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Sammanfattning 

 

Titel: Klientidentifiering - En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Johan Hagström och Jonas Ljunggren 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2016 – Mars 

 

Syfte: I tidigare forskning gjord av Bauer (2015) ges en förklaring till varför revisorer 

inte är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter, vilket kan vara ett hot mot 

oberoendet. Studien har genomförts kring ämnet klientidentifiering då det inte finns 

mycket forskning kring om revisorer är medvetna om att de identifierar sig med sina 

klienter. Det har inte tidigare genomförts en liknande studie som klargör vilka metoder 

som revisorer använder sig av för att utföra en revision för att förhindra att objektivitet 

försämras till följd av identifikation till sin klient.  

 

Studiens forskningsfrågor är: 

 Vet revisorerna när de identifierar sig för mycket med en klient? 

 Vilka metoder använder sig revisorerna av för att hantera den risk som uppstår 

vid klientidentifiering? 

 

Metod: Studien utgörs av tio kvalitativa intervjuer av så kallade Big four revisorer och 

utfördes i en semistrukturerad form. Intervjuerna spelades in, transkriberades och det 

empiriska materialet analyserades under olika teman i empiriavsnittet. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att klientidentifiering förbises av revisorer, 

vilket tidigare forskningen bekräftar (Bauer, 2015). Bauer (2015) påpekar i sin studie att 

revisorer inte vet om de identifierar sig med sin klient och hur det då kan uppstå en risk 

mot oberoendet, vilket är något som den här studien bekräftar, att revisorernas vetskap 

kring klientidentifiering är låg. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet är att 

studera klientidentifiering med fokus på mindre och enskilda revisionsbyråer. Är 

klientidentifiering mer påtaglig på mindre revisionsbyråer? Är revisionsbyråerna mer 

beroende av sina kunder? Vilka metoder används för att minska riskerna för beroende? 

   



 

Uppsatsens bidrag: Föreliggande studie lämnar viktiga bidrag till 

redovisningslitteratur, praktiker och lagstiftare genom: 

 att få revisorers förståelse för och medvetenhet om risker vid klientidentifiering.  

 att kartlägga eventuella metoder vid sociala konflikter i samband med 

klientidentifiering. 

 

Nyckelord: Revisor, Oberoende, Objektiv, Klient och Identifiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title: Client Identification - A study that investigates the auditor's identification with 

their clients 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Johan Hagstrom and Jonas Ljunggren 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2016 – March 

 

Aim: Earlier research done by Bauer (2015) explains how auditors are unaware that 

they identify with their clients, which could be a threat to independence. This essay is 

about client identification and there is not much previous research to find on the subject. 

There is no similar study that clarifies which methods on accountant use to prevent 

objectivity impaired as a result of identification.   

 

The study's research questions are: 

 Do the auditors know when they identify too much with a client? 

 What methods do the auditors use to deal with the risk that occurs from client 

identification? 

 

Method: The study is based on 10 qualitative interviews with auditors who work in the 

Big four accounting firms. The interviews were recorded, transcribed and the empirical 

material was analyzed under different themes in the empirical section. 

  

Result & Conclusions: The study shows that client identification is ignored by auditors 

which previous research also states (Bauer, 2015). Bauer (2015) point out in his study 

that the auditors don´t know if they identify with their clients and how that could lead to 

a risk to its independence, which is something this study confirms, that the auditor’s 

knowledge about client identification is low.  

 

Suggestions for future research: A proposal for further research of the subject is to do 

a similar study of client identification, but with a focus on smaller and individual 

accounting firms. Is client identification more pronounced at smaller accounting firms?  

Is accounting firms more dependent on their customers? What methods are used to 

reduce the risk of addiction? 

 



 

Contribution of the thesis: This study makes an important contribution to the 

accounting literature, practitioners and legislators: 

 to get the auditor's understanding and awareness of the hazards of client 

identification. 

 to identify potential methods of social conflicts related to client identification. 

 

Key words: Audit, Independence, Objectivity, Client and Identity. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsområdets bakgrund. Sedan förs en problemdiskussion som 

leder till uppsatsens syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet behandlas de avgränsningar 

som har gjorts, samt hur uppsatsen är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett flertal stora bolagsskandaler har under senare tid inneburit att redovisningsbyråer 

fått mycket uppmärksamhet. De mest kända är Enron och Worldcom-skandalerna, men 

även svenska företag som Skandia och Prosolvia har medfört att revisionsbranschen 

blivit hårt granskad. Problemen i skandalerna var bland annat revisorers 

beroendeställning till sina klienter (Daugherty & Tervo, 2005; Doost & Fishman, 2004). 

Uppmärksamheten gällande bolagsskandalerna har gjort att revisorernas oberoende 

blivit starkt ifrågasatt. Flera olika orsaker till varför en revisor kan ha en 

beroendeställning till sin klient. En beroendeställning kan uppkomma genom att en 

revisor tillhandahåller andra tjänster än bara revision (Wahab et. al, 2013), men också 

klientens roll och status i företaget kan spela in (Tepalagul & Lin, 2015). En revisor kan 

också förvränga redovisningen för ägaren till företaget genom att acceptera 

sidobetalningar ifrån företagets VD (Lee & Gu, 1998). En ytterligare orsak bakom 

beroendet kan vara revisorns löneanspråk (Craswell et. al, 2001). 

 

En revisor har många olika uppgifter. En granskning av bolagsledningens förvaltning, 

årsredovisning och bokföring ingår också i arbetsuppgiftena. (9 kap. 3 § 

Aktiebolagslagen 2005:551 [ABL]). Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om 

viktiga omständigheter som framkommit vid revision och detta gäller speciellt brister i 

bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen. Vid en revision på ett bolag 

finns höga krav från intressenterna. Redovisningskvalitét och yrkesprofession blir då 

viktiga faktorer (9 kap. 6a § ABL). Revisorslagen beskriver tydligt att en revisor ska 

utföra sitt revisionsuppdrag med opartiskhet och självständighet i sitt ställningstagande. 

Revisorer är oberoende när de kan utföra sin revision fritt och objektivt (Ravas, 2012; 

Hatherly, 2009). Revisorers oberoende är dock komplicerat, då de utför ett 

revisionsarbete åt företaget men samtidigt många gånger utför andra tjänster, icke 

revisionstjänster åt klientens företag (Wahab et. al, 2013). Samarbete och långa 

revisionsuppdrag leder till fördjupade relationer med sina klienter, och en starkare 

klienttillfredsställelse gör att revisorn litar mer på sin klient (Bozkurt, 2014; Hudaib & 
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Cooke, 2005). Nära relationer till en klient kan leda till att revisorn granskar företagets 

rapporter på ett sätt som leder till en risk mot oberoendet (Fearnley, Beattie & Brandt, 

2005; Herda & Lavelle, 2013). Ett förtroende mellan revisorer och klient uppstår då 

känslig information behandlas (De Ruyter & Wetzels, 1999). En revisors oberoende har 

sedan länge diskuterats och i USA har flera lagar införts för att förbättra företagens 

ekonomi, redovisning och att förbättra ryktet om amerikanska bolag. Den mest kända 

lagen är Sarbarnes-Oxley Act (SOX) (Riotto, 2005). Lagen har dock fått kraftigt 

motstånd av de företag som berörs av lagen. De argument företagen framför gäller 

uppkomsten av nya kostnader för att upprätthålla lagen (Riotto, 2005). SOX lagstiftning 

innebär bland annat att VD:n eller ekonomichefen är personligt ansvariga för att 

redovisningen är korrekt. Revisionskommittéer ser till att ansvarig revisor får den 

information som krävs för att göra ett korrekt arbete (Wang & Tuttle, 2009). Debatten 

som förts gäller rotationsregeln. SOX införde rotationsregeln som innebär att ansvarig 

revisor på bolaget ska rotera vart femte år i ett försök att förhindra revisorns 

beroendeställning till sin klient. Svanberg och Öhmans (2014) studie visar att 

klientidentifiering tar tid, vilket gör att en rotation av revisorerna kan bidra till ett större 

oberoende. Ett förändrat lagrum kan alltså bidra till ett ökat oberoende. 

 

Revisionsverksamhet ska organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet kan garanteras och det finns många olika bestämmelser som reglerar hur 

revisorn utses till bolaget (FAR, 2015). En revisor ska inför varje nytt uppdrag 

skriftligen lämna en försäkran om det finns en möjlighet att revisorns oberoende kan 

påverkas enligt den så kallade analysmodellen (9 kap. 6b § p. 2 ABL). FAR (2011) 

beskriver den så kallade analysmodellen att revisorn inför varje uppdrag och vid 

tillfällen då det finns anledning för, pröva om det finns omständigheter som kan påverka 

revisorns förmåga att utföra sitt uppdrag objektivt. Revisorn ska om den inte kan vara 

objektiv, avböja eller avsäga sig uppdraget. Det finns fem egentliga hot som prövar 

revisorns förtroende att kunna agera opartiskt och självständigt. De är egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Efter dessa 

punkter så beskrivs det att en revisor kan avböja eller avsäga sig sitt uppdrag även om 

något av dessa fem hoten inte förekommer, genom den så kallade generalklausulen. 

Generalklausulen är till för att bedöma om annat förhållande föreligger, som kan 

påverka oberoendet, än i de övriga fem punkterna (ibid.). Ett annat förhållande kan vara 

klientidentifiering, men att revisorer många gånger inte är medvetna om detta 

förhållande (Bauer, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Revisorers identitet och självbild har sin grund i en process där man sätter sig i olika 

fack efter bland annat kön, ålder och utbildning enligt teorin i social identitet (Ashfort & 

Mael, 1989). Den sociala identiteteten är ett resultat av olika grupper och 

organisationers normer och värderingar som kommer återspeglas i revisorns identitet 

och självbild (Bamber & Iyer, 2007). Två grundläggande delar krävs, nämligen en 

kognitiv och en utvärderade för att kunna lyckas skapa en identifiering (Tajfel, 1982). 

Bamber och Iyer (2007) anser att det alltid finns ett förhållande mellan en revisor och en 

klient, ett slags klientidentifiering. Revisorn är många gånger helt omedveten om den 

här identifieringen till sin klient (Bauer, 2015). Identifieringen till sin klient kan bland 

annat leda att oberoendet och redovisningskvaliten försämras (Knechel, 2007; Hellman, 

2011; McCracken et al., 2008). 

 

Enligt revisorslagen (21 § Revisorslagen 2001:883 [RevL]) ska revisorn inför varje nytt 

uppdrag testa om det finns omständigheter som gör att de inte kan utföra sitt uppdrag 

opartiskt, självständigt och objektivt enligt analysmodellen. En av punkterna i 

analysmodellen är den så kallade generalklausulen som innebär att revisorn ska pröva 

om det föreligger något annat förhållande (FAR, 2011). Att revisorer identifierar sig 

med sin klient är ett sådant, men att det oftast sker omedvetet för revisorn (Bauer, 2015) 

kan det vara svårt att testa hotbilden mot oberoendet enligt analysmodellen (FAR, 

2011). 

