

extra noggrant? Upplever Du att klienten har bättre förtroende för Dig när de upplever Dig som 

påläst? 

 

 

  



4 

 

Intervjuguide till klienterna 

Introduktion 

Vi skriver, som vi tidigare berättat, om den operativa självständigheten som är en del av 

revisorns oberoende. Den handlar om revisorns förmåga att arbeta effektivt för att upptäcka 

brister i redovisningen.  

Vi önskar därför era svar på frågor som handlar om material, arbetsyta och arbetsklimat som 

kan påverka revisorer när de ska utföra en revision. 

Material 

1. Hur förbereder Ni de material som revisorn efterfrågar?  

Går Ni igenom en lista som Ni bockar av?  

2. Brukar revisorn höra av sig om hen saknar information eller vill ha kompletterande 

uppgifter? 

Hur upplever Ni hens krav på komplettering? Upplevs hen tjatig och besvärlig? 

3. Frågar Ni revisorn innan Ni avslutar bokslutet om det är något Ni är osäkra över? 

Hur upplever Ni att Ni blir bemötta av revisorn i dessa frågor? 

Arbetsyta 

4. Var brukar revisorn sitta när hen är på plats hos Er? 

Ställer hen några krav på utrustning eller placering? 

5. Brukar hen komma in till Er och ställa frågor eller begära mer material?  

Hur upplever Ni detta? Upplevs hen tjatig och besvärlig? 

Arbetsklimat 

6. Forskning visar att revisorer ibland upplevs som ”poliser”. Hur upplever Ni revisorns 

attityd? 

7. Brukar revisorn påpeka brister och ha synpunkter som Ni tycker är orimliga? 

Upplevs dessa som rådgivande eller påpekande?  

8. Om revisorn upptäcker fel, i samband med revisionen, hur kommunicerar hen det till 

Er? 

Vänder sig revisorn direkt till Er personligen, eller går hen till ledningen? 

Upplevs hen som pedagogisk? Förklarar hen tydligt? 

Anser Ni att revisorn är värdefull? 

9. Antränger hen sig för att skapa en god relation till Er? 

På vilket sätt? 

Vad anser Ni är en ”god” relation till revisorn? 

Förberedelse 

10. Upplever Ni att revisorn är väl förberedd inför revisionen? 

Har hen gått igenom senaste revisionen?, Är hen påläst om företaget och dess situation? 


