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Förord  
 

Innan denna resa påbörjades hade vi en föreställning om att det skulle bli en prövande men 
lärorik tid. Detta är idag något vi kan skriva under på då våren och hösten inneburit både med- 
och motgångar. Nu står vi ändå här och ser ljuset i tunneln och det är tid för oss att sätta punkt 
för våra fyra år på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 
 
Utan vår handledare Margareta Paulssons feedback och konstruktiva kritik hade detta aldrig 
varit möjligt. Vi vill även tacka respondenterna för att de tog sig tid att delta och förmedla 
viktig information vilket gjort denna studie möjlig. Vidare vill vi rikta ett tack till våra 
kurskamrater som bidragit med värdefulla åsikter samt våra familjer som stöttat oss. 
 
Under denna tid har vi kämpat sida vid sida och peppat varandra när det känts tungt för att nå 
de mål vi tillsammans strävat efter och ro denna uppsats i land. Därför vill vi till sist tacka oss 
själva. 
 
 
Umeå 11 november 
 
 
_______________                                                     ____________ 
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Sammanfattning	  
	  
Det senaste decenniet har kantats av skandaler runtom i världen som bidragit till en diskussion 
om revisorns oberoendeställning vilket medfört negativ påverkan på intressenternas 
förtroende för revisorn. Oberoendeställningen kan påverkas av revisorns dubbla roller som 
granskare och rådgivare då dessa inte är förenliga med varandra. Då innehavet av de dubbla 
rollerna innebär att revisorn ställs inför kritiska situationer blir moralen en viktig aspekt. 
Syftet med studien är således att öka förståelsen för den personliga moralens påverkan på 
revisorns oberoendeställning. 
 
I vår studie har vi ett hermeneutiskt synsätt då vi ämnar tolka hur respondenterna upplever sin 
verklighet. Vi har genomfört en kvalitativ studie utifrån revisorns perspektiv för att få en 
djupare förståelse för hur respondenterna anser att den personliga moralen påverkar 
yrkesrollen. Genom semistrukturerade intervjuer med revisorer på mindre revisionsbyråer har 
vi fått fram vårt empiriska material. Intervjuerna har genomförts på åtta olika byråer med 
revisorer som arbetar med mindre klientföretag.      
 
Den teoretiska referensramen inleds med teorier kring avsikten med revision, revisorns 
funktion och dennes syfte. Vidare beskrivs den normativa etiken, Kohlbergs teori om 
moralisk utveckling samt de inre och yttre faktorer som kan påverka moralen och revisorns 
beslutsfattande. Kapitlet avslutas med en sammanfattande teoretisk referensram. Där 
framkommer att kritiska situationer kan uppstå när revisorn innehar dubbla roller vilket 
medför att denne måste fatta moraliska beslut för att förhålla sig oberoende. För att förtydliga 
detta återfinns en egenkonstruerad modell. 
 
Det som framkommit i studien är att revisorn, som arbetar med mindre klientföretag, inte 
anser de dubbla rollerna vara ett problem. Detta då mindre klientföretag är i behov av 
rådgivning i annan utsträckning än större företag. Regler och lagar är dock samma oberoende 
av företagets storlek vilket respondenterna menar försvårar deras arbete. Det kan uppstå 
kritiska situationer när revisorn måste bedöma om denne ska handla utefter lagar och regler 
eller vara klientföretaget till lags. Detta är en av de situationer som visat sig vara kritisk för 
revisorn och där moralen kan ha påverkan på hur denne agerar. Det har framkommit att det är 
vid sådana kritiska situationer som moralen kan ha påverkan.  
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1.	  Inledning 

1.1	  Problembakgrund	  
	  
Krishna Moorthy et al. (2010) beskriver hur revisorns oberoende flitigt ifrågasatts det senaste 
decenniet då det kantats av skandaler runt om i världen. Exempelvis kollapsade Enron, det 
sjunde största energiföretaget i världen, i slutet av 2001. Detta ledde till den då största 
konkursen i amerikansk historia. Ett flertal faktorer låg till grund för kollapsen, främst Enrons 
försök att dölja skulder och öka tillgångar och således försköna de finansiella rapporterna. 
(Petrick & Scherer, 2003, s.38) Det är vida diskuterat hur detta kan ha undgått revisorerna och 
enligt Sims & Brinkmann. (2003, s.248) borde de ha misstänkt bedrägeri och rapporterat det. 
Efter Enrons konkurs visade det sig att Arthur Andersen, deras anlitade revisionsbyrå, var 
medvetna om situationen och därför förstört dokument tillhörande Enron för att dölja sin egen 
inblandning (Reckers et al., 2007, s.629). Ett år senare uppmärksammades ännu en skandal, 
den största konkursen i amerikansk historia (Brickey, 2003, s.2). 
Telekommunikationsföretaget WorldCom är Amerikas idag största kollaps och liksom Enron 
manipulerade de sina finansiella rapporter (Leetaru, 2008, s.66f). 
 
Liknande skandaler har inträffat i Sverige under 2000-talet. 2003 blev Skandia Liv utsatt för 
en utredning som visade att pensionsspararna under längre tid missgynnats. Utredningen 
visade även att toppchefer inom organisationen renoverat privata lägenheter för stora summor 
och därefter dolt kostnaderna i bokföringen. (DN, 2003) Ett annat svenskt exempel är 
skandalen kring HQ Bank som inträffade 2010. Efter granskning av företaget uppkom 
misstankar om bokföringsbrott och insiderhandel. HQ Bank hade under en längre tid, innan 
misstankarna uppdagades, övervärderat sin tradingportfölj. (DN, 2010) Dessutom avslöjades 
revisorns nära relation till en av ledningens ansvariga (SvD, 2010). Revisorsnämnden (2010) 
menar också att revisorn åsidosatt god revisionssed genom att inte dokumentera samtliga 
överväganden angående revisionen. 
 
Krishna Moorthy et al. (2010) menar att dessa skandaler orsakat ifrågasättandet av 
revisorsyrket, som tidigare ansetts både ärofyllt och hedervärt. Författarna anser att dessa 
händelser haft negativ påverkan på intressenternas förtroende för revisorns 
oberoendeställning. Det finns krav att revisorn ska vara oberoende och enligt Moberg (1986, 
s.91) innebär det att revisorn fattar beslut med hänsyn till befintlig fakta utan påverkan av 
utomståendes åsikter och önskningar. Oberoendefrågan är grunden i revisorsyrket och låg 
grad av oberoende innebär bristande trovärdighet. (Ye et al., 2011, s.121) Skandalerna har 
därför fått märkbara konsekvenser för revisionsbranschen då intressenternas förtroende är av 
största vikt för revisionsbyråernas funktion (Coffe, 2002). Dessa skandaler har sin grund i att 
revisionsbranschen förändrats från att vara regelbaserad till att idag innebära agerande utefter 
principer snarare än bestämmelser (Satava et al., 2006, s.271). 

Som nämnts ovan har skandalerna ökat intresset för revisorns förmåga och vilja att handla 
oberoende. Tidigare forskning, utfört av Ponemon och Gabhart (1990), Shafer et al. (2001), 
Lord och DeZoort (2001), Karacaer et al. (2009) och Kung och Huang (2013), angående 
revisorns moral och dess påverkan har genomförts i Nordamerika samt Asien och kan därför 
vara svår att applicera i en svensk kontext. Majoriteten av tidigare forskning har varit mer 
fokuserad på revisorer som grupp snarare än som en tänkande och handlande individ varför vi 
funnit ett forskningsgap. Vi intresserar oss för revisorns moraliska handlande och hur detta 
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påverkar oberoendeställningen. En tendens i tidigare forskning har även varit att studera 
publika snarare än mindre företag. Hope och Langli (2010, s.574) menar dock att revisorer 
som granskar mindre klientföretag har större benägenhet att förbise regler, då konsekvenserna 
inte är lika förödande som vid granskning av stora företag. Vidare menar författarna att det är 
större risk att oberoendeställningen påverkas negativt i ett land med lägre risk för rättsliga 
påföljder vid regelbrott, såsom i Sverige, där stämning inte är lika vedertaget som i 
exempelvis USA. Detta borde medföra ökade möjligheter till intressanta resultat då vi 
genomför studien i en sådan miljö. 
 

1.2	  Problemdiskussion	  
 
En revisor kan arbeta som både granskare och rådgivare. Som granskare verkar revisorn som 
en extern part som granskar och kontrollerar företagets verksamhet årligen för att säkerställa 
företagets kvalitet gentemot intressenter (Cassel, 1996, s.53ff). Arbetet som rådgivare innebär 
löpande kontakt med klientföretaget och erbjudande av tilläggstjänster så som expertis inom 
redovisning, deklarationer, skatt och andra finansiella ställningstaganden (FAR, 2013). 
Revisorns primära åtagande är att stärka förtroendet för ett klientföretags ekonomiska 
information som finns tillgänglig för intressenter och allmänhet. Revisorer som är medlemmar 
i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, ska följa reglerna om god yrkessed. 
Dessa grundläggande yrkesetiska regler återfinns i FARs stadgar. (FAR, 2012) De 
huvudsakliga aspekterna som återfinns i de yrkesetiska reglerna är god integritet, objektivitet 
samt opartiskhet och självständighet. Att arbeta med god integritet är att utföra sina åtaganden 
på ett sanningsenligt sätt samtidigt som objektiviteten bör beaktas. Revisorn bör handla 
opartiskt och självständigt för att stärka sitt förtroende och uppvisa en korrekt bild av 
företagets ställning gentemot intressenterna, det vill säga motverka utomstående tvivel 
angående företagets finansiella ställning. (FAR, 2012) 
 
Arbetet som granskare och rådgivare kan utföras i kombination eller enskilt. Revisorn kan 
erbjuda tilläggstjänster i form av expertis till ett företag som denne reviderar, likaså kan 
rådgivning erbjudas till klientföretag som denne inte reviderar. (Cassel, 1996, s.55) Den 
minskade tilltron till revisorer beror främst på tveksamheten kring föreningen av rollerna 
(Moberg, 2003, s.80). Arbetet som granskare och rådgivare för samma klientföretag innebär 
en risk för minskat oberoende då dessa roller kan stå i konflikt med varandra på grund av 
olikheter angående specifika krav och normer. (FAR, 2012) Som rådgivare utvecklas en 
djupare relation till företagsledningen vilket medför att revisorn tenderar handla enligt 
företagets vilja (Macey & Sale, 2003, s.1168). Klientföretagets ledning och aktieägarna kan 
därmed pressa revisorn att presentera en förskönad rapport om företagets finansiella ställning 
samtidigt som revisorn måste genomföra en professionell bedömning på intressenternas 
begäran. (Barlev & Goldman, 1974, s.708f) 
 
På senare år har revisionsbyråernas intäkter förändrats från att mestadels hänföras till 
utförandet av revision till att istället vara styrd av vad marknaden efterfrågar (Agrawal & 
Chadha, 2005, s.376). Denna efterfrågan har medfört att revisionsbyråerna erbjuder mer 
kvalificerad rådgivning till klientföretagen utöver den traditionella granskningen (Cassel, 
1996, s.173). Det har därför skett en drastisk ökning av inkomster från tilläggstjänsterna vilket 
Mitra (2007, s.86) och Boyd (2004, s.382ff) beskriver som ett resultat av denna förändring. 
Då ersättningen från tilläggstjänsterna innebär en ökad inkomst kan revisorns handlande 
påverkas av en ovilja till en eventuell ekonomisk förlust (Ferguson et al., 2004, s.817). 
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För att revisorns roll i samhället ska fungera önskvärt krävs förtroende, vilket uppnås genom 
handlande utefter specifika kärnvärden. Det viktigaste kärnvärdet är etik och moral. 
(Eriksson, 2007, s.45) För att beskriva revisorsrollen kan följande bild användas 
 
 

 
Figur 1. Revisorsrollen (Eriksson, 2007) 

 
 

Eriksson (2007, s.46) menar att det är viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan rollerna. I 
mitten av vågskålen återfinns revisorns personliga etik och moral vilket avgör dennes förmåga 
att balansera rollerna. Fridman (1985, s.48) beskriver att revisorns egna uppfattningar 
automatiskt ska stämma överens med yrkesseden då denna borde anses som sunt förnuft. Han 
menar därför att avvikelse från god yrkessed inte bör förekomma. Dock påpekar andra 
författare, vilket nämnts i problembakgrunden angående exempelvis Enron och HQ Bank, att 
avsteg från god yrkessed gjorts. Med hänsyn till skandalerna kan revisorns moral ifrågasättas 
då moralens uppgift är att vägleda handlandet och påvisa vad som är rätt och fel (Bonnedahl 
et al., 2007, s.25). En individs moral tar sig uttryck i vad personen gör eller inte gör och syftar 
på dennes handlingssätt och vanor. Begreppet etik avser, till skillnad från moral, den 
teoretiska reflektionen över det moraliska handlandet. (Bonnedahl et al., 2007, s.25) 
Fortsättningsvis kommer ordet moral användas i studien eftersom vi syftar på den handling 
revisorn utför. 
 
Revisorns arbete kan ses som ett resultat av tankar och handlingar vilka formas av egna 
referensramar. Detta leder till att händelser och personer kan framkalla olika uppfattningar 
hos revisorn som då handlar utefter personliga uppfattningar. (Novak & Gowin, 1984; 
Häckner & Tschudi, 1994) Revisorns handlande är således situationsanpassat och utsatt för 
påverkan. Det kan därför inte enbart styras av lagar och regler. Då revisorn är mottaglig för 
intryck från omgivningen, exempelvis från kollegor, klientföretag och den rådande 
företagskulturen på revisionsbyrån riskerar det moraliska handlandet, i yrkesrollen, att 
påverkas. Även om revisorn förstår vad som är rätt och fel kan yttre påverkan medföra att 
denne handlar på samma sätt som kollegor och medarbetare. (Lord & De Zoort, 2001, s.217) 
Beteendet orsakas inte enbart av den kontext som en individ befinner sig i utan även av 
personens karaktär (Meyers, 2004, s. 273). Kohlberg menar, i sin teori om moralisk 
utveckling, att utvecklingen påverkar individens handlande i moraliskt tvivelaktiga 
situationer. En person kan exempelvis ha olika förväntningar på sig, vilka kan vara oförenliga 
med varandra. Denne löser då situationen genom att anta ett beteende som kan skada både 
individen själv och organisationen som revisorn arbetar för. (Biddle, 1986, s.73) Det 
moraliska beslut som revisorn fattar i sin yrkesroll beror på vilken personlig nivå, i den 
moraliska utvecklingen, som denne befinner sig på. (Crane & Matten, 2010, s.152ff) 
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Utöver påverkan från omgivning och den egna moraliska utvecklingen, menar Moore et al. 
(2006, s.13) att en förändring inom revisionsbranschen uppstått som påverkat det moraliska 
synsättet hos revisorer. Tidigare poängterades för revisorn vad som ansågs moraliskt riktigt. 
Idag ligger fokus på tekniska möjligheter inom professionen och strategier används för att 
hitta hålrum i lagtexten snarare än att värdera moralen. 
 

1.3	  Problemformulering	  
 
Det finns begränsad tidigare forskning om hur revisorns moral påverkar dennes oberoende 
handlande. Med hänsyn till det har vi utformat följande problemformulering: 

 
Hur påverkar den egna moralen revisorns oberoende handlande då denne innehar dubbla 

roller som granskare och rådgivare? 
 

1.4	  Huvudsyfte	  
 
Som nämnts tidigare kan innehavet av de dubbla rollerna påverka revisorns arbete negativt. 
Med anledning av detta vill vi öka förståelsen för revisorernas syn på denna problematik. 
Vidare är syftet med denna studie att uppmärksamma den personliga moralens påverkan på 
revisorns handlande. 
 

1.4.1	  Delsyfte	  
 
Ett delsyfte är att undersöka moralens påverkan på revisorns handlande inom mindre 
revisionsbyråer där revisorn utför både granskning och rådgivning. Vid arbetet med mindre 
klientföretag riskerar revisorn hamna i dilemman där denne kan ställas inför 
bedömningssituationer. I och med detta vill vi belysa de dilemman revisorn riskerar uppleva 
när denne antar dubbla roller och moralens eventuella påverkan i sådana situationer. 
 

1.5	  Avgränsningar	  
 
Studien är utformad från revisorns synvinkel då vi ämnar förklara innebörden av revisorns 
personliga moral i yrkesrollen. Moralen kan tänkas ligga till grund för andra handlingar inom 
yrkesrollen, vi har dock valt att fokusera på oberoendeställningen. Detta för att en minskning 
av oberoendet innebär påtagliga konsekvenser samt att det är en grundläggande förutsättning 
inom revisionsbranschen.  I den teoretiska referensramen beskrivs oberoendeställningens två 
delar, faktiskt oberoende och synbart oberoende. Denna studie berör främst det faktiska 
oberoendet och inte det synbara oberoendet. Det faktiska oberoendet grundas på revisorns 
personliga värderingar och åsikter varför detta är av intresse för vår studie och av vikt för att 
förstå hur revisorns personliga moral påverkar yrkesrollen.  
 
Vidare ämnar vår studie att beskriva revisorns roll som både granskare och rådgivare. Det 
kommer därför göras en skillnad på den tillåtna rådgivningen som hör samman med 
revisionen och den rådgivning som är utöver den tillåtna rådgivningen.  Den otillåtna 
rådgivning som denna studie berör är den rådgivning som anses vara en tilläggstjänst och inte 
faller under benämningen revisionsnära rådgivning. 
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2.	  Teoretisk	  metod 
_____________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör vi för vår förförståelse då tidigare erfarenheter samt kunskap 
angående revision och moral kan ha betydelse för utförandet av studien. Vidare beskrivs den 
kvalitativa metoden, vår hermeneutiska kunskapssyn samt vårt angreppssätt för att förtydliga 
tillvägagångssättet. Slutligen presenteras valet av teorier samt en diskussion angående 
källorna. 
_____________________________________________________________________ 

	  

2.1	  Förförståelse	  
	  
Studien påverkas av våra föreställningar och erfarenheter, såsom social bakgrund, praktisk 
erfarenhet och utbildning (Johansson-Lindfors, 1993, s.25) Vår studie är därför påverkad av 
erfarenheter som vi innehar vilket medför svårigheter att förhålla oss objektiva till ämnet även 
om detta är vårt mål. Enligt Bjereld et al. (2002, s.14) är det omöjligt att genomföra en studie 
utan påverkan av förförståelse då vi både medvetet och omedvetet tillåter det. Vi redogör 
därför för vår förförståelse med målet att skapa ett förtroende för val, tolkningar och 
slutsatser. 
 
Vi studerar på civilekonomprogrammet med inriktning mot företagsekonomi vilket kan anses 
vara en teoretisk förförståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s.76). Då vi läst kurser inom 
redovisning har vi fått förståelse för de finansiella rapporternas uppbyggnad samt vikten av att 
dessa är korrekt utförda. Under fördjupningskurserna studerade den ena författaren 
redovisning/revision vilket medfört förståelse för revisionsbranschen och revisorers 
arbetsuppgifter. Samtidigt studerade den andra författaren management vilket resulterat i en 
ökad kunskap om hur människan fungerar i en organisation samt hur moraliska aspekter 
ligger till grund för människors handlande. Dessutom studerades konsultyrket vilket kan 
likställas med revisorns yrkesroll. Detta har skapat en förståelse för den intressekonflikt som 
kan uppstå då flera intressenter ska tillfredsställas. Fördelen med den teoretiska förförståelsen 
är att vi har en grundläggande kunskap angående revisorns funktion och dennes nytta för 
näringslivet. Vidare har kännedomen om moralen haft positiv inverkan då den fungerat som 
en utgångspunkt för detta komplexa område. 
 
Johansson-Lindfors (1993, s.76) beskriver även den praktiska förförståelsen som påverkande 
faktor på studien. Under studierna på Umeå Universitet har vår förståelse för revisionsbyråer 
utvecklats kontinuerligt. Vid arbetsmarknadsdagar och annan studierelaterad kontakt med 
revisionsbyråerna, exempelvis föreläsningar och informationsträffar, har vi fått en förståelse 
för revision. En av författarna har vidare arbetat på bank, där kontakt med revisorer 
förekommit eftersom denne granskar bankens utförda dokument. Detta har inneburit kontakt 
med en yrkesverksam revisor vilket således format synen på revisorns arbete. Fortsättningsvis 
är moral något människor dagligen exponeras för varför vi innehar en naturlig kunskap om 
detta. När vi studerade utomlands ökade förståelsen ytterligare för moral då skillnader 
uppmärksammades beroende på uppväxt och kultur.   
 
Vår förförståelse kan dock påverka studien negativt då våra grundläggande värderingar 
angående exempelvis moral riskerar att begränsa oss. Detta kan påverka vårt val av teorier 
samt analysen då vi riskerar att inte vara objektiva. Synen på vad som är rätt och fel riskerar 
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begränsas då begreppen redan värderats utefter egna referensramar. Vi är medvetna om att 
detta kan färga vår studie och vi arbetar kontinuerligt för att motverka denna påverkan. 

2.2	  Perspektiv	  
	  
Enligt Bjereld (2002, s.17) är forskningens syfte att ge ett perspektiv på tillvaron och 
lämpligast för vårt ämnesområde är att genomföra studien från revisorns synvinkel. 
Perspektivet kan specificeras ytterligare då vi valt att fokusera studien på revisorer som 
arbetar på mindre revisionsbyråer. Studien hade kunnat utformas utifrån ett flertal andra 
perspektiv. Det hade exempelvis varit intressant att studera problemet utifrån klientföretagets 
eller intressenternas perspektiv. Då denna studie ämnar behandla revisorns personliga moral 
angående oberoendefrågan anser vi dock revisorsperspektivet mest lämpligt då revisorn bäst 
kan beskriva sin egen åsikt. 
 

2.3	  Verklighetens	  struktur	  
	  
Ontologi är läran om verklighetens struktur (Bryman, 2011, s.35ff). I vår studie använder vi 
oss av en konstruktivistisk vägledning för att förklara verkligheten. Detta då moralen är 
individuell och föränderlig vilket gör att vi ser verkligheten som volatil, vi menar således att 
det som existerar kan tolkas och påverkas av omgivningen. Den konstruktivistiska 
vägledningen förutsätter dessutom att individers upplevelser av livet, i olika handlingar och 
betraktelser, utgör basen för synsättet vilket underbygger vårt val. (Peavy, 1998, s.38) Detta 
då studien ämnar öka förståelsen för revisorns oberoende handlande i kritiska situationer. 
Fördelen med denna vägledning är möjligheten att skapa en förståelse för moralens påverkan 
på revisorns handlande vilket inte hade varit möjligt om verkligheten uppfattats som objektiv. 
 

2.4	  Vetenskapssyn	  
	  
Då studien ämnar öka förståelsen för revisorns oberoendeställning krävs att vi som författare 
tolkar den information som framkommer. Analys och tolkning av verkligheten är av vikt för 
att skapa en förståelse för innebörden av revisorns handlingar samt tanken bakom dessa. 
Enligt Ödman (2007, s.48) och Bjereld (2002, s.71f) är vårt synsätt hermeneutiskt då vi 
inriktar oss på hur revisorer upplever situationer. Enligt Bryman (2011, s.340) är det lämpligt 
att utgå från detta synsätt då vi utför en kvalitativ studie. En kvalitativ studie kännetecknas av 
en tolkande forskningsstrategi vilken vi använder oss av för att på bästa sätt finna svar på 
problemformuleringen. 
 
För att koppla samman teori och empiri på ett korrekt sätt krävs en god tolkningsförmåga och 
en förmåga att förstå respondenternas situation. Det hermeneutiska synsättet innebär ett 
subjektivt tillvägagångssätt eftersom vår förförståelse ligger till grund för våra tolkningar 
(Patel & Davidson, 2011, s.28f). Vi är medvetna om att vår studie således inte är 
generaliserbar, det går alltså inte att påstå att respondenternas svar stämmer överens med 
övriga revisorers. Dessutom är vår studie inte logiskt prövbar då den är kontextbunden och 
behandlar specifika revisorers värderingar och åsikter. 
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2.5	  Angreppssätt	  
	  
Ett enskilt angreppssätt kan inte anses mest lämpligt får vår studie varför vi kombinerar det 
induktiva och deduktiva angreppssättet för bästa resultat. Det induktiva angreppssättet anses 
lämpligt för studier med en konstruktionistisk vetenskapssyn och en hermeneutisk 
kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 40). Det är dock svårt att genomföra studien utan någon 
förkunskap inom ämnet. Detta innebär att vi använder oss av en teoretisk grund som den 
empiriska undersökningen bygger på.  
 
Vi kommer således utgå från både empiri vidare till teori och från teori vidare till empiri samt 
tillbaka till teori i vissa situationer. På det sättet växlar vi mellan teori och empiri. Detta 
uttrycker Johansson-Lindfors (1993, s.57) som den gyllene medelvägen. För att få fram 
empiri har vi använt tidigare forskning och teorier inom området. Då vi använt oss av en 
teoretisk grund har vi uppnått ett önskat djup i studien vilket annars varit svårt. Det resultat vi 
fått från empirin kan kopplas tillbaka till den teori vi berört eller skapa ny. Vi kan därigenom 
bidra med ny information inom området med de angreppssätt vi valt då detta skapar förståelse 
för kunskapen, innebörden och betydelsen (Johansson-Lindfors, 1993, s.57). 
 

2.6	  Metodstrategi	  
	  
För att besvara vår problemformulering är det nödvändigt att få en djupare förståelse och 
tolka revisorns personliga upplevelser. Detta kan inte göras genom statistiska analysmodeller 
eller med en kvantitativ metod (Patel, 1991, s.13).  Därför använder vi oss av en kvalitativ 
metod där informationen inhämtas genom närhet till respondenten och där denne får möjlighet 
att djupgående besvara frågor utifrån egna preferenser. Vi menar att det inte är möjligt att få 
denna förståelse för revisorns situation genom exempelvis enkäter varför vi valt att genomföra 
intervjuer där personliga frågor samt följdfrågor kan ställas. 
 
En kvalitativ studie har svagheter som bör beaktas. Det går exempelvis inte att generalisera 
utkomsten av studien. Detta beror på att verkligheten inte är stabil utan föränderlig och att den 
förväntade graden generaliserbarhet borde diskuteras utefter vilka individer som intervjuats, 
platser, tider och så vidare. Dessutom kommer intervjuerna ske på olika platser, vid olika 
tidpunkter vilket gör det omöjligt att göra om samplingen på samma revisorer, vid samma tid 
och plats. (Allwood, 2004, s.20ff) 
 

2.7	  Litteraturstudie	  
	  
Arbetet med denna studie påbörjades genom att studera ämnesområdet. För att få en djupare 
kunskap inom området har vi läst vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Från dessa källor 
har vi även inspirerats till att leta efter andra källor som använts, vilka vi då sökt reda på. På 
samma sätt har vi läst tidigare uppsatser inom moral- och revisionsområdet och därigenom 
funnit aktuella källor. De vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som varit intressanta för 
vår studie har vi funnit genom sökfunktioner, främst universitetsbibliotekets nya söktjänst och 
Google scholar. Vi har även gjort fristående sökningar för att finna relevanta källor på 
exempelvis Ebsco, Google scholar, och universitetsbibliotekets nya söktjänst. Exempel på 
sökord vi använt är auditor independence, ethics, auditor moral, Enron scandals och ethical 
business culture. När vi sökt efter böcker har vi använt oss av universitetsbibliotekets 
söktjänst för att finna specifika titlar och när böckerna inte varit tillgängliga har vi vänt oss till 
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stadsbiblioteket i Umeå. Vid ett tillfälle har vi även använt oss av kontakter vid ett annat 
universitet för att få tillgång till boken. 
 
 

2.8	  Källkritik	  
	  
Angående våra källor har vi utgått från Thuréns (2005, s.13) kriterier om äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet för att utvärdera dem. Källorna har utvärderats och hanterats i 
enlighet med dessa kriterier och nedan följer en beskrivning hur källorna hanterats för att 
säkerställa relevansen av de källor som använts.  
 