 

Hur starkt revisorer identifierar sig med sin klient beror på normer, värderingar och hur 

de överlappar hos identitetsgruppen (Forehand, Deshpande & Reed, 2002). Svanberg 

och Öhman (2014) påstår att revisorer som är mer erfarna är mindre benägna att deras 

oberoende riskeras på grund av klientidentifiering. Revisorers erfarenhet ger alltså ett 

visst skydd mot att samtycka med sina klienter och effekterna blir mindre än hos mindre 

erfarna kollegor. Men sannolikheten för att revisorn identifierar sig med sina klienter är 

dock ändå inte relaterat till en revisors erfarenhet menar Svanberg och Öhman (2014). 

Klientidentifiering kan också uppstå vid långa anställningsuppdrag menar Carey och 

Simnett (2006), samt Bamber och Iyer (2007). Klientidentifiering kan leda till ett sämre 

oberoende och en försämrad revisionskvalité. (Carey & Simnett 2006; Public Company 

Accounting Oversight Board [PCAOB] 2011). Det saknas studier som har kartlagt 
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interna åtgärder som revisionsfirmor har mot klientidentifierng. Därför är det viktigt att 

identifiera och kartlägga metoder för att skydda oberoendet mot klientidentifieringen. 

 

Metoder som kan avvärja att oberoendet riskeras finns reglerat på ett flertal ställen, i 

revisorslagen står det att hot mot oberoendet måste upptäckas, dokumenteras och så 

långt som möjligt ändras. Därför är det viktigt att redovisningsbyråer och deras 

organisation skapar ett eget övervakat och återkommande kontrollsystem mot dessa 

sociala incitament (Far, 2011), som finns när man identifierar sig med sina klienter 

(Bamber & Iyer, 2007). Rudolph och Welker (1998) menar att den sedvanliga 

arbetsformen vid större redovisningsbyråer vid revisionsarbete är att arbeta i team. 

Holtzman och Anderberg (2011) menar att redovisningskvalitén ökar vid teamarbete 

och en av orsakerna kan vara att beroendet till sin klient minskar. Revisionsteam 

uppvisar en högre grad av effektivitet och kvalité i arbetet som inte hade varit möjligt 

utan teamet menar West (1998). Mindre redovisningsbyråer kan ha ett organiserat 

samarbete mellan flera mindre revisionsföretag med ömsesidiga kvalitetskontroller 

(FAR, 2011). Något som är vanligt inom revisionsföretagen är att revisorer granskar 

varandras arbeten, så kallad peer-review. Casterella, Jensen, och Knechels (2009) 

beskriver i sin studie att inom revisionsfirmor granskar revisorer varandra för att 

kvalitén ska bli bättre. I FARs yrkesetiska regler beskrivs det hur revisionsteamen är de 

som kontrollerar och säkrar uppdragen, samt de som utför peer-review 

kvalitetskontrollen av uppdraget (FAR, 2015b). En annan metod mot oberoendehotet är 

en förstärkning av revisorns yrkesidentitet, som enkelt kan förstärkas genom omedveten 

psykologisk priming (Bauer, 2015). En förstärkning gör att revisorn får en starkare 

identitet till sitt yrke vilket gör att beroendet till sin klient minskar. Ett effektivt och 

billigt sätt att höja revisorers yrkesidentitet är att göra en tankekarta menar Nesbit och 

Adescope (2006). Inför revisionsuppdraget får revisorerna fylla i en tankekarta som 

belyser värden, attributer och kvalitéer inom revisionsbranschen, vilket gör att 

revisorernas yrkesroll omedvetet stärks. Revisorernas relation med kunden är en 

angelägenhet för dem som är intresserade av dess oberoende, det har dels väckts en 

debatt om revisorernas varaktighet hos sina klienter, att ju längre tid som de spenderar 

hos sin klient gör att de skapar en slags relation mellan varandra (Fontaine & Pilote, 

2012). Ett sätt att få bukt med oberoende hotet som kan uppstå vid identifiering av sin 

klient är den så kallade rotationsregeln. Den gäller för svenska noterade företag (FAR, 

2012) och regeln säger att de ansvariga revisorerna ska rotera vart sjunde år. Efter en sju 

års period får revisorn eller någon annan person som fattar viktiga beslut rörande 
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revisionen inte vara delaktig i revision under två år. Forskning inom området tyder på 

att klientidentifiering sker relativt snabbt och att man kan ifrågasätta revisorsrotationen 

som ett sätt att öka oberoendet (Rousseau 1998; Stringer 2011). Svanberg och Öhman 

(2014) menar dock på i sin studie att en klientidentifiering tar tid vilket gör att 

revisorsrotation kan bidra till ett bättre oberoende. Det är intressant hur forskarna är 

oeniga om vad som är rätt eller inte, vilket gör att en närmare undersökning i ämnet 

känns spännande. 

 

Forskning kring ämnet om revisorer är medvetna om att klientidentifiering påverkar 

oberoendet är begränsad och det finns ingen liknande studie som kartlägger vilka 

metoder som förhindrar en revisor att drabbas av sämre objektivitet till följd av 

identifikation. Föreliggande studie lämnar därmed både ett teoretiskt och praktiskt 

bidrag genom: 

 att ge förståelse för revisorers medvetenhet om risker vid klientidentifiering.  

 att kartlägga eventuella metoder vid sociala konflikter i samband med 

klientidentifiering. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att utreda hur medvetna revisorer är om att revisionsbedömningar kan 

påverkas till följd av att de identifierar sig med sina klienter. Samt att kartlägga metoder 

för hotens avvärjande som revisorerna själva förfogar över. 

- Vet revisorerna när de identifierar sig för mycket med en klient? 

- Vilka metoder använder sig revisorerna av för att hantera den risk som uppstår vid 

klientidentifiering? 

 

1.4 Avgränsning 

 

I den här uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera den svenska 

revisionsmarknaden och se hur medvetna revisorer är kring klientidentifiering. Fokus 

vid val av intervjupersoner är främst auktoriserade revisorer som arbetar på någon av de 

fyra största revisionsfirmorna i Sverige, de som kallas Big four. 
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1.5 Disposition 

 

Inledning 

I kapitel 1 kommer vi att redogöra bakgrunden till denna 

studie. Därefter förs det en problemdiskussion som mynnar 

ut i ett syfte och frågeställningar. Inledningen avslutas sedan 

med de avgränsningar som har gjorts och en förklaring till 

hur arbetet har disponerats. 

Vetenskaplig metod 

Detta kapitel innehåller undersökningens tillvägagångssätt. 

Den kommer att beskriva hur tankegångarna har gått i val av 

metod för att samla in bästa möjliga data. 

Teoretiska referensramar 

I teorikapitlet kommer det att redogöras för de teorier som vi 

kommer att använda, i ett försök att förklara vilka följder 

som uppstår om revisorn identifierar sig för mycket med sin 

klient, samt de metoder som finns för att förhindra hotet mot 

revisorers oberoende. 

Empirisk metod 

I detta kapitel kommer empirisk metod redogöras för de 

metodval som vår undersökning bygger på. 

Empiri och analys 

I kapitel empiri och analys kommer vi presentera det 

insamlade empiriska material som har samlats in genom de 

10 kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet kommer 

sedan ställas mot våra föreställningar och analyseras här i 

kapitlet. 

Slutsats och diskussion 

I det sista kapitlet kommer våra slutsatser och resonemang 

att presenteras, samt vad studien har bidragit med. Till sist 

kommer även förslag på framtida forskning att ges. 
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2. Vetenskaplig metod 

Detta kapitel innehåller undersökningens tillvägagångssätt. Den kommer att beskriva 

hur tankegångarna har gått i val av metod för att samla in bästa möjliga data. 

 

Syftet med studien är att utreda hur medvetna revisorer är kring att 

revisionsbedömningar kan bli påverkade till följd av att revisorer identifierar sig med 

sina klienter, men också klargöra vilka metoder de använder sig av när hot mot 

oberoendet uppstår vid identifieringen av sina klienter. I tidigare forskning gjord av 

Bauer (2015) förklaras det hur revisorer inte känner till att de identifierar sig med sina 

klienter och hur detta kan leda till att oberoendet riskeras. 

 

Studien kommer utgå ifrån Bauers (2015) forskning. Bauers studie utgick ifrån ett 

experiment där han försökte manipulera revisorers yrkesidentitet och hur detta kan leda 

till en starkare eller svagare identifiering till sin klient. Den här studien kommer istället 

utgöras av en kvalitativ och semistrukturerad studie med data ifrån tio olika 

respondenter från någon av de fyra största revisionsföretagen i Sverige. Det finns flera 

olika metoder som studien kan använda sig av för att få fram empirisk data, men de två 

vanligaste är kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Det lämpligaste 

sättet att besvara syftet i studien anses vara att genomföra en kvalitativ undersökning, 

dels på grund av att en kvantitativ undersökning berör problemet mer ytligt och dels att 

den här studien avser att få en djupare förståelse inom området. Valet av en kvalitativ 

studie gör att respondenterna har möjlighet att diskutera fritt och lämna sina åsikter 

kring frågorna (ibid.). Studien strävar efter att få information från de personer som 

utövar yrket, därför har det bestämts att kvalitativa intervjuer är det bästa valet. Där 

informationen har samlats in genom att ställa enkla och raka frågor, så får man genom 

dessa enkla frågor mycket komplicerade men dock innehållsrika svar (Trost, 2010). 

Undersökningen är att belysa revisorers relationer till sina klienter och det anses vara 

svårt att kunna studera detta fenomen om det inte utförs genom en kvalitativ studie. 

Valet av tillvägagångssätt är en viktig beståndsdel för att kunna få ut relevant data av 

våra respondenter, vilket möjliggör att ett tillförlitligt resultat kan uppnås. 

 

Det finns flera olika teoretiska ansatser en studie kan utgå ifrån menar Eriksson och 

Hultman (2014). Den deduktiva ansatsen visar hur den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik fungerar inom samhällsvetenskapen. Medan den 

induktiva ansatsen visar hur resultatet kopplas ihop med teorin (Thomasson, 2007). 
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Denna studie bygger på en abduktiv ansats, vilket innebär att man blandar ett strikt 

empiriskt och faktabaserat tillvägagångssätt med att resonera kring teorierna i 

diskussionen. Studien kommer användas sig av både relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Valet av en abduktiv ansats möjliggör en bättre insikt och 

tolkning kring det insamlade empiriska materialet (Alvehus, 2013).  

 

Det finns två olika forskningstraditioner att utgå ifrån menar Wallén (1996), den 

hermeneutiska och den positivistiska.  Målet med studien är att förstå respondenterna 

och se om de upplever någon slags identifiering till sina klienter, vilket gör att den 

hermeneutiska traditionen passar bäst. Den hermeneutiska traditionen utgår ifrån att 

försöka förstå individer och tolka deras handlingar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

positivistiska traditionen fokuserar på att förklara olika fenomen (Thurén, 2007), och att 

kunskap endast kan inhämtas genom krav på mätningar och att inte lägga några egna 

tankar och åsikter i kunskapen (Wallén, 1996).    
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3. Teoretiska referensramar  

Teorikapitlet kommer att redogöra de teorier som vi kommer att använda, i ett försök 

att förklara olika orsaker som uppstår när revisorer identifierar sig med sina klienter 

för mycket, samt de metoder som finns för att förhindra hotet mot revisorns oberoende. 