Främst har vi använt oss av vetenskapliga artiklar men även av avhandlingar, tidningsartiklar 
och kurslitteratur. Då källor från utlandet använts har vi försökt komplettera med källor från 
Sverige för att påvisa att källan är aktuell för studien. När det inte varit möjligt har vi 
utvärderat informationen och förlitat oss på att den är applicerbar på människor runt om i 
världen, såsom i Sverige, och använt källan med de förutsättningarna. Vidare har källor från 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter använts i inledningen för att beskriva de skandaler 
som ligger till grund för ifrågasättandet av revisorns oberoende. Vi gjorde ett ingående försök 
att hitta beskrivningar av skandalerna i vetenskapliga artiklar och liknande, exempelvis i de 
artiklar som använts i annat syfte, men dessa var mer inriktade på påföljderna snarare än 
händelserna. Därför valde vi således nyhetsartiklarna som källa. Dessa kan anses vaga och 
icke vetenskapliga men då de enbart använts för att ge en bild av skandalerna menar vi att 
syftet uppfyllts. Utöver dessa artiklar har vi använt oss av FARs branschtidning Balans vilken 
är en tidning för obunden debatt om revision skriven av yrkesverksamma revisorer. Denna har 
vi endast använt i inledningen för att på ett enkelt sätt, via en modell, förklara hur revisorns 
moral påverkar dennes yrkesroll. Vi har valt att använda oss av denna källa då den utgör en 
liten del av studien med syftet att ge en grundläggande förståelse för problemet. Då vi utgått 
från kriteriet om oberoende är det viktigt att påpeka att denna typ av tidning inte är helt 
oberoende med tanke på att den skrivs av revisorer. Det finns en risk att det som skrivs i 
tidningen inte kritiskt granskar revisorsyrket men eftersom vi enbart använt källan för att på 
ett enkelt sätt beskriva problemet ser vi inte användandet av denna som kritiskt för studien. I 
den teoretiska referensramen har vi valt att använda vetenskapliga artiklar och litteratur för att 
belysa problemet på djupet. 
 
I den utsträckning det varit möjligt har vi använt oss av förstahandskällor. Angående de 
artiklar vi läst och funnit intressanta, men som refererat till annan källa, har vi sökt efter 
förstahandskällan. Detta för att undvika att andra som skrivit om förstahandskällan tolkat fel 
eller ändrat innebörden (Ejvegård, 1996, s.60). När vi skrivit om exempelvis morallärorna har 
vi funnit många böcker som behandlat ämnet. Vi har valt att använda de källor som vi ansett 
vara tillförlitliga för studien trots att ursprunget till lärorna är gamla. De flesta av lärorna 
kommer från filosofer och är skrivna för flera tusen år sedan. Det har därför inte varit aktuellt 
att använda ursprungskällorna. I ett fall där vi använt Trevino (1990) letade vi länge efter 
boken. Efter att vi tagit hjälp av universitetsbibliotekets personal visade det sig att denna bok 
inte finns tillgänglig i Sverige och vi beslutade då att använda oss av sekundärkällan. 
 
I den mån det varit möjligt har vi använt källor som skrivits under 1990-talet samt 2000-talet. 
Då det inte varit möjligt har vi använt äldre material. Kohlbergs teori om moralisk utveckling 
är exempelvis skriven på 1960-talet men den har inte ändrats sedan dess och kan därför anses 
vara aktuell. På liknande sätt har vi resonerat kring andra teorier av äldre ursprung. Då de inte 
förändrats under åren anser vi de användbara. Då vi oftast återgått till förstahandskällan 
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innebär det att artikelns publiceringsår ibland känns gammalt. Dock menar vi att eftersom vi 
funnit nyare artiklar som refererat till källan kan ursprungskällan anses relevant. 
De vetenskapliga artiklar som vi använt är fackgranskade vilket betyder att de är pålitliga och 
trovärdiga då forskare inom området granskat och godkänt dem. Då vi även använt working 
papers skrivna av exempelvis Beeler har vi varit noggranna med att granska de universitet 
som publicerat artiklarna.  
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3.	  Teoretisk	  referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi behandlar teorier kring revision, revisorns funktion och dennes syfte. Vidare beskrivs 
normativ etik och Kohlbergs teori om moralisk utveckling. Slutligen redogörs för de yttre och 
inre faktorer som kan påverka moralen och således revisorns beslutsfattande. 
___________________________________________________________________________ 

	  

3.1	  Inledning	  
 
I den teoretiska referensramen presenteras de teorier vi anser vara relevanta för 
problemområdet. Inledningsvis beskrivs agentteorin som förklarar hur revisorn säkerställer att 
klientföretaget bedrivs på ett tillfredställande sätt för berörda parter. Då grunden till revision 
baseras på ägarnas behov att kontrollera ledningens agerande är teorin relevant för att 
tydliggöra behovet av revision. 
 
Vidare beskrivs revisorns dubbla roller, som granskare och rådgivare, samt de problem som 
kan uppstå på grund av dessa. Revisorns grundläggande funktion är att förhålla sig oberoende 
och stärka tilltron till företagets verksamhet. Då revisorn innehar dubbla roller ökar 
incitamenten för ett minskat oberoende. Detta anser vi vara väsentligt att beröra i studien då 
det medför ökad förståelse för de dilemman revisorn ställs inför samt den eventuella påverkan 
på oberoendeställningen. 
 
Då vår studie ämnar ge en uppfattning om huruvida revisorns moral påverkar handlandet vid 
problematiska situationer beskrivs även moralläror samt Kohlbergs teori om människans 
moraliska utveckling. Morallärorna tydliggör hur en människa ser på sitt handlande, således 
vad som anses rätt och fel medan Kohlbergs teori beskriver hur moralens utvecklingsnivå 
påverkar agerandet. Med hjälp av dessa teorier skapas kunskap om vad moral är och olika 
perspektiv inom området. Detta anser vi viktigt för att sammankoppla revisorns handlande 
med dennes moral.   
 

3.2	  Agentteorin	  
	  
Ursprunget till revision grundar sig främst i ägarnas behov att kontrollera ledningens förmåga 
och vilja att förvalta verksamheten enligt ägarnas intresse (Moberg, 2003, s.30f). För att förstå 
vårt problem är det viktigt att ha grundläggande kunskap om revisionen och dess funktion. 
Eisenhardt (1989) beskriver behovet av att kommunicera finansiell information med hjälp av 
agentteorin. Den bygger på att företagets ägare är skilda från ledningen vilka fungerar som 
agenter för ägarna. Anledningen till detta är att det förekommer en motsättning mellan dessa 
parter då de båda vill maximera det egna välståndet. Det finns exempelvis incitament för att 
ledningen agerar kortsiktigt i eget intresse vilket skadar företaget i sin helhet. Detta tyder på 
att ledningens lojalitet måste säkras för att skapa trovärdighet kring företagets finansiella 
rapporter. Då de olika parterna ska tillfredsställas är revisorns syfte att ge en objektiv samt 
rättvisande bild av företaget för att säkerställa att informationen är korrekt. De olika parternas 
önskan skiljer sig eventuellt åt vilket ställer revisorn inför en kritisk situation där dennes 
personliga moral är av betydelse för att avgöra handlandet. En kritisk situation kan vara när 
revisorn måste ta ställning till om en avvikande revisionsberättelse måste upprättas där denne 



	  

	  
11	  

själv givit råd till klientföretaget. Detta medför att moralen har betydelse för revisorns 
agerande vilket är intressant för vår studie. Vidare menar även Johansson et al. (2005, s.25) 
att beslutsfattandet varit ett problem för revisorn då ledningen, ägarna och övriga intressenter 
har olika förväntningar på denne. 
 
För att öka tilltron till företaget kan ledningens lojalitet säkras på två sätt. Ledningens 
handlande kan exempelvis belönas på sådant sätt att deras ställning kan likställas med 
ägarnas, alternativt kan företagsledningen övervakas. Utjämning av förhållandet mellan 
parterna kan ske genom belöningssystem, dock finns svårigheter att konstruera ett system som 
är effektivt, funktionellt och i kostnadsnivå med övervakning. Övervakningens funktion är att 
försäkra ägarna att ledningen inte åsidosätter sina skyldigheter gentemot företaget och dess 
ägare. Revisorns uppgift är således att granska de personer som fått förtroende att sköta 
företagets förvaltning och säkerställa att de fullföljer sina åtaganden korrekt. Detta innebär att 
revisorn garanterar att den lämnade informationen speglar företagets finansiella situation. 
(Diamant, 2004, s.79ff) För att de granskade finansiella rapporterna ska vara av intresse för 
tredje part, och således visa en rättvis bild av verkligheten, krävs att revisorn förhåller sig 
oberoende till klienten. Schuetze (1994, s.74) menar att det är revisorns sätt att tänka som 
påverkar oberoendeställningen vilket är av intresse för studien då oberoendet är av betydelse 
för revisionens funktion. Revisorns sätt att tänka, med andra ord dennes ståndpunkt och 
moral, är således en avgörande faktor för dennes oberoendeställning. 
 
Då agentteorin grundades låg fokus på relationen mellan företagets ledare och ägare. Moberg 
(2003, s.31) beskriver förändringen som inträffat och menar att revisionen inte längre enbart 
utförs för ägarnas skull. Andra intressenter, exempelvis samhället, de anställda och 
kreditgivare vill också ta del av företagets finansiella ställning. Revisionen ska således öka 
tilltron till det enskilda företaget, näringslivet och värdepappersmarknaden genom att fungera 
som en kvalitetssäkrande funktion (Diamant, 2004, s.82). Då revisorns uppdrag är att stärka 
tilltron till företaget krävs också att tredje part har tilltro till denne och det utförda arbetet. Det 
är därför av betydelse för studien att behandla denna tilltro genom att beskriva hur 
oberoendeställningen ska fungera och hur den kan påverkas.  
 

3.3	  Oberoendeställningen	  
	  
Revisorns oberoende utgör en förutsättning för att revisorsyrket ska kunna existera och 
oberoendeställningen är ovillkorlig. Detta medför att revisorn prövar sitt oberoende inför 
varje nytt uppdrag. Intressenters och klientföretags behov av revision beror på hur benägen 
revisorn är att arbeta oberoende. Tilltron till revisionen uppstår genom att revisorn handlar 
opartiskt i förhållande till tredje part och därigenom kan garantera revisionskvaliteten för 
intressenter. Då revisorn inte kan förhålla sig oberoende får denne inte anta uppdraget. (Fant, 
1994, s.43; Moberg, 2003, s.92; Cassel, 1996, s.120ff.  
 
Då vår studie ämnar förklara revisorns personliga morals inverkan på oberoendeställningen är 
revisorslagen av intresse eftersom revisorns skyldigheter finns reglerade i denna. Dessa regler 
har således syftet att upprätthålla revisorns oberoende. Enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 
ska en revisor utföra sina åtaganden opartiskt och självständigt samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Vidare finns bestämmelser att revisorn själv ska pröva sin 
oberoendeställning vilket kan göras med hjälp av analysmodellen. Denna beskrivs längre fram 
i kapitlet. Med hänsyn till vår problemformulering är vikten av oberoendeställningen 
intressant att belysa. Revisorns personliga åsikter och bedömningar har en betydande roll för 
dennes tolkning av oberoendeställningen då revisorslagen inte tydligt reglerar vad som anses 
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rätt och fel. Kravet på oberoendeställningen beskrivs som följer: En revisor skall i 
revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 
objektiv i sina ställningstaganden (SFS 2001:883). Vidare beskriver lagen situationer som kan 
innebära hot mot oberoendeställningen och där revisorn måste avböja åtagandet. Trots det 
lämnas utrymme för revisorn att göra egna bedömningar om huruvida oberoendeställnigen 
hotas eller inte baserat på personliga värderingar och åsikter.  
 
Revisorns oberoende kan tolkas ur olika aspekter, exempelvis ekonomiskt intresse, 
psykologiska företeelser och civilkurage. Ur ekonomisk synvinkel är revisorn ständigt i 
beroendeställning då dennes agerande kan få ekonomiska konsekvenser om klientföretaget 
väljer att avsluta samarbetet på grund av missnöje. Vidare påverkas oberoendet av revisorns 
personliga tolkning då det är svårt att vara objektiv. Slutligen är civilkurage en avgörande 
aspekt då revisorn agerar som en länk mellan företagsledning och intressenter. Att revisorn 
har civilkurage är viktigt då sanningen kan leda till missnöje hos inblandade parter. (Cassel, 
1996, s.120ff) 
 
Avsaknaden av en gemensam definition av revisorns oberoende är tydlig, vilket kan bero på 
dess komplexitet. En definition som trots det ständigt återkommer och som både Dopuch et al. 
(2003, s.84) och Cassel (1996, s.120ff) använder sig av innebär att oberoendeställningen är 
uppdelad i två delar. Det faktiska oberoendet samt det synbara oberoendet, där båda delarna 
måste uppfyllas för att revisorn ska förhålla sig oberoende. Det faktiska oberoendet innebär 
att revisorn agerar opartiskt och självständigt. Revisorn ska exempelvis förhålla sig oberoende 
under hela revisionsprocessen för att slutligen lämna en opartisk revisionsberättelse. Det 
synbara oberoendet innebär att det inte får förekomma omständigheter som kan skapa tvivel 
hos allmänheten angående revisionen. (Cassel, 1996, s.120ff; Dopuch et al., 2003, s.84) Då 
det faktiska oberoendet grundas på revisorns personliga värderingar och åsikter är detta av 
intresse för vår studie och av vikt för att förstå hur revisorns personliga moral påverkar 
yrkesrollen. För att förtydliga hur revisorn bedömer sin egen oberoendeställning förklaras 
nedan analysmodellen. 
 

3.3.1	  Analysmodellen	  
 
Enligt Svanström (personlig kommunikation, 18 mars, 2013) har analysmodellen inte lika stor 
betydelse nu som tidigare då den ersatts av regler och lagar från Europakommissionen. Dock 
menar han att den är ytterst relevant vid revision av mindre, icke publika företag, varför vi 
anser den väsentlig för vår studie. Arbetet med mindre företag innebär större hot mot 
oberoendeställningen då revisorn får en närmare relation till företaget och dess ägare. 
Modellen används för att pröva eventuella omständigheter som kan hota förtroendet för 
revisorn då denne ska utföra sina uppdrag opartiskt, självständigt och objektivt, det vill säga 
oberoende. Om revisorn finner omständigheter som kan påverka förmågan att handla 
oberoende ska uppdraget avsägas.    
 
Analysmodellen är uppdelad i tre steg, under steg 1 ska revisorn pröva risken för hot mot 
opartiskhet och självständighet. (Moberg, 2003, s.93ff) Då revisorn prövar sin egen 
oberoendeställning finns incitament att ifrågasätta utfallet av modellens resultat. Av denna 
anledning ser vi behovet att belysa modellen i studien för att påvisa hur revisorn själv 
utvärderar oberoendet vilket i slutändan kan resultera i en felaktig bedömning baserat på 
revisorns egna uppfattningar och åsikter. Det finns olika omständigheter som kan påverka 
revisorn. Egenintressehot uppstår exempelvis då revisorn har ett direkt eller indirekt 
ekonomiskt intresse i klientföretagets verksamhet och självgranskningshot då revisorn 
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granskar förhållanden som denne tidigare tagit ställning till. Vidare innebär partsställningshot 
att revisorn uppträtt som stöd för eller emot klientföretaget i en rättslig eller ekonomisk fråga 
och vänskapshot att revisorn har en nära relation till klientföretaget eller någon i ledningen. 
Revisorn måste även ta hänsyn till skrämselhot, som föreligger om revisorn utsatts för 
påtryckningar eller hot från klientföretaget som kan anses utgöra ett obehag för denne. 
(Moberg, 2003, s.95ff; FAR, 2006, s.239ff) Det finns ytterligare omständigheter som inte 
nämnts ovan som också kan påverka revisorns oberoendeställning, då används 
generalklausulen. (Moberg, 2003, s.97) 
 
Under steg 2 granskas eventuellt uppkomna omständigheter som påverkar 
oberoendeställningen men som ändå är av sådan karaktär att det inte finns anledning att tro att 
dessa kommer påverka revisorn negativt. Om revisorn exempelvis kan bevisa att motåtgärder 
utförts för att förstärka opartiskheten och självständigheten kan det vara anledning att låta 
revisorn fortsätta med uppdraget. (Moberg, 2003, s.98ff; FAR, 2006, s.241f) 
 
Steg 3 i modellen innebär att analysen av oberoendeställningen i varje uppdrag ska 
dokumenteras. Det är revisorns skyldighet att dokumentera de överväganden denne gjort och 
varje förhållande som haft betydelse för tillämpningen av analysmodellen. (FAR, 2006, s.243) 
 
Dilemmat kring huruvida revisorn förhåller sig oberoende eller inte är mer påtaglig under 
vissa omständigheter. Detta dilemma riskerar uppstå då revisorn innehar dubbla roller. Då 
revisorn innehar rollerna som både granskare och rådgivare blir det svårare för denne att 
utvärdera sitt eget handlade inför uppdraget. Då den ekonomiska och sociala relationen till 
klientföretaget stärkts på grund av mer kontakt. Med anledning av detta belyser vi nedan 
problematiken kring de dubbla rollerna och deras inverkan på revisorns handlande. 
 

3.4	  Revisorns	  roll	  
 
Revisorns grundläggande åtagande är enligt Cassel (1996, s.53ff) att bedöma huruvida 
klientföretaget ger en korrekt bild av vidtagna åtgärder och utfallet av dessa. Enligt 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisorn granska företagets årsredovisning, bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn är således en extern 
part vilken inte ingår i företagets beslutsorganisation utan innehar en kontrollerande funktion 
(Moberg, 2003, s.38). Revisorn kan anta två roller, den klassiska revisorsrollen som beskrivits 
ovan vilken granskar och kontrollerar näringsverksamheten, samt som rådgivare där revisorn 
erbjuder tilläggstjänster i form av expertis. Det är viktigt att skilja mellan rådgivning som 
sammanhänger med revisionen och den som benämns som tilläggstjänster (Moberg, 2003, 
s.37,81). Skatterådgivning, organisationsförbättringar och investeringsrådgivning är exempel 
på tilläggstjänster utanför revisionen (Svanström, 2012, s.3). Vår studie behandlar rådgivning 
som tilläggstjänst och inte den sammanhängande rådgivningen vid granskning då problem 
beträffande oberoendeställningen troligare riskerar uppstå vid dessa situationer. Agrawal och 
Chadha (2005, s.376) beskriver att rollen som rådgivare ökat de senaste åren och Cassel 
(1996, s.173) menar att revisorsyrket förändrats på grund av att rollen som rådgivare upptar 
en stor del av revisorns åtaganden, varför vår problematisering är aktuell. Då kombinationen 
av dessa roller kan skapa en intressekonflikt, vilket beskrivs nedan, är de två rollerna 
relevanta att belysa för att tydliggöra revisorns problem att förhålla sig oberoende i sådana 
situationer. 
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3.4.1	  Problemet	  med	  dubbla	  roller	  
	  
En revisor kan erbjuda tilläggstjänster i form av expertis till ett företag vilket denne inte 
reviderar, revisorn kan emellertid även ge rådgivning till klientföretag som denne reviderar. 
Arten och omfattningen av rådgivningen får inte vara av sådan karaktär att revisorns 
oberoende äventyras. (Cassel, 1996, s.55) Ferguson et al. (2004, s.836) är dock tveksam till 
revisorns dubbla roller då utförandet av de två yrkesrollerna, till samma klientföretag, kan 
minska revisorns oberoendeställning gentemot företaget. Även om FARs yrkesetiska regler 
beskriver att tilläggstjänsterna ska utföras i enlighet med revisorslagen och på ett sådant sätt 
att oberoendeställningen inte riskerar påverkas, påstår många att denna kombination 
framkallar frågor angående oberoendeställningen (Cassel, 1996, s.174). Boyd (2004, s.377) 
menar att det uppstår en konflikt mellan revisionsbyråns vilja att sälja tilläggstjänster och 
revisorns vilja att agera professionellt och följa yrkesseden. Då en yrkessed består av riktlinjer 
snarare än lagar medför detta att revisorns personliga moral utgör grunden i dennes tolkning 
av seden. Problemet med de dubbla rollerna är således inte baserat på innehavet av dem utan 
hur individen, i det här fallet revisorn, väljer att handla när denne innehar dessa. 
 
Kinney et al. (2004, s.566) och Svanström (2012, s.1) beskriver dock rådgivning som positivt 
då det medför ökad kunskap om företagets verksamhet vilket gör att bristfälligheter lättare 
upptäcks och således underlättar granskningen. Quick och Warming-Rasmussen (2005, s.154) 
delar åsikten om att rådgivningen är positiv då de beskriver tilläggstjänsterna som kostnad- 
samt tidseffektiva för revisorn och företagsklienten. Dock menar de att intressenternas 
förtroende för revisionen minskar vilket innebär att kombinationen av yrkesrollerna inte kan 
ses som uteslutande positiv eller negativ. 
 
Trots att Kinney et al. (2004, s.565) beskriver revisorns dubbla roller som positivt menar 
författarna att det finns en motvilja att ifrågasätta företagets redovisning då revisionsbyrån 
bistår med tilläggstjänster samt revision. Carrington (2010, s.181ff) förklarar det som ett hot 
mot revisorsprofessionen när revisorn erbjuder rådgivning, som tilläggstjänst, till 
klientföretagen. Det uppstår då en situation där revisionsbyrån skapar ett beroende av 
lönsamma tilläggstjänster vilket medför att de riskerar acceptera felaktigheter i rapporterna 
som i andra sammanhang inte skulle tolererats. Numera består revisionsbyråernas inkomster 
till stor del av intäkter från tilläggstjänster vilket gör att rådgivning utgör en betydande del av 
deras verksamhet (Boyd, 2004, s.384ff). Detta leder till ett ekonomiskt beroende gentemot 
klientföretaget (Svanström, 2012, s.2). Vid en sådan ekonomisk relation finns risk att revisorn 
främjar klienten för att behålla inkomsten, denna påverkan kan innebära att revisorn tenderar 
att tänja på sina gränser angående vad som anses rätt och fel för att tillfredsställa klienten. 
Precis som DeAngelo (1981, s.117) och Beeler et al. (2003, s.22ff) förklarar finns ett 
samband mellan revisionsbyråns rädsla att gå miste om klientföretaget och revisorns 
benägenhet att inte rapportera bristfälligheter i de finansiella rapporterna. Om det föreligger 
en större förlust vid ett avslutat uppdrag är det sannolikt att revisorn undviker konflikter och 
främjar klientföretagets önskningar. En annan faktor som kan bidra till ifrågasättandet av 
revisorns oberoende är det faktum att revisorn riskerar granska sig själv. Det menar Diamant 
(2004, s.195) som beskriver att risken för självgranskning, vilket innebär att revisorn granskar 
sina egna handlingar, ökar då tilläggstjänsterna ökar. Det är viktigt att belysa de positiva och 
negativa effekterna av tilläggstjänsterna då tidigare forskning haft skilda åsikter om dess 
påverkan på revisorns handlande. Denna aspekt medför ett intresse för den empiriska studiens 
resultat. 
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Svanström (2012, s.1f) beskriver även hur revisorn kan utveckla en social relation till 
ledningen vilket leder till liknande konsekvenser som vid en ekonomisk relation. Dock 
poängteras fördelarna med kombinationen av revision och rådgivning då han vidare beskriver 
att det inte förutsättningslöst leder till ett minskat oberoende då kunskapsfördelar kan uppstå. 
Revisorn införskaffar exempelvis kännedom om klientföretaget vid rådgivning vilket således 
gynnar revisionsprocessen både ekonomiskt och tidsmässigt. Enligt Satava et al. (2006, s.274) 
borde detta inte vara ett problem då revisorns handlande ska vara grundat på etiska principer 
som inte är föränderliga oavsett relation till klientföretaget och dess ledning samt ersättning 
från klientföretaget. De förklarar även vikten av att handla enhetligt med samhället och 
intressenternas intressen. Svanström (2012, s.2ff) beskriver även mindre företags behov av 
kvalificerad rådgivning då expertis inom företaget saknas. Han poängterar dock att revisorns 
ökade betydelse för klientföretaget ökar incitamenten för minskat oberoende vilket är aktuellt 
för vår studie då vi fokuserat på mindre företag. 
 
Tilläggstjänster kan påverka maktbalansen mellan revisor och klientföretag. Då ett företag 
anlitar en revisor/revisionsbyrå för både revision och tilläggstjänster uppstår en möjlighet för 
klienten att utöva påtryckningar gentemot revisorn för att påverka dennes beslut. Om revisorn 
trotsar klientföretagets vilja kan denne bestraffas genom att företaget minskar omfattningen 
av tilläggstjänsterna samt revisionen eller avslutar dem. Dock väcker en sådan händelse viss 
uppståndelse från intressenterna som anar ohederlighet, vilket således kan leda till ytterligare 
granskning för att säkerställa klientföretagets korrekthet. (Coffee, 2002, s.14ff) 
 
Då makten förflyttas från revisorn till klientföretaget kan en minskning av oberoendet uppstå 
vilket kan påverka allmänhetens förtroende negativt angående företaget och dess finansiella 
rapporter. Detta påverkar den finansiella marknaden då intressenter har en motvilja att 
investera i tvivelaktiga företag. Denna maktförskjutning kan slutligen inverka på 
allmänhetens förtroende för revisorn och informationen denne presenterar (Macey & Sale, 
2003, s.1169). 
 
På följande sida presenteras en tabell med de mest väsentliga resultaten för vår studie 
angående de dubbla rollerna. Den tidigare forskningen som genomförts inom området har 
exempelvis fokuserat på tilläggstjänster och dess påverkan på oberoendeställningen alternativt 
revisionskvalitén. Det relevanta är diskussionen huruvida de dubbla rollerna påverkar revisorn 
och revisionen. 
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Tabell 1. Tidigare forskning om revisorns dubbla roller 

       
År 

Land 
Författare Metod Studiens fokus Studiens resultat 

1981 
USA 

DeAngelo Experimentell metod 
med försökspersoner. 
Resulterade i 
framställandet av en 
ny modell 
 
 

Undersöker om 
oberoendeställningen 
påverkas av 
revisionsbyråers 
benägenhet att erbjuda 
låga revisionskostnader 
för att locka nya kunder 
som då erbjuds 
rådgivning till ett högre 
pris 

Detta fenomen resulterar inte i 
minskat oberoende om inte 
andra faktorer också påverkar 
oberoendet 

2004 
Storbritannien 

Ferguson et al.  Innehållsanalys. 
Analyserar företagens 
revisionsarvode och 
revisorns arvode för 
tilläggstjänster 

Relationen mellan 
rådgivning från revisorer 
och earnings management 

Ekonomiskt beroende kan 
minska revisorns 
oberoendeställning 

2004 
USA 

Kinney et al.  Innehållsanalys. 
Analyserar sambandet 
mellan återkallade 
årsrapporter och 
revisorns arvode för 
tilläggstjänster 

Undersöker om vissa 
tilläggstjänster påverkar 
finansiella rapporter 
negativt 

Tvetydiga resultat. 
Undersökningen visar på ett 
samband mellan återkallade 
årsrapporter och tilläggstjänster 
från revisorer samtidigt finns 
incitament för det motsatta.  
 
 

2005 
Danmark 

Quick & Warming-
Rasmussen 

Kvantitativ Undersöker om 
tilläggstjänster förändrar 
oberoendeställningen 

Tilläggstjänster är positivt för 
klientföretag och revisorer men 
negativt för intressenter  

2012 
Sverige 

Svanström Kvantitativ  Undersöker relationen 
mellan revisionskvalitet i 
mindre företag och 
provision från 
tilläggstjänster och hur 
detta påverkar 
oberoendeställningen 

Tilläggstjänster påverkar inte 
nödvändigtvis 
oberoendeställningen negativt. 
Kombinationen av yrkesrollerna 
innebär både fördelar och 
nackdelar  

 	  
De resultat som framkommit av studierna ger tvetydiga svar på frågan om de dubbla rollerna 
är positiva eller negativa för oberoendeställningen. Forskarna är eniga om att det inte 
uteslutande går att påstå att de dubbla rollerna kan anses som positiv eller negativ då 
resultaten tyder på att rollerna påverkar på olika sätt. Detta ökar komplexiteten inom området 
då det varit problematiskt för forskarna att finna ett tydligt svar huruvida rollerna påverkar 
revisorn och revisionen positivt eller negativt. Då revisorn utsätts för en sådan rollkonflikt 
uppstår en kritisk situation där denne ställs inför dilemman där egna värderingar och åsikter är 
av betydelse för att avgöra handlandet. Detta benämner vi som inre påverkan då det beror av 
individens moral. De yttre omständigheterna behandlas nedan. Det stärker således bakgrunden 
till varför vi valt att fokusera på revisorns oberoende handlande och hur det påverkas av yttre 
och inre omständigheter.  
	  