 

3.1 Social identitet  

 

Teorin i social identitet grundar sig i att olika sociala grupper enbart existerar om 

medlemmar i gruppen identifierar sig med den (Turner, Brown, & Tajfel, 1979). 

Bamber och Iyer (2007) menar att individers sociala identitet, deras självbild, är ett 

resultat av en självkategoriserad process, där individer kognitivt grupperar sig själv med 

andra. Sociala grupper, organisationers värderingar och normer kommer kunna 

återspeglas i individen. Tilltalande värderingar och image är en stark bidragande del vid 

en identifiering av en grupp. 

 

Vid en identifikations process kommer likheter med gruppen att stärkas, även gruppens 

positiva och negativa sidor förstärks vilket gör att individen blir till ett kollektiv 

(Turner, Brown, & Tajfel, 1979). Denna kategorisering eller identitetsprocess gör att 

människor sätter sig i olika fack exempelvis efter kön, ålder och utbildning (Ashfort & 

Mael, 1989), men också att det finns flera olika multipla identiteter såsom 

yrkesidentitet, organisationsidentitet och klientidentifiering (Bamber & Iyer, 2007). Det 

krävs två grundläggande delar, kognitiva och utvärderade, för att lyckas skapa en slags 

identifiering (Tajfel, 1982). Den kognitiva delen är den medvetenhet personen har om 

sin identifiering i gruppen och den utvärderade delen är kopplad till personens 

värderingar (ibid.). 

 

Ashfort och Mael (1989) menar att det är viktigt att förstå teorin om social identitet för 

att den förklarar hur olika beteenden, relationer och konflikter kan uppstå i olika 

organisationer.   Identifiering kommer kunna påverka personens ståndpunkt och synsätt, 

då individen anpassar sig och utvecklar sig efter en identifieringsgrupp (ibid.). Beteende 

och agerandet i en grupp är relativt enkelt att förstå menar Bamber och Iyer (2007), och 

att sociala identitetsteorin är mycket passande för studier av revisorers grupptillhörighet 

och hur deras professionella agerande kan påverka oberoendet. Bamber och Iyers (2007) 

studie visar att revisorers identifiering till sin klient påverkar omdömet vilket leder till 

ett försämrat oberoende. 
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3.2 Klientidentifiering 

 

I analysmodellen beskrivs fem hot mot revisorns oberoende, en av dem är vänskapshot 

där revisorn har en allt för nära relation med sin klient. Enligt analysmodellen kan en 

revisor eller någon annan i nätverket ha en nära personlig relation med 

revisionsklienten, vilket gör att det finns en risk att revisorn blir alltför välvilligt inställd 

till klientens intresse (FAR, 2011). Enligt studien av Stefaniak och Cornell (2011) 

uppstår bland annat en beroende konflikt när revisorer lär känna sin klient. En för nära 

relation till sin klient gör att oberoendet och redovisningskvaliten försämras (Knechel, 

2007; Hellman, 2011; McCracken et al., 2008). Om revisorn identifierar sig med en 

klient kan det bero på olika saker, som till exempel att de tillhör samma kön eller ålder 

vilket Ashfort och Maels (1989) studie visar. Vid en identifieringsprocess kommer 

likheter med gruppen att stärkas och revisorn kommer kategorisera sig efter exempelvis 

kön eller ålder. Medan Bamber och Iyer (2007) förklarar i sin studie att revisorer måste 

ha personlig kontakt med sina revisionskunder och dess ledning är för att kunna utföra 

en noga granskad revision. Den personliga kontakten är till för att revisorn ska kunna 

förstå revisionskunden, men att relationen mellan revisorn och revisionskunden är 

väldigt komplex. Bamber och Iyer (2007) fortsätter i sin studie att förklara hur 

revisorers objektivitet försämras när de identifierar sig med sina klienter och att de då 

påverkar kvalitén på revisorns utlåtande, vilket även stärks upp i Svanberg och Öhmans 

(2014) forskning. Bauer (2015) menar att revisorn omedvetet inte känner till det här 

förhållandet mellan sig själv och sin klient och hur det kan leda till ett hot mot 

oberoendet. Svanberg och Öhmans (2014) studie visar att en klientidentifiering tar tid, 

vilket gör att en revisorsrotation kan bidra till ett bättre oberoende.   

 

3.3 Lagstadgade oberoendet 

 

Det är viktigt att revisorer som ska granska ett företags rapporter utförs oberoende och 

på ett professionellt sätt, annars kan revisionen starkt ifrågasättas (Svanström, 2008). 

Lagrum som finns uppsatta är till för att motverka att revisorn gör bedömningar som 

kan vara beroende till sin klient. Vid varje uppdrag ska revisorn undersöka ifall 

oberoendet kan hotas. Om brister i oberoendet uppstår måste revisorn avsäga sig sitt 

uppdrag. Oberoendet är en säkerhet till alla intressenter för att företagets finansiella 

rapporter ska hålla en hög kvalité och vara fri från andra åsikter (FAR, 2011). Det är 

inte revisorns klient som blir mest drabbad av en beroendeställning utan det är andra 
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intressenter till företaget. Andra intressenter måste kunna lita på att revisionsuppdraget 

är utfört på ett professionellt sätt annars förloras förtroendet menar Fontaine och Pilote 

(2011).    

 

Oberoendet kan delas upp i två olika delar, det faktiska och det synbara oberoendet (Far, 

2015b). Det faktiska oberoendet är ett sinnestillstånd, där revisorns omdöme inte 

påverkas av andra åsikter, och där revisorn kan utföra ett oberoende arbete. Det synbara 

oberoendet är när någon utomstående uppfattar revisorns oberoende och där undviker 

revisorn olika saklägen för att det kan uppfattas som objektivt av andra. Ordet 

oberoende är inget som finns klart uttryckt i någon lagtext, utan är till för att vägleda 

revisorn i lägen där oberoendet kan hotas och istället används ord som objektivitet, 

opartiskhet och självständighet där både faktiska och synbara oberoendet innefattas 

(ibid.). 

 

I Aktiebolagets lagstiftning finns flera bestämmelser som reglerar revisorers objektivitet 

och jäv. I 9 kap. 6b § ABL regleras objektiviteten, där revisorn varje år ska lämna en 

skriftlig försäkran om sin objektivitet och redovisa vilka andra tjänster revisorn utfört 

hos företagen. I 9 kap. 17 § ABL regleras jäv som säger att revisorn inte får äga aktier i 

bolaget eller annat bolag där revision ska utföras. Revisorn får inte vara ledamot i 

styrelsen, vd i bolaget eller i deras dotterbolag, den får heller inte biträda vid bolagets 

bokföring. Revisorn får inte heller vara anställd så att en beroende ställning kan uppstå. 

 Jäv kan också uppstå ifall revisorn är gift eller sambo, är besvågrad, eller har 

syskon/släkting i företaget där revision ska utföras. Jäv kan också uppstå ifall revisorn 

har en låneskuld till bolaget eller annat bolag i koncernen, vilket gör att en opartisk 

ställning kan uppstå (ibid.).   

  

Revisionsgranskning av ett företag ska också vara ingående och omfattande som en god 

redovisningssed kräver (9 kap. 3 § ABL). God redovisningssed enligt revisorslagen är 

att revisorn ska iaktta god redovisningssed men även revisorns biträde är skyldig att 

beakta god redovisningssed. Revisorn ska utföra sin revision opartiskt och självständigt 

samt hela tiden vara objektiv i bedömningar. Revisorn ska inför varje uppdrag 

undersöka om det finns omständigheter som kan påverka revisionens opartiskhet och 

självständighet. 
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Revisorer har en skyldighet när de antar nya uppdrag vilket är att kontrollera så 

oberoendet inte kan bli påverkat. Om oberoendet på något sätt blir påverkat ska de 

avsäga sig uppdraget. Innan en revisor kan påbörja en revision hos en klient ska 

revisorn gå igenom ett antal kontrollpunkter för att kunna acceptera ett nytt 

revisonsuppdrag. Dessa kontrollpunkter kallas analysmodellen och finns lagstadgad i 

revisorslagen 21 §. FAR (2011) beskriver att analysmodellen består i att revisorn ska i 

tre steg bedöma om den kan anta uppdraget eller inte. 

 

Första steget i analysmodellen är att granska förtroendeskadliga förhållanden och det 

görs genom att kontrollera egenintresset, självgranskningshotet, partställning, 

vänskapshot och skrämselhot. Utöver dessa fem kontroller finns den så kallade 

generalklausulen som innebär att revisorn kan avsäga sig uppdraget ändå. Om det 

uppstår hot som inte kan placeras in i de ovanstående fem punkter, men som ändå är av 

sådan art att oberoende kan hotas kan revisorn avsäga sig sitt revisionsuppdrag. Det 

andra steget enligt FAR (2011) är att kontrollera förtroendeskadliga förhållanden där 

revisorn måste avsäga eller avstå från sitt uppdrag om det finns en hotbild mot 

oberoendet. Det mest självklara är om det inte ens finns någon anledning att ifrågasätta 

om revisorn kan utföra sitt arbete objektivt. Samt om det finns åtgärder som gör att 

hoten mot revisorns oberoende försvinner, så behöver revisorn inte avsäga eller avstå 

från uppdraget (ibid.). Det tredje steget i analysmodellen enligt FAR (2011) är att 

revisorn har en förpliktelse att dokumentera de överväganden som har gjorts i 

analysmodellen. I dokumentationen bör det stå vilka situationer som har uppstått och 

hur detta har kunnat påverka revisorns oberoende. Revisorn ska alltså inför varje 

uppdrag undersöka om oberoendet kan hotas enligt analysmodellens alla steg men det 

finns många fler metoder för att undvika hot mot oberoendet. En metod som 

analysmodellen inte nämner är revisionsteam där revisorerna gemensamt kontrollerar 

varandras arbete som gör att beroendet till sina klienter minskar (Casterella, Jensen, & 

Knechels, 2009). 

 

3.4 Revisionsteam 

 

Lagarbete är något som Holtzman och Anderberg (2011) betonar mycket kring, de 

menar att arbete i team är något som företag vinner mycket på. Genom att arbeta 

tillsammans tillför man mer till arbetet än om man skulle arbeta individuellt. Arbete i 

grupp leder till bättre resultat och större effektivitet. I många olika branscher har 
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kvalitén och effektiviteten tilltagit bland de anställda när det har bildats arbetsteam 

(West, 1998). Rudolph och Welker (1998) fastställer att den sedvanliga arbetsformen 

gällande revisionsarbete är att arbeta i team. Casterella, Jensen och Knechels (2009) 

beskriver i sin studie hur det finns fördelar med ett frivilligt peer-review system inom 

företaget, vilket gör att redovisningen kommer hålla en högre kvalité. Peer-review 

innebär att inom revisionsfirmor granskar de varandra för att kvalitén ska vara på en bra 

nivå. Rudolph och Welker (1998) nämner att kommunikation sinsemellan är en faktor 

som utgör om revisionsteamet gemensamt ska uppnå den kvalité och effektivitet som 

förväntas av dem, samt hur väl de kan förena de enskilda prestationerna hos de olika 

medlemmarna i revisionsteamet till en felfri revisionsrapport. I FARs yrkesetiska regler 

beskriver de att revisionsteamet är de som kontrollsäkrar uppdraget och är de som också 

utför peer-review kvalitetskontrollen av uppdraget (FAR, 2015b). Ett teams funktion 

gör att medlemmarna kan känna sig mer trygga i sitt arbete än om de hade arbetat 

själva. Teamet fungerar så att arbetskamraterna stöttas i krissituationer och hjälper till 

att komma på nya lösningar som den enskilda individen inte hade kunnat komma på 

själv (ibid.). 

 

En annan metod som analysmodellen inte tar upp, som gör att beroendet till sin klient 

inte ökar är revisorsrotation. Svanberg och Öhmans (2014) studie visar på detta 

samband där den sjuåriga revisorsrotationen minskar beroendet, framförallt gällande 

klientidentifiering.   

 

3.5 Revisorsrotation 

 

Lagstiftningen Sarbarnes Oxley Act (SOX) uppkom vid de stora bolagsskandalerna i 

USA (Riotto, 2005). Den uppfördes i ett försök att förbättra företagens ekonomi, 

redovisning och amerikanska företags rykten. Lagen har dock fått kraftigt motstånd av 

de företag som är involverade i den nya lagen. Argumenten företagen har är att det har 

uppkommit stora kostnader för att de ska kunna upprätthålla den lagen (Riotto, 2005). 

SOX lagstiftningen innebär bland annat att vd:n eller ekonomichefen är personligt 

ansvariga att intyga att redovisningen är korrekt. Revisionskommittéer ser till att 

ansvarig revisor får den information som krävs för att göra ett korrekt arbete (Wang & 

Tuttle, 2009) och den femåriga rotationsregeln för revisorer skapades. 
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Rotationsregeln i USA innebär att ansvarig revisor ska rotera var femte år till förmån till 

en annan revisor och där meningen är att minska revisorns beroende till sin klient 

(Kaplan & Mauldin, 2008). Några svenska företag tog sig an SOX lagstiftningen, då de 

ansåg att den amerikanska marknaden var alldeles för stor för att inte vara delaktig i. 

Detta gjorde att vissa svenska företag införde rotationsregeln i Sverige fast det inte var 

lagstiftat i Sverige eller Europa.  

 

Den 1 juli år 2009 blev den lagstiftad i Sverige, men istället för revisorsrotation efter 

fem år så blev den obligatoriska revisorsrotationen vart sjunde år och att den enbart 

gäller för noterade bolag. Ett noterat bolag är där överlåtbara värdepapper är upptagna 

till handel på en reglerad marknad. Efter att en sju års period avverkats får revisorn inte 

delta under två år på företagets revisonsuppdrag (FAR, 2012).  Från och med 2011 finns 

det en lagstiftning som reglerar etiska regler, den säger att revisorsrotation också kan 

innefatta företag som är av allmänt intresse. Allmänt intresse avses i detta sammanhang 

värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad exempelvis Nasdaq, 

Nordic Growth Market (NGM) och Burgundy. I FAR (2012) står det skrivet att det 

finns exempelvis någon person som fattar viktiga beslut eller gör bedömningar av 

väsentliga förhållanden som rör revisionen kan även denna person omfatta kravet av 

revisorsrotationen. 

 

Revisorsrotationen finns som en motåtgärd för att oberoendehotet som kan uppstå vid 

bland annat klientidentifiering ska motverkas (FAR, 2012). Svanberg och Öhmans 

(2014) studie visar att en klientidentifiering tar tid vilket gör att revisorsrotation kan 

bidra till ett bättre oberoende, medan Rousseau (1998) och Stringers (2011) studie tyder 

på att man kan ifrågasätta revisorsrotationen för att identifieringen till sin klient tar tid. 

Något som gör att revisorn identifierar sig med en klient är bland annat att de delar 

normer och värderingar (Bamber & Iyer, 2007). Ett sätt att undvika identifieringen av 

sin klient är om revisorn får en starkare identitet till sitt yrke, som gör att revisorns 

yrkesskepticism och oberoende ökar (Bauer, 2015). 

 

3.6 Yrkesidentitet 

 

Den sociala identitetsteorin säger att människor har flera olika multipla identiteter inom 

sig, såsom klient-, organisation- och yrkesidentifiering (Bamber & Iyer, 2007). 

Revisorn kommer alltså enligt teorin identifiera sig både med företagets organisation 
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och sin yrkesidentitet, men att yrkesidentiteten kommer utvecklas innan den 

organisatoriska identiteten (Bamber & Iyer, 2002). Dessa två identiteter hör samman, 

och att en hög yrkesidentitet inte kan uppnås om inte revisorn upplever en hög 

organisatorisk identitet (Russo, 1998). 

 

Klientidentifiering är ett hot mot själva oberoendet menar Svanberg och Öhman (2014), 

medan en stark yrkesidentifikation kommer minska hotet mot oberoendet för att den 

ökar yrkesskepticism. Yrkesskepticism gör att revisorn kommer ifrågasätta klientens 

finansiella rapporter och ställa högre villkor på hur klienten har uppskattat sitt 

redovisningsmaterial. Delade normer och värderingar kan leda till en starkare 

yrkesidentitet (Bauer, 2015). En process som leder till en starkare yrkesidentitet 

omedvetet, är när företaget genom visuella och verbala signaler belyser olika 

kvalitetsprocesser inom revision, värden och olika attribut (Bamber & Iyer, 2007) 

genom priming. 

 

3.6.1 Priming 

 

Den allmänna definitionen på psykologisk priming som term; priming består i att 

exponering för en viss stimulus påverkar våra reaktioner på andra stimuli, även om vi 

inte är medvetna om det (Psykologifabriken, 2013). Priming funktionen för oss 

människor är till för att snabbare kunna känna igen omedvetenhet i tidigare erfarenheter, 

objekt och efterfölja det som iakttagits. Priming är inte något en person känner till i sitt 

sinne utan det verkar helt på det undermedvetna planet (Schacter, 1992).  Studier inom 

området visar att om man återger en situation för en lämplig identitet, antas människor 

anamma detta, de kommer anta identitetens drag, värderingar och momentant anta 

framträdande identitet (Biernat, Vescio, & Green, 1996). Ett enkelt sätt att påverka 

människors identitet kan vara något så enkelt som en liten förändring i deras fikarum på 

arbetsplatsen, där olika tavlor kan sättas upp på väggarna och beroende på tavlornas 

utformning och motiv kan det påverka människornas identitet omedvetet 

(Psykologifabriken, 2013). 

 

Bauer (2015) försökte förändra revisorers identitet undermedvetet genom att intala 

revisorer om det sociala ansvar företaget hade under ett revisionsuppdrag, och Bauer 

beskrev både till det sämre och bättre. Han förstärkte också mer eller mindre prestigen 

hos företaget, då han antog att en revisor vill ha ett revisionsuppdrag hos ett prestigefullt 
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företag. Förstärkning skedde genom visuella tankekartor och verbala signaler som ökar 

framträdandet eller minskar framträdandet av professionell yrkesidentitet. Resultatet 

han kom fram till är att man kan förändra yrkesidentiteten hos revisorer omedvetet 

genom enkel psykologisk priming (ibid.). 

 

Tankekartor är något redovisningsbyråer kan använda sig av då de är billiga och relativt 

effektiva till ett möjliggörande av olika identiteter (Nesbit & Adescope, 2006). Bauer 

(2015) menar att inför varje uppdrag får revisorer fylla i en tankekarta som belyser 

värden, attributer och kvalitéer i revisionsbranschen, vilket kommer medföra en starkare 

yrkesidentitet. 

 

Psykologisk priming är alltså ett ganska enkelt och billigt sätt att förstärka den 

professionella identiteten medvetet och undermedvetet i ett sätt att komma runt de 

problem som finns med klientidentifiering. 

 

3.7 Sammanfattning teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen har vi tagit upp ett antal olika områden inom ämnet som 

vi anser är viktiga för studien. För att ni som läsare ska få en bättre överblick över de 

olika områden vi belyser i den teoretiska referensramen ska vi göra en kortare 

sammanfattning av de olika delarna. 

 

Revisorns identifiering 

Inledningsvis i den teoretiska referensramen beskrivs det hur en revisors 

identifieringsprocess går till mellan olika individer och olika sociala grupper. Den 

sociala identitetsteorin utgår ifrån det som Bamber och Iyer (2007) menar på är mycket 

användbart vid studier av revisorers grupptillhörighet, och hur deras professionella 

agerande kan påverka revisorers beroendeställning till sin klient. Deras studie visar på 

att om en revisor identifierar sig med en klient påverkar det professionella omdömet 

som i sin tur leder till ett försämrat oberoende. Identifieringen mellan en revisor och 

klient kan ses som ett slags klientidentifiering vilket flera studier visar leder till ett hot 

mot oberoendet. Klientidentifiering kan uppstå genom flera olika orsaker och där 

revisorn många gånger inte ens är medveten om att de identifierar sig med sina klienter 

(Bauer, 2015).  
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Lagstadgade oberoendet 

Det är viktigt att förstå det lagstagade oberoendet revisorn måste följa för att kunna 

utföra sitt revisionsuppdrag annars kommer revisionsuppdraget att kunna ifrågasättas 

menar Svanström (2008). Revisorn ska inför varje uppdrag undersöka ifall oberoendet 

kan vara hotat. Det finns många bestämmelser som en revisor måste följa, bland annat 

finns det reglerat i ABL och FAR. I ABL finns det bestämmelser som ska reglera 

objektiviteten och jävförhållanden. I FAR så finns den så kallade Analysmodellen där 

revisorn inför varje uppdrag har en skyldighet att kontrollera om oberoendet kan 

äventyras. I den finns det fem olika typsituationer som kan uppstå och som måste 

besvaras, det är egenintresse, självgranskningshot, partställning, vänskapshot och 

skrämselhot.  Det finns även en till typsituation, den så kallade generalklausulen som 

innebär att revisorn kan avsäga sig sitt uppdrag ifall hot mot oberoendet uppstår. Den 

kan inte placeras in i bland de övriga fem kategorierna, men är ändå av sådan art att 

oberoende kan rubbas. I generalklausulen skulle klientidentifiering kunna vara av sådan 

art, men enligt studien av Bauer (2015) är revisorerna inte medvetna om 

klientidentifieringsprocessen.  