3.5	  Företagskultur	  
	  
Företagskultur beskrivs enligt Trevino (1990, refererad i Ardichvili et al. 2008, s.445) som en 
organisation där grundläggande antaganden och föreställningar är delade av medlemmarna. 
De värderingar och förväntningar som finns inom företagskulturen antas upprätthålla ett 
gemensamt mönster som genomsyrar de anställdas beteende. Det har blivit vanligare att 
företag strävar efter en gemensam värdegrund. (Trevino 1990 refererad i Ardichvili et al. 
2008, s.445; Trollestad, 2000, s.13) En etisk företagskultur innebär således en miljö där de 
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anställda inte enbart förstår skillnader mellan rätt och fel utan även fattar moraliska beslut. 
Denna yttre påverkan har betydelse för revisorn då dennes agerande influeras av 
revisionsbyråns och kollegors värderingar. Johnstone et al. (2001, s.9) beskriver exempelvis 
hur en positiv kultur inom revisionsbyrån kan främja oberoendeställningen hos de anställda 
revisorerna. Vidare förklarar även Douglas et al. (2001, s.111) hur företagskulturen indirekt 
relaterar till revisorns beslutsfattande då kulturen påverkar dennes värderingar. Kulturen är 
således viktig att belysa då den, liksom andra faktorer, riskerar ha avgörande roll för revisorn 
i komplexa situationer vilket i sin tur påverkar det moraliska handlandet. 

Forskning angående företagsetik och företagskultur visar att moraliskt och omoraliskt 
beteende orsakas av individens karaktär, men även av kontexten som denne befinner sig i 
(Meyers, 2004, s.273). McCabe et al. (1996, s.462) menar att människans identitet har sin 
grund i den sociala kontext individen befinner sig i och således påverkas av företagskulturen. 
Företagskulturen anses vara en betydande influens. Kulturen på revisionsbyrån kan med 
hänsyn till detta vara av stor betydelse för hur revisorn agerar i olika yrkesrelaterade 
situationer där svåra beslut måste tas. 

Företag använder sig av formella uppförandekoder där policys och förväntat beteende 
kommuniceras till de anställda. Detta för att tydliggöra den företagskultur som existerar, 
motverka omoraliskt beteende samt försäkra sig om de anställdas lojalitet. (Trevino et al., 
1999, s.135; Trollestad, 2000, s.14) Även då uppförandekoder är vanligt förekommande 
skiljer sig forskningsresultaten angående deras påverkan på moraliskt beteende. Vissa 
forskare påpekar sambandet mellan koderna och minskat omoraliskt beteende medan andra 
påstår att sambandet är marginellt eller inte existerande. McCabe et al. (1996, s.464ff) menar 
att detta kan bero på kravet att uppförandekoden måste vara djupt rotad och starkt 
implementerad i företaget för att den ska vara effektiv. Vidare beskriver författarna det 
omoraliska beteendet som influerat av tidigare, och nuvarande, erfarenheter. De individuella 
faktorer, vilka vi benämner som inre faktorer och som påverkar det moraliska beteendet, är 
något som företaget inte kan påverka. Detta leder således problem för företaget angående hur 
individen väljer att handlar. (Cleek & Leonard, 1998, s.620) Det spelar alltså ingen roll vilka 
uppförandekoder företaget har om individen väljer att handla utefter sina inre faktorer. 
Handlandet riskerar skilja sig från hur företagets värderingar ser ut.   

3.6	  Moral	  
 
De teorier som använts och diskussionen som förts ovan visar moralens betydelse för 
revisorns handlande och påverkan på dennes oberoendeställning. Som nämndes tidigare i den 
teoretiska referensramen består grunden till revision av revisorns förmåga att förhålla sig 
oberoende. Detta är ständigt påverkat av individens moral varför vi vidare valt att belysa 
moralteorier för att skapa en förståelse kring moralen som bakomliggande faktor till revisorns 
handlande.   
 
Ordet moral har sitt ursprung i latinets mora´lis som behandlar sederna och vad som uppfattas 
som rätt och fel. En annan förklaring till begreppet är kvaliteten i uppförandet och karaktären. 
Begreppet förklarar vad moral är och även vad som anses vara bra och dålig moral. 
(Bonnedahl et al., 2007, s.25f) 
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3.6.1	  Moralisk	  utveckling	  
 
Moralen är något som individen ständigt utvecklar och Lawrence Kohlberg har grundat en 
teori för att förklara moralens utveckling. Han förklarar den process som individer genomgår 
för att kunna fatta moraliska beslut i livet. Teorin beskriver moralens utveckling vilken 
Kohlberg delar upp i tre nivåer. På nivå 1 definierar individen vad som är rätt och fel genom 
straff och belöning från auktoriteter. Följaktligen är individen angelägen om den egna nyttan. 
(Crane & Matten, 2010, s.152ff) Enligt Ponemon och Gabhart (1990, s.233) kommer en 
revisor som befinner sig på denna nivå att följa standarder oberoende av om det ligger i 
dennes direkta intresse.  
 
Nivå 2 innebär att individen lever upp till förväntningar från närmiljön. Individens tankar 
kring förväntningar speglar den sociala överenskommelse som finns. (Crane & Matten, 2010, 
s.152ff) Då revisorn befinner sig på denna nivå strävar denne efter att behålla auktoritet och 
följa regler, vilket leder till att oberoendet existerar i större utsträckning. (Ponemon & 
Gabhart, 1990, s.233) Vidare har revisorns medvetenhet ökat om hur valda handlingar 
påverkar andra och väljer beteende utifrån allmän acceptans. Revisorn har därför en 
benägenhet att bortförklara sitt beteende genom att hänvisa till kollegor och medarbetares 
agerande. (Ponemon, 1992, s.177) 
 
På nivå 3 väljer individen att se på rätt och fel utifrån grundläggande rättigheter och 
värderingar. Individens val är baserade på självvalda universella etiska principer, såsom 
rättvisa och jämlikhet, som denne anser att alla borde följa. (Crane & Matten, 2010, s.152ff) 
Då revisorn befinner sig på denna nivå tar denne endast hänsyn till organisatoriska standarder 
om dessa sammanfaller med revisorns egna inre uppfattningar och värderingar (Ponemon & 
Gabhart, 1990, s.233). Revisorn undviker dysfunktionellt beteende då denne anser att sådana 
handlingar är oförenliga med dennes värderingar (Ponemon, 1992, s.177). 
 
När en individ har avancerat från en nivå till en annan har denne uppnått en högre nivå av 
moraliskt resonemang. Dock kan två individer, på skilda nivåer, fatta samma beslut men som 
ett resultat av två olika resonemang. Kohlberg menar att individen, vid en högre nivå, 
kommer fatta bättre moraliska beslut. (Crane & Matten, 2010, s.152ff) Forskning baserad på 
Kohlbergs teori visar att flest människor, och majoriteten av revisorer, tillhör nivå 2 (Colby & 
Kohlberg, 1987, s.16). Det betyder att individer tenderar handla utifrån vad de tror att andra 
förväntar sig och följaktligen anses det viktigt att ta hänsyn till individers agerande i 
närmiljön. På grund av detta menar Kohlberg att anställda influeras av kontexten de befinner 
sig i och det påverkar individens moraliska beslutsfattande. (Crane & Matten, 2010, s.152ff) 
 

3.6.2	  Normativ	  etik	  
	  
Den normativa etiken hjälper individer förstå grunden till varför de handlar på ett visst sätt. 
Individers moraliska handlande kan kategoriseras på olika vis för att tydliggöra hur individen 
uppfattar sina handlingar utifrån moralen (Bonnedahl et al., 2007, s.26).  Det finns läror som 
anser att handlingar ska värderas utefter konsekvenserna till skillnad från de där handlingar 
kan vara rätt eller fel oavsett konsekvenserna (Ekvall et al., 2005, s.1226f). Nedan beskrivs 
lärorna och hur revisorn kan tänkas agera utifrån dessa. 
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3.6.2.1	  Konsekvensetik	  

Konsekvensetik innebär att handlingar värderas utifrån hur goda konsekvenserna är, det 
förutsätter att individen har en klar uppfattning om vad som anses som rätta konsekvenser. 
Inom konsekvensetiken är den vanligaste typen utilitarism. (Bonnedahl et al., 2007, s.27) 
Ursprunget kommer från den brittiske filosofen Jeremy Bentham som formulerade 
utilitarismens innebörd som ett sätt att handla så konsekvenserna sammantaget blir så lyckade 
som möjlig för de som berörs. En handling kan enligt läran vara rätt eller fel. En handling 
som anses rätt innebär att den är tillåten att utföras och det är i sin ordning att göra det, 
alternativt finns inga andra alternativ som medför bättre konsekvenser. (Tännsjö, 2012, s.30f) 
Individuella handlingar ställs således i relation till den specifika situation där handlingen 
utspelar sig (Ekvall et al., 2005, s.1227). Kopplat till studien skulle revisorn, enligt 
konsekvensetiken, handla så att alla inblandade blir så nöjda som möjligt och således tänka på 
andras nytta. Denne funderar därmed, innan ett beslut fattas, på vilket av alternativen som 
ökar den sammanlagda nyttan mest. Revisorns beslut ska grunda sig på den objektiva 
granskningen som genomförts vilket gynnar både klientföretaget, revisorn/revisionsbyrån 
samt tredje part och inte i första hand denne själv.    
 

3.6.2.2	  Pliktetik 
 
Den väsentliga skillnaden jämfört med konsekvensetiken är att värderingen av de moraliska 
handlingarna sker utifrån avsikten med handlingen och individers plikt att handla rätt 
(Bonnedahl et al., 2007, s.31). Immanuel Kant som grundade pliktetiken menar att en 
människa ska handla som att handlandet varit allmän lag (Ekvall et al., 2005, s.1227). 
Avsikten med handlingar bör således vara att handla efter vad som anses rätt och fel, vilket 
innebär en individuell tolkning. Handlingar utefter lust, drift eller situation blir moraliskt 
oförutsägbara och opålitliga. (Bonnedahl et al., 2007, s.31) Vidare menar Tännsjö (2012, 
s.74) att det finns handlingar som är påbjudna eller förbjudna, exempelvis är det alltid 
förbjudet att beröva någon livet. Angående revisorns pliktetiska handlande ska de lagar och 
regler som finns inom revisorsyrket alltid följas. Revisorn borde således handla oberoende, 
opartiskt och självständigt gentemot klientföretaget, då det är vad som förväntas enligt 
revisorslagen (SFS 2001:883). Denne borde även handla tillfredsställande gentemot 
exempelvis revisorsnämnden, kollegor och arbetsgivare för att fullfölja den plikt som 
automatiskt följer med yrkesprofessionen. 
 

3.6.2.3	  Dygdetik	  
	  
Denna morallära beskriver vad ett gott liv består av. Aristoteles är grundare till dygdetiken 
som menar att en individ, genom förnuftet, kan hitta dygdens väg mellan olika ytterligheter. 
Människan bör välja medelvägen vilket är den väg som går mellan de två bristfälliga 
ytterligheterna. Aristoteles poängterar balans och måtta som grundläggande aspekter inom 
dygdetiken. Dock finns inte alltid en medelväg att välja då en människa kan stå inför 
handlingar, där samtliga val anses fel. (Bonnedahl et al., 2007, s.32f) 
 
Dygdetiken är socialt känslig då rätt och fel bedöms utifrån sammanhanget vilket leder till att 
det som är rätt i ett sammanhang kan anses fel i ett annat. (Bonnedahl et al., 2007, s.32f) 
Denna typ av moral formuleras med syfte att besvara vilken sorts människa en individ borde 
vara. En handling ska således utföras med hänsyn till individens goda egenskaper. (Tännsjö, 
2012, s.116f) Angående revisorn så ska denne, med hänsyn till dygdetiken, anpassa sig och 
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handla utefter situationen. Följaktligen kan revisorn handla omoraliskt i en situation utanför 
sin yrkesroll och ändå agera rätt i en yrkesrelaterad situation. Likväl kan samma agerande 
inom yrkesrollen anses vara både moraliskt eller omoraliskt då det beror på kontexten och inte 
det enskilda handlandet. Det finns också vissa karaktärsdrag som anses goda såsom 
medkänsla, välvilja, ärlighet, flit, mod, givmildhet, lojalitet och vänskaplighet (Tännsjö, 2012, 
s.119). För en revisor är det viktigt att ha vissa av dessa karaktärsdrag för att utföra sitt arbete 
korrekt. Ärlighet, välvilja, flit och mod är viktiga för att revisorn ska kunna utföra sina 
uppgifter på ett anständigt sätt. Att vara givmild och vänskaplig kan snarare anses vara 
negativt för revisorn då dessa attribut riskerar inverka på relationen mellan denne och 
klientföretaget och således påverka oberoendeställningen. 
	  

3.6.2.4	  Egoism	  
	  
Enligt egoismen har människor inga förpliktelser mot någon annan än sig själva och den 
ämnar maximera nyttan för enskilda individer eller grupper. (Tännsjö, 2012, s.57f; Fukukawa, 
2003, s.384). I vår studie innebär egoism att revisorn handlar utefter det som antas gynna 
denne. Revisorn kan exempelvis ställas inför en situation beträffande att godkänna eller inte 
godkänna ett klientföretags finansiella rapport. Om revisorn är egoistisk lagd kan denne välja 
att godkänna rapporterna även då de är tvivelaktiga. Detta för att behålla klientföretaget som 
kund och således göra ekonomisk vinning. Tännsjö (2012, s.57f) menar dock att tanken om 
att världens uppgift är att tillgodose enskilda individers intressen är långsökt. Däremot 
uppfattas egoismen som att var och en handlar så dennes liv blir så bra som möjligt. Det har 
funnits invändningar mot egoismen som morallära, men då den är oförenlig med andra läror 
menar författaren att den borde anses som en sådan. 
 
Sammanfattningsvis har den moraliska utvecklingen och morallärorna belysts för att visa på 
en annan viktig del av studien vilken är att förmedla en grundläggande förståelse för hur 
moral ter sig och hur utvecklingen av denna påverkar yrkesagerandet. Det vill säga hur den 
moraliska utvecklingen tenderar ha betydelse för vårt agerande och hur de inre faktorerna 
influerar individen att handla moraliskt eller omoraliskt. 
 

3.6.3	  Revisorns	  moral	  
	  
För att tydliggöra problemet och koppla ihop revisorns moral med oberoendet beskrivs 
tidigare forskning angående de inre och yttre faktorernas påverkan på revisorns 
beslutsfattande. Detta är av vikt för studien då forskarna beskriver bakgrunden till revisorns 
moraliska handlande vilket underlättar förståelsen för dess påverkan på oberoendeställningen. 
 
Begreppet yrkesetik grundas i teorin om revisionens filosofi. Således har yrkesetiken sin 
grund i moraliska principer om mänskligt beteende. Yrkesetiken avser en professions 
grundläggande regler om handlande och ämnar främja det beteende som förväntas av 
professionen. Med koppling till den aktuella yrkesprofessionen kan begreppet sägas bestå av 
principer som värnar om tilltron till revisionen. Det yrkesetiska begreppets uppgift är inte att 
bedöma ett moraliskt beteende utan innebär gemensamma riktlinjer för hur de 
yrkesverksamma bör agera. (Diamant, 2004, s.31) 
 
Flertalet studier angående revisorsprofessionen behandlar den kognitiva utvecklingen hos 
individer för att undersöka faktorer som kombinerar revisorns moraliska utveckling med 
dennes moraliska handlande (Tsui & Gul, 1996; Windsor & Ashkanasy, 1995). Mer specifikt 
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har studier utförts beträffande utredning av faktorer associerade med revisorns benägenhet att 
handla moraliskt. (Ponemon, 1992) 
 

3.6.3.1	  Moralens	  påverkan	  på	  revisorns	  handlande	  

Kung och Huang (2013, s.481) beskriver de avgörande faktorerna för en revisors moraliska 
handlande som individuella värderingar. De menar att revisorns moraliska ståndpunkt är av 
vikt för att denne ska agera moraliskt korrekt. Om revisorns moraliska ståndpunkt kan 
ifrågasättas, att denne således har bristande moral, går detta inte att reglera med lagar då de 
inte är tillräckligt kraftfulla för att motverka missgärningar. De argumenterar således för 
moralen som avgörande faktor vid problematiska situationer som innebär komplicerade 
beslut. Resultatet från denna studie visar dock att revisorers personliga värderingar inte 
påverkar det moraliska handlandet även om de inte är utan betydelse. Den första studien inom 
detta område genomfördes av Shafer et al. (2001, s.254,272) som menar att personliga 
värderingar kan, men behöver inte, påverka revisorns beslut. De delar även Kung och Huangs 
(2013) åsikt att även om reglerna inom den aktuella yrkesprofessionen finns, vars syfte är att 
reglera revisorns uppförande, tyder forskning på att de personliga värderingarna influerar 
omdömet. 
	  
Uppkomsten av moraliska konflikter kan ske gradvis snarare än plötsligt vilket leder till att 
revisorns handlande eskalerar. Revisorn kan i första skedet av en granskning upptäcka 
problem men inte anse det vara av betydande karaktär och därför inte rapportera det. Vid 
senare granskning framkommer samma problem men av betydande karaktär vilket ställer 
revisorn inför ett dilemma. Om revisorn rapporterar felet kommer dennes tidigare beteende 
ifrågasättas och om detta inte rapporteras riskerar problemet upptäckas i framtiden. Vilket val 
revisorn än gör ifrågasätts således dennes moral. (Moore & Loewenstein, 2004, s.196) 
 
Vidare har Ponemon och Gabhart (1990, s.228ff, 245) förklarat relationen mellan moralisk 
utveckling och handlande angående revisorns oberoende och de dilemman denne kan hamna 
i. Resultatet från denna studie visar att en revisor med låg moralisk utveckling är mer 
påverkad av risken för straff vid omoraliskt beteende än en revisor med hög moralisk 
utveckling. Vidare menar de även att revisorns oberoendeställning grundar sig på dennes 
moraliska förmåga. Ponemon (1994, s.122) utvecklar i en senare studie detta och förklarar då 
att revisorns moraliska handlande, och hur denne motiverar detta, grundar sig i nivån av 
moralisk utveckling. Vidare menar Lord & DeZoort (2001, s.216f) i sin studie att revisorn är 
mottaglig för olämplig påverkan från överordnade och kollegor på revisionsbyrån. Revisorn 
pressas från olika håll vilket kan påverka förmågan att fatta beslut i svåra situationer. 
Författarna förklarar att även då revisorn förstår sin professions ansvarsområden finns risken 
att denne väljer att handla omoraliskt för att bli sedd som en god medarbetare. Enligt Solomon 
(1987, refererad i Thorne & Hartwick 2001, s.341) är revisorns beslut sällan grundat på enbart 
individens egna åsikter utan är ett resultat av en diskussion mellan medarbetare och kollegor 
inom professionen. Revisorn rådfrågar generellt andra innan denne kan göra en professionell 
bedömning av situationen. Revisorn är således påverkad av, förutom egna värderingar och 
åsikter, andras värderingar vid beslutsfattande. För att undvika denna påverkan styrs 
yrkesrollen av kravet att följa god revisionssed. Sedens uppgift är att styra revisorns agerande 
i alla avseenden och kan allmänt ses som en yrkesetisk standard, en norm som revisorn 
arbetar utefter. (Diamant, 2004, s.54f) Vidare genomförde Karacaer et al. (2009) en studie 
som ämnade undersöka hur revisorns personliga värderingar påverkar dennes beslutsfattande i 
moraliskt tvivelaktiga situationer. Resultatet från denna visade att organisationens och 
professionens normer har inverkan på de beslut revisorn fattar i vissa situationer. De 
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personliga värderingarna är, enligt denna studie, inte det som i första hand har mest inverkan 
på revisorns agerande. 
 
Förutom revisorns strävan att uppfattas som en god medarbetare kan det omoraliska beteendet 
bero på generella sociala påtryckningar. Resultat från studien av Lord & DeZoort (2001, 
s.217) visar att om revisorn hamnar i en situation där en moralisk konflikt uppstår utvärderar 
denne vilka konsekvenser som eventuellt uppstår på kort och lång sikt, från både ett 
organisatoriskt och professionellt perspektiv. Det kan också uppstå press från medarbetare 
och kollegor. Denna press leder till att individen tenderar handla som övriga i omgivningen 
och anpassar sig till mängden (Brehm & Kassin, 1990, s.393; Deutsch & Gerard, 1955, 
s.629). Även omgivningens press på revisionsbyrån riskerar ha inverkan på revisorns 
moraliska handlande och ytterligare resultat från studien visar på överordnades påverkan på 
revisorns beslutsfattande (Lord & DeZoort, 2001, s.218,229). 
 
Den tidigare forskningen som genomförts angående moralens påverkan på revisorns 
handlandande har genererat liknande, men även skilda, resultat. (se tabell) 

Tabell 2. Tidigare forskning om revisorn och dennes moral 

	  
År 

Land 
Författare Metod Studiens fokus Relevans för vår studie 

1990 
USA 

Ponemon & 
Gabhart 

Experimentstudie 
 

Förklara revisorns 
oberoende genom 
moraliska termer  

Moralens inverkan på 
oberoendeställningen 

2001 
USA 

Shafer et al. Kvantitativ 
 

Personliga värderingars 
påverkan vid 
beslutsfattande i moraliskt 
tvivelaktiga situationer 

Revisorns personliga 
värderingar och dess påverkan 
på denne i situationer där 
beslut måste fattas   

2001 
USA 

Lord & 
DeZoort 

Experimentstudie 
 

Omgivningens påverkan 
på revisorns handlande 

Förklarar, till skillnad från 
tidigare studier, hur yttre 
faktorer påverkar revisorns 
beslutsfattande 

2009 
Turkiet 
Pakistan 

Karacaer et 
al.  

Kvantitativ  Personliga värderingars 
påverkan på 
beslutsfattningen i 
moraliskt tvivelaktiga 
situationer  

Förklarar organisationens och 
professionens normers 
påverkan på revisorns beslut  

2013 
Taiwan  

Kung & 
Huang 

Kvantitativ  Individuella värderingars 
betydelse för revisorns 
moraliska handlande  

Förklarar att individuella 
värderingar inte har inverkan 
på revisorns moraliska 
handlande  

Tidigare forskning som utförts inom området är genomförda i länder som skiljer sig från 
Sverige vilket innebär svårigheter att applicera dessa resultat på svenska revisorer. Vidare är 
det ett begränsat forskningsområde där få studier är genomförda. Den forskning som utförts 
bygger till stor del på varandra då senare studier använt tidigare studier för att utveckla 
befintlig teori. Kung och Huang (2013) och Karacaer (2009) har exempelvis influerats av 
studien som genomfördes av Shafer et al. (2001). Som beskrivits ovan skiljer forskarnas 
resultat sig åt och de har kritiserat sina egna studier efter genomförandet. Författarna menar 
att deras resultat inte kan anses vara en sanning då utförandet av studierna kan ifrågasättas. 
Kritiken rör exempelvis att revisorer som deltagit i studien har samma sorts beteende och 
därför presenterar liknande svar, urvalet har således inte varit optimalt. Vidare menar andra 
författare att resultaten eventuellt inte går att överföra till andra kontexter vilket medför 
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svårigheter att avgöra om revisorn skulle handlat moraliskt eller omoraliskt i en annan 
situation.  
 

3.7	  Sammanfattande	  teoretisk	  föreställning	  
	  
Som framkommit av den teoretiska referensramen består vårt problem i tre delar vilka vi även 
bygger vår empiriska studie på. Vidare följer en kortare sammanfattning av dessa och 
slutligen förklaras vikten av dem för den empiriska studien. 
 
Oberoendeställningen är en viktig del av revisorns arbete, många författare anser att det är 
grundstenen för revision (Fant, 1994, s.43; Moberg, 2003, s.92; Cassel, 1996, s.120ff). 
Oberoendet har på senare tid diskuterats i takt med att rådgivningen från revisorer ökat vilket 
innebär att revisorn alltmer innehar dubbla roller, som granskare och rådgivare. Forskare som 
genomfört studier om revisorns dubbla roller har funnit tvetydiga resultat och har därför 
varierande åsikter om huruvida dessa roller påverkar revisionen och revisorns handlande 
positivt eller negativt. De forskare som anser det negativt menar att det kan uppstå konflikter 
på grund av revisionsbyråns vilja att sälja tilläggstjänster och revisorns vilja att agera 
moraliskt riktigt. Vidare visar studier att intressenternas förtroende för revisionen minskar i 
och med de dubbla rollerna. Ytterligare forskning visar risken för både ekonomiskt och socialt 
beroende av klientföretaget vilket leder till att revisorn undgår att rapportera felaktigheter som 
annars hade varit självklara. Även den självgranskning som uppstår kan påverka 
oberoendeställningen negativt menar forskare. Vidare kan även den press som uppstår från 
klientföretaget via rådgivningstjänsterna påverka revisorn att handla i enlighet med 
klientföretagets vilja och då åsidosätta oberoendeställningen. De forskare som anser 
tilläggstjänsterna positiva menar att kunskapen från rådgivningen kan användas för att 
underlätta revisionen. Tilläggstjänsterna beskrivs även som kostnads- och tidseffektiva för 
revisorn och företagsklienten. 
 
Tidigare forskning menar att oberoendeställningen bygger på lagar och regler. Trots det 
kvarstår problemet då forskare påstår att det finns risk för negativ inverkan på oberoendet då 
revisorn innehar dubbla roller. Vi anser att hänsyn även borde tas till revisorers mänskliga 
tänkande och deras individuella värderingar. Med anledning av detta menar vi att en tredje 
faktor, utöver lagar och yrkesseder, borde tas i beaktande, nämligen moralen. Tidigare 
forskning visar att olika faktorer påverkar revisorns handlande vid moraliskt tvivelaktiga 
situationer. Några av forskarna menar att revisorns individuella värderingar ligger till grund 
för handlandet. Resultaten kring detta har dock varit skiftande. Kung och Huangs (2013) 
resultat visade att revisorns individuella värderingar inte alls påverkar handlandet medan 
Shafer et al. (2001) beskriver att individuella värderingar kan påverka handlandet i vissa 
situationer. Vidare har forskning av Lord och DeZoort (2001) och Karacaer et al. (2009) 
genomförts angående hur yttre faktorer, så som kollegor och överordnade, påverkar revisorns 
handlande. Dessa yttre faktorer riskerar i sin tur att påverka det moraliska handlandet. 
Resultaten från dessa studier visar att revisorn pressas av omgivningen att agera i enlighet 
med dem. Då problem uppstår rådfrågar revisorn sina kollegor och får en uppfattning om hur 
dessa skulle agera. För att ses som en god medarbetare väljer därför revisorn att åsidosätta 
sina individuella värderingar för att uppfylla organisationens och professionens normer och 
riskerar därför att handla omoraliskt. 
 
I och med det som nämnts ovan är vår empiriska undersökning baserad på tre delar, nämligen 
revisorns oberoendeställning, dennes dubbla roller samt moral. Det dilemma som uppstår då 
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revisorn innehar dubbla roller innebär en kritisk situation där denne måste fatta moraliska 
beslut för att förhålla sig oberoende. Detta innebär således ökad risk för att oberoendet vid 
sådana situationer åsidosätts vilket påverkar revisionen negativt. Vårt syfte med empirin är 
således att fokusera på dessa kritiska situationer där oberoendet, som är en förutsättning för 
revision, riskerar åsidosättas och undersöka huruvida moralen påverkar revisorns handlande.   
Nedan följer en egenkonstruerad modell för att förtydliga vad som framkommit i den 
teoretiska referensramen. Då vi undersöker revisorns oberoende handlande vill vi med hjälp 
av modellen visa de faktorer som kan påverka detta. Revisorn måste förhålla sig till lagar och 
regler, dessa reglerar alltså dennes handlande. För att revisorn ska kunna handla utefter lagar 
och regler krävs att denne tolkar dessa. Tolkningen är en form av bedömning varför då 
moralen har betydelse. Moralen kan i sin tur påverkas av både yttre och inre faktorer. Som 
nämnts i den teoretiska referensramen kan kollegor på samma revisionsbyrå påverka revisorns 
beslutsfattande. Beslutsfattandet kan också påverkas av revisionsbyråns policys, vilka 
fungerar som riktlinjer för hur revisorn ska handla när problem uppstår. Moralen är 
individbaserad och skiljer sig därför mellan dessa varför den kan påverkar hur revisorn väljer 
att handla. 
 
Utöver lagar och regler kan revisorns dubbla roller påverka hur denne väljer att handla. 
Diskussionen angående de dubbla rollerna, som beskrivits i den teoretiska referensramen, 
beror på att tidigare forskning visat skilda resultat om rollerna är positiva eller negativa. De 
dubbla rollerna kan därför leda till ett socialt eller ekonomiskt beroende av klientföretag. Det 
är dock ingen självklarhet att de dubbla rollerna leder till ett socialt eller ekonomiskt beroende 
varför pilar i modellen är streckade. Skulle så vara fallet leder detta till en kritisk situation för 
revisorn varför moralen påverkar dennes handlande.  