 

Metoder mot oberoendehotet 

Det finns många olika metoder mot oberoendehotet och vi har nämnt och beskrivit de 

vanligaste inom revisionsbyråer. Den vanligaste metoden är revisorsrotationen som 

uppkom genom de stora företagsskandalerna i USA. Revisorsrotation kan enligt 

Svanberg och Öhman (2014) motverka identifiering av sin klient. I Sverige så kom den 

att bli lagstiftad den första juli år 2009. Revisorsrotation måste ske vart sjunde år och 

det är endast företag som är noterade som måste tillämpa lagen (FAR, 2012). Efter att 

en revisorsrotation skett hos ett företag får den ansvarige revisorn, eller någon annan 

person som fattar viktiga beslut eller personer som gör bedömningar av väsentliga 

förhållanden för revisionen inte vara delaktig under en två års period (ibid.).      

 

Revisionsteam inom revisionsbyråer är en annan vanlig metod mot oberoendehotet. Ett 

väl fungerande revisionsteam kommer gagna revisionsföretaget mycket positivt för att 

revisorerna tillför mycket mer i en grupp än om de skulle ha arbetat individuellt. Studier 

visar att revisionskvalitén ökar avsevärt (West, 1998). I Fars (2015b) yrkesetiska regler 

beskrivs det att revisionsteam är de som kvalitetssäkrar revisionen och de som utför 

Peer–review kontrollen i revisionen. Peer-review är ett arbetssätt inom revisionsteamet 
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som innebär att revisorerna kontrollerar varandras rapporter vilket gör att kvalitén i 

arbete höjs, oberoendet ökar och klientidentifieringen minskar (ibid.). 

 

Ett annat vanligt förekommande sätt att motverka oberoendehotet är att stärka 

revisorernas yrkesidentitet. Bamber och Iyers (2002) studie visar att revisorer 

identifierar sig både med företaget och sin egen yrkesidentitet.  Klientidentifieringen 

som kan uppstå mellan revisor och klient är något som tidigare beskrivits som ett hot 

mot oberoendet. En starkare identitet till sitt yrke leder till en minskad 

klientidentifiering för att den ökar yrkeskepticism hos revisorerna menar Bauer (2015). 

Yrkesskepticism gör att revisorerna kommer ifrågasätta klienternas rapporter och 

kommer ställa högre krav på hur klienten har uppskattat sitt redovisningsmaterial.   

  

Ett annat förekommande sätt att motverka identifieringen av sin klient är priming. Det 

är ett sätt att undermedvetet stärka revisorers yrkesidentitet genom visuella och verbala 

signaler (Bauer, 2015). Tankekartor är vanligt förekommande inom priming där 

revisorerna blir belysta med revisorers yrkesvärden, attributer och andra kvalitéer inom 

yrket, vilket gör att revisorerna upplever sin yrkesroll starkare och att 

klientidentifieringen minskar.  

.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel kommer empirisk metod redogöras för de metodval som vår 

undersökning bygger på. 

 

4.1 Litteratursökning 

 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar som berörde 

problemområdet klientidentifiering och metoder att stävja hotet mot oberoendet för att 

hitta idéer till uppsatsen. De flesta vetenskapliga artiklar har utförts i USA men några är 

utförda i Sverige. Undersökningen är till största del grundad på vetenskapliga artiklar 

vilket gör arbetet kumulativt, men ger även arbetet en större trovärdighet och 

tillförlitlighet. Studien har använt sig av aktuella artiklar, för att området som uppsatsen 

ämnar sig undersöka är väldigt ny, men även några äldre artiklar främst inom det 

mänskliga beteendet. Uppsatsen grundar sig i lämplig litteratur inom det 

företagsekonomiska området, som bland annat lånats på universitetsbiblioteket i Örebro. 

Till största del har informationen inhämtats genom olika elektroniska databaser genom 

bland annat Högskolan i Gävles biblioteksdatabas Discovery, men också genom Google 

Scholar, FAR och Summon för att nämna några. 

Några sökord: Revisor, oberoende, objektiv, klient och identitet. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

Uppsatsens syfte är att utreda hur medvetna revisorer är om att revisionsbedömningar 

kan påverkas till följd av att de identifierar sig med sina klienter. Samt att kartlägga 

metoder för hotens avvärjande som revisorerna själva förfogar över. Uppsatsen kommer 

bygga på intervjupersonernas uppfattningar och tankar kring medvetenheten om 

klientidentifiering, samt om det finns några metoder som de själva eller deras företag 

använder sig av för att åtgärda det. Dessa intervjupersoner är utvalda genom tillgång 

och är anställda hos någon av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige. Fokus vid 

valet av intervjupersoner är främst auktoriserade revisorer. Denna studie har som 

ändamål att se hur medvetna revisorer i Sverige är angående att identifiera sig med sin 

klient. Dock så kan inte intervjupersonernas svar avspegla hur det ser ut hos varje 

revisionsbyrå i Sverige. 
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När det gäller insamling av data finns det två forskningsstrategier som dominerar, de är 

enligt Bryman och Bell (2013) kvantitativ och kvalitativ datainsamling. De skiljer sig åt 

då kvalitativ forskning är mer inriktad på ord och kvantitativ forskning på siffror genom 

exempelvis enkätundersökningar. Vid kvalitativ forskning finns det mer rum för 

tolkning efter insamlingen av data, därför genomförs denna studie enligt en kvalitativ 

forskningsmetod. Den främsta orsaken till detta är möjligheten till en djupare bild 

genom intervjuer, samt att intervjupersonerna får en större möjlighet att diskutera fritt 

och lämna sina åsikter kring de ställda frågorna som man inte kan genom kvantitativa 

studier. Den största svårigheten med kvalitativa undersökningar är att de genererar ett 

stort och svårhanterbart datamaterial då de grundas på fältanteckningar av olika slag 

(ibid.). Men för att få svar på de frågeställningar som finns i studien så blir det logiska 

att välja kvalitativ data då det kan utmynna i fler värderingar och åsikter hos 

intervjupersonerna (Eriksson och Hultman, 2014). 

 

När det gäller insamlingen av data till studien används både primära- och sekundära 

källor (Eriksson och Hultman, 2014). Sekundära källor innebär information som samlats 

in vid tidigare tillfällen, i denna studie alltså vetenskapliga artiklar och böcker. 

Primärkällor betyder data eller information som är förstahandsuppgifter, vilket i denna 

studie utgör det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer med främst 

auktoriserade revisorer (ibid.). Vid studiens analys så utgör data från det inhämtade 

empiriska materialet från primärkällorna en grund för detta arbete. 

 

4.3 Dataanalys 

 

De kvalitativa intervjuerna spelas in med hjälp av dator vilket möjliggör att ett större 

fokus kan läggas vid intervjuerna, samt att efter intervjuerna transkriberas materialet. 

Datamaterialet analyseras ett flertal gånger för att verkligen få med allt och för att 

undersökningen ska visa de korrekta svar som intervjupersonerna har angivit. Analysen 

är alltså inte helt fri från våra egna tankar, för att svaren från respondenterna kan vara 

påverkade av vår subjektivitet i analyseringen av materialet.  

 

Materialet delas in i två olika teman. Hur medvetna revisorer är angående 

klientidentifiering och metoder som kan stävja hotet mot oberoendet. Under varje tema 

används det olika underrubriker som till stora delar liknar teoriavsnittet. Det empiriska 

materialet tillämpas vid analyseringen där empirin jämförs mot de teoretiska 
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referensramarna för att kunna se om det ställer sig med eller emot tidigare forskning. 

Samband och viktiga delar i analyseringen kommer studien belysa och försöka lyfta 

fram.   

 

4.4 Urval 

 

Studien strävar efter att få noggrann och fördjupad redogörelse över det berörda 

området som studeras. Därför är det extra betydelsefullt att urvalet riktar sig mot 

personer som har mycket och viktig information inom studieområdet. Därför utförs de 

kvalitativa intervjuerna genom att ställa enkla och raka frågor, vilket genererar 

innehållsrika svar (Trost, 2010). 

 

Studien har som urval valt att främst ha godkända/auktoriserade revisorer, där ett krav 

är att revisorn har uppgifter om förhållandet mellan revisorer och deras klienter. Via e-

mail har den första kontakten tagits med intervjupersonerna, för att följas upp av 

telefonintervjuer, då intervjupersonerna befunnit sig i olika delar av Sverige. Studien 

bygger på bekvämlighetsurval som beskrivs av Trost (2010) och består av att 

personerna som valts ut råkar för tillfället finnas till hands för forskaren. En nackdel 

med den här typen av urval är att studien använder sig av självselektion som kan ha 

effekt på den empiriska insamling, vilket förklaras att personerna som är tänkta att bli 

intervjuade har en valmöjlighet att delta i undersökningen eller inte (ibid.). 

 

Frågorna till intervjupersonerna i undersökningen kan resultera i information som kan 

tolkas på ett sätt som är känsligt. Därför kommer intervjupersonerna bli informerade om 

anonymitet, det vill säga att varken deras namn, arbetsplats eller orten de befinner sig i 

kommer att nämnas. 

 

4.5 Intervjuform 

 

En kvalitativ studie ansågs bäst, för att den passar syftet och att den är mer inriktad på 

ord än siffror. Det finns många olika sätt att utföra en kvalitativstudie men de vanligaste 

är den ostrukturerade eller den semistrukturerade intervjuformen. Bryman och Bell 

(2013) påstår att om det finns ett förhållandevis specifikt tema som ska undersökas är 

semistrukturerade att föredra. Studien syftar till att undersöka hur revisorers relationer 

till sin klient kan leda till ett försämrat oberoende, vilket är ett förhållandevis specifikt 
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tema. Vid en ostrukturerad intervju använder intervjuaren ofta av flera olika teman och 

relativt lösa minnesanteckningar vilket inte hade passat in i undersökningen (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

I en semistrukturerad intervju ges intervjupersonen stora möjligheter att fritt utforma 

svaren på sitt sätt (Bryman & Bell, 2013). Viktigt är att intervjupersonen håller sig inom 

det berörda temat och inte svävar iväg och till hjälp för detta används en intervjuguide. 

Intervjuerna utgår ifrån ett förhållandevis tydligt fokus där frågor kan ställas i den 

ursprungliga ordningen och vid oklarheter kring någon av frågorna förklaras dessa, 

vilket gör att intervjupersonen verkligen förstår innebörden av frågan. 

 

Intervjuerna utförs via telefon, valet av telefonintervjuer är mycket tack vare att Bryman 

och Bell (2013) beskriver att telefonintervjuer är antingen mer eller i allafall lika 

representativt som personliga intervjuer. Eriksson och Wiedersheim (2011) menar att 

svarsfrekvensen är högre vid telefonintervjuer vilket också är ett argument till detta val 

av intervjuform. Ytterligare en fördel som gör att telefonintervjuer valdes var att det 

finns en större möjlighet att få tag på revisorer som ville ställa upp på en intervju, än 

enbart i närområdet. 

 

Intervjuerna spelas sedan in via dator och inspelning sker först efter godkännande av 

intervjupersonen och kommer därefter raderas efter att materialet bearbetats. Tack vare 

att intervjuerna spelas in kan fokus ligga på enbart intervjun. Nackdelar med att spela in 

intervjuerna är dock att det är ett väldigt tidskrävande arbete vid transkriberingen menar 

Bryman och Bell (2013). Intervjupersonernas svar kommer därefter behandlas helt 

konfidentiellt. Ingen av respondenterna kommer kunna fara illa på grund av att något 

olämpligt sagts i intervjun.    

 

4.5.1 Intervjuguide 

 

Utformning av en intervjuguide enligt Bryman och Bell (2013) är något betydligt 

mindre specifikt än vid ett val av ett strukturerat intervjuschema. Intervjuguide enligt ett 

semistrukturerat sätt är att lista alla frågeställningar som kan täckas eller beröras i en 

semistrukturerad intervju. Avgörandet ligger i att frågorna kommer kunna ge 

undersökningen kunskap om hur respondenterna upplever sin värld och sitt arbetsliv. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) innehåller ett förhållandevis tydligt fokus där frågorna kan 
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ställas i den ursprungliga ordningen men att det lämnas en dos av flexibilitet till 

respondenterna. 

 

Fråga 1-3 Relationer 

Här ställs frågor i syfte att ta reda på vilka relationer en revisor kan ha, hur relationerna 

kan se ut och om de varierar mellan klienterna. De får också berätta om deras viktigaste 

relationer både till dem som revisorer och till deras företag, och om de anser att något 

hot mot oberoendet finns vid ett revisionsuppdrag. 

 

Fråga 4-7 Klient identifiering 

Här ställs frågor i syfte att ta reda på om de själva anser att de identifierar sig med sina 

klienter. Anser de att de inte upplevde någon klientidentifiering, påtalas detta igen 

genom att försöka belysa frågan igen om de verkligen inte upplevt detta och isåfall hur 

detta skulle kunna ske. Frågor ställs också om de anser att det är något positivt eller 

negativt med en identifiering till sin klient. 

 

Fråga 8-10 Skydd mot klientidentifiering 

Här ställs frågor angående metoder som kan skydda oberoendet från klientidentifiering, 

för att se om det är något de använder och om det är något de anser kan påverka 

obeorendet. Frågor ställs också om klientidentifiering är något företag borde belysa mer 

som ett problem mot oberoendet. 

 

Fråga 11-14 Metoder att skydda sig mot oberoendet 

Här frågas respondenterna vilka olika metoder företaget och som enskilda individer 

använder för att stävja hotet mot oberoendet. 

 

 

Fråga 15 Råd till sitt företag 

En öppen fråga där respondenterna själva kan komma på någon metod som kan stävja 

hotet mot klientidentifiering. 
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5. Empiri och analys 

I empiri och analys kapitlet kommer vi presentera det insamlade empiriska material 

som har samlats in genom de 10 kvalitativa intervjuerna. Det empiriska materialet 

kommer sedan ställas mot våra föreställningar och analyseras här i kapitlet. I empirin 

och analysen kommer intervjupersonerna att benämnas som revisor A-J. 

 

5.1 Hur medvetna revisorer är angående att klientidentifiering kan vara ett 

hot mot oberoendet 

 

Bauer (2015) menar att revisorer många gånger inte upplever förhållandet som uppstår 

när de identifierar sig med sin klient. Bamber och Iyer (2007) förklarar hur revisorers 

objektivitet försämras när de identifierar sig med sina klienter och att det då påverkar 

kvalitén på revisorns utlåtande. Något alla respondenter gemensamt tycker är att 

klientidentifiering inte är ett stort problem.  Revisor C förklarar sin relation med 

klienten att den ser sig som revisor och klienten som en uppdragsgivare. Att det råder 

ett professionellt förhållande men där det i vissa enstaka fall kan förekomma privata 

inslag. Som att de träffas före eller efter arbetet, eller går på någon aktivitet men i 

affärssyfte. Revisor F berättar att de håller arbetet på en professionell nivå även om de 

kommer en kund nära, detta för att alltid beakta oberoendet. Klienten får aldrig bjuda på 

resor och sådant för då har de kommit för nära varandra anser revisor F. Att 

klientidentifiering skulle vara något som skulle kunna vara ett hot mot oberoende kan 

revisor F inte alls se. Revisor F förklarar att de försöker förstå sina kunder och deras 

problem men att de aldrig kommer att bli en i klientens företag. Revisor D säger att den 

“identifierar sig mer eller mindre med sina klienter, men att jag inte ser det som ett 

problem mot oberoendet. Så länge man har en professionell relation så spelar det ingen 

roll, utan det är bara positivt att man kan ha det bra och trevligt med sin klient”. 

Revisor G säger “ha det trevligt och knyta klienten till sig” är viktigt, men att det ändå 

ska hållas på en professionell nivå så hotet mot oberoendet inte blir hotat. Medan 

revisor I säger “det beror på vilken typ av klient det är. Vi har både små företag och 

större företag som kunder.” Frågan om respondenterna tycker att relationen med 

klienterna är olika så gav revisor J svaret “Ja det är klart att dem är olika, jag jobbar 

ganska mycket med stora företag, tycker väl egentligen om att jobba med företag som 

har en ekonomiavdelning som är skild från ägandet, där trivs jag bäst. Men jag har en 

professionell relation med mina kunder, vissa har jag jobbat med länge och där har vi 

nog en djupare relation till varandra. Men jag umgås inte privat med någon”. Vid 
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frågan om hur de själva kan tänka sig att en slags identifiering kan ske med klienten, 

skiljer sig svaren åt mellan respondenterna. Revisor C förklarar “att det är nog om man 

skulle få en för nära relation till kunden”, vilket revisor A och I också nämner. Medan 

revisor B och E nämner att de tror att det sker genom “delade värderingar och normer”. 

Staden som revisor A bor i är så pass stor att den tror inte att man måste ta de klienter 

som man blir tilldelad, utan om man känner dem så behöver man inte arbeta ihop med 

dem, vilket gör att det inte känns som ett problem. Revisor A förklarar vidare med ett 

exempel “Min granne har ett ganska stort företag och jag känner att jag inte skulle vilja 

vara revisor åt henne då vi bor grannar, då skulle det kännas att det var för nära och 

det gillar jag inte, jag vill ha lite distans. Jag har dock en granne på landet som ville ha 

en revisor en gång och då sa jag att vi bor bredvid varandra så jag kan inte hjälpa dig. 

Utan jag vill ha skillnad på privat och jobb då om det skulle uppstå något tjafs och vi 

var grannar. Det är viktigt för mig”. Däremot kan inte revisor F och J se att 

klientidentifiering skulle kunna vara ett problem och har då svårt att förklara hur en 

slags identifiering skulle kunna ske.  

 

Revisor D beskriver att den kan identifiera sig med klienter som är av samma kön och 

ålder vilket Ashfort & Maels (1989) studie visar. Vid en identifieringsprocess kommer 

likheter med gruppen att stärkas och revisorn kommer kategorisera sig efter exempelvis 

kön och ålder. Revisor D och revisor H menar att personer som har stött på samma 

problem i yrkeslivet upplever de en samhörighet med. Revisor G upplever en slags 

identifiering till sina klienter, men säger att det aldrig är någon risk att oberoendet hotas. 

Revisor G säger “jag känner mig inte alls motiverad till att rubba mitt oberoende” för 

att kunna riskera både sig själv och sina kollegor. Revisor G fortsätter förklara att risken 

är mycket större för påskrivande revisorer att bli påverkade av sina klienter, men säger 

samtidigt att de har väldigt bra rutiner inom företaget för hot mot oberoendet. Revisor E 

arbetar som chef för ett kontor och upplever en slags identifiering med andra chefer, då 

denne kan se likheter och ha förståelse för problem som uppstår kring företagens 

resultat, anställda och andra utmaningar. Revisor E säger att oberoendet inte är något 

som blir lidande av att den identifierar sig med vissa klienter, för att revisor E har 

vetskapen om att den är väldigt bra på revision och känner sig väldigt trygg i sin sak. 

Revisor D och revisor E anser att identifieringen till sin klient inte är något negativt utan 

mest bara positivt. Revisor E menar “att en identifiering till sin klient gör att de kommer 

ha en större förståelse för sina klienters verksamheter och kommer då kunna utföra ett 

bättre arbete”. Revisor D menar att en identifikationsprocess gör att kommunikationen 
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mellan sig och sina klienter bara blir bättre. Majoriteten av respondenterna menar att 

identifiering till sina klienter inte är något som diskuteras alltför ofta inom deras 

företag, utan de nämner istället att de är iväg på ett flertal olika utbildningar inom 

oberoendet och etiska frågor vilket gör att de anser att de berör ämnet ändå.   

 

Utifrån intervjumaterialet kan det antas att revisorerna inte upplever att deras relationer 

till sina klienter och att de identifierar sig med dem, kan leda till att det försämrar deras 

objektivitet. Ett exempel är revisor B:s svar angående frågan om hur den ser på en slags 

identifiering mellan sig och sina klienter, vilket är att den inte har några personliga 

relationer med sina klienter. Revisor B försöker sedan förklara olika exempel hur den 

ändå har en närmare relation med vissa kunder, då den träffar dem oftare än andra.  

Vidare förklarar revisor B hur de har liknande intressen med sina kunder, och i samband 

med slutrevisionsmöten händer det ibland att de avslutar den med att gå på 

sportevenemang som ishockey eller fotboll för att så stänga det här året. Revisor F nekar 

direkt på samma fråga, att det inte är något den upplevt, den förklarar istället hur den 

håller sina möten med kunderna på en professionell nivå även om man kommer nära en 

kund, måste alltid oberoendet beaktas. Revisor I sammanfattar det bra när den berättar 

hur “det är ofrånkomligt att man känner mer för vissa kunder. Särskilt då ett problem 

uppstår hos dem. Vi är ju med även i negativa situationer, som obestånd och olika 

former av personliga problem”. Vidare klargör revisor F att klienterna aldrig får bjuda 

den på resor och sådant för det är något som revisor F anser är att få en för nära relation. 

Men bara för att tydliggöra förklarar revisor F att den inte ser klientidentifiering som ett 

problem, men att den försöker förstå sina kunder och deras problem, samtidigt tydliggör 

att revisorn aldrig blir en i klientens företag. Detta tyder ändå på att revisorerna har svårt 

att förstå innebörden av att klientidentifiering kan påverka revisorers objektivitet i sina 

ställningstaganden. 

 

5.2 Metoder mot oberoendehotet 

 

5.2.1 Analysmodellen 

 

När revisorer ska ta på sig nya uppdrag så har de en förpliktelse att pröva om det finns 

omständigheter som kan innebära att oberoendet äventyras. Då finns det ett hjälpmedel, 

den så kallade analysmodellen, för att revisorerna ska kunna avsäga sig uppdraget eller 

inte ta på sig uppdraget om de inte kan utföra sitt arbete objektivt (FAR, 2011). Flertalet 
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av respondenterna är eniga om att analysmodellen utgör ett bra skydd mot oberoendet, 

men revisor D håller inte riktigt med om det, denne tycker att analysmodellen är bra 

men att det behövs andra verktyg utöver den. Det positiva med analysmodellen menar 

revisor D är att den gör att man belyser sin klient en gång per år, men tyvärr bortses den 

nog av många och analysmodellen ifrågasätts inte tillräckligt. Revisor D menar att det 

istället vore bättre med något som hela tiden gjorde att man tänker på oberoendet. 