Revisorns	  
oberoende	  
handlande	  

Dubbla	  
roller	  

Socialt	  &	  
ekonomiskt	  
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Moral	  	  
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4.	  Praktisk	  metod	   
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska val, hur vi valt respondenter, hur den 
semistrukturerade intervjuguiden konstruerades samt intervjuernas genomförande. Vidare 
presenteras hur bearbetningen av materialet kommer ske samt upplägget av tematiseringen. 
Avslutningsvis presenteras kritik mot studiens genomförande och de etiska aspekterna. 
_____________________________________________________________________ 
 

4.1	  Val	  av	  metod	  
	  
Vår studie ämnar undersöka revisorns personliga moral och hur den påverkar yrkesrollen. 
Moralen är individuell och kan endast beskrivas ur revisorns personliga perspektiv. Nylén 
(2005, s.12) förklarar att en kvalitativ metod används för att finna ett djup i det ämne som 
studeras vilket inte är möjligt med en kvantitativ metod. Klausen (2006, s.173) menar vidare 
att en kvalitativ metod ger en mer nyanserad bild av ämnesområdet vilket vi eftersträvar. Vid 
en kvalitativ metod används mestadels intervjuer som i sin tur kan vara av kvantitativ eller 
kvalitativ karaktär. En kvantitativ intervju är standardiserad och syftar till att undersöka en 
företeelse i förhållande till populationen. Vid en kvalitativ intervju vill forskaren förstå ett 
problem genom att upptäcka och identifiera företeelser. (Svensson & Starrin, 1996, s.53ff) 
Med tanke på vår studies problemformulering krävs en uppfattning om revisorernas åsikter 
och vilken attityd de har angående moralens påverkan. Med anledning av detta har vi valt att 
genomföra en kvalitativ intervju.  
 
 
För att få en djupare förståelse genomförs intervjuer där respondenterna ges möjlighet att 
prata fritt och målsättningen är att inte behöva styra intervjuerna. Intervjuerna är semi-
strukturerat uppbyggda vilket innebär att frågorna inte nödvändigtvis behöver besvaras i 
ordning utan liknar ett samtal till skillnad från strukturerade intervjuer. Frågor kan även 
tilläggas eller reduceras beroende på hur intervjun artar sig. Då vi använt oss av semi-
strukturerade intervjuer fick vi chansen att ställa de följdfrågor som krävdes samt möjlighet 
att få mer öppna svar från respondenterna. Detta för att uppnå djupgående samt önskad mängd 
information. Målsättningen med intervjuerna var att utföra dem i revisorernas naturliga miljö 
då kontexten kan ligga till grund för förståelsen av respondenten och således ha betydelse för 
forskningsresultatets utfall (Nylén, 2005, s.12). Respondenterna utgör då ett sammanhang i 
sin vanliga miljö vilket kan tänkas bidra med väsentlig information vid analysen. Liksom 
miljön kan exempelvis även respondenternas personlighetsdrag och nyansering i rösten 
uppfattas vid intervjutillfället vilket också kan ligga till grund för analysen. Kvale (1997, 
s.203ff) menar att det inte är vad respondenterna säger som är av största vikt utan helhetens 
innebörd, den egentliga meningen, vilket kan ligga till grund för tolkningen och således 
berika studiens utfall.  Som framkommit från den teoretiska referensramen är den tidigare 
forskningen mestadels genomförd med hjälp av kvantitativa metoder, såsom enkäter. Detta är 
ytterligare en anledning till varför vi valt att fördjupa vår studie.  

 
4.2	  Urvalsprocessen 
	  
Syftet med en kvalitativ metod är inte att framställa statistisk generaliserbar kunskap och 
därför finns ingen anledning att göra slumpmässiga urval. Valet av respondenterna gjordes 
med omsorg för att hitta respondenter med väsentlig kunskap för studien, detta ökar nämligen 
möjligheterna till relevanta svar. Det viktiga är att få tillgång till respondenternas sätt att se på 
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omgivningen och det är inte tillräckligt att enbart hitta respondenter, det är också viktigt att se 
till att intervjuerna går att genomföra praktiskt. Därför är det av vikt att intervjuerna 
genomförs avskilt från yttre påverkan där respondenten har möjlighet att prata fritt och 
tydliggöra vad denne menar med sina svar (Ryen, 2004, s.71,77). 
 
 
Valet av revisionsbyråer gjordes med tanken att det inte skulle vara någon av de fyra största 
byråerna i Sverige. Vi är intresserade av mindre byråer där revisorer arbetar med mindre 
klientföretag och troligare innehar dubbla roller. Detta innebär att dilemman kring oberoendet 
lättare uppstår och den personliga moralen kan i sådana kritiska situationer påverka agerandet. 
Samtliga utvalda respondenter arbetar på olika mindre samt medelstora revisionsbyråer. 
 
Vi har valt att intervjua revisorer som har befogenhet att utföra både granskning och 
rådgivning. Detta val är väsentligt för studiens problemområde då vi vill undersöka den 
konflikt som kan uppstå mellan de två yrkesrollerna revisorn innehar och dennes 
oberoendeställning. Vi valde även att rikta in oss på revisorer i medelstora städer i norra 
Sverige. Detta ämnesområde är dock inget som, i tidigare forskning, har tenderat att variera 
beroende på geografi. Då studien är utformad på individnivå tror vi inte att den geografiska 
aspekten har någon inverkan på resultatet.  
 
Ett trettiotal revisorer kontaktades på fjorton olika byråer varav nio stycken visade intresse att 
delta i studien. Nio revisorer ansågs tillräckligt då vårt mål med studien inte är att generalisera 
utan att få en förståelse för hur revisorer upplever problemområdet. Antalet respondenter 
möjliggör en analys av det empiriska materialet och att skillnader och likheter i 
respondenternas svar uppmärksammas. Antalet respondenter, och intervjutiden, ger således 
tillräckligt med data för att generera ett informativt empiriskt material som går att analysera. 
Som nämnts tidigare hade vi kriterier vid valet av revisionsbyråer. Vi använde en sökfunktion 
på internet för att hitta revisionsbyråer i medelstora städer i norra Sverige. Sökningen 
resulterade i både redovisnings- och revisionsbyråer, dock var endast revisionsbyråerna 
aktuella då det var revisorer vi ville intervjua. För att urskilja vilka byråer som erbjöd revision 
vände vi oss till respektive byrås hemsida. Där sökte vi efter revisorernas kontaktuppgifter för 
att sedan, i första hand, kontakta dem via telefon. Vid telefonsamtalen presenterade vi oss och 
förklarade vår studiesituation. Vidare meddelade vi syftet med studien, beskrev kortfattat de 
problem vår studie berör, att vi skulle uppskatta att träffa en revisor för att diskutera detta 
samt att en eventuell intervju skulle behandlas anonymt. Vi berättade att intervjun beräknades 
ta cirka 45 minuter och frågade om vederbörande var intresserad. Vissa tackade bestämt nej, 
andra beklagade sig över tidsbristen, att de ställt upp på andra intervjuer eller att de inte 
befann sig inom lämpligt avstånd under den tänkta intervjuperioden. En revisor gav oss 
kontaktuppgifter till en kollega då denne själv inte hade möjlighet att medverka. De revisorer 
som vi hade svårighet att nå via telefon kontaktade vi via e-post. Vårt val att kontakta 
respondenterna via telefon visade sig ge goda resultat. Vår förhoppning med denna teknik var 
att få en mer personlig kontakt med revisorn vilket vi hade som föraning skulle intressera fler 
deltagare. Genomgående ansåg sig revisorerna vara arbetstyngda varför flertalet avböjde, men 
de som tackade ja gav god respons angående ämnet och påbörjade en diskussion redan vid 
telefonkontakten. 
 
 
Det förslag vi presenterade för de deltagande revisorerna var att inleda intervjuerna under 
vecka 16, således cirka två veckor efter den första kontakten. Utöver perioden fick 
respondenterna själva bestämma datum, tid och plats. En vecka innan de inbokade 
intervjuerna kontaktade vi respondenterna för att bekräfta mötet.     
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4.3	  Intervjuguidens	  konstruktion	  
	  
Intervjuguiden är som nämnts tidigare semistrukturerat uppbyggd. Inledningsvis består den av 
bakgrundsfrågor om revisorn för att skapa en tydligare bild av denne och yrkessituationen. 
Likväl för att framkalla det öppenhjärtiga klimat som är viktigt för intervjusituationen. Efter 
bakgrundsfrågorna beskrivs två påståenden som revisorn får ta ställning till. Intervjun består 
av på förhand givna huvudfrågor och teman men utan någon följd (Ryen, 2004, s.44ff). Vi har 
valt att konstruera öppna frågor för att på så sätt skapa en trygghet samt en möjlighet för 
revisorn att beskriva sin syn på problemet. Om respondenten inte känner sig trygg finns risken 
att denne väljer att inte svara uppriktigt. (Svensson & Starrin, 1996, s.63f) Det är svårt att få 
intervjuerna att likna ett vardagligt samtal, men målsättningen är att efterlikna detta. Carlsson 
(1990, s.84) menar att många individer är mer villiga att uttrycka känslor, tankar och 
värderingar vid friare samtal. Vi har utgått från den teoretiska referensramen vid 
formuleringen av intervjufrågorna för att försäkra oss om att studiens huvudpunkter berörts. 
Frågor har ställts angående revisorns oberoende, dennes dubbla roller samt moral. Vi ville 
inte avslöja problemet kring oberoende för revisorn då det kan tänkas ge en föraning om det 
rätta svaret. Det samma gäller frågor kring moral och dessa har därför konstruerats så att 
revisorn fått svara öppet på hur denne ser på moral och om det är något som denne tror 
påverkar yrkesrollen för att sedan specificeras mer mot respondentens personliga moral. 
Intervjuerna avslutades en öppen fråga om respondenten önskade tillägga något samt om det 
fanns möjlighet att kontakta respondenten igen för kompletterande frågor. 
Sammanfattningsvis är frågorna konstruerade så att de inbjuder till diskussion och reflektion 
snarare än raka självklara svar. Intervjuguiden finns i appendix 1.  
 

4.4	  	  Intervjugenomförandet	  	  
	  
Innan genomförandet av intervjuerna insamlades kunskap angående intervjuteknik från 
metodböcker för att få en uppfattning om hur vi lämpligast skulle ställa frågorna och agera. 
(Ryen, 2004) Innan intervjuerna övade vi också på att ställa frågorna till varandra för att låta 
säkra och pålästa vid genomförandet av de riktiga intervjuerna.  
 
Vid fem av de sex mötena med respondenterna välkomnades vi av receptionisten på företaget 
även då byråerna överlag var av mindre karaktär. Av denne blev vi antingen ombedda att sitta 
ner och vänta på revisorn eller gå direkt till dennes kontor alternativt konferensrum. 
Intervjuerna genomfördes i en miljö som revisorn själv valt och där denne kan tänkas känna 
en trygghet.  
 
Vid mötena med respondenterna presenterade vi oss och beskrev kort vår utbildning, 
uppsatsens nivå samt intervjuns upplägg. Vi förtydligade att intervjuerna behandlas anonymt 
och att både revisorns och revisionsbyråns namn inte skulle offentliggöras. Respondenten fick 
även erbjudande om att få ett exemplar av den färdiga studien. Vidare påpekade vi att 
intervjun spelades in med diktafon och för att sedan transkribera för att underlätta 
genomförandet och för att inte behöva anteckna samtidigt. Intervjuerna genomfördes på 
respektive revisors kontor samt i två fall i ett ostört konferensrum. Under intervjuerna 
kopplade respondenterna bort sina telefoner och loggade ut från sina datorer för att minska 
störningsmomenten. Vidare genomfördes två av intervjuerna via telefon, en via mobiltelefon 
med inspelningsfunktion och en via högtalartelefon som erbjöds av universitetet. Detta då 
respondenterna befann sig i en annan del av Sverige och inte hade möjlighet att träffas 
personligen. Intervjuerna som genomfördes via telefon var med respondenterna R7 och R8. 
Vid dessa tillfällen var en av oss ansvarig för intervjun då det tillvägagångssättet fungerade 
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bäst med tanke på situationen. Vi ser ingen större nackdel med att använda telefon då svaren 
som genererades liknade de som vi tidigare fått från respondenterna vi genomfört en personlig 
intervju med. 
  
Vi är medvetna om att respondenterna kan ha svarat annorlunda då de var medvetna om att 
intervjun registrerades och spelades in (Carlsson, 1990, s.84).  Vid intervjuerna närvarade vi 
båda och för att underlätta var en av oss ansvarig för att ställa frågorna. Den andre var 
samtidigt behjälplig om det behövdes och ställde följdfrågor. Detta menar Trost (2012, s.67) 
kan underlätta intervjun och resultatet av denna då respondenten känner sig mer trygg i 
upplägget. Vi har använt samma upplägg vid de olika intervjuerna men vid ett antal tillfällen 
hoppade vi över frågor som fanns i intervjuguiden då vi ansåg att dessa redan besvarats när 
revisorn pratat fritt tidigare under intervjun.  
 
Enligt Carlsson (1990, s.81ff) innebär genomförandet av intervjuer en högre svarsfrekvens, att 
missuppfattningar kan redas ut smidigt och att respondenterna har möjlighet att uttrycka sig 
spontant och nyanserat. Dock menar han att det är tidskrävande och att anonymiteten inte är 
total. Ett ytterligare problem med intervjuer är att det vid intervjun finns en intervjuare, en 
respondent, en situation och en intervjumall. Dessa komponenter, var för sig eller i 
kombination, kan utgöra en felkälla. Respondenten kan exempelvis svara på olika sätt 
beroende på hur denne uppfattar intervjuaren. 
 

4.4.1	  Kodning	  och	  intervjuernas	  längd	  
	  
För att bibehålla den anonymitet som respondenterna lovats kodade vi dem. Varje respondent 
benämns R följt av en siffra, exempelvis R1 och R2, för att tydliggöra de olika 
respondenternas svar. Som nämnts tidigare uppskattades, innan intervjuerna genomfördes, 
längden på intervjuerna till ungefär 45 minuter. Efter genomförandet visade det sig att 
längden på intervjuerna varierade från 25 minuter till 65 minuter. Detta kan bero på 
revisorernas erfarenhet inom området eller yttre faktorer som under intervjun uppfattades som 
störande moment. Vidare beror variationen på omfattningen av respondenternas svar, vissa 
respondenter hade högre ambition att förmedla sina åsikter än andra. Den varierande längden 
kan även bero på att frågorna var öppet formulerade vilket medförde att vissa respondenter 
pratade självmant medan andra var mer korta och koncisa i sina svar. Vid korta svar 
uppmuntrades respondenten att utveckla och förklara situationen med exempel för att få mer 
information. 
 

4.5	  Bearbetning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  	  
	  
Analysen av kvalitativ data är omfattande och enligt Saunders et al. (2009, s.493) finns inget 
bestämt tillvägagångssätt för hur detta ska genomföras. För att underlätta bearbetningen av 
det empiriska materialet har vi gått systematiskt tillväga.   
                      
Som nämnts tidigare användes en diktafon vid intervjutillfällena och efter genomförandet av 
intervjuerna transkriberades ljudupptagningarna ordagrant för att möjliggöra en analys och 
sammanställning av materialet. Risken med att spela in en intervju är att förlora 
respondentens gester och ansiktsuttryck och därför genomfördes transkriberingen så snart som 
möjligt efter intervjutillfället. Detta för att öka chanserna att tolka intrycket av 
respondenterna, förstå helheten av deras svar och inte enbart orden som framfördes. Eftersom 
intervjuerna spelats in kunde vi gå tillbaka och göra detta under hela processen. Att 
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transkriberingen genomfördes så snabbt som möjligt efter intervjutillfället medför att det blev 
lättare att tolka materialet (Trost, 2010, s.75). Enligt Halvorsen (1992, s.131) är det material 
som framkommer i en kvalitativ studie mestadels ostrukturerat och därför krävs denna 
omstrukturering. Efter transkriberingen tematiserades därför materialet för att underlätta 
arbetet. Tematisering innebär att kategorisera data för att uppfatta likheter och skillnader i det 
material som framkommit samt underlätta kopplingen till teorin. (Saunders et al., 2009, s.492) 
 
 
Vid tematiseringen använde vi oss av de teman vi baserat intervjuguiden på. Således är 
temana utformade efter den teoretiska referensramen. Till varje tema framställdes även 
underrubriker så att samtliga aspekter från intervjuerna beaktades. Underrubrikerna härrör 
från teorin, exempelvis kollegor och policys, som benämns som i teorin benämns som yttre 
påverkan på moralen. Under intervjuerna framkom åsikter om temat yttre påverkan på 
moralen och dessa underrubriker användes för att förtydliga vad som framkommit. Detta var 
enbart för att inte skulle missa något väsentligt som framkommit under intervjuerna. För att 
separera de olika temana och underrubrikerna användes olika färger vid utförandet av 
tematiseringen. Detta för att urskilja vilka teman de olika delarna i textmaterialet tillhörde och 
för att göra processen logisk och förståelig. På så sätt förenklades även arbetet vid 
jämförandet av respondenternas svar eftersom det blev lättare att se vilka uttalanden som 
berörde samma område. Yin (2013, s.180) påpekar att tematiseringen och bearbetningen av 
materialet inte behöver vara linjär utan att forskaren kan gå tillbaka i processen och sedan 
vidare framåt igen vilket är det vi har gjort. Exempelvis insåg vi att temat oberoende 
genomsyrade samtliga teman varför det temat uteslöts. Det blev svårt att urskilja allt som 
respondenterna nämnde om oberoende och därför behandlas respondenternas syn på 
oberoende genomgående i tematiseringen.  Empirin presenteras alltså med hjälp av dessa 
teman för att öka förståelsen för läsaren. Att vi tog hänsyn till att nya teman kunde uppkomma 
under intervjuerna ser vi som något positivt då det ökade chansen att finna nya, intressanta 
aspekter på problemområdet.  
 
Vid analysen av det empiriska materialet utgår vi från en tolkande metod. Vi kontextualiserar 
och genomför spekulativa analyser av materialet (Fejes & Thornberg, 2009, s. 33). För att 
kunna göra detta har vi i empiripresentationen strävat efter att visa vilka respondenterna är 
genom exempelvis citat. När forskaren vill få fram vad de studerade aktörerna anser, och på 
så sätt inte själva ta lika stor plats, är citat ett önskvärt tillvägagångssätt menar Nylén (2005, 
s.70, 76). Detta medför att vi gjort en del generaliseringar av det som framkommit redan i 
empiripresentationen och nämnt vissa av respondenternas åsikter gruppvis. Inledningsvis 
jämförde vi respondenternas svar för att finna likheter och skillnader, således försökte vi hitta 
åsikter som på något vis skiljde sig från varandra. Vidare ville vi förstå vad de eventuella 
likheterna och skillnaderna kunde bero på. Om enbart majoritetens åsikter beaktats riskerade 
vi missa intressant information som kunde vara relevant för studiens resultat. Vid tolkningar 
tas hänsyn till bakomliggande faktorer då dessa kan ligga till grund för respondenternas 
åsikter och alltså är inte enbart respondenternas svar av intresse. (Kvale, 1997, s.203f). 
Tolkningarna av det empiriska materialet jämfördes och kopplades till befintlig teori för att 
utvärdera om respondenternas åsikter stämde överens med tidigare forskning eller inte. En 
annan aspekt som togs i beaktande vid tolkningen var möjligheten att finna nya infallsvinklar 
angående problematiken som inte framkommit av tidigare forskning. Analysen är uppdelad i 
sju teman. Dessa teman framkom vid tematiseringen av det empiriska materialet då 
respondenterna betonade vikten av ämnena kontinuerligt. Detta förtydligas i empirikapitlet 
där det empiriska materialet presenteras och för att underlätta förståelsen följer 
empiripresentationen och analysen samma mönster. Det viktigaste med vår analys är att föra 
samman empiri och teori för att kunna besvara problemformuleringen.  
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4.6	  Kritik	  av	  studiens	  genomförande	  	  
	  
Innan intervjuerna genomfördes inga testintervjuer. Detta då vi ansåg det svårt att testa de 
aktuella frågorna på andra än revisorer. Vi kunde därför inte säkerställa att frågorna var 
ställda på ett tillfredställande och tydligt sätt. Första intervjun blev därmed ett test och vi 
agerade efter den kunskap vi fått från litteraturen angående intervjuteknik. Efter den första 
intervjun anpassade vi oss och utvärderade hur frågorna ställts och om dessa behövde 
omformuleras till kommande intervjuer.  
 
Som nämnts tidigare genomfördes också två telefonintervjuer. Under dessa intervjuer 
upplevdes svårigheter att ställa följdfrågor och avläsa om respondenten exempelvis funderade 
över frågan eller väntade på nästa då vi inte hade möjlighet att se dennes ansiktsuttryck. 
Dessutom gick vi miste om respondentens miljö och kroppsspråk vilket kan vara av intresse 
för att skapa ytterligare kännedom om respondenten. Det hade varit fördelaktigt för att förstå 
dennes omgivning och det hade även kunnat generera mer utvecklade och djupgående svar. 
Det finns således en risk att svaren från telefonintervjuerna varit påverkade av detta. Ett 
alternativ hade varit att använda skype som hjälpmedel men respondenterna föreslog själva en 
telefonintervju varför vi ansåg det mest passande 
 
Inledningsvis hade vi nio intervjuer bokade men fick senare problem med en av 
respondenterna. Till en början tackade respondenten ja men började senare komma med 
ursäkter om tidsbrist och annat, denne sa dock inget om att helt avsäga sig intervjun utan 
föreslog att vi skulle höra av oss vid ett senare tillfälle. Efter ett tag slutade denne svara på 
våra försök till kontakt och vi kunde inte genomföra en intervju med respondenten. 
Händelseförloppets karaktär medförde att vi inte hann kontakta en annan revisor för att ersätta 
denne. Till slut genomfördes åtta intervjuer. Vi anser trots detta att vi fått tillräcklig 
information för att kunna genomföra en trovärdig analys. Enligt Bryman (2011, s.395) ska 
intervjuerna fortlöpa så länge de tillför något, alltså ska dessa upphöra när den teoretiska 
mättnaden är uppnådd. Ganska snart efter att vi påbörjat intervjuerna insåg vi att revisorerna 
genererade samma typ av svar.   
 
Moralen, vad som kan anses som rätt och fel, innebär möjligtvis självklara svar då 
respondenten kan ha en föraning om vad denne borde svara eller förväntas svara utifrån 
yrkesrollen. Det kan även vara så att respondenten anser det jobbigt att erkänna egna fel och 
brister om dessa inte hör ihop med hur yrkesprofessionen ser ut. Om innebörden av moral för 
respondenterna skiljer sig åt kan vi inte hävda att det framkommit att revisorer tenderar 
handla på ett sätt som inte är accepterat då de kan ha en uppfattning om att handlandet är 
korrekt. Alltså att de handlar moraliskt utifrån sin syn på begreppet. Även om vi försäkrat 
respondenterna om anonymitet har vi kännedom om dessa varför det kan upplevas känsligt 
för denne att prata om moral. Detta med tanke på att de eventuellt kan ha en avvikande bild av 
innebörden eller med hänsyn till att de inte vill hänga ut byrån de arbetar på. Det har därför 
varit en utmaning för oss att konstruera frågor som genererar den information som krävs för 
att kunna genomföra en analys och tolkning. Dock anser vi, eftersom vi tänkt genomgående 
på det samt konstruerat frågorna utefter det, att vi lyckats med att nå respondenterna så som vi 
önskade.  
 

4.7	  Etik	  i	  studien	  
	  
Vid genomförandet av en studie finns etiska regler och aspekter att ta hänsyn till. Vi har varit 
fria från yttre påverkan och inte genomfört studien för egen vinning vilket ökar 
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trovärdigheten. Detta kan likställas med de etiska normer som finns generellt i samhället. 
(Gustafsson et al., 2004, s.14) 
 
För att utföra studien på ett etiskt korrekt sätt var vi noggranna med att informera revisorerna 
om att de skulle förbli anonyma, detta för att skapa ett samtycke så att de kände en trygghet i 
att delta. Vi har därför undvikit att använda orden han och hon och istället skrivit 
respondenten, revisorn eller koden som vi tilldelat denne. Dessutom är det viktigt med 
individskydd, det vill säga att ingen kommer till skada. 
 
 
  



	  

	  
32	  

5.	  Empiri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
_____________________________________________________________________ 
 
För att förtydliga intervjumaterialet presenteras texten under olika teman där alla 
respondenters åsikter och tankar kring intervjufrågorna redovisas var för sig eller i vissa fall 
gruppvis. Detta för att tydliggöra om respondenterna kompletterar eller motsäger varandra. 
De viktigaste ståndpunkterna presenteras i olika tabeller för att förtydliga viktiga utfall.  
_____________________________________________________________________ 
 
 

5.1	  Inledning	  
	  
De teman som använts för att presentera empirin är respondenternas bakgrund samt miljö, 
egenskaper hos revisorn, arbetssituation, relationer, självgranskning, åsikter om dubbla roller, 
ekonomiskt beroende, moral och yttre påverkan på moralen. Innan vi bestämde oss för denna 
presentationsteknik övervägdes andra alternativ. Ett alternativ var att presentera varje 
respondents samtliga svar, under teman, i en sammanhängande text, men vi kom fram till att 
det kunde bli tungläst och svårare att jämföra respondenternas svar vid ett sådant upplägg.  En 
annan tanke var att presentera det empiriska materialet enbart med de teman som fanns i 
intervjuguiden. Vid intervjuerna framkom dock svar från respondenterna om exempelvis 
arbetssituationen och relationer, som vi ställt frågor om men som inte varit teman. Då dessa 
svar ansågs väsentliga utökade vi med sex nya teman som skapats utifrån den data som 
insamlats. Vårt val föll också på att behålla de teman vi använt i intervjuguiden, det vill säga 
bakgrund, dubbla roller samt moral, för att inte förvirra läsaren med att presentera enbart nya 
teman. Inledningsvis vid samtliga teman presenteras en kort text för att förtydliga temats 
relevans för studien. 
 
Genom intervjuerna har det framkommit data som beskriver hur revisorer ser på problemet 
kring moralens påverkan på revisorns oberoende handlande. Det empiriska material som 
framkommit samt studiens teoretiska referensram utgör därför en beskrivning av 
respondenternas verklighet. 
 
Det empiriska materialet presenteras utefter de tolkningar vi gjort av respondenternas 
uppfattning om verkligheten. För att ha möjlighet att skapa en bild av de uppfattningar 
respondenterna har om moralens påverkan på revisorns yrkesroll presenteras de likheter och 
skillnader som framkommit av respondenternas svar. Data bör presenteras så nära sin 
ursprungliga form som möjligt men det är vanligt att empirikapitlet består av forskarens egna 
sammanfattningar. (Nylén, 2005, s.65) I vår empiripresentation har vi utgått från att försöka 
tolka och sammanfatta datan vi fått fram på ett så trovärdigt sätt som möjligt.   
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5.2	  Respondenternas	  bakgrund	  samt	  miljö 
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med att beskriva respondenternas bakgrund samt miljö är att förmedla en förståelse för 
de revisorer som deltagit samt den kontext de agerar i. Respondenternas svar angående detta 
ämne tror vi kan ligga till grund för hur de framfört sina åsikter angående andra frågor som 
tagits upp under intervjutillfällena. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Enligt Kvale (1997, s.36) ska både revisorerna samt deras miljö beskrivas för att öka 
förståelsen för de svar som framkommit varför vi anser det relevant att beskriva 
respondenternas bakgrund och miljö. Revisionsbyråerna är av mindre storlek och profilerar 
sig mot mindre och medelstora klientföretag. De poängterar gärna den helhetsbild de får av 
klientföretagets ekonomiska situation då de kan erbjuda ett flertal tjänster till företagarna. 
Även byråns tjänster beskrivs som lösningen på många av klientföretagens problem och 
respondenterna poängterar sin kunskap angående exempelvis bokföring, deklarationer och 
skattefrågor. De framställer således byrån som lösningen på klientföretagets avsaknad av en 
intern ekonomiavdelning. Detta innebär att samtliga byråer som deltagit i studien riktar sig 
mot samma typ av klientföretag. Två av byråerna är större än de övriga med cirka 30 anställda 
varav fem revisorer. De mindre byråerna bestod av cirka tio anställda och två till tre revisorer. 
Dessa byråer gav ett familjärt intryck både på grund av sin storlek men också tack vare de 
anställdas bemötande. Vi uppfattade de mindre byråerna som gemytliga, intrycket var att en 
informell attityd rådde bland kollegorna och även mot oss. En respondent arbetade ensam och 
hade sitt kontor beläget i samma lokal som ett antal andra företag. 
 
Vidare detaljer angående byråerna samt revisorerna har vi valt att utelämna för att bibehålla 
den anonymitet vi försäkrat dem om. Vissa av respondenterna poängterade vikten av att få 
vara anonyma vilket gör att respondenternas bakgrund samt miljö inte beskrivs detaljerat då 
detta kan påverka anonymiteten. Vi har valt att presentera respondenternas bakgrund i en 
tabell. Detta för att förtydliga deras utbildning och arbetslivserfarenhet då det kan tänkas ligga 
till grund för analysens resultat. Fortsättningsvis benämns respondenterna som R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, R7 och R8. Detta för att på ett anonymt sätt tydliggöra sambanden och 
olikheterna mellan respondenternas svar. På följande sida presenteras en tabell över 
respondenternas bakgrund för att öka förståelsen för respondenternas utsagor.  
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Tabell 3. Respondenternas bakgrund  
 

	  
 

	  

5.2.1	  Egenskaper	  en	  revisor	  bör	  ha 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta tema ska förmedla respondenternas syn på vilka egenskaper en revisor bör ha. Temat 
genererar en förståelse för respondenternas åsikter längre fram i studien angående hur en 
revisor bör agera. Informationen som följer ligger således inte till grund för analysens 
viktigaste områden utan berörs för att kunna bedöma utgångspunkten angående vad 
respondenten anser vara rätt och fel. Detta för att skapa en förståelse för deras fortsatta svar. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Angående en bra revisors egenskaper menar R2 att “man måste kunna ta människor på rätt 
sätt” och R3 att det är viktigt “att kunna skapa en bra kontakt med kunden”. Respondenterna 
är dock splittrade i frågan då R4 påstår att kundkontakten inte är en förutsättning för att göra 
ett bra jobb. R1 är inne på samma spår som R4 och poängterar att det är viktigt att hålla 
distans till företaget trots en nära relation “det är ju ganska viktigt att kunna hålla distansen 
ändå, att man inte blir för tjenis”. Samtidigt framkommer egenskaper som stark integritet och 
professionellt agerande som viktiga enligt R1, R3 och R4 som också säger att revisorn måste 
kunna hantera konflikter. Vidare ska revisorn “kunna stå för det man vet är rätt enligt lagen” 
menar R4 samtidigt som R8 håller med och menar att en kunnig revisor “är noggrann och 
kan lagar”. För att revisorn ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt understryker alla 
utom R1 och R8 vikten av att ha en social och kommunikativ förmåga. En förutsättning är 
också att revisorn har grundläggande kunskap menar R3, R4, R6, R7 och R8 som vidare 
påpekar att “han (revisorn) måste också kunna förmedla det till kunden”. R2, R6 och R8 

 R1 R2 R3 R4 

Utbildning Ekonomexamen  Fil.kand inom 
ekonomi  

Civilekonom 
 

Civilekonom 

År i branschen 29 år  19 år 36 år  8 år 

Arbetsuppgifter  Revision, deklarationer. 
Konsultation av bokföring 

Revision, 
deklarationer, 
konsultation av 
skatter, redovisning  

Revision och 
konsultation i samband  

Revision, redovisning, 
skatt och it-frågor 

Befattning Revisor  Revisor  Revisor, driver egen 
byrå 

Revisor, delägare  

 R5 R6 R7 R8 
Utbildning Fristående kurser inom 

företagsekonomi 
Civilekonom Ekonomexamen Fristående kurser 

inom ekonomi och 
juridik 

År i branschen 13 år 21 år 21 år 28 år 
Arbetsuppgifter  Revision, affärsrådgivning, 

försäljning och 
ledningsgrupp 

Revision, rådgivning, 
redovisnings-  
uppdrag, 
skattekonsultationer, 
delägarfrågor  

Revision, 
konsultationer, 
redovisningsuppdrag 

Revision och 
konsultation i 
samband  

Befattning Revisor, delägare  Revisor, delägare Revisor, delägare  Revisor 
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poängterar att revisorn ska kunna hantera människor på det sätt som krävs i olika situationer. 
Medan R4, R5 och R6 menar att revisorn måste ha förståelse för företaget. R6 nämner något 
som ingen av de andra respondenterna uttryckligen säger, att “jag måste ju uppträda på ett 
sätt som kunden upplever som att det här en människa jag kan lita på och som jag tror på”. 
En ytterligare intressant aspekt som R5 bidrar med är synen på revisorers tankar om sig 
själva. Respondenten menar att det “ibland kan finnas, tycker jag i vår bransch, en övertro att 
man tycker sig vara så duktig, men det är ju företagaren som vet mest”. Revisorn måste vara 
nyfiken och ständigt ställa frågor för att få den information som krävs.   
 

5.3	  Revisorns	  arbetssituation	  är	  varierande	  och	  arbetsbelastningen	  ökar	  under	  vissa	  
perioder	   
___________________________________________________________________________ 
 
Detta tema uppkom efter att vi genomfört intervjuerna. Vår föreställning var att frågorna 
kring ämnet enbart skulle leda till en förståelse för respondenternas dagliga situation. Då vi 
uppmärksammade att respondenterna kunde vara påverkade av denna situation ansåg vi det 
viktigt att presentera temat för att möjliggöra en analys av yttre påverkan, framförallt stress, 
på revisorns handlande.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Samtliga respondenter upplever arbetsbelastningen varierande beroende på årstid. De är eniga 
om att belastningen under våren är betydligt högre än under andra tidpunkter på året. Detta 
beror på att perioden är fylld med deklarationer och bokslut. Samtliga är även eniga om att de 
ständigt ställs inför nya och varierande arbetsrelaterade situationer. Angående dessa 
situationer nämns de respondenters svar som utmärkte sig på något sätt och inte de som enbart 
poängterade att de ställs inför nya situationer. 
 
R1 börjar beskriva sin arbetssituation genom att förklara situationen på byrån. Denne menar 
att byrån under ett tag befunnit sig i en situation där en anställd varit sjukskriven vilket 
nyligen lösts med hjälp av en inhyrd och en tillfälligt anställd. R1 menar att sjukskrivningen 
bidragit till en högre arbetsbelastning men uttrycker tvivel kring om den ytterligare 
personalen underlättat arbetsbördan. Dock finns ändå en tro om att så borde vara fallet. 
Avslutningsvis poängteras att “april, maj, juni då är det ju väldigt hög arbetsbelastning. Men 
och andra sidan så finns det ju lugnare perioder”   
 
Till skillnad mot R1 menar R4 att belastningen är stor även under andra delar av året även om 
våren är den mest hektiska perioden. Denne försvarar dock arbetssituationen och poängterar 
istället hur tillfredsställande denne tycker att det är:  
 
“Man jobbar väldigt mycket, men det är så roligt så det gör inte så mycket. Jag tycker att det 
är väldigt kul. Men det är mycket jobb, framförallt på våren är det ju deklarationsperioden, 
då är det ju mycket men det är så roligt så det gör inte så mycket.” 
 
R4 får medhåll från R6 som brister ut i skratt då vi frågar hur denne upplever sin 
arbetssituation och fortsätter “Ja alltså jag har alltid sedan jag började jobba lagt ner oerhört 
mycket tid på mitt jobb. Alltid jobbat mycket mer än heltid. Nu kan jag säga att sedan jag blev 
egen så att säga så känns det mer tillfredställande att göra det ur rent ekonomiskt 
perspektiv”. Detta är dock aldrig något som upplevts som stressande utan det är en trivsam 
situation och en situation som denne själv valt att befinna sig i. Intensiva perioder med arbete 
och lång ledighet är att föredra då det annars är svårt att släppa arbetet från tankarna. Trots att 
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situationen upplevs trivsam för respondenterna finns en önskan om en förändring. R6 
utvecklar synen på sin arbetssituation:  
 
“...det är klart att den där karriärpiken har nästan passerat lite grann och nu kan jag ju 
känna att jag gärna skulle dra ner på arbetstakten men det är ju jättesvårt när man är i den 
här branschen. Jag tror att det är gemensamt för alla konsultyrken. Det är liksom ett 
avropssystem från kunderna och man vill hjälpa till och man vill liksom ställa upp och vi är 
väldigt måna om att ha en nöjd kund och det gör att man nästan får strimla sig ibland.” 
 
R5 kompletterar R6:s synsätt och beskriver liksom denne att arbetsbördan är hanterbar men 
att yrket kräver mycket arbete. Situationen är som sådan att respondenten kan ta ledigt och 
jobba mer en annan dag vilket ses som positivt då det är viktigt att göra annat än att ständigt 
arbeta. R7 menar också att arbetstiden går att styra och det handlar om att planlägga arbetet 
men samtidigt vara beredd på att kontinuerligt svara på frågor och hjälpa klientföretaget. Först 
påpekas att våren är arbetstyngd men vid ett senare tillfälle förklarar respondenten att denne 
inte upplever någon period som helt lugn. Dessa respondenter, R4, R5, R6 och R7, som alla 
uttrycker en frihet att styra över sin egen tid, är delägare på varsin byrå.   
 
Till skillnad från de respondenter som nämnts ovan beskriver R8 arbetsbördan under våren 
som en stor nackdel med yrket då dennes fritid åsidosätts under en fin period på året. 
Upprepade gånger påpekas att det är väldigt mycket att göra, även på hösten som tidigare var 
en lugnare period, och alla på byrån är förundrade över detta. Det är således inte en positiv 
förändring som skett, men respondenten har en förhoppning att en ytterligare förändring 
kommer ske efter införandet av nya skattelagar “då kan det kanske förändras, men jag tror 
fortfarande, så länge det är så många som har kalenderår, så är man ju fast här.” 
 
R2 är, på samma sätt som R3 angående arbetsbördan, inte speciellt orolig över denna. De har 
båda lång erfarenhet av yrket och beskriver ett lugn inför sin arbetssituation. Mycket av 
arbetet är likartat även om det handlar om varierande branscher som har varierande 
frågeställningar. Grunden till årsredovisningar och bokslut är dock densamma vilket medför 
att uppgifterna oftast påminner om varandra.  
 
Till skillnad mot R2 och R3 är R1 mer angelägen om att framhäva en specifik arbetssituation. 
Även om arbetet innebär en stressad arbetssituation i vissa perioder trivs R1 med det 
varierande arbetet. Respondenten förklarar entusiastiskt att denne skulle ledsna om arbetet 
innebar liknande arbetsuppgifter och exemplifierar detta med att denne sagt upp sig från ett 
tidigare arbete på grund av enformiga arbetsuppgifter. Det är utmanande att få fördjupa och 
öka sin egen kunskap för att utvecklas och denne beskriver glädjen över den ständiga 
utvecklingen som yrkesrollen innebär: 
 
“..och det blir ju som att man ökar ju sin egen kunskap, direkt, det blir något nytt och jag ser 
det som bra med mitt arbete att det ska vara det. Det ska inte vara självklart alltid utan man 
måste fråga och man måste gräva lite grann för att få fram de svar som behövs.”.  
 
Vidare beskriver R1 hur denne ställs inför situationer där denne tänker “oj då, hur ska man 
hantera det här?” vilket beskrivs som positivt och spännande. Liksom R1 anser R4 det 
otroligt givande att ständigt ställas inför nya situationer som leder till att kunskapen förbättras 
och utvecklas. En entusiasm genomsyrar åsikterna och en vilja att inspirera andra till samma 
val av yrke framförs samtidigt som denne återkommande beskriver en glädje över 
arbetssituationen. R6 är inne på samma spår och en anledning till dennes val av yrke är att 
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konsultrollen dagligen innebär nya situationer och tanken på en icke varierande 
arbetssituation medför tvivel om yrkesvalet hade varit aktuellt.  
 
“Jag skulle nog otrivas oerhört om jag varje dag visste vad jag skulle göra och det inte hände 
något nytt. Så att just det där att det blir ändrade förutsättningar snabbt och sådär är liksom 
det som tillfredsställer mig i min yrkesroll.” 
 
 
Variationen och de nya situationerna uppkommer då arbetsuppgifterna består av både 
revision, skatterådgivning och redovisning vilket är ett krav för en trivsam arbetssituation. 
Om arbetsuppgiften endast inneburit revision skulle respondenten inte arbeta som revisor 
längre. R7 påpekar, liksom ovanstående, att det är väldigt inspirerande och intressant att 
ställas inför nya situationer och en förutsättning för att klara av yrket är att kunna “...ha 
många bollar i luften”. Kontakten med klientföretagen medför att nya situationer ständigt 
uppstår. 
 
 
Tabell 4 Sammanfattning av respondenternas syn på sin arbetssituation 
 

- Säsongsbetonat arbete med högre belastning under våren. 

- Arbetets karaktär medför att det inte går att dra ner på takten och arbeta mindre. 

- Delägarna anser arbetsbördan går att styra och hantera genom planläggning. 

- Arbetet innebär ständigt nya arbetsuppgifter. Variationen ses som positivt då det är spännande 
och utmanande.  

 

5.4	   Arbetet	   med	   mindre	   företag	   medför	   en	   helhetsbild	   och	   en	   djupare	   samt	  
personligare	  relation	  mellan	  revisorn	  och	  klientföretaget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
___________________________________________________________________________	  
 
När vi under intervjuerna frågade respondenterna hur relationen till större och mindre 
klientföretag skiljer sig poängterade de att relationen till mindre företag är mer personlig än 
den till större företag. Då vi i den teoretiska referensramen nämnt den närmre relationen till 
klientföretaget som en påverkande faktor på revisorns handlande anser vi detta tema 
väsentligt för vidare analys. 
___________________________________________________________________________ 
 
Samtliga respondenter förutom R7 menar att det är stora skillnader i arbetet med stora och 
små klientföretag trots att det enbart är R3, R6 och R7 som praktiskt arbetat med större 
företag. De övriga påtalar dock en föreställning om att arbetet innebär stora skillnader. R1 
jobbar enbart med mindre företag och i arbetet med dessa blir helhetsbilden tydligare, något 
som ses som en förutsättning för att inte bli uttråkad.  
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“Vi jobbar ju nästan bara med små företag. Men det jag vet, om vi tar de som jobbar mot 
Volvo, Ericsson och de här stora. Jag menar jag sitter och själv och reviderar och sen är min 
kollega underskrivande. Men de som jobbar mot de stora de har ju en hel hjord av 
revisorsassistenter och då kan man ju ha en som enbart granskar ett konto på ett företag. Jag 
skulle ju få frispel om jag skulle veta att, okej, nu ska jag granska Volvos konto för inköp av 
reservdelar.”  
 
R1 beskriver fortsatt hur kontakten blir närmare och relationen djupare vid arbetet med 
mindre klientföretag då kontakten sker direkt med företagaren. Kontakten består av att hjälpa 
företaget med en mängd olika frågor som detaljerat beskrivs, så som momsfrågor och 
personalfrågor samt andra frågor som inte rör klientföretagets kärnverksamhet. När vi ställer 
frågan hur respondenten tycker att det skiljer sig att arbeta med stora och små företag svarar 
denne: “Ja det är väl den stående frågan och egentligen skiljer, ja det skiljer på så vis, vid ett 
mindre företag så täcker du helheten på ett annat sätt.”  
 
 
R3 poängterar vikten av kommunikation och beskriver det som det viktigaste i relationen 
oavsett storlek på klientföretaget. Den löpande kontakten med klientföretaget är dock dålig, 
har alltid varit det och sker vanligtvis enbart stötvis om det händer något uppseendeväckande. 
Kontakten är också beroende på företagets vilja att höra av sig, vissa gör det mer än andra. 
Respondenten är inte uttryckligen angelägen om att upprätta ytterligare kontakt med företagen 
utan trivs i den situation denne befinner sig i.  
 
Att relationen med mindre företag blir mer personlig beskriver även R4 som påpekar att detta 
beror på att kontakten sker direkt med företagaren. Revisorn har större betydelse för mindre 
företag då denne fungerar som ett bollplank för klientföretaget, detta är dock en föreställning 
snarare än en upplevelse från respondentens sida. Kontakten sker mestadels kring 
revisionstillfället och i övrigt är det mer sporadiskt när det händer något speciellt. Med 
redovisningskunder är kontakten mer löpande då bokföringsfrågor är vanliga, respondenten 
arbetar 60 % med revision och 20 % med redovisning, varför kontakten kan se olika ut. 
 
R8 utvecklar R4:s synsätt angående att revisorn fungerar mer som ett bollplank för mindre 
företag. De mindre klientföretagen förlitar sig mycket på revisorn och dennes synpunkter då 
de är i behov av annan hjälp än endast revision: 
 
“Det kan vara allt från att de har frågor om anställda till att, ja att vi följer med dem till 
banken för att de ska redovisa, kanske låna upp nya pengar. Det kan vara väldigt mycket 
sådana där saker i och med att de har ju ingen ekonomiansvarig eller sådär.” 
 
Kontakten med mindre klientföretag blir närmare vilket medför att relationen också blir 
djupare, vilket respondenten har sett snarare än upplevt. Hur mycket kontakt som sker beror 
på företaget, vissa sköter sin egen bokföring och dessa träffar R8 endast en gång per år. De 
företag som anlitat byrån för både redovisning och revision kommer denne i kontakt med mer 
då de besöker kontoret oftare. Frågor kan uppstå både från revisorns och klientföretagets sida 
och kontakten är således ömsesidig. Respondenten beskriver skämtsamt att “kunderna ringer 
ju oftast när det är frågor, de ringer ju inte bara för att prata”.   
 
R5 menar också att revisorn får en närmare kontakt med mindre företag vilket beskrivs som 
mycket positivt. Denne har tidigare i sin karriär arbetat på andra revisionsbyråer men valt att 
byta arbetsplats för att få möjlighet att enbart arbeta med mindre företag. Detta beskrivs med 
entusiasm och redan när R5 ska ge en kort bakgrundspresentation av sig själv i början av 
intervjun diskuteras skillnader i arbetet med större och mindre klientföretag.  
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“Skillnaden mellan att vara revisor på en byrå som inriktar sig mot ägarledda är att du 
kommer närmare ägarna, det blir mer rådgivning och du får mer stöttande roll och det blir en 
helt annan revision.”   
 
Revisionen för mindre företag leder till att revisorn och företagaren arbetar mer tillsammans 
då revisorns roll blir att hjälpa företagaren att utvecklas åt rätt håll. Frågorna kan gälla 
privatekonomi, deklarationer och annat. Det finns ett minimikrav för hur kontakten ska se ut 
som respondenten är hård med att följa och möten ska ske två gånger om året för att ett 
samarbete ska vara aktuellt. Företag som är under förändring brukar respondenten dock träffa 
ungefär varannan månad. 
 
 
Till skillnad från de andra, har R6 erfarenhet av arbete med större företag och påpekar att det 
är en oerhörd skillnad i arbetet med större och mindre klientföretag. I mindre företag kan 
revisorn bli inblandad i precis allt jämfört med i större företag där revisorn är anställd enbart 
för rollen som revisor, denne arbetar således inte med frågor utanför arbetsområdet. Frågor 
kring skilsmässor, bodelningar, familjetragedier, försäkringar och så vidare är vanliga 
frågeställningar som revisorn får vara behjälplig med vid arbetet med mindre klientföretag. 
Dessa företag har inte tillräcklig kompetens för att lösa ekonomiska problem varför revisorn 
kommer med värdefulla tips och fungerar mer som ett bollplank samt “att man blir mer 
kompis”. R6 förmedlar ett missnöje över lagstiftningen och menar att det är till nackdel för 
mindre företag: 
 
“..så därför är det ju synd när man har tagit bort revisionsplikten för de här små företagen. 
Jag tror att egentligen det de säger nej till, de som nu väljer att inte ha revisor, så tänker de 
sig bara revisionen och glömmer bort att det är så mycket annat som de har fått om man 
säger inom citationstecken gratis tidigare därför att man har liksom kommit med värdefulla 
tips när man har varit där. Det är klart, har man andra konsulter som bistår med det då är 
det väl fine men är det så att man inte har de kontakterna så riskerar man ju att, i värsta fall 
kan man ju göra fel som får ekonomiska konsekvenser. Antingen att det blir extra kostnader 
eller att man går miste om vinster eller. Men man ser ju väldigt mycket revisionen som en 
kostnad.”  
 
Respondentens erfarenhet blir påtaglig då denne djupgående beskriver hur arbetsuppgifterna 
skiljer sig beroende på klientföretagets storlek, revisionspliktens avskaffande samt betydelsen 
av revisorns klädsel vid mötet med olika företag. Sammanfattningsvis är det viktigt för 
revisorn att anpassa sig till det klientföretag som uppdraget angår. Kontakten sker på kundens 
begäran på grund av tidsbrist menar respondenten men uttrycker också en önskan om att öka 
denna för att öka intäkterna. Vissa företag vill endast ha kontakt med revisorn vid 
revisionstillfället vilket R6 egentligen inte vill medge då detta strider mot hur teorin menar att 
det ska se ut. De företag som anlitat redovisningskonsulter kräver dock inte lika mycket 
löpande konsultation om inte en problematisk situation uppstår. 
 
R2 påpekar, till skillnad från de andra respondenterna, att tid och budget är den största 
skillnaden mellan större och mindre företag. Relationen till företag i olika storlek behöver inte 
skilja sig utan den borde grunda sig i revisorns oberoendeställning. Uttalandet framförs med 
tveksamhet och följs av vidare förklaring: 
 
“Jag menar fåmansbolag och mindre företag de har ju sällan en utvecklad ekonomifunktion. 
På stora företag så finns det ju liksom folk på de positionerna och som jobbar dagligdags 
med de frågorna så att. Det är ju ofta, det blir en större spännvidd på frågorna i ett litet 
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företag för de behöver kanske mera bollplank och rådgivning än de som har egna 
ekonomifunktioner.”  
 
Vidare förklarar respondenten att kontakten med klientföretaget beror på om företaget anlitat 
en redovisningskonsult eller inte då företaget i sådana fall även vänder sig till 
redovisningskonsulten med vissa frågor. Ibland hör företagen själva av sig men det händer 
också att R2 får upprätthålla kontakten. Frågorna kan röra familjeekonomi och övriga 
problematiska situationer vilket framkommer då respondenten förklarar egenskaperna en 
revisor bör ha. När respondenten ska besvara frågor angående relationen till företagen är 
respondenten kort och ytlig i sina svar och relaterar inte till sin egen situation utan beskriver 
en mer generell uppfattning. 
Precis som R2 nämnde angående att relationen borde vara likvärdig oberoende av företagets 
storlek menar R7 att en god relation ska finnas till företaget oavsett storlek. Respondentens 
svar är kopplade till regler och lagar och denne undviker att besvara frågan kring relationen 
och berättar istället hur den ska se ut enligt lag. Dock genomsyras svaren av en tveksamhet 
angående om detta stämmer i verkligheten varpå R7 tillägger:  
 
“Det är klart att ibland kan man tänka när man jobbar i riktigt små företag att de här 
formaliakraven som finns då kan bli lite tungsamma och då måste man se det mer som ett 
ramverk så att man, man kan anpassa efter storleken på företaget som man jobbar med så det 
är rätt så tungsamt att vara effektiv i sitt arbete ändå.” 
 
Tabell 5.  Sammanfattning av respondenternas relation till mindre klientföretag 
 
 

- Mer personlig, djupare och närmre relation till mindre klientföretag vilket ger en tydligare 
helhetsbild av företaget.  

- Kontakten med mindre klientföretag sker direkt till företagaren vilket stärker relationen 
mellan klientföretaget och revisorn. 

- Kontakt med klientföretaget sker vid revisionstillfället men företagen hör oftast av sig om 
problem uppstår utöver det.  

- Revisorn har en stöttande roll och ger råd och fungerar som bollplank för det mindre 
klientföretaget.  
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5.5	  Effekterna	  av	  revisorns	  dubbla	  roller	  som	  granskare	  och	  rådgivare	  
	  
___________________________________________________________________________ 
 
Detta tema är, tillsammans med moralen, är en betydande del av studien då problematiken 
kring de dubbla rollerna leder till situationer där revisorn måste bedöma sitt handlande. Då 
tidigare forskning visat tvetydiga resultat angående de dubbla rollernas påverkan på revisorn 
är respondenternas åsikter om problematiken av intresse för studien. Det kritiska med de 
dubbla rollerna är att förhålla sig oberoende varför vi valt att fokusera på det. 
___________________________________________________________________________ 
 

5.5.1	  Ökad	  risk	  för	  självgranskning	  när	  revisorn	  innehar	  dubbla	  roller	   
 
Samtliga respondenter menar att självgranskning inte får förekomma då det påverkar 
revisorns oberoendeställning men svaren framförs på olika sätt. R1 menar exempelvis att 
omfattande skatterådgivning inte är tillåtet då revisorn själv ska granska detta. Vid dessa 
tillfällen erbjuds istället en extern kontakt. På den aktuella byrån är också arbetsuppgifterna 
uppdelade “inom den här lilla byrån, att ja men, bokför och gör årsbokslut och 
årsredovisning och jag och X granskar det, och det är också för att vi inte ska hamna i 
situationen att vi granskar oss själva”.  
 
Liksom R1 tycker R2 att det är en god idé att fördela arbetsuppgifter mellan kollegor för att 
undvika att oberoendeställningen blir påverkad. “Självgranskning bör man försöka undvika 
och analysmodellen ska egentligen alltid användas för att bedöma den egna 
oberoendeställningen”. Precis som tidigare ger R2 ett osäkert och tvekande intryckt då denne 
vidare berättar att det ibland kan vara svårt att bedöma sin egen oberoendeställning och menar 
att “det finns ju alltid en risk att man granskar det man själv har medverkat till”.  
 
Även R4 påpekar att byrån fördelat arbetsuppgifterna mellan revision och redovisning. 
Klientföretaget måste därför sköta sin egen grundbokföring för att revisorn inte ska ta beslut 
om hur den ska upprättas, det skulle leda till självgranskning. Respondenten är dock tvetydig i 
sitt svar. Denne påstår att även kollegors rådgivning, exempelvis en redovisningskonsults råd 
angående företagets redovisning, leder till självgranskning:“...för då blir det ju jättetokigt om 
X som sitter i rummet bredvid mig har bestämt hur det ska se ut och så ska jag revidera, då 
granskar jag ju mig själv”. Respondenten är noga med att poängtera att det finns “ganska 
tydliga riktlinjer för oss revisorer hur vi, hur liksom, vilken rådgivning vi får lämna” för att 
undvika självgranskning.  
 
Liksom tidigare kopplar R7 sitt svar till regler och lagar då denne menar att det alltid är 
viktigt att hålla sig oberoende, något som genomsyrar hela intervjun. På byrån har de 
anställda olika roller för att undvika att revisorn sitter på flera stolar samtidigt, något som 
skulle kunna leda till självgranskning. Vid frågan om analysmodellen alltid används för att 
säkra oberoendet utbrister respondenten “ja absolut, absolut”.  
 
Liksom ovannämnda respondenter menar även R8 att byrån försöker dela upp redovisning 
och revision för att minska risken för självgranskning, respondenten uttrycker det som att “ja 
man försöker ju hålla det skilt åt”. En medvetenhet om problemet med de dubbla rollerna på 
mindre revisionsbyråer och att de medför svårigheter med självgranskning framkommer “jag 
kan ju tycka att ja, det är ju svårt att undgå”. Vidare förklaras att tillvägagångssättet för 
granskning beror på om någon utomstående utfört bokföringen eller om en kollega på byrån 
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gjort det.“ Man kanske inte granskar allt utan man vet ju vem personen är som har gjort det, 
till skillnad om det är en kund som har gjort det, då går man ju lite djupare i revisionen.” 
 
R3 menar att självgranskning är en etikfråga eftersom “vill du gå runt det så kan du alltid gå 
runt det, för det är ju självgranskning”. Det är ingen risk för personen i fråga då denne 
självsäkert menar att det inte uppstår problem med oberoendet även om respondenten har god 
kontakt med klientföretag på fritiden “även om det är kompisar och du umgås privat så är jag 
ju inte jävig”. Respondenten menar dock att det finns många andra som har problem med 
detta. 
 