Revisor J är inne på samma linje när den svarar på samma fråga “Nej inte utan sunt 

förnuft också, men där skriver man ändå ner på pränt och skriver på att där är man 

oberoende, sen kan man säga att olika typer av tjänster som vi har så gör vi också en 

provning på varje tjänst hos kunden genom analysmodellen om vi kan utföra den 

tjänsten hos kunden. Analysmodellen fungerar som ett mycket bättre stöd än om man 

bara skulle gå runt och tänka på det. Men vaksamheten är också väsentlig”. Revisor F 

anser att analysmodellen är övergripande med enbart ett fåtal frågor, denne tycker ändå 

att analysmodellen fångar in de mest relevanta frågor. Revisor G å andra sidan anser att 

analysmodellen är fullt tillräcklig för hotet mot oberoendet, men hade gärna sett en 

kombination av analysmodellen och en rotation av teammedlemmar i revisionsteamet. 

När det i intervjun tas upp om en slags komplettering i analysmodellen med ett skydd 

mot identifiering så vidhåller revisorerna sin åsikt kring analysmodellen, att de flesta 

tycker att den fungerar bra och inte behöver något nytt tillägg. Medan revisor D och F 

absolut kan se att det behöver utvecklas, men att det däremot skulle vara svårt att få det 

att fungera i praktiken. Däremot beskriver revisor F att de har ett internt system som 

besvarar andra frågor än de som finns i analysmodellen, och att den fungerar som ett 

komplement till analysmodellen. Därför tycker revisor F att den inte behöver 

kompletteras för att de har ett internt fungerande system. 

 

De svar som respondenterna har gett tyder på att de är negativt inställda på en 

komplettering av analysmodellen med ett skydd mot klientidentifiering, med vissa 

undantag. Vidare är de ganska eniga om att analysmodellen utgör ett tillräckligt skydd 

mot revisorns oberoende, men att revisor D, F och G har vissa synpunkter kring att 

analysmodellen behöver ytterligare verktyg som belyser oberoendet. 

 

5.2.2 Revisionsteam 

 

Rudolph och Welker (1998) menar att den sedvanliga arbetsformen när det utförs 

revisionsarbete är att arbeta i team, för att kvaliteten och effektiviteten bland revisorer 
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då tilltar. Gruppen behöver fungera som en helhet för att effektiviten ska vara hög 

(West, 1998). Något som Casterella, Jensen, och Knechels (2009) beskriver i sin studie 

är hur det finns fördelar med ett frivilligt peer-review system inom företaget, detta då 

redovisningen kommer hålla en högre kvalité. Peer-review innebär att inom 

revisionsfirmor granskar man varandra för att kvalitén ska vara på en bra nivå. Revisor 

D nämner hur de alltid är två personer i revisionsarbetet för att de ska kunna kontrollera 

varandras arbeten. Antingen granskar någon överordnad arbetet som den har gjort, eller 

partnern till revisorn som i slutändan är ansvarig för uppdraget. Revisor G använder sig 

hela tiden av arbete i revisionsteam, där de granskar varandras rapporter kontinuerligt 

och inför varje revision lägger de upp en strategi för att de ska kunna bli så lite 

påverkade som möjligt inför revisionen hos företaget. Revisor G säger “frångås våra 

rutiner måste vi klart och tydligt kunna redogöra detta för vårt team varför vi har gjort 

det och så”. Detta bekräftar det som beskrivs i FARs yrkesetiska regler om att 

revisionsteamet är de som kontrollerar och säkrar uppdraget, samt de som också utför 

peer-review kvalitetskontrollen av uppdraget (FAR, 2015b). Revisor J lyfte en 

intressant sak vid frågan om hur man granskar varandra kring deras olika uppdrag och 

fick som svar “Vi har en kvalitetskontroll som görs, men alla uppdrag går inte igenom 

en kvalitetskontroll utan det är ett kvalitetskontroll program som görs på ett av mina 

uppdrag varje år. Det är en aspekt, men det är bara en aspekt ur den kontrollen”. Detta 

är intressant då revisorsyrket är ett yrke som där oberoendet är en av de viktigaste 

aspekterna, men att kontroller kring det görs bara en gång per år, och att under 

resterande tiden på året så är det upp till gemene revisor att kontrollera oberoendet innan 

man tar sig an ett uppdrag.  

  

5.2.3 Revisorsrotation 

 

En av metoderna för att kunna minska beroendet till sina klienter är revisorsrotation 

som innebär att var sjunde år så byts revisorn ut och får inte delta i företagets 

revisionsarbete under två år. Den uppkom som en motåtgärd för att minska beroendet 

till sina klienter som en påföljd efter bolagsskandalerna (Kaplan & Mauldin, 2008). 

Revisorsrotationen är något de allra flesta respondenter är mer eller mindre överens om 

att den fungerar mot beroendehotet, men att den kan kompletteras med till exempel 

analysmodellen eller olika interna system för att få ett bättre skydd mot beroendehotet. 

Revisorsrotationen finns som en motåtgärd för att oberoendehotet som kan uppstå vid 

bland annat klientidentifiering ska motverkas (FAR, 2012). Studier kring ämnet visar att 
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revisorsrotationen kan vara användbar för att identifieringen till sin klient tar tid 

(Svanberg & Öhman, 2014), medan andra studier visar att revisorsrotationsregeln inte 

fungerar för att identifieringen till sina klienter går väldigt snabbt vilket gör att en sju 

års period är en väldigt lång tid (Rousseau 1998; Stringer 2011). 

 

Revisor A, B och E anser att revisorsrotation gör att man tappar mycket kunskap samt 

att det blir onödigt dyrt för klienten, vilket är den kritik rotationsregeln fick vid 

införandet i USA (Riotto, 2005). Revisor C tycker att revisorsrotation är en god tanke, 

dock behöver det inte vara något krav ur beroende synpunkt, då det finns andra 

motåtgärder som kan vidtas. Revisor C förklarar att de interna system, bland annat 

analysmodellen, som de har inom företaget är fullt tillräckliga för att stärka oberoendet 

till sina klienter. De utvärderar att oberoendet säkerställs eller alternativt vilka 

motåtgärder som behövs vidtas för att reducera oberoendehotet till en acceptabel nivå. 

Revisor A beskriver att rotationen bara försvårar arbetet för både revisorer och deras 

klienter. Revisor A menar att rotationen uppkommer naturligt som den gör hemma, den 

byter bank eller byter städfirma vilket gör att det naturligt blir en rotation i företaget. 

 

Revisor F menar att rotation av revisorer sker utan lagstiftning, eftersom klienter ibland 

vill byta revisor för att det inte funkar ute hos klienterna. Ibland innebär uppdragen för 

stora risker vilket gör att man avsäger sig uppdraget menar revisor F. Revisor F 

beskriver och menar att revisorsrotation fungerar väl vid längre uppdrag hos sin klient. 

Revisor A tycker dock att vid en bra kommunikation och ett bra samarbete behövs inte 

revisorsrotation. Revisor D menar att om en partner har en väldigt god relation eller om 

det finns ett personligt arvode hos en klient kan revisorsrotation vara väldigt användbar 

mot oberoendet. Revisor D, G, H och I menar att det överlag är bra med 

revisorsrotation. Revisor J ser annorlunda på rotationen när den säger “Vi roterar ändå 

mycket personalmässigt på företaget så det blir en lite ofrivillig rotation inom företaget 

också, inom varje team alltså varje år”. Revisor D tycker det är tråkigt att många 

affärsmässiga relationer försvinner tack vare att det är lagstiftat. 

 

Utifrån dessa data kan man utläsa att de flesta respondenter tycker att revisorns 

rotationsregel inte är nödvändig. Orsaken till detta är att de inte tycker att 

klientidentifiering är ett hot mot oberoendet, utan deras åsikter är att ju längre tid de 

spenderar på ett uppdrag hos ett företag, desto bättre revisionsarbete kan de utföra. De 

nämner att om det skulle uppstå vissa händelser som skulle kunna påverka oberoendet 
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har de analysmodellen och interna system som motåtgärder. De nämner aldrig att 

klientidentifiering är något som kan vara ett hot mot oberoendet, vilket bekräftar det 

Bauer (2015) nämner att revisorn inte känner till att förhållandet mellan sig själv och sin 

klient genom identifikation kan leda till ett hot mot oberoendet. Medan revisor J nämner 

en intressant metod att de inom företaget varje år roterar på folk inom varje team, vilket 

tyder på att rotation på olika sätt stöds av det företaget, då de använder en liknande 

rotationsmetod även om den inte är lagstiftad. 

 

5.2.4 Yrkesidentifiering 

 

En stark yrkesidentifiering gör att revisorer kommer uppträda på ett mer professionellt 

sätt och vara mindre beroende av sina klienter. Det ökar den professionella 

yrkesskepticism som gör att revisorer kommer ifrågasätta och ställa högre villkor på hur 

klienten har uppskattat sitt redovisningsmaterial (Bauer, 2015). Revisor C, E, G och J 

säger att de anser att en starkare yrkesroll gör att man utvecklas i sina roller och som 

människa. Revisor E menar att de hela tiden utbildar sig inom området och att de alltid 

har erfarna personer i deras närhet som de får feedback ifrån och stöttning gällande 

oberoende frågor. Revisor G nämner att yrkesrollen blivit starkare genom alla de interna 

utbildningar och olika seminarier de har inom ämnet oberoendet. Revisor D anser att 

desto mer klienten ser den som en revisor desto mindre kommer de komma överens 

med varandra, vilket kan tyda på ett starkare oberoende. Revisor J menar att “om 

revisorn inte ser klienten som en klient så kan det kanske orsaka problem i samarbetet”. 

En starkare yrkesidentitet är enligt revisor E något den inte kan se som något som kan 

bidra till att man inte identifierar sig med sina klienter. Revisor E förklarar att genom 

utbildningar får de på dennes företag lära sig mycket om oberoendet. De har också 

erfarna personer i dess närhet som ger dem feedback och stöttning gällande sådana här 

frågor. En förstärkning av en yrkesidentitet kan ske genom bilder och språk som 

förstärker olika kvalitetsprocesser inom revision, värden och andra attributer som finns 

inom redovisningsföretage (Bauer, 2015).  Revisor E menar att utbildning hänger ihop 

med ett starkare oberoende. Eftersom revisor E är chef för ett 20-tal anställda gör att den 

förstår vidden av hur utbildning inom ämnet ger dennes anställda ett starkare oberoende. 