R5 anser diskussionen om självgranskning tröttsam och förklarar ytligt att “ja 
självgranskning är ju, det får man ju inte göra. Det säger ju sig själv”. Vidare berättar denne 
hur det historiskt sett ut, hur utveckling skett och att arbetsuppgifterna nu för tiden inom 
revision och redovisning är uppdelade “så att det, jag ser ingen begränsning i det”. 
R6 påstår att självgranskning “egentligen inte får förekomma men det gör det väl om man 
säger att varje råd ska granskas, men det beror ju på vad rådet består i och hur mycket det 
blir granskat”. Vidare beskriver respondenten två exempel på råd som revisorn kan ge och 
om dessa riskerar leda till självgranskning: 
 
“...det är klart  att har man gjort en jättestor överlåtelse av verksamheten med något 
skatteupplägg då ingår det ju väldigt tydligt i granskningen för det har så stor påverkan på 
siffrorna men om jag har sagt att traktamentet är 210 kronor om dagen så, så är ju det också 
ett råd men det är ju ingenting som jag reviderar i efterhand”. 
 
Den viktiga frågan angående detta är inte omfattningen av rådet utan respondenten poängterar 
att felaktiga råd är det som bör undvikas. Problemet med felaktiga råd är att upptäckten av 
dessa borde leda till en avvikande revisionsberättelse “men jag kan inte skriva en avvikande 
revisionsberättelse för det är jag själv som har lämnat råden, det är ju då det liksom blir helt 
fel mot marknaden”. Respondenten menar att det inte är optimalt att skriva en sådan 
berättelse då råden framförts av denne själv. Skulle en avvikande berättelse ändå vara aktuell 
skulle revisorn antagligen förlora kunden men det vore det enda rätta. Vidare används 
analysmodellen för utvärdering.  
 

5.5.2	   De	   dubbla	   rollerna	   uppfattas	   inte	   som	   ett	   problem,	  men	   kan	   inte	   enbart	   ses	   som	  
positiva	   

Ingen av respondenterna menar att de har problem med innehavet av de dubbla rollerna som 
rådgivare och granskare, men de har olika åsikter om dessa kan anses enbart positiva eller i 
vissa fall mindre positiva. 
 
R1 påpekar vikten av att särskilja revisionsnära rådgivning och övrig rådgivning. I 
klientföretag där denne inte är revisor får all rådgivning erbjudas “jag tycker att rådgivning är 
en rolig bit för att det är ju där man egentligen känner också att man hjälper företagen”. 
Detta är även något som nämnts vid frågor relaterade till arbetet med mindre företag och hur 
det skiljer sig från arbetet med större företag. Respondenten menar att “fungerar man då som 
rådgivare så känner man ju det att man faktiskt ger ett mervärde till kunden”. Att få hjälpa 
företaget framåt betonas många gånger som en viktig del av revisorsyrket. R1 har slutligen 
inga problem med de dubbla rollerna som granskare och rådgivare utan ser det enbart som 
något som gynnar klientföretaget och respondenten själv.     
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R4 återkommer, liksom R1, till att förklara att “det finns ju ganska tydliga riktlinjer för oss 
revisorer hur vi, hur liksom, vilken rådgivning vi får lämna” och förklarar att den 
revisionsnära rådgivningen är tillåten. Denne menar att det är jättefarligt att hamna i en 
gråzon mellan att granska klientföretaget och granska sig själv “man får vara lite försiktig, 
man får tänka sig för ibland och jag som då är ganska nybliven revisor brukar ju gå och 
prata med mina seniora kollegor om jag känner mig osäker”. Respondenten förklarar 
regelriktigt och tydligt att det är viktigt att vara försiktig och hela tiden ha i baktanke vilka 
roller som innehas och vilken rådgivning som får erbjudas. Yrkesrollen innebär kännedom om 
företaget vilket leder till en djup relation med klientföretaget, något de dubbla rollerna bidrar 
till “då blir det, då får man ju en väldigt nära relation till slut alltså, det blir ju så”. Att detta 
skulle vara något negativt motsätter sig dock respondenten “att man liksom även är rådgivare 
och revisor tror jag är bra, jag tror hellre att det främjar”. Det är lättare att tänka på vad som 
är tillåtet och inte, menar respondenten, eftersom denne nyss avlagt revisorsexamen och 
påpekar att revisorer med mer erfarenhet i branschen kanske “är lite mer slentrian i det här 
med oberoende, vare sig om man lämnar rådgivning eller inte”.  
 
R5 menar bestämt att “vi i Sverige har tolkat, gjort en dålig översättning för att oberoende 
och självständig är inte samma sak”. En revisor kan därför aldrig vara helt oberoende men 
det är viktigare att vara självständig än oberoende. Respondenten påpekar också att innehavet 
av de dubbla rollerna inte varken påverkar oberoendet eller självständigheten. Generellt finns 
en positiv syn på de dubbla rollerna och uttryck som “fantastiskt rolig” och “revisionen ger 
ju, ja kött åt rådgivningen alltså” framkommer. För att kontrollera att oberoendet sköts finns 
oberoendereglerna men “de är ju väldigt omfattande och sedan ska man ju tolka dem”. Det 
framkommer inte om respondenten anser detta problematiskt men denne uppfattas som trygg 
med att ta egna beslut och verkar inte förlita sig enbart på lagar och regler.        
 
R6 menar att majoriteten av revisorerna handlar oberoende när en avvikande 
revisionsberättelse behöver upprättas. I den utsträckning det är möjligt ska “råd som jag själv 
måste revidera” undvikas påpekar R6 men säger också att det ibland kan hända att denne 
tänker “det här var ju klumpigt liksom att jag sa så här”.  Rådgivningen är främst värdefull 
för mindre företag då många av dessa företag, efter revisionspliktens avskaffande, valde bort 
revisorn och därmed gick miste om viktiga råd. Diskussionen kring de dubbla rollerna är lång 
och omfattande och R6 uttrycker, vid frågan om dessa, skämtsamt “Oj oj oj oj oj….Ja (haha) 
hur lång tid har jag på mig?”. Främst beror det på innebörden av ordet oberoende och R6 är 
inne på samma spår som R5:  
 
“det beror på vad man lägger i ordet oberoende. Om man med oberoende menar liksom jag 
ska inte ha någon känsla för den här kunden, liksom vilja hjälpa den eller så då kan man väl 
tycka ja men har jag lämnat råd då skulle jag inte vara oberoende”.   
 
Revisorn kan heller aldrig vara fullständigt oberoende då klientföretaget alltid betalar arvode 
och denne menar att det är samma sak att erbjuda rådgivning som att klientföretaget står för 
intäkterna. Fristående rådgivning är inte ett hot mot oberoendeställningen. Precis som R4 
förklarar är det en fördel att ha kombinerade uppdrag på byrån då det leder till att 
redovisningskonsulten och revisorn kan diskutera klientföretagets situation samt att kontakten 
blir mer kontinuerlig då företagaren oftare besöker redovisningskonsulten. Kritik riktas mot 
lagstiftning då respondenten inte förstår problemet med att revisorn innehar dubbla roller 
gentemot samma klientföretag “jag har aldrig liksom tänkt att det skulle vara på något annat 
sätt”. En frustration uttrycks angående att regeringens beslut är grundade på okunskap och ett 
exempel ges: 
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“De kunder jag har som gör sina årsredovisningar själv, jag menar ser jag att ni måste ha en 
not till det här och här måste det vara såhär, här måste det stå såhär och såhär. Då ändrar ju 
de som jag säger och då är frågan, vad är då revision och vad är rådgivning egentligen? 
Hade det blivit billigare för dem om vi fått varit med mer från början liksom, enda från 
start?” 
 
Avslutningsvis framkommer att “om man bara skulle revidera tror jag aldrig jag skulle vara 
revisor liksom för just revisionen som sådan, strikt bara revisionen, är inte speciellt rolig” 
vilket visar på den positiva synen respondenten har angående de dubbla rollerna.  
 
R8 påpekar, precis som R5 och R6, att revisorn aldrig kan vara helt oberoende “det är den 
(revisorn) ju inte”. Detta beror mestadels på innehavet av de dubbla rollerna snarare än de 
orsaker föregående respondenter nämnt. Reglerna om vilken rådgivning som är godtagbar 
eller inte är väldigt luddig och otydlig “vad som är en gräns där, det är ganska luddigt och 
det tror jag det är för alla. Ingen säger att man ger rådgivning”. Med rådgivning menar 
respondenten den rådgivning som inte är godtagbar. Sammanfattningsvis poängteras att allt 
handlar om en bedömning från revisorns sida. Uppgivet menar respondenten att “det är 
väldigt luddigt, rådgivning går så mycket in i det man gör, det jag kan tycka att, jag vet inte 
hur man ska komma ifrån det som revisor”. Det går alltså att ana ett visst missnöje gentemot 
de dubbla rollerna och hur dessa ska hanteras “jag hoppas ju att det ska komma lite 
förändrade regler vad det gäller det där”.  
 
Jämfört med de andra respondenterna framkommer inte en lika tydlig bild av att R2 upplever 
personlig tillfredställelse vid innehavet av de dubbla rollerna. Denne menar istället att de 
dubbla rollerna kan ha en annan fördel “det är väl, om man ser till mindre företag, så är det 
väl ofta en praktisk del i det hela, dem vill kanske inte ha allt för många kontakter”. Detta 
leder också till att revisorn får god insyn i företaget och lättare kan svara på frågor, det finns 
ingen anledning att hålla isär dessa roller menar respondenten. Det enda problematiska som 
R2 kan tänka sig är “i större företag kanske att det kan finnas uppdrag där rådgivningen har 
blivit så stor del att det liksom skymmer revisionsuppdraget”. Respondenten menar att det är 
viktigt att inte bli för involverad i klientföretagets ställningstaganden och beslut då det kan 
leda till ett ökat ifrågasättande av oberoendeställningen. 
 
R7 menar att det är svårt att påstå att de dubbla rollerna är positiva eller negativa “ja alltså 
det, åter igen att kan man hålla det på en nivå som gör att jag, att man inte tummar på 
beroendet” men det framkommer alltså att det beror på hur revisorn väljer att handla. Denne 
återkommer till att regler och lagar måste följas för att revisorn ska kunna arbeta 
förutsättningslöst och förhålla sig oberoende. Varken lagarna eller reglerna är särskilt tydliga 
“det är naturligtvis en bedömning som man hela tiden får göra” vilket medför att revisorn, 
vid innehavet av de dubbla rollerna, får bedöma om rådgivningen är godtagbar eller inte. Med 
tanke på de mindre företagens behov borde revisorns roll där vara en konsultroll då 
rådgivningen är mer väsentlig än revisionen för dessa.  
 
Än så länge anser revisorn att “han är fullständigt kompetent att kunna agera på båda” och 
med detta menar R3 att revisorer påstår att de inte har några problem med att inneha rollen 
som både rådgivare och granskare. Denne påstår vidare att de dubbla rollerna leder till att 
revisorn “har helheten” och därmed större insikt i klientföretaget. Det påpekas att de dubbla 
rollerna inte är något denne har personliga bekymmer med vilket stärks med ord som “jag är 
väl mer neutral i alla av fallen i alla fall så att det inte skulle komma något i skit efteråt”. 



	  

	  
45	  

Trots den positiva inställningen till att inneha dubbla roller framkommer att “sannolikt finns 
det fall där det har haft betydelse. Där du reviderar dig själv”.  
 
 
Tabell 6. Sammanfattning av respondenternas syn på revisorns dubbla roller samt 
självgranskning 
 
- Självgranskning får inte förekomma men gör det ändå.  
 
- Arbetet med mindre klientföretag ökar risken för självgranskning då det är svårt att avgöra 
vilken rådgivning som är godtagbar och inte.  
 
- Lagarna och reglerna är en bedömningsfråga. Revisorn måste ständigt bedöma sitt arbete 
och de råd som erbjuds.  
 
- Byråerna försöker undvika självgranskning genom att ha arbetsuppgifterna uppdelade 
mellan kollegor.  
 
- Revisorns dubbla roller kan innebära problem för oberoendeställningen. Majoriteten av 
respondenterna menar dock att revisorns dubbla roller är positivt.  
 
 

5.6	  Ett	  ekonomiskt	  beroende	  av	  klientföretaget	  förekommer	  inom	  branschen	  	  	   
 
Synen på det ekonomiska beroendet av ett klientföretag skilde sig åt mellan respondenterna. 
R1 ansvarar inte för den typen av frågor på byrån men har ändå en bild av hur det fungerar. 
“Om det är en kund som står för en väldigt stor del av byråns intäkter då antar jag att man 
ser på möjligheten att sänka arvodet”. Dock är det naturligt att klientföretag ser över 
revisionsarvodet och de lockas av lägre priser, vilket betyder att de oftast redan har bestämt 
sig för att byta byrå när frågan om en eventuell minskning av arvodet tas upp. Flyktigt 
påpekas att det finns en smärtgräns för hur lågt arvodet kan sänkas men denne reflekterar inte 
allt för mycket över varför företaget vill byta byrå utan accepterar att så är fallet. 
 
Likt R1, förklarar R2 “det är klart, är det en betydande kund så försöker man ju tillmötesgå, 
det kan ju vara så att de har rätt i sitt påstående men det kan ju vara åt andra hållet, försöker 
pressa oskäligt liksom. Så att det finns ju en gräns givetvis för när man, ja, hur långt man är 
beredd att förhandla.” 
 
Respondenten fortsätter berätta att förhandling om priset förekommer, vissa företag gör det 
mer sällan medan andra gör det mer kontinuerligt. Förhandlingen anses vara till fördel för 
båda parter då det ökar medvetenheten om prisets nivå. R3 är inne på samma spår som de 
tidigare respondenterna och tillägger “Men nog kan jag tänka mig att pruta i första skedet. 
Även om inte han kanske är den bästa kunden. Det gäller att kunna pruta snyggt också”. 
Respondenten fortsätter spekulera i hur det ser ut generellt men säger att det är svårt att veta 
något om hur andra gör. Med avslappnat tonläge menar ändå respondenten att det inte bör 
mörkas att revisorer är måna om sin inkomst “och sedan ligger det liksom i naturen hos oss, 
att tappa kunder är inte kul”.         
 
R5 förklarar att denne också givetvis skulle se över möjligheten att sänka arvodet och är 
klientföretaget lönsamt för byrån måste en affärsmässig bedömning göras. Dock förklaras 
med bestämdhet att denne inte accepterar några förlustuppdrag då revisorn, liksom 
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klientföretaget, ska tjäna pengar “är det för dyrt då får de gå. Alltså, jag har ingen lust att 
idka välgörenhet. Nej!”. 
 
R7 tvekar och vacklar i sitt svar, denne respondent är inte lika säker i sitt svar som tidigare 
respondenter och vill endast prata generellt om hur det fungerar vid en situation där 
klientföretaget vill sänka arvodet: 
 
“Det är inte så lätt att svara på heller utan även där så får man ju lov att sätta sig ner och jo 
får man en sådan fråga från en kund då får man sätta sig ner och prata, då får man gå 
igenom tillsammans med kunden, vad är det som gör att man tycker att arvodet liksom är så 
högt? Då får man analysera tillsammans helt enkelt, man får börja i den ändan.”  
 
Vidare poängteras att arvodet inte får styra kvalitéten på revisionen men oftast beror 
missnöjet inte enbart på priset och därför är en god relation av vikt. Respondenten nämner 
upprepade gånger att det viktigaste är att utföra ett kvalitativt arbete. En möjlighet är också att 
se över alternativet att ändra rutiner eller upplägg hos klientföretaget så att priset därmed kan 
justeras.     
 
R8 är däremot till en början klar med att klientföretaget inte kan förhandla om arvodet och vid 
en sådan situation får företaget byta byrå. Senare ändrar sig respondenten och menar att 
revisorns relation till klientföretaget är avgörande för om en minskning ska bli aktuell. Det 
påpekas dock att det oftast inte är enbart priset som styr om klientföretagen är nöjda eller inte. 
 
R6 utvecklar detta och menar att det inte är ovanligt att klientföretag vill förhandla, men ett 
lönsamt företag kanske inte blir fortsatt lönsamt om byrån väljer att gå med på en minskning 
av arvodet. Istället värdesätts relationen revisorn har till företaget vid ett sådant beslut “...och 
så kan man fundera på vad har man för förhållande, är det en rolig kund att jobba med?”.  
 
R6 beskriver vidare att i tjänsten revision ingår även ytterligare tjänster som klientföretaget 
får ta del av, men dessa minskar i förhållande till hur stort arvodet är och företaget mister 
alltså tilläggstjänsterna i sådana fall. Respondenten är medveten om att byrån inte är billigast 
på marknaden men för att rättfärdiga detta beskriver respondenten hur de istället skapar värde 
för företagen och därmed kan ha ett högre pris. Dessa värden kompenserar för arvodets nivå. 
 
Till skillnad från ovan nämnda respondenter har R4 en annan åsikt om hur byrån ska ställa sig 
till att minska arvodet. Direkt kopplas frågan till oberoendereglerna och det går därför aldrig 
att förhandla om arvodet, då bryter revisorn mot så många regler att denne inte borde vara 
kvar i branschen. “Ja då är man ju inne i oberoendereglerna så att vi får ju inte vara 
beroende av en kund så mycket så att vi liksom, det kan aldrig komma på tal, då får företagen 
ju byta. Det finns liksom inte något snack om att man skulle kunna börja så.” 
 
Respondenten fortsätter att beskriva situationen på dennes byrå, då byrån är mindre är också 
arvodet lägre då de inte har lika många kostnader att täcka som en större byrå. Dessutom styr 
omfattningen av arbetet priset och alltså tillämpas löpande räkning, därför kan priset fluktuera 
med tiden men någon ändring av priset kan inte göras.  
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Tabell 7. Sammanfattning av respondenternas syn på revisorns ekonomiska beroende 
 
- Skilda åsikter huruvida arvodet går att sänka eller inte. Är det en betydande kund finns dock 
möjligheten bland majoriteten av respondenternas byråer.   
 
- Revisorns relation till klientföretaget kan vara avgörande för om arvodet kan sänkas eller 
inte.  
 
- I vissa fall innebär en minskning av arvodet att de tilläggstjänster som klientföretaget 
erbjuds i samband med revisionen minskas.  
 
 

5.7	  Moral	  är	  att	  vara	  uppriktig	  och	  kunna	  stå	  för	  sina	  handlingar	  
	  
___________________________________________________________________________ 
 
Detta tema, tillsammans med de dubbla rollerna, är områden som genomgående varit viktiga 
för studien. Avslutningsvis beskrivs respondenternas förhållande till kollegor samt byråernas 
policys. Detta då vi i den teoretiska referensramen berört teorier om hur företagskulturen 
påverkar revisorns moraliska handlande samt hur andra forskare studerat yttre faktorers 
påverkan på revisorns moral.    
___________________________________________________________________________ 
 
Samtliga respondenter uttrycker moralens innebörd på olika sätt även om de är eniga om dess 
betydelse. Samtliga respondenter förklarar även att moralen påverkar revisorns yrkesroll och 
R1 förklarar omgående att “när jag lägger mig på kvällen så ska jag inte ligga och vrida mig 
för att jag har gjort något fel”. Respondenten fortsätter att beskriva när denne tänker att 
moralen har betydelse i yrkesrollen: 
 
“Delvis kan det ju vara det här med gränsdragningen mellan självgranskning och den biten, 
det är ju en moralisk aspekt man har i den här typen av yrke. Men sen har man ju också en 
annan moralisk aspekt och det handlar ju om hur mycket tid man fakturerar kunden. Om vi 
säger att jag sitter och jobbar en hel dag med en kund men sen pajar datorn så att jag stått 
still i en och en halvtimme, det är ju också en aspekt, ja men det här måste jag faktiskt lägga 
på byrån.” 
 
 
En annan moralisk aspekt som poängteras är att det är viktigt att revisorn inte granskar sig 
själv utan klientföretaget i fråga för att inte behöva ligga vaken på nätterna. Revisorn måste 
kunna stå för sina handlingar och moralen är därför naturligtvis viktig i såväl yrkesliv som 
privatliv. Respondenten kan absolut tänka sig att det finns revisorer som handlar omoraliskt 
och i de fallen gör de även det i privatlivet även om denne anser sig själv ha hög moral. 
Respondenten poängterar att det är väldigt viktigt att vara ärlig: 
 
“För jag menar av alla revisorer finns det ju säkert en del som är ganska omoraliska och jag 
skulle tänka mig att då är de väl kanske det privat också. Att man har inte sådär, man är inte 
så nogräknelig, kan man tjäna lite extra pengar så gör man det.”   
 
Till skillnad från R1:s ingående svar är R2 tveksam och börjar tala om skillnaden mellan etik 
och moral snarare än vad moral innebär men kommer till slut fram till att det är en slags 
grundsyn på vad som är rätt och fel. Allting är dock inte svart eller vitt men det måste alltid 
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finnas en argumentation för ett visst beteende som anses godtagbar “så länge man kan så att 
säga, se helheten i den förklaringen”. Respondenten måste kunna se sig själv i spegeln men 
velar kring sin egen syn och hur moralen ska beskrivas. Moralen påverkar dock sannolikt 
yrkesrollen “man sätter väl olika gränser för vad som är rätt och fel så att säga och den nivån 
är ju knappast densamma i hela samhället”. Respondenten ser ingen anledning att tumma på 
sina åsikter kring vad denne anser vara rätt och fel men är dock tveksam till hur moralen 
påverkar yrkesrollen. Det framkommer att revisorer med längre erfarenhet tenderar se 
helheten och arbeta mer slentrianmässigt än nyexaminerade “det kan väl finnas en risk tror 
jag att ju längre man jobbar i yrket desto, alltså man ser nog saker mer svart eller vitt när 
man är ny i yrket så att säga.” 
 
R3 som har arbetat länge inom branschen tystnar till en början och kan inte svara på frågan 
om vad moral innebär då detta inte är något denne reflekterat över. Det finns en motvilja att 
beskriva moralen men respondenten medger ändå att moralen delvis påverkar yrkesrollen. 
Respondenten är väldigt undvikande och vill inte ge några exempel på detta men med 
säkerhet förklaras att dennes egen moral påverkar yrkesrollen på ett bra sätt.  
 
R4 är inne på samma spår som R2 och menar att moral är svårt att definiera men diskussionen 
utmynnar i att det är att vara rakryggad och att stå för sina åsikter samt bete sig på rätt 
sätt.  Till en början tror respondenten att den personliga moralen påverkar yrkesrollen då det 
hör ihop med integritet. Då respondenten reflekterar över begreppet integritet tycker denne att 
moralen absolut har påverkan. Känslan är att det också gäller respondenten själv och det 
beskrivs som en fördel då dennes moral är god. Detta kopplas återigen till lagtext och FAR 
där det tydligt framgår att revisorn inte får ”...befatta sig med skumraskaffärer”. Denna 
beskrivning är något som respondenten finner mycket roligt men konstigt. Vidare beskriver 
respondenten att det finns situationer där revisorn måste stå upp för sin moral: 
 
“Om jag skulle revidera ett bolag som någon av mina seniora kollegor tidigare reviderat och 
så hittar jag någonting som de kanske har släppt igenom tidigare. Så tycker jag att det här är 
så pass graverande att jag måste kanske, inte anmärka på det, men i alla fall göra någonting 
åt det då kan man ju. Då gäller det ju att man liksom kan stå upp för sin moral” 
 
Vid frågor som rör revision är R5 trygg och uttrycker sin åsikt. När vi kommer in på frågor 
angående moral är respondenten inte lika bekväm men tvekar inte märkbart och menar att 
moral är att stå för det som sägs, ett agerande och genomföra det som lovats.  
 
 
“Ringer en kund och säger att jag behöver hjälp imorgon. Ja bra, jag ringer imorgonbitti 
säger jag då. Ja men då ringer man imorgonbitti, då ringer man inte en vecka senare. Alltså 
att man, ja, står för ett agerande” 
 
Det poängteras vidare att om kunden gör fel måste det åtgärdas vilket är revisorns ansvar att 
anmärka på “om kunden har gjort fel då får man bannemig säga åt han”. Det är inte alltid 
roligt för klientföretaget att höra revisorns åsikt om en dåligt genomförd affär eller 
exempelvis att marginalerna är dåliga vilket kommer leda till konkurs men revisorn måste 
ändå “...slå näven i bordet och, ja men här har ni problemet”. Att våga säga ifrån har med 
moralen att göra och respondentens moral är således hög menar denne själv. 
 
När R6 får frågan om vad moral är utbrister denne: 
 
“(haha) men vad ska jag svara på det? Nu blev jag mållös här kan jag säga. Alltså moral 
sådär utifrån det vi har, det är väl lite grann att man är rättrådig och att det ska liksom. Ja 
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moral i det sammanhang vi nu pratar ligger ganska nära oberoende för mig liksom att jag 
ska inte göra något för egen vinning eller kundens vinning utan jag ska vara ganska neutral 
så. Ja något sådant.”  
 
Till en början menar respondenten att moralen påverkar yrkesrollen men förklarar att 
regelverket medför att revisorer ändå arbetar på liknande sätt trots att de har olika moral. Vid 
en kritisk situation där revisorn ställs inför ett val att acceptera ett lönsamt uppdrag eller inte 
menar denne att moralen helt plötsligt är avgörande, detta är dock ett uppdrag som 
respondenten själv aldrig skulle acceptera “jag har stött på några stycken i min karriär som 
kanske har varit mer benägna att ta sådana uppdrag än andra”.  
 
R7 utvecklar detta och säger att “revision bygger väldigt mycket på magkänsla och liksom att 
man gör egna bedömningar och sådär”. Respondenten påpekar också att denne alltid gör sitt 
bästa. Moralen påverkar alldeles säkert yrkesrollen då den går hand i hand med den 
personliga moralen vilket är en förutsättning för att vara en bra revisor.  
 
“Precis som jag sa tidigare, du ska ha kunskap om verksamheten och du ska jobba ärligt hela 
tiden och vara ganska förutsättningslös, alltså det på så vis att man måste utgå från sin 
yrkesroll när man jobbar som revisor. Sedan i slutändan så är det ju bedömningar. När man 
har gått igenom en hel revision så ska man skriva en revisionsberättelse och det finns 
ramverk, regelverk och det finns den gula boken och gå in och läsa i och så vidare men till 
sist så är det ju ändå jag som ska skriva under som ska göra bedömningen utifrån mig.” 
 
Likt föregående respondent menar R8 att moralen är förknippad med ärlighet och att revisorn 
vågar påpeka både bra och dåliga saker för klientföretaget “om de har bokfört själva så 
kommer de in och ska ha nåt sånt här avdrag, då tycker man att det där får du helt enkelt 
bekosta själv”.  Respondenten menar att det är i sådana här situationer och liknande som 
moralen har betydelse. “Ja men när man ska ta beslut och sådär, då spelar nog moralen en 
roll”. Vidare förklaras att denne själv har hög moral och att det givetvis genomsyrar 
yrkesrollen.  
 
Tabell 8. Sammanfattning över respondenternas syn på moralens betydelse för revisorn 
i yrkesrollen 
 
 
- Moral handlar om ärlighet, att kunna stå för sina handlingar och vara rakryggad. 
 
- Moralen påverkar hur revisorn väljer att handla både i sitt privatliv och i sin yrkesroll.  
 
- Revisorer med längre erfarenhet ser saker mindre svart och vitt och agerar utefter sin 
känsla.   
 
- Moral ligger nära till hands vid diskussionen kring oberoende.  
 
- Revisorer som handlar omoraliskt förekommer 
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5.8	  Yttre	  påverkan	  på	  moralen 
 
Då problematiska situationer uppstår för respondenterna vänder sig samtliga till kollegor för 
att få hjälp att lösa dessa. Om byråerna har policys för hur sådana problematiska situationer 
ska lösas skiljer sig dock.  

5.8.1	   Revisorn	   vänder	   sig	   till	   kollegor	   för	   att	   reda	   ut	   problem	   som	   uppstår	   med	  
klientföretaget 
 
R1 har egentligen enbart en kollega att vända sig till vid problem, det är en kollega som har 
lång erfarenhet inom branschen. Utöver denna hjälp kan externa personer på exempelvis 
Skatteverket kontaktas vid skattefrågor “Det är hela tiden att hitta rätt svar men väldigt 
mycket kan jag ju ta direkt med X som har koll eftersom hon varit så länge i branschen”.  
 
R2 är inne på samma bana som R1 och menar att det finns några kollegor som denne vänder 
sig till då problem uppstår:  
 
“Ifall man är osäker liksom, då har jag ju ett par kollegor här som jobbar ungefär på samma 
sätt så. Är det så att man känner tveksamheter och så vidare så bollar man ju gärna de 
frågorna, kanske om man ska skriva orena revisionsberättelser eller anmärka på känsliga 
saker så vill man ju gärna stämma av det innan. Så att man inte uppfattar saker och ting, ja 
man kanske inte har gått tillräckligt grundligt.” 
 
Det är alltid en fördel att ha tid när problem uppstår och då direkt försöka lösa dessa eftersom 
det kan bli en process och ta lång tid innan det blir förändring. Om problemen inte går att lösa 
på detta sätt måste en extern specialist kontaktas “ja man vet ju ungefär vilka som stött på 
olika saker förut och ibland är det ju så att man måste kontakta någon specialist, utanför 
huset, i något avseende för att det är så pass sällan man kommer i kontakt med just den 
problematiken”. 
 
R4 tycker att det är jättebra att de övriga två delägarna på byrån arbetat länge i branschen 
vilket gör det naturligt för denne att bolla frågor med dessa. Precis som R3 beskrev så vänder 
sig respondenten först och främst internt och sedan externt: 
 
“Sedan har vi ju även då FAR:s, föreningen auktoriserade revisorers, rådgivning dit man kan 
ringa och få liksom medlemsrådgivning och det gör vi ibland när det är väldigt knepiga 
situationer när man inte alls vet hur man ska göra” 
 
R6 förklarar att arbetet med mindre klientföretag innebär en bredare kategori av frågor, en 
mindre del av arbetet ägnas åt revision och mer till annat, varför det ofta uppstår frågetecken. 
 
“Då har vi liksom ett schema hur vi ska lösa det. I första hand ska vi diskutera med någon 
kollega om vi har någon kollega på kontoret som, ja som vi tycker kan tillföra något, det är ju 
inte säkert. I andra hand så ska vi kontakta en kollega från ett annat kontor som vi vet kanske 
har kunskaper i just den aktuella frågan och i tredje hand en extern kontakt, en jurist eller en 
skattekonsult eller vad det nu kan vara.”  
 
R7 ger exemplet att om denne ska skriva en avvikande revisionsberättelse finns skyldighet att 
diskutera detta med någon annan innan beslut fattas. Respondenten poängterar att det är 
viktigt att bolla problem med andra revisorer på byrån eller branschorganisationen men 
revisorn måste verkligen tänka på sin tystnadsplikt när denne konsulterar andra om problem 
som rör ett klientföretag. 
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R8 beskriver ett liknande tillvägagångssätt som de övriga “först ut är att jag pratar med han 
som är påskrivande revisor för det är ju han som i slutändan ska skriva under”.	   Det går dock 
inte alltid att vända sig till kollegor med mer erfarenhet och i de fall deras kunskap inte är 
tillräcklig får extern kontakt sökas “det är ju då ofta man hamnar hos någon konsult, 
skattekonsult, för det är ju oftast i sådana frågor som det kan vara”.	    
 
Då R3 inte har några kollegor är det inte möjligt för denne att vända sig till dessa när problem 
uppstår. Först och främst görs en bedömning om problemet går att lösa på egen hand eller om 
en extern kontakt är enda lösningen. Respondenten förklarar att efter många år i branschen är 
kontaktnätet rikt: 
 
“Är det andra redovisning snedstreck revisionsfrågor, moralfrågor, etik ja men då har jag 
inte en kontakt. Är det skattefrågor har jag den kontakten, är det organisationsfrågor då har 
jag ingen kontakt utan då får kunden själv leta upp.”  
 
Till skillnad mot tidigare respondenter menar R5 att de flesta problem går att lösa internt 
inom byrån. Det finns mycket kompetens lokalt på byrån, annars vänder respondenten sig till 
huvudkontoret. 
 
“Du har ju här på vår byrå så har vi ju skatt lokalt också affärsrådgivare, revision och 
redovisning så att mycket kan vi ju lösa, men behöver man, det kan ju vara en mer delikat 
fråga kring jäv eller i värsta fall att man börjar misstänka att, är det någon ekonomisk 
brottslighet, då har vi ju en annan rutin, alltså risk management där man ringer ner till 
Stockholm och får hjälp kring det. Och har vi svårare momsfrågor då har vi en momsgrupp.” 
 
 

5.8.2	  Policys	  om	  hur	  problem	  med	  klientföretagen	  ska	  lösas	  på	  byråerna	  
	  
På R1 och R8:s byråer finns inga policys för hur problem ska hanteras “vi har nog ingen 
uttalad. Det har vi inte”. Liknande dessa har inte heller R3 tillgång till policys “policys har 
jag väl inte för att om inte annat absolut inte nedtecknat. Mer en känsla i den enskilda 
frågan”. R2 är osäker, tvivlande och suckar men börjar förklara att det finns regelverk som 
beskriver att revisionsbyråer ska ha interna regler och rutinbeskrivningar för hur revisorn ska 
agera. Trots vetskapen om att så borde vara fallet tror respondenten “ja alltså det pågår ett 
utarbetande av det så att säga, tror inte att det är riktigt sjösatt på alla områden”. 
 
På R4 byrå finns “en byråhandbok som är ganska tydlig”. Om exempelvis en avvikande 
revisionsberättelse ska upprättas måste byråpolicyn följas. I handboken finns policys 
angående att problem ska lösas först och främst mellan delägarna men om dessa inte är 
överens ska rådgivare på FAR kontaktas. Reglerna är nedskrivna vilket respondenten påpekar 
är skönt då alla medarbetare vet hur situationer ska hanteras. Handboken kan även användas 
för att tydligt visa för revisorsnämnden hur problem hanteras inom byrån. 
 
 
R5 beskriver klart och tydligt att det inom byrån finns nedskrivna policys “just de här svårare 
frågorna där man hamnar i tvist med kunden, eller där man är oense där har vi en väldigt 
tydlig policy”. Enklare problem så som prisdiskussioner sköts internt och lösningen på dessa 
problem är inte lika styrda av policys. Dessa policys tar alla nya anställda del av “ja och det 
går vi ju igenom med alla anställda så att alla anställda har den informationen” vilket är 
viktigt så att alla vet hur kritiska situationer ska lösas.   
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Byrån har nedskrivna policys förklarar R6 “vi har i den här revisionshandboken som jag då 
håller på att jobba med eh så har vi..så finns det faktiskt ett avsnitt som handlar just om det 
här”. Om problem uppstår finns, i revisionshandboken, scheman på hur dessa ska lösas. 
Precis som respondenten tidigare nämnt ska revisorn i “första hand diskutera med någon 
kollega om vi har någon kollega på kontoret som, ja som vi tycker kan tillföra något”, i andra 
ska en kollega från ett annat kontor men på samma byrå kontaktas. Kan inte dessa hjälpa till 
diskuteras frågan med en extern kontakt “så är tanken sen om det görs så alltid det vet jag 
inte”. Vissa på byrån har nämligen kontakter som de vet direkt kan lösa problemet och då 
kontaktas dessa utan att följa schemat, det är godtagbart då det viktigaste är att hitta rätt 
person att diskutera och lösa problemet med. 
 
R7 är väldigt bestämd med att det finns policys på byrån. Vid beskrivandet av dessa policys 
framkommer dock att policys är mer generella riktlinjer från IFRS “vi följer ju liksom det här 
med..vi  har ju en branschorganisation och vi har ju det här att vi jobbar enligt ISA och såhär 
så att vi har ju en viss policy som vi följer”. Således finns inga policys för hur de anställda på 
byrån ska lösa problem, utöver redovisningsrelaterade, som uppstår.  
 
 
Tabell 9.  Sammanfattning av respondenternas syn på moralens påverkan på revisorns 
yrkesroll 
  
 
- Diskuterar gärna problem med andra för att resonera sig fram till en lösning.  
 
 - I första hand vänder sig respondenterna till en kollega för att lösa problem, i andra hand en 
extern part. Det viktiga är att vända sig till personen som har mest erfarenhet inom området.  
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6.	  Diskussion,	  analys	  och	  tolkning	  
 
 
I detta kapitel genomförs en analys av de skillnader och likheter som framkommit av 
intervjuerna med de olika revisorerna. Analysen kommer också att innehålla kopplingar 
mellan det empiriska materialet och den teoretiska referensram som presenterats i tidigare 
kapitel. Vi kommer att tolka och analysera det som respondenterna framfört för att kunna se 
en helhet.  
___________________________________________________________________________ 
 

6.1	  Inledning	  
 
För att göra en analys möjlig vill vi lyfta fram de åsikter som framförts och som är viktiga för 
att kunna besvara studiens problemformulering. Som framkommit av det empiriska materialet 
menar respondenterna att revisorns dubbla roller inte är negativa för revisorn, intressenterna 
eller klientföretaget. Detta då de dubbla rollerna, och då främst rådgivningen, leder till bättre 
revisionskvalitet och ökad kunskap om företaget, dessa positiva faktorer riskerar inte att 
påverka revisorns oberoendeställning negativt. Det har visat sig att självgranskning inte är ett 
stort problem, om revisorn skulle granska sig själv är det viktigaste att råden som granskats 
har framförts korrekt. I många av de ovan nämnda situationerna har den personliga moralen 
inverkan på hur revisorn väljer att agera och det är oftast vid olika dilemman som denne 
måste ta ställning.  
 
Vad som nämnts ovan är det som vi anser vara av störst vikt för studiens slutliga resultat. 
Genom en analys av den empiriska data som framkommit inom dessa områden kommer sedan 
problemformuleringen besvaras utifrån de slutsatser som analysen genererar.  
 

6.2	  Bakgrunden	  till	  revision 
 
Ursprunget till revision, vilket förklarats genom agentteorin, grundar sig i ägarnas behov att 
kontrollera ledningens förmåga och vilja att förvalta verksamheten efter ägarnas intresse 
(Moberg, 2003, s. 30f). Revisionens funktion grundar sig således i att ägarna är skilda från 
företaget, vilket inte är fallet i vår studie då vi undersöker mindre klientföretag där ägarna 
utgör företagsledningen. Då dessa företag, till skillnad från större företag exempelvis publika 
bolag, saknar betydande intressenter kan revisorn som kontrollerande funktion ifrågasättas. 
Enligt Diamant (2004, s.79ff) ska revisorn skapa tilltro till företagets finansiella ställning 
vilket vi inte tror är av samma vikt för mindre företag då ägaren är den som har bäst insyn i 
företaget. Synen på det som nämnts ovan är i huvudsak att mindre klientföretag inte är i 
behov av revision på samma sätt som större företag. Några av respondenterna beskriver även 
på samma sätt att de upplever formalian som tung vid arbetet med mindre företag och menar 
att revisorer som arbetar med dessa företag istället borde benämnas som konsulter. Vidare 
framkom att avskaffandet av revisionsplikten medfört att alla företag inte anlitar en revisor 
och således inte har tillgång till den ytterligare rådgivning som medföljer revisionen. De 
mindre företagen innehar inte den ekonomiska kunskap som krävs, varför revisorns råd är 
betydelsefulla. Med anledning av detta är respondenterna negativa till de strikta reglerna 
angående vilken rådgivning som anses godtagbar. Då revisionsplikten för de mindre företagen 
avskaffats tolkar vi det som att revisorn inte borde vara lika styrd av lagar och regler då 
revisionen ändå är frivillig. Några av respondenterna uttryckte också en stark önskan om att 
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så borde vara fallet då oberoendeställningen inte påverkas av mildare regler kring vilken 
rådgivning som får erbjudas. Detta menar vi tyder på en problematik för revisorer som 
reviderar mindre klientföretag. Respondenternas åsikt stämmer alltså överens med vad som 
nämnts tidigare i stycket om att mindre klientföretag inte är i samma behov av en revisor som 
större företag är och det är därför vår utgångspunkt i delar av denna analys.  
 

6.3	  Relationen	  till	  mindre	  klientföretag 
 
Utifrån vårt empiriska material urskiljer vi en positiv attityd till relationen med mindre 
klientföretag. Flertalet av respondenterna är eniga om att relationen till klientföretaget skiljer 
sig beroende på dess storlek. Revisorn får en djupare kontakt med mindre klientföretag då 
denne fungerar mer som ett bollplank. Klientföretaget ser revisorn som ekonomiskt kunnig 
varför klientföretaget vänder sig till denne angående en bred kategori av frågor, exempelvis 
bodelningar och skilsmässor. Revisorn ser då helheten på ett bättre sätt eftersom denne, med 
anledning av den djupare relationen, blir mer insatt i företaget. Svanström (2012, s.1f) 
beskriver, på ett liknande sätt, att revisorn kan utveckla en social relation till mindre 
klientföretag vilket riskerar påverka oberoendeställningen. Han nämner även fördelar som är 
förenade med relationen till mindre företag. Genom rådgivningen kan revisorn få en bättre 
inblick i företaget som kan användas vid revisionen, vilket ses som en kunskapsfördel. Ingen 
av respondenterna nämner relationen som negativ utan den ses som en förutsättning för att 
genomföra en kvalitativ revision, kommunikation mellan revisor och företag verkar således 
vara en förutsättning för denna typ av relation. Den fördjupade relationen kan medföra 
ytterligare förtroende för revisorn vilket är viktigt för att företaget ska våga dela med sig av 
den information som krävs menar en av respondenterna. Detta kan dock, i enlighet med 
Ferguson et als (2004, s.836) åsikter, tänkas påverka oberoendeställningen. Även om det inte 
framkommer från det empiriska materialet tror vi att så kan vara fallet eftersom relationen blir 
mer vänskaplig. Det innebär således att revisorn, i denna typ av situation, måste göra en 
bedömning av hur denne borde agera och där blir således moralen en viktig aspekt att ta 
hänsyn till.   
 
Till skillnad från de som beskrev relationen till klientföretaget som god och nära var det en 
respondent som inte hade någon löpande kontakt med klientföretagen överhuvudtaget. 
Respondenten ansåg relationen annorlunda till mindre företag trots att denne själv visade sig 
ha dålig kontakt med dessa. Det finns därför incitament för att respondenten har ett mindre 
socialt beroende till klientföretagen än de övriga respondenterna då kontakten är näst intill 
icke existerande. Om denna tolkning är korrekt skulle det betyda att respondenten har lättare 
att förhålla sig oberoende gentemot företaget, ur en social synvinkel, men det går inte att säga 
med säkerhet. En annan synpunkt som förmedlades från en av respondenterna var att denne 
inte såg någon skillnad i arbetet med större och mindre klientföretag utan att relationen är lika 
viktig i båda fallen. Det kan tyda på att revisorn har en likvärdig relation till klientföretagen 
oavsett storlek. Det är svårt att urskilja om problem med oberoendet tenderar uppstå om 
respondenten har rätt i att relationen är den samma. Trots den goda och djupa relationen 
antyder respondenten inga svårigheter med att förhålla sig oberoende. Respondenten är 
genomgående noga med att poängtera lagar och regler varför det är svårt att tro att denne 
skulle agera annorlunda än vad som förväntas. Detta är dock enbart en tolkning utifrån vad 
som sagts snarare än vad vi fått för uppfattning av respondenten i fråga. Vår uppfattning är, 
med hänsyn till hur respondenten svarat på de olika frågorna, att denne påstår sig följa lagar 
och regler men att så kanske inte alltid är fallet.  
 
Vidare upplever respondenterna den löpande kontakten med klientföretagen olika. Som 
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nämndes ovan hade en respondent dålig kontakt med klientföretagen utöver revisionstillfället 
medan andra beskrev krav på kontinuerlig kontakt för att ett samarbete skulle vara aktuellt. Vi 
tolkar det som att vissa respondenter anser kontakten viktig för att säkerställa 
revisionskvalitéten, kanske till och med avgörande för att kunna utföra ett bra jobb. Tack vare 
denna kontakt blir relationen till klientföretaget djupare vilket respondenterna anser vara en 
fördel. Samtliga påpekar även att klientföretagen kan ringa vid frågor eller problem och att 
det vid dessa tillfällen förekommer viss rådgivning. Moberg (2003, s.37,81) förklarar 
samtidigt att det är viktigt för revisorn att skilja på revisionsnära rådgivning och den 
rådgivning som ska anses vara en tilläggstjänst. Revisorn måste då tänka på att endast erbjuda 
den rådgivning som kan ses som revisionsnära och inte den som anses vara en tilläggstjänst, 
vilket kan vara svårt i vissa situationer. Svårigheterna blir påtagliga när klientföretaget 
kontaktar revisorn angående problem som faller utanför den rådgivning som är godtagbar. 
Vid en sådan situation bör revisorn bedöma vilken typ av rådgivning som är aktuell och 
fundera över om handlandet är moraliskt riktigt i dennes mening. Kopplat till Moberg (2003, 
s.37,81) kan den djupare relationen medföra att revisorn får problem att skilja på vilken 
rådgivning denne får erbjuda, på grund av att den djupare relationen till klientföretaget tas i 
beaktande. Det är svårt att tolka om respondenterna som påstår att relationen är djupare ser 
detta som ett problem när en liknande bedömningssituation uppstår, dock framställs en 
djupare relation enbart positivt.  
 

6.4	  Arbetssituation 
 
Arbetsbördan är ojämn inom revisorsyrket och respondenterna var eniga om att våren är den 
mest intensiva perioden. En av respondenterna uttryckte att detta inte var något problem, 
situationen medförde ingen stress, medan en annan sa att den omfattande arbetsbördan var det 
mest negativa med arbetet. De andra uttryckte inte bokstavligen att de var stressade utan 
poängterade enbart att våren var en intensiv period. Under den aktuella perioden tolkar vi det 
som att revisorns handlande kan tänkas påverkas av yttre faktorer, så som stress och 
omfattande arbetsbörda, vilket är naturligt. Tidsbristen tror vi kan bidra till att arbetet inte 
utförs lika noggrant och att revisorn kanske skyndar på uppgifter istället för att hantera 
detaljfrågor. Revisorns beslutsfattande kan också påverkas av den ökade arbetsbördan. Om 
det inte finns tid att fundera kring frågor som uppstår, rådfråga kollegor vid problematiska 
situationer eller liknande kan det innebära att risken för felaktiga beslut ökar. Således riskerar 
moralen bli åsidosatt på grund av tidsbrist och stress. Denna reflektion överensstämmer dock 
inte med respondenternas syn på att ställas inför nya situationer. Trots att detta är något som 
kan innebära press för revisorn, då denne inte känner till lämpligt agerande, var samtliga 
respondenter eniga om att de ständigt ställs inför nya situationer där de inte vet hur de ska 
agera. Hälften av respondenterna uppskattar dock detta och menar att det är en utmaning som 
tillåter dem att tänka en extra gång, vilket är utvecklande och roligt. Frågan är dock hur 
revisorerna vet vad som är rätt och fel då de ställs inför dessa nya situationer. 
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6.5	  Dubbla	  roller 
 
Samtliga respondenter har en positiv inställning till de dubbla rollerna och erbjuder både 
rådgivning och revision till klientföretagen. Det finns lagar och regler angående vilken typ av 
rådgivning som är accepterad, dock anser några av respondenterna att det är svårt att avgöra 
vilken typ som är tillåten. Enligt FAR:s yrkesetiska regler ska tilläggsrådgivningen utföras i 
enlighet med revisorslagen på ett sådant sätt att oberoendeställningen inte påverkas negativt. 
Cassel (1996, s.174) menar dock att kombinationen av revisorns dubbla roller framkallar 
frågor kring oberoendeställningen vilket stödjs av vårt empiriska material. Några av 
respondenterna tycker nämligen att reglerna är otydliga och menar att det alltid är en 
bedömningsfråga i den specifika situationen angående vilken rådgivning som är godtagbar. 
De respondenter som inte påtalar att det är problematiskt menar ändå att en övervägning, om 
rådgivningen kan erbjudas eller inte, måste göras. Samtliga respondenter menar att de 
uteslutande erbjuder den tillåtna rådgivningen men majoriteten exemplifierar 
skattekonsultation som vanligt förekommande. Detta menar Svanström (2012, s.3) är en 
tilläggstjänst som inte ska anses som revisionsnära rådgivning. Denna typ av rådgivning 
borde alltså inte förekomma då den kan tänkas påverka oberoendeställningen. Vi tolkar det 
som att respondenterna erbjuder denna typ av rådgivning till klientföretagen då de inte anser 
den inverka negativt på oberoendeställningen, trots att den inte är tillåten. 
 
Det framkommer att gränsen mellan tillåten rådgivning och tilläggsrådgivning är otydlig. En 
del respondenter upplever, i vissa situationer, att det är svårt att inte erbjuda även den 
rådgivning som inte är tillåten till klientföretaget. Då mindre klientföretag kan ha frågor i 
samband med revisionen förekommer ibland rådgivning som inte är revisionsnära, detta då 
revisorn vill hjälpa företaget lösa problemet. En respondent var tydlig med att reglerna, 
angående vilken rådgivning som får erbjudas, borde mildras för att möjliggöra den typ av 
rådgivning som nu inte är godtagbar. Grunden till detta menar vi kan ligga i respondentens 
syn på att ytterligare rådgivning egentligen inte är felaktig och borde tillåtas. Detta kan även 
ligga till grund för respondenternas enhetliga svar om att de endast erbjuder revisionsnära 
rådgivning men ändå exemplifierar annan rådgivning som förekommande inom byrån. Det är 
en skör linje mellan vad som anses tillåtet och inte där revisorns egen bedömning avgör hur 
denne väljer att agera. Flertalet av respondenterna menar att rådgivningen inte innebär ett hot 
mot oberoendeställningen vilket är anledningen till varför vi menar att revisorn väljer att 
agera på detta sätt och erbjuda all typ av rådgivning. 
 
Det är dock intressant att poängtera respondenternas tvetydiga svar. Innan ämnesområdet 
avslöjats svarade de lättsamt att de erbjuder både revision och den rådgivning som inte är 
revisionsnära. Därför kan respondenternas självinsikt ifrågasättas då de senare under 
intervjun, då ämnesområdet blivit påtagligt, beskrev att de måste tänka på vilken rådgivning 
som är tillåten innan de hjälper klientföretaget. De tenderar således att svara så som förväntas 
av dem, utifrån vad som är rätt och fel inom branschen, snarare än hur verkligheten ser ut. 
Respondenterna vet uppenbarligen vilken sorts rådgivning som inte ska förekomma enligt 
bestämmelser men erbjuder den ändå. Respondenterna erbjuder endast rådgivning till mindre 
klientföretag och deras erfarenhet är att oberoendeställningen inte påverkas negativt av 
rådgivningen, oavsett karaktär på denna, varför de väljer att erbjuda den. Vår tolkning är att 
de erbjuder den rådgivning som inte är tillåten utifrån att de inte anser den vara ett hot mot 
oberoendeställningen, de anser den gynna klientföretaget och agerar utefter det. 
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6.5.1	  Självgranskning	   
 
En vanlig åtgärd för att undvika självgranskning är, enligt respondenterna, att separera 
redovisning och revision inom byrån så att revisorn inte granskar den utförda redovisningen 
som denne ansvarat för. Trots att det motverkar självgranskning så är det ingen lösning på 
självgranskningsproblematiken när revisorn erbjuder rådgivning till klientföretaget.  Diamant 
(2004, s.195) menar samtidigt att risken för självgranskning ökar i takt med att 
tilläggstjänsterna ökar. En anledning till detta kan vara att revisorns kunskap och 
tillvägagångssätt inte uppdateras i samma takt som revisionsbranschens utveckling. Med 
utgångspunkt i det empiriska materialet verkar dock inte bristande kunskap vara anledningen 
till att självgranskning sker. Respondenterna anser att den icke godtagbara rådgivningen leder 
till självgranskning och är alltså medvetna om att oberoendet riskerar påverkas negativt 
då.  Med tanke på hur de uttrycker sig tolkar vi det som att de har kunskap om problemen med 
självgranskning och rådgivning, det är således inte anledningen till varför självgranskning 
ändå sker.  
 
Respondenterna menar nämligen att det är svårt att undgå självgranskning samtidigt som den 
går att kringgå. Då mindre företag är i behov av rådgivning tolkar vi det som att 
självgranskning är svårt att undgå eftersom företagen ständigt ställer frågor som revisorn 
egentligen inte kan besvara. Detta grundar sig i att klientföretagen själva saknar den expertis 
som revisorn bistår varför Svanström (2012, s.2ff) beskriver de dubbla rollerna som positiva 
för mindre klientföretag. En av de respondenter som menar att självgranskning går att kringgå 
menar att det är en etikfråga. Det framkommer också att en annan respondent, som länge varit 
verksam i branschen, arbetar utefter känsla och värderar egna bedömningar högt i situationer 
där beslut ska fattas. Denna respondents syn på självgranskning tror vi kan grunda sig i att 
andra inte har samma erfarenhet eller lika hög moral som personen i fråga. Då agerandet 
grundas på bedömningar väljer därför vissa att kringgå självgranskningen och göra jobbet 
själva. Vår tolkning är att respondenten hellre ser att arbetet blir korrekt utfört och att 
klientföretaget får den rådgivning som behövs än att undvika självgranskning. Vidare är vissa 
respondenter av åsikten att självgranskning inte går att undvika med anledning av den 
rådgivning som är tillåten att erbjuda. De anser det dock inte vara något problem. Orsaken till 
dessa åsikter tror vi beror på att respondenterna arbetar mot mindre företag där rådgivningen 
är en stor del av yrkesrollen. De mindre företagen är i behov av rådgivning på ett annat sätt än 
större företag och då det inte finns betydande intressenter som kan åsidosättas utgör inte 
rådgivningen någon risk för negativ påverkan på oberoendeställningen. Istället för 
rådgivningens omfattning borde rådgivningens karaktär, det vill säga om rådet är korrekt eller 
inkorrekt, vara i fokus menar en av respondenterna. Återigen är det ett incitament på att 
respondenterna inte ser rådgivningen som något negativt för oberoendeställningen.  
 
Kopplat till självgranskning är det endast ett fåtal av respondenterna som uttryckligen nämner 
att analysmodellen används för att utvärdera oberoendeställningen. Majoriteten av dessa 
respondenter påpekar samtidigt att självgranskning inte går att undvika, vilket vi anser vara 
intressant. Som nämndes i den teoretiska referensramen menar Svanström (personlig 
kommunikation, 18 mars, 2013) att analysmodellen inte längre har lika stor betydelse men att 
den troligtvis fortfarande är aktuell för revisorer som arbetar med mindre klientföretag. Vi 
tolkar det som att respondenternas svar grundar sig i hur revisorsprofessionen ska se ut, alltså 
vilka förväntningar som finns angående att revisorn ska utvärdera sin oberoendeställning för 
att vara pålitlig. Då respondenterna inte anser det fel att erbjuda rådgivning kan utvärderingen 
av den egna oberoendeställningen, genom analysmodellen, speglas av att de i grunden inte 
anser självgranskning vara ett problem. Analysmodellens relevans, vid arbetet med mindre 
företag, borde således diskuteras då vår tolkning är att modellen inte fyller sin funktion. Att 
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med hjälp av analysmodellen analysera något som inte från början anses vara fel medför, 
enligt oss, att det som granskas kommer bedömas korrekt oavsett.  
 
Utefter denna information, om att självgranskning inte ses som ett starkt hot mot 
oberoendeställningen, tolkar vi det som att egna bedömningar ligger till grund för revisorns 
agerande. Även om analysmodellen används är grunden till revisorns beslut och agerande 
baserat på egna bedömningar. Enligt Moberg (2003, s.93ff) utvärderar revisorn sin egen 
oberoendeställning med hjälp av analysmodellen. Även då analysmodellen används är det 
egna bedömningar som avgör om revisorn anser något vara felaktigt och om 
oberoendeställningen är hotad, alltså på samma sätt som om den inte använts. 
Sammanfattningsvis ser vi det som att revisorns egna bedömningar utgör en central roll i 
situationer där självgranskning ska utvärderas, oberoende av om analysmodellen används 
eller inte.  
 

6.6	  Revisorns	  ekonomiska	  beroende 
 
Majoriteten av respondenterna menar att de kan tänka sig att sänka arvodet om ett betydande, 
lönsamt klientföretag vill förhandla. Ferguson et al. (2004) förklarar att ett ekonomiskt 
beroende av klientföretaget riskerar minska revisorns oberoendeställning. Vår utgångspunkt 
är fortsättningsvis i analysen att nivån på arvodet är korrekt och anledningen till att vissa av 
respondenterna kan tänka sig sänka detta beror således inte på att de anser det vara för högt. 
En respondent berättar att denne kan tänka sig att förhandla om arvodet då det aldrig är 
önskvärt att förlora klientföretag. Då respondenten är mån om att behålla klientföretag och 
denne kan tänka sig sänka arvodet på grund av detta tolkar vi det som att revisorn på ett eller 
annat sätt är beroende av företagen. Detta kan anses naturligt då tjänsteföretag, så som 
revisionsbyråer, alltid är beroende av sina kunder för att kunna bedriva verksamhet. 
Respondenten är dock tydlig med att detta gäller samtliga klientföretag. Ett ekonomiskt 
beroende som påverkar oberoendeställningen kan tänkas grunda sig i att revisorn särskiljer 
vissa klientföretag då den är mer beroende av dessa. Om något, alternativt några klientföretag 
utgör en större del av revisionsbyråns intäkter och revisorn väljer att sänka arvodet för att 
tillfredsställa dessa kan det betyda att revisorn är mån om att vara dem till lags även i andra 
situationer. Ett beroende riskerar således att uppstå, vilket vi tror kan vara fallet i denna 
situation eftersom respondenten inte främmande för att sänka arvodet när frågan tas upp.    
 