 

Revisor C förklarar att om man inte är professionell i sitt yrkesutförande leder detta till 

en större risk att man blir kompis med sin klient. Här visar Bamber och Iyers (2007) 

studie hur det professionella agerandet gentemot klienten påverkar oberoendet, där en 
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svagare professionell identifiering gör att beroendet till sin klient ökar. Det är något som 

revisor H också ser som det största hotet mot oberoendet. Revisor B hävdar att den inte 

vill identifiera sig med sina klienter, men att om revisor B vill ha ett bra referensobjekt 

måste den se till att få sin klient att gilla det utförda arbetet, vilket gör att en slags 

identifiering till sin klient ändå sker. Revisor B beskriver också att den inte vill 

identifiera sig med sina klienters organisationer. Här menar Bamber och Iyer (2007) att 

människor har flera olika multipla identiteter inom sig där revisorn både kommer 

identifiera sig med organisationen, yrkesidentiteten och till sin klient. Revisor B menar 

att den inte kan se sig själv identifiera sig till sina klienters organisationer, men kan 

ändå se en identifiering till sina klienter. Den sociala teorin antyder att yrkesidentiteten 

och klientidentiteten utvecklas före den organisatoriska identifieringen. Russo (1998) 

menar att en stark yrkesidentifiering inte kan uppnås om revisorn inte upplever en stark 

organisatorisk identitet. Hade revisor B varit på ett längre uppdrag hos en klient hade 

den troligtvis också sagt att den skulle kunnat identifiera sig med organisationen. 

 

Revisor C förklarar att det är viktigt att vara professionell och ha en stark identifiering 

till sitt yrke. Revisor C menar att om man inte håller på sin professionella identitet blir 

det svårt att hålla isär relationerna. En starkare yrkesprofession beskriver Bauer (2015) i 

sin studie där han manipulerar revisorer genom enkel priming som är ett sätt att 

förstärka yrkesidentiteten. Bauer (2015) använder sig av tankekartor som belyser 

värden, attributer och kvalitéer i revisionsbranschen som gör att man kan påverka 

revisorernas yrkesidentitet. Revisor E och G kan uppleva detta samband, där de menar 

att genom utbildningar och dylikt gör att revisorerna blir starkare i deras yrkesidentitet. 

Revisor F menar att förtroendet som upplevs i dennes yrkesroll är tack vare att den är 

professionell, påläst och insatt i sitt revisionsyrke vilket Bauers (2015) studie också 

påvisar. 

 

Utifrån det insamlade materialet anser vi att revisorer i mångt och mycket upplever att 

en starkare identifiering till sitt professionella yrke ger ett skydd mot oberoendehotet. 

De beskriver och belyser flera gånger under intervjuerna hur de hela tiden utbildas inom 

ämnet. Utbildningar gör att revisorer blir starkare i sin yrkesutövning och att de hela 

tiden blir påmind om de hot som finns kring oberoendet.   
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6. Slutsats och diskussion 

I det sista kapitlet kommer våra slutsatser och resonemang att presenteras, samt vad 

den här studien har bidragit med. Till sist kommer även egna reflektioner samt förslag 

på framtida forskning att ges. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Studiens syfte är att utreda hur medvetna revisorer är om att revisionsbedömningar kan 

påverkas till följd av att de identifierar sig med sina klienter. Samt att kartlägga metoder 

för hotens avvärjande som revisorerna själva förfogar över. 

 

Resultatet av vår undersökning bekräftar de misstankar som tidigare forskning har sagt, 

att revisorers medvetenhet angående klientidentifiering är väldigt låg och arrogant. 

Bauers (2015) studie visar att revisorer inte upplever att en identifiering till sina klienter 

anses som ett hot mot oberoendet. Vilket vi bekräftar då respondenterna verkar ignorera 

att det finns ett problem om att de kan identifiera sig med sina klienter, och att det kan 

påverka deras objektivitet mot deras klienter. Genom intervjuerna så löper det en röd 

tråd genom svaren vi fått, att revisorerna motsäger sig själva om att de inte identifierar 

sig med sina klienter. Bland annat säger de hur de har liknande intressen med sina 

kunder, och i samband med slutrevisionsmöten händer det ibland att man avslutar den 

med att gå på sportevenemang som ishockey eller fotboll. Dock är det ganska tydligt att 

detta inte gäller alla, då en slags yrkesidentitet gör att även om de identifierar sig med 

en klient är det ett sätt att motstå det om det blir ett hot, att revisorn har en hög 

yrkesidentitet. Andra metoder som peer-review används i olika slags revisionsteam där 

man granskar varandras arbeten och tar hjälp av varandra i känsliga frågor. Det kan 

också vara så att man tar hjälp av revisorer med mer erfarenhet då de genomgått fler 

utbildningar och kurser där de lärt sig att hantera flera olika problem som en mer 

oerfaren revisor inte har. De flesta respondenter är överens om att revisorsrotation 

egentligen inte behövs vid revisionsuppdrag och det är en orsak som vi påstår beror på 

den låga vetskapen kring att klientidentifiering skulle vara ett hot mot oberoendet. Detta 

är något Bauer (2015) trycker mycket på i sin studie, att revisorn inte känner till om den 

identifierar sig med sin klient och hur det kan leda till ett hot mot oberoendet. 

 

Avslutningsvis visar studien att revisorers vetskap om klientidentifiering är bristfällig, 

vilket den tidigare vetenskapliga forskningen säger, och att det är därför de tycker att 
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analysmodellen inte behöver kompletteras med något kring klientidentifiering. Att 

analysmodellen inte behöver utvecklas håller vi med om då den fungerar ganska bra hos 

de som använder sig av den, men något som vi istället tycker som skulle få revisorerna 

uppmärksammade att de identifierar sig med sina klienter är utbildning inom ämnet. 

Bauers (2015) studie visade på hur enkel psykologisk priming kan förändra en revisors 

yrkesidentitet. Detta är något vi också kan tänka oss skulle kunna göras genom 

utbildning om priming och då minska beroendet till sin klient. Vi anser att utbildning 

inom ämnet klientidentifiering och en förstärkning av revisorers yrkesidentitet kan vara 

något istället för en komplettering av analysmodellen. Detta för att få revisorerna att 

beakta problemet och undvika att oberoendet blir hotat genom identifiering av sina 

klienter. 

 

6.2 Bidrag 

 

I de tidigare studier som har genomförts i ämnet klientidentifiering, exempelvis den som 

gjorts av Bauer (2015) om att revisorn inte känner till det förhållandet mellan sig själv 

och sin klient och hur det kan leda till ett hot mot oberoendet är något som den här 

studien har bevisat. Det finns lite forskning kring ämnet om revisorerna känner till att 

klientidentifiering påverkar oberoendet, och det finns ingen liknande studie gjord som 

kartlägger vilka metoder som förhindrar en revisor att drabbas av sämre objektivitet till 

följd av identifikation vilket har gjort att denna studie klargör hur revisorerna 

nonchalant förbiser att klientidentifiering är ett problem. Vidare kan man se i vår studie 

en kartläggning av metoder som revisorer använder sig av för att förbli oberoende i sitt 

arbete. Det intressanta i studien är att det finns så många olika metoder som de använder 

sig av, fast de har samma yrke och arbetar i ungefär lika stora revisionsföretag som de 

gör.  

 

Bidraget och resultatet i studien är viktigt och unikt både för teoretiker och praktiker 

inom området då revisorer tycks vara omedvetna att de kan identifiera sig med sina 

klienter. Framförallt bidrar denna studie till att uppmärksamma lagstiftare på att detta 

kan vara ett problem. Det krävs vidare studier i ämnet för att närmare kunna utvärdera 

klientidentifieringsprocessen och metoder mot identifieringen av sina klienter.  Det 

empiriska bidraget har stor betydelse för att få revisionsbyråer och revisorer att inse att 

klientidentifiering är ett problem som borde uppmärksammas mer, vilket den tidigare 
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forskningen också säger. Samt att få revisionsbranschen att inse hur de olika metoderna 

skiljer sig i de stora revisionsbyråerna.  

 

 

6.3 Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier 

 

I denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Genom detta 

val är vi väl medvetna om att vi inte kan genomföra några generaliseringar. Om vi hade 

velat göra generaliseringar hade istället enkäter kunnat vara ett alternativ. Men enkäter 

hade gjort att vi inte hade fått de djupa svar som vi ansåg att den här studien behövde. 

Det som skulle kunna göra att man får annorlunda svar och få en annan inblick i 

revisorernas värld angående klientidentifiering är om det skulle göras en liknande studie 

fast inte ha respondenter från företagen ur Big four. Vårt förslag till fortsatt forskning är 

alltså att ha en liknande studie fast intervjupersonerna ska då inte arbeta på något av 

företagen ur Big four. För att undersöka om klientidentifieringen är mer påtaglig i 

mindre revisionsbyråer, då de kanske är mer beroende av sina klienter och undersöka 

om de har andra metoder mot oberoende hotet.  Samt att våra intervjuer genomfördes 

över telefon och att då istället genomföra intervjuerna på plats ute hos revisonsföretagen 

för att kunna se och tolka hur revisorerna reagerar på ställda frågor för att då kanske 

kunna dra andra slutsatser.  
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Bilagor: 

 

Bilaga 1 intervjuguide 

 

 Ålder? 

 Hur länge har ni arbetet som revisor? 

 Godkänd revisor eller auktoriserad revisor? 

 Namn på företaget? 

 Hur många anställda är ni på ert kontor? 

 

1. Beskriv relationen mellan dig och dina klienter? 

 Beskriv relationen med den klient som du tycker bäst om? 

 

2. Beskriv den klient som du tycker är viktigast för din revisionsfirma, och hur ser er 

relation ut? 

 

3. Vilka hot mot oberoendet ser du vid ett revisionsuppdrag hos en klient? 

 Varierar det mellan olika klienter? 

 

4. Hur ser du på ett slags identifiering mellan dig själv och någon av dina klienter? 

 

5. Hur tänker ni er att en slags identifiering sker? 

 

6. Tycker ni att klientidentifiering är något bra eller dåligt? Varför? 

 

7. Har ditt sätt att behandla en klient blivit annorlunda när du identifierar dig med den? 

 

8. Tror ni att en starkare yrkesidentitet kan minska ett slags klientidentifiering? På vilket 

sätt? 

 

9. Är klientidentifiering något som man diskuterar om inom företaget? På vilket sätt? 

 Om inte, är det något ni tycker att företaget borde ta upp? 
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10. Beskriv vilka metoder ni använder för att hantera hot mot oberoendet i en nära 

relation? 

 

11. Beskriv vilka metoder ert företag har för att hantera hot mot oberoendet i en för nära 

relation? 

 Analysmodellen? 

 Rutiner? 

 Lagarbete? 

 Peer-review? 

 

12. Revisorsrotation är ganska nytt i Sverige, är det något som ni använder er av? 

 Tror ni att det gynnar oberoendet? 

 

13. Anser ni att analysmodellen utgör ett tillräckligt skydd mot oberoendet? Varför? 

 

14. Vad tror ni om att analysmodellen skulle kunna kompletteras med ett skydd mot 

identifiering? 

 

15. Om du skulle vilja ge ett råd till ditt företag, vilka metoder skulle du föreslå som 

kommer att kunna minska klientidentifieringen?    

 