Det framkom även att relationen är avgörande för om en minskning av arvodet kan bli aktuell 
eller inte. Detta tyder på att en bedömning av situationen, utifrån relationen till 
klientföretaget, görs av revisorn. Som nämndes ovan, angående att en revisor kan tänkas agera 
för att vara klientföretaget till lags, tolkar vi det som att respondenten även i andra situationer 
kan låta relationen till ett betydande klientföretag styra agerandet. Det finns således 
incitament till att oberoendeställningen påverkas negativt beroende på vilken relation revisorn 
har till företaget. Som tidigare nämnts i analysen har dock relationen mellan revisorn och ett 
mindre klientföretag positiv inverkan på revisionen anser respondenterna. Relationen till 
klientföretaget borde trots detta inte vara avgörande för en bedömning, eller ligga till grund 
för beslutsfattande, då detta kan anses påverka oberoendeställningen negativt. Vad de övriga 
respondenterna, som kan tänka sig att förhandla om arvodet, grundar sin bedömning på är 
svårt att avgöra. Då dessa respondenter beskrivit relationen som viktig i ett tidigare skede kan 
den tänkas ha betydelse för dem även i liknande situationer som den vi gett förslag på 
angående arvodet. En annan tolkning är att dessa respondenter menar att relationen inte är av 
betydelse för bedömningen utan att de snarare styrs av viljan att behålla samtliga 
klientföretag. Eftersom de nämnt relationen som viktig vid flertalet tillfällen tror vi dock att 
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den kan ha betydelse i förhandlingssituationer angående exempelvis arvodet. Då relationen 
kan anses vara av betydelse vid dessa situationer kan tänkas att revisorn värderar relationen 
till klientföretaget högt även i andra situationer. Detta har således inverkan på revisorn vid 
beslutsfattande vilket betyder att oberoendeställningen riskerar att påverkas negativt.  
 

6.7	  Företagskultur 
 
Enligt Trevino (1990) är företagskulturen viktig för de anställda på ett företag eftersom det är 
den som avgör hur dessa borde agera i specifika situationer. Följaktligen hjälper 
företagskulturen anställda att förstå vad som anses rätt och fel. Vår föreställning är att det 
finns en företagskultur kopplad till storleken på revisionsbyrån samt en professionskultur som 
omfattar alla revisorer. Mindre revisionsbyråer vars kundsegment är mindre klientföretag 
menar vi har en liknande företagskultur. Vår uppfattning av de aktuella revisionsbyråerna är 
att det råder en familjär stämning på kontoren samt att revisorerna arbetar nära varandra. Det 
fanns ingen tydlig hierarki mellan de anställda vilket gav ett avslappnat intryck. 
Professionskulturen tror vi ser annorlunda ut då den berör samtliga revisorer, oberoende av 
byråns storlek och kundsegment. Denna typ av företagskultur är mer inriktad på de lagar och 
bestämmelser som styr revisorns agerande. Det allmänna synsättet, av att en revisor ska 
förhålla sig oberoende, anser vi är kopplat till professionskulturen.  
 
Utifrån det empiriska materialet får vi uppfattningen att respondenterna gynnas av att följa 
företagskulturen snarare än professionskulturen vid arbetet med mindre företag. De antyder 
att arbetet genomförs på det viset för att arbetet ska kunna utföras på ett kvalitativt sätt 
samtidigt som några respondenter framför en önskan om lagändringar för att underlätta 
arbetet med mindre företag. En respondent beskriver även missnöje över att reglerna är 
likadana för alla klientföretag oavsett storlek vilket vidare förklaras som mödosamt.  
 
Hälften av respondenterna påpekade att de hade policys på byrån, majoriteten av dessa 
respondenter förklarade att de var nedskrivna medan resterande förklarade att de var under 
konstruktion. Det viktiga med dessa uppförandekoder är att tydliggöra den företagskultur som 
råder, motverka omoraliskt beteende samt försäkra sig om de anställdas lojalitet (Trevino et 
al., 1999, s.135; Trollestad, 2000, s.14). Dessa tydliga eller mindre tydliga riktlinjer menar 
Trevino et al. (1990) och McCabe et al. (1996, s.462ff) är viktiga då de kan påverka revisorns 
beslutsfattande. Detta fungerar dock bäst i praktiken om reglerna är nedskrivna. Som 
framkommit från det empiriska materialet har respondenterna beskrivit situationer där 
revisorn måste göra en egen bedömning innan beslut kan fattas.  Ett exempel på en sådan 
situation är då revisorn måste överväga vilken typ av rådgivning som är tillåten att erbjuda. På 
hälften av respondenternas byråer finns inga policys för hur revisorn ska agera i 
problematiska situationer. Respondenterna som beskrev att deras byrå var utan policys 
verkade inte missnöjda över situationen samtidigt som de som använde policys inte uttryckte 
någon åsikt om att det främjade arbetet. Vår föreställning och tolkning är således att policys 
fungerar som en riktlinje för hur revisorn bör agera, men i slutändan beror agerandet ändå på 
egna bedömningar som policys inte kan reglera. 
 
När problem uppstår förklarar samtliga respondenter att de tar hjälp av kollegor på samma 
byrå eller revisorer på andra byråer. De vänder sig då till de som har erfarenhet av liknande 
situationer. Ingen av respondenterna uttrycker något negativt med att ta hjälp av kollegor vid 
problematiska situationer. Samtidigt påpekar Lord och DeZoort (2001, s.216f) att revisorn 
riskerar att bli påverkad av kollegor och överordnade.  
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Ett fåtal av respondenterna poängterar att det är viktigt att diskutera problem med kollegor vid 
situationer som inte tillhör det dagliga arbetet och därmed uppfattas svåra, exempelvis om en 
avvikande revisionsberättelse bör lämnas. Respondenterna, liksom Solomon (1987, refererad i 
Thorne & Hartwick 2001, s.341), menar att revisorns beslut inte enbart är grundade på egna 
åsikter utan är ett resultat av diskussioner mellan kollegor inom byrån eller inom 
professionen. Med hänsyn till deras synpunkter angående diskussionen kollegor emellan 
tolkar vi det som att detta skapar en trygghet för revisorn då denne får stöttning i de beslut 
som fattas. Tryggheten är viktig då problem tenderar uppstå i situationer där revisorn upplever 
svårigheter att på egen hand komma fram till vilket agerande som är mest lämpligt. Lord och 
DeZoorts (2001, s.216f) uttalande angående risken med kollegors påverkan på revisorn menar 
vi snarare riktar sig mot revisorer som arbetar på större revisionsbyråer än de aktuella i 
studien. På mindre byråer uppfattar vi det som att revisorerna är delaktiga i varandras uppdrag 
då de naturligt arbetar nära varandra. Detta kan tänkas underlätta kollegornas diskussion då 
samtliga är insatta i byråns klientföretag och därför kan de lättare hjälpa varandra att lösa 
problemen. Det medför även att respondenterna vet vem de borde kontakta för att på bästa sätt 
hitta en lösning. Dessa aspekter menar vi fattas på en större revisionsbyrå, där det ökade 
antalet anställda kan innebära svårigheter att skapa en medvetenhet bland kollegorna om 
byråns samtliga klientföretag. Det kan tänkas vara svårare att avgöra vilken kollega 
diskussionen ska föras med och samtidigt ökar risken att den erfarne kollegan missbedömer 
situationen. Detta kan i sin tur leda till en mindre lämpad handling då kollegan kanske inte är 
insatt i klientföretaget. För att summera menar vi att Lord och DeZoorts (2001, s.216f) 
beskrivning om kollegors eventuella negativa påverkan på revisorn överensstämmer med vår 
syn angående revisorer som arbetar på större byråer men att så troligen inte är fallet för de på 
mindre byråer. På de mindre byråerna tror vi snarare att diskussionen kollegor emellan 
underlättar bedömningen i kritiska situationer och underlättar för revisorn att fatta korrekta 
beslut. 
 

6.8	  Moral 
 
Respondenterna uttrycker innebörden av moral olika. Majoriteten återkommer dock till att det 
handlar om vad som är rätt och fel, ärlighet mot andra och att kunna stå upp för sig själv. De 
benämner moral på liknande sätt så som Bonnedahl (2007, s.25f) och har därför en 
uppfattning om betydelsen. Vi tror utifrån detta att respondenterna förstod frågorna som 
ställdes angående moralen och dess påverkan på yrkesrollen. De svarade förmodligen inte på 
ett visst sätt på grund av för lite kunskap om ordets innebörd. Risken finns dock att de svarade 
på ett sådant sätt som passar situationen och inte i enlighet med egna åsikter. Det är därför 
svårt för oss att anta att alla vet vad moral är men det finns ingen indikation på att misstro 
respondenterna angående detta. En av respondenterna valde att inte svara på frågan om vad 
moral innebär då detta inte var något denne funderat över. Vi tolkar det som att respondenten 
var orolig över att svara fel på frågan och därför valde att avstå. Det kan även bero på att 
ämnet var känsligt för denne på grund av exempelvis en avvikande syn på vad moral innebär, 
detta är dock en tolkning av respondentens beteende när frågan ställdes snarare än något 
denne beskrev uttryckligen.  
 
Vidare har alla respondenter sagt att de anser den personliga moralen påverka revisorns 
yrkesroll Likt Kung och Huangs (2013) teori, att personliga värderingar påverkar individers 
agerande, har samtliga respondenter sagt att det anser den personliga moralen påverkar 
revisorns yrkesroll. Som nämndes ovan var det en respondent som inte besvarade frågan om 
moralens innebörd, men det framkom att denne var medveten om vad moral innebär eftersom 
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frågorna om moralens påverkan senare kommenterades av denne. Majoriteten av 
respondenterna menar att de själva har en god personlig moral och därför handlar på samma 
sätt i en yrkessituation. Några av dessa uttryckte det som att de hade en god moral men att de 
visste andra, inom yrkesprofessionen, som inte hade det. Respondenterna menar, i enlighet 
med varandra, att den personliga moralen och den yrkesmässiga hör ihop och att det därför 
finns revisorer som handlar omoraliskt. En del av respondenterna säger inte uttryckligen att de 
handlar moraliskt, men så tror vi ändå kan vara fallet. En respondent ser exempelvis ingen 
anledning att tumma på sin moral i yrkesrollen samtidigt som en annan agerar utefter sin 
moral vilket vi tolkar, utefter vad de säger, som att de båda handlar moraliskt riktigt i sin 
yrkesroll. En annan av respondenterna exemplifierar när denne kan tänka sig andra revisorer 
handla omoraliskt och påpekar då att denne aldrig skulle handla på det sättet vilket vi menar 
visar på att respondenten anser sig handla moraliskt korrekt och vet vad som kan anses vara 
ett felaktigt beteende inom branschen. Samtliga respondenter menar således direkt, eller 
indirekt, att de handlar moraliskt. Från det empiriska materialet framkommer dock en 
medvetenhet, hos respondenterna, om att omoraliskt handlande förekommer inom branschen. 
 
Genom det empiriska materialet har också framkommit olika kritiska situationer som 
respondenterna menar att revisorn ställs inför där moralen kan påverka. En situation som två 
av respondenterna nämnde som kritisk för revisorn är då denne måste avgöra om ett 
ekonomiskt lönsamt uppdrag åsidosätter oberoendeställningen eller inte. I en sådan situation 
menar respondenterna att det är viktigt att revisorn inte främst agerar efter ekonomisk vinning 
utan handlar korrekt. Detta innebär att revisorn måste bedöma huruvida denne vill agera i 
enlighet med lagar och regler eller om den ekonomiska aspekten är viktigare. Det finns risk 
att revisorn väljer att handla omoraliskt då denna handling genererar intäkter varför revisorn 
kan tänkas frestas av ett sådant beslut. Denna diskussion ger incitament till att ekonomisk 
vinning kan påverka revisorn även i andra situationer där denne ställs inför en liknande 
bedömning och då åsidosätter bestämmelser för egen vinning. Vår uppfattning och tolkning 
av respondenternas svar är att denna situation kan uppstå oavsett storlek på revisionsbyrå och 
klientföretag. 
 
En annan situation som framkommit från det empiriska materialet, där revisorn måste göra en 
bedömning, är när denne ska överväga vilken rådgivning som är tillåten eller inte. Vår 
tolkning är att moralen har påverkan på revisorn i sådana situationer. Hälften av 
respondenterna menar nämligen att reglerna är otydliga och de har svårt att avgöra var 
gränsen går för vilken rådgivning som anses tillåten. De poängterar då själva att de ställs inför 
en bedömningssituation. I denna situation finns många aspekter för revisorn att ta hänsyn till. 
Först och främst måste denne avgöra och bedöma vilket agerande som är mest korrekt. Ett 
alternativ är att erbjuda den rådgivning som egentligen inte är godtagbar för att hjälpa 
företaget på bästa sätt. Eftersom respondenterna arbetar med mindre klientföretag verkar de 
inte anse denna rådgivning vara ett hot mot oberoendeställningen utan den innebär istället att 
ett kvalitativt arbete kan genomföras. Enligt lagar och regler anses ändå denna rådgivning 
felaktig varför agerandet kan uppfattas oriktigt. Revisorn måste i denna situation göra en 
bedömning av agerandet utifrån vilken part denne vill tillgodose. Johansson et al. (2005, s.25) 
beskriver att det är vid sådana situationer som revisorn upplever beslutsfattandet som ett 
problem. Några av respondenterna poängterar att rådgivningen är det som tillfredsställer dem 
i yrkesrollen vilket också kan vara en aspekt varför de väljer att erbjuda den rådgivning som 
enligt regelverket inte är tillåten. Som nämnts tidigare anser samtliga respondenter att de 
dubbla rollerna är positiva varför vi tolkar det som att de anser detta handlande korrekt. Trots 
detta är vi medvetna om att handlandet strider mot lagar och regler men vi anser inte kunna 
klassificera respondenterna som moraliska eller omoraliska då de aspekter som revisorn tar i 
beaktande är avgörande. 
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Kopplat till rådgivningen menar respondenterna att det är viktigt för revisorn att skilja på 
vilken rådgivning som är godtagbar att erbjuda. Detta då viss rådgivning, enligt lag, leder till 
självgranskning. Självgranskning är inget respondenterna tycker ska få förekomma men ett 
fåtal av respondenterna menar att det är svårt att undvika. Detta blir enligt oss en 
bedömningssituation, vilket också en av respondenterna nämner då denne menar att detta är 
en situation där moralen kan påverka revisorn. I första skedet måste revisorn göra en 
bedömning om vilken rådgivning som får erbjudas och i andra skedet, vid granskningen, 
måste revisorn utvärdera de eventuella råd som erbjudits. Enligt lag innebär all rådgivning, 
utöver revisionsnära, risk för självgranskning. Vår tolkning är dock att mindre klientföretag, 
utan betydande intressenter, är i behov av rådgivningen och att det centrala i problematiken 
kring självgranskning borde vara om rådgivningen är korrekt eller inte, snarare än 
omfattningen av den. Det framkommer att en del av respondenterna är kritiska mot 
lagstiftningen angående rådgivning till mindre klientföretag och menar att en förändring vore 
önskvärd. 
 
Detta beteende är inte accepterat enligt lagar och regler och därmed inte godtagbart. Vi anser 
dock det viktigt att poängtera problematiken för revisorer som arbetar med mindre 
klientföretag. I enlighet med respondenterna menar vi att de lagar och regler som existerar är 
utformade för arbetet med större företag varför diskussionen angående moraliskt eller 
omoraliskt beteende hos revisorn som arbetar med mindre företag är komplex. Vi kan därför 
inte avgöra om respondenternas beteende är moraliskt eller omoraliskt då handlandet beror på 
många olika aspekter som måste tas i beaktande. 
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7.	  Slutsats	  och	  rekommendationer 
 
 
Genom att återigen beskriva studiens problemformulering och syften kan studiens resultat på 
ett logiskt sätt återkopplas till problemdiskussionen. För att kunna följa de slutsatser som 
framkommit från vår studie beskrivs till en början de skillnader som arbetet med mindre 
företag innebär. Fortsättningsvis beskrivs synen på innehavet av de dubbla rollerna samt 
under vilka omständigheter moralen kan ha betydelse. Slutligen besvaras den 
problemformulering som ligger till grund för studien, vilken lyder:   

 
Hur påverkar den egna moralen revisorns oberoende handlande då denne innehar dubbla 

roller som granskare och rådgivare? 
 
Denna studie leder till slutsatsen att revisorns relation till mindre klientföretag skiljer sig från 
den till större. Relationen till mindre klientföretag är närmre och djupare än den till större 
klientföretag. Revisorns roll är därför annorlunda på så sätt att denne fungerar som ett 
bollplank för företaget där rådgivning är en central del. Då klientföretagen vänder sig till 
revisorn för att få hjälp med en bred kategori av ekonomiska frågor och problem blir revisorn 
insatt i företaget på ett annat sätt. Relationen mellan revisorn och klientföretaget bygger på 
klientföretagets förtroende för revisorn och respondenterna ser relationen som en fördel då det 
leder till en ökad revisionskvalité.   
 
Det framkom även att respondenterna är positiva till revisorns dubbla roller då de inte är ett 
hot mot revisorns arbete. Rådgivningen ger mervärde till klientföretaget då de är i större 
behov av rådgivning än revision. Den erbjudna rådgivningen liksom relationen till 
klientföretaget medför att revisorn får en tydligare helhetsbild. Dock måste revisorn skilja på 
vilken rådgivning som är tillåten och inte vilket upplevs som svårt vid arbetet med mindre 
företag då de är i behov av den rådgivning som inte är revisionsnära. Rådgivningen anses 
positiv vid arbetet med mindre företag vilket inte är fallet vid arbetet med större företag. De 
bestämmelser som reglerar yrkesprofessionen är dock inriktade mot större företag vilket gör 
att revisorer på mindre byråer ställs inför komplicerade bedömningssituationer. De anser 
exempelvis att relationen och rådgivningen inte påverkar oberoendeställningen trots att detta 
inte är accepterat enligt lagar och regler. Då revisorn ställs inför situationer där denne måste 
göra en bedömning om vilket agerande som är lämpligt vänder sig revisorn till kollegor för att 
lösa problemet. Detta skapar en trygghet hos revisorn då denne inte är ensam i det beslut som 
fattas. Diskussionen med kollegor är ett sätt för revisorn att få vägledning vid 
bedömningssituationer, ett ytterligare sätt är att ta hjälp av de policys som finns på byrån. Det 
har dock visat sig att dessa inte utesluter revisorns egna bedömningar och således kan 
revisorns moral påverka beslutet trots existerande policys. 
 
Studien visar att moralen påverkar revisorn vid kritiska situationer där revisorn måste göra en 
bedömning. Revisorns egna värderingar ligger till grund för bedömningen varför moralen har 
betydelse vid dessa situationer. Detta kan exempelvis vara när revisorn ställs inför att ta ett 
beslut om vilken rådgivning som får erbjudas och om denna rådgivning riskerar bli föremål 
för självgranskning. Vidare kan en sådan situation uppstå då revisorn ska bestämma sig för att 
följa regler och lagar eller acceptera ett rådgivningsuppdrag som genererar ekonomisk 
vinning. De situationer som kan anses kritiska är bedömningssituationer där revisorns valda 
handling kan tänkas minska oberoendeställningen. Dessa situationer är kopplade till det 
faktum att revisorn innehar dubbla roller och arbetar med mindre klientföretag. 
Sammanfattningsvis går det inte påstå att revisorerna är vare sig moraliska eller omoraliska då 
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det snarare är bestämmelserna, vid arbetet med mindre klientföretag, som är oförenliga med 
hur verkligheten ser ut. Detta kan ligga till grund för de kritiska situationer som revisorn ställs 
inför. Vid sådana tillfällen, då revisorn har svårigheter att avgöra vad som anses rätt och fel, 
lämnas utrymme för revisorn att göra egna bedömningar.  
 

7.1	  Forskningsbidrag 

7.1.1	  Teoretiskt	  bidrag 
 
Tidigare forskning av bland andra Svanström (2012), Quick och Warming-Rasmussen (2005) 
och Ferguson et al. (2004) har fokuserat på revisorers handlande och hur oberoendet påverkas 
i specifika situationer. Dessutom har forskare studerat vilka faktorer som påverkar 
oberoendeställningen negativt. Framförallt är social och ekonomisk påverkan återkommande i 
studierna. Vidare har även forskning genomförts av exempelvis Ponemon och Gabhart (1990) 
samt Kung och Huang (2013) angående moralens påverkan på revisorns handlande. Dessa 
studier har berört det ämnesområde vi intresserar oss för dock är studierna genomförda i 
Asien och Nordamerika samt genom kvantitativ metod. Vi saknar därmed en djupare 
förståelse för vad handlandet grundar sig i och vill med studien förklara problemet från 
revisorns moraliska perspektiv och belysa problemet i Sverige. Resultaten visar att moralen 
kan påverka revisorns handlande i specifikt problematiska situationer där dennes egna 
bedömningar blir avgörande. Då vår studie genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, på 
mindre revisionsbyråer, har den bidragit med en förståelse för moralens påverkan på revisorns 
oberoende handlande. Studien resulterade i en förståelse för revisorer som arbetar med mindre 
klientföretag och de svårigheter som kan uppstå då regler och lagar är utformade efter arbetet 
med större företag. Fortsättningsvis kan detta utgöra en grund för ytterligare forskning inom 
området.   
 

7.1.2	  Praktisk	  rekommendation	   
 
Studien är genomförd utifrån revisorns perspektiv då syftet är att belysa andra faktorer än 
lagar och regler som påverkar revisorns beslutsfattande. Resultatet kan vara intressant för 
revisionsbyråerna då det kan leda till ökad förståelse för problemet och hur det kan hanteras. 
            
Då revisionsplikten avskaffats för mindre företag kan ifrågasättas om de företag som ändå 
väljer att ha kvar revisorn borde omfattas av samma regelverk som exempelvis publika bolag. 
Det kan tänkas att det hade varit fördelaktigt för båda parter att ändra reglerna för mindre 
företag. Som framkommit av studien är rådgivningen en fördel för de mindre företagen varför 
en regeländring som tillåter detta vore lämplig. Dock kan kritiseras huruvida revisorn kan 
förhålla sig oberoende i ett sådant läge och hur revisorn hanterar risken för självgranskning. 
Lagändringar skulle alltså kunna leda till att de ekonomiska rapporterna tappar tillförlitlighet. 
Vår rekommendation är trots det att ändra bestämmelserna för revisorer som arbetar med 
mindre företag. Som framkommit av studien ses inte oberoendeställningen eller risken för 
självgranskning som problematisk för arbetet mindre företag då det inte finns några betydande 
intressenter att ta hänsyn till. Dessutom omfattas inte de minsta företagen av revisionsplikten 
varför det vore logiskt med mildare regler om dessa företag frivilligt anlitar en revisor.  
 
 
En annan rekommendation är en kontinuerlig utbildning, exempelvis en årlig internetbaserad 
kunskapsuppdatering angående de kritiska situationer revisorn kan ställas inför. Detta för att 
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uppmärksamma de problem som kan uppstå och hjälpa denne att handla på ett lämpligt sätt. 
En ytterligare rekommendation, om lagändringar inte blir aktuella, är att revisorn 
dokumenterar den rådgivning som erbjudits till det mindre klientföretaget för att tydliggöra 
vad som senare granskas. Det ska finnas möjlighet att, i ett senare skede, ta del av 
rådgivningen som erbjudits. Vi menar att all rådgivning ska dokumenteras då det annars 
riskerar uppstå en bedömningssituation när revisorn ska besluta om vilken rådgivning som ska 
dokumenteras. Fördelen med dokumentation är att revisorn möjligtvis överväger sin 
rådgivning då den senare ska dokumenteras och synliggöras för de som är intresserade. Det 
går då att göra en egen bedömning av rådgivningens karaktär vilket ökar förtroendet för 
revisorns handlande. Detta innebär dock ytterligare arbetsuppgifter för revisorn vilket inte är 
fördelaktigt.  

	  

7.2	  Förslag	  till	  framtida	  forskning 
 
Då moral som ämne kan anses känsligt uppfattade vi det emellanåt som att respondenterna 
tenderade att ge de svar som förväntades av dem snarare än vad de egentligen tyckte. Det var 
en utmaning för oss att formulera intervjufrågorna på rätt sätt för att öka möjligheterna till 
användbara svar. Dock sa respondenterna ibland emot sig själva. De förklarade först att de 
alltid handlar moraliskt, men då de ombads exemplifiera händelser där de kunde uppleva 
svårigheter med att göra en korrekt bedömning visade det sig således att omoraliskt handlande 
förekom. Ett förslag för framtida forskning är därför att komplettera vår studies ämnesområde 
med fler synvinklar och aspekter för att försöka få fram djupare information angående denna 
problematik. Vår idé är att göra längre intervjuer eller genomföra flera intervjuer vid olika 
tillfällen för att nå respondenten på djupet och kringgå de svar som denne lämnar på grund av 
förväntningar. Vi vill även poängtera observationer som ett lämpligt tillvägagångssätt, 
möjligen i kombination med intervjuer. Detta ökar möjligheterna till att iaktta revisorerna i 
deras vardagliga arbete och miljö och utifrån detta göra en bedömning huruvida de agerar 
moraliskt eller inte. Trots denna möjliga fortsatta forskning är svårigheten att respondenterna 
tenderar att bli medvetna om sitt agerande och sina svar vid denna typ av frågor varför de är 
svåra att nå fram till.      
 
Vid ett av intervjutillfällena blev en respondent intresserad av att utöka vår studie genom att 
undersöka problemet genom företagets perspektiv. Då synen på revisorer och revision är av 
intresse för revisionsbyråer är det en poäng att undersöka företagens syn på problemet. Då vår 
studie ämnar undersöka problemet inom mindre företag skulle ett ytterligare alternativ kunna 
vara att studera stora, noterade bolag för att se om det finns skillnader. Flera av 
respondenterna menade att arbetet skiljer sig beroende på klientföretagets storlek vilket kan 
innebära att moralens betydelse varierar. Genom att komplettera med detta erhålls en bredare 
syn på de skiljaktigheter som finns angående professionella och sociala normer beroende på 
företagsstorlek. Vid koncentration på större företag vore det således även intressant att 
genomföra studien ur intressenternas perspektiv för att granska deras syn på revisorns moral 
och moralens påverkan på yrkesrollen. 
 
Då vår studie inte ämnar göra könsskillnad på revisorerna kan framtida forskning komplettera 
detta med en könsbaserad undersökning. Exempelvis genom att utveckla vår studie och 
undersöka huruvida män och kvinnor tenderar att se olika på moralens påverkan eller hur 
moralens påverkan skiljer sig beroende på kön.  
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Något som vi inte var medvetna om innan studiens genomförande var revisorers syn på sin 
arbetsbörda. Samtliga respondenter menade att arbetsfördelningen över året var ojämn och att 
våren var mest intensiv. Även då vi berört revisorns agerande utifrån stressen som en möjlig 
påverkan faktor på moralen har vi inte grundligt undersökt detta. Det hade således varit 
intressant att se hur stressen påverkar revisorns handlande, exempelvis genom att jämföra 
huruvida agerandet skiljer sig beroende på arbetsbördan. 

	  

7.	  3	  Etiska	  och	  samhälleliga	  aspekter 
 
Tidigare har vi beskrivit moralen och problematiken med att få respondenterna att förmedla 
den verklighet de upplever och inte vad de anser förväntas av dem. Då revisorer förväntas 
arbeta oberoende och självständigt för att skapa tilltro kan resultatet från vår studie tänkas 
väcka funderingar hos intressenter. Studien kan anses känslig för de inblandade, både då 
ämnet i sig handlar om etiska aspekter men också med tanke på att resultatet visar på 
situationer där revisorn kan uppleva svårigheter att förhålla sig oberoende. Eftersom resultatet 
visar att revisorns moral kan inverka på yrkesrollen kan det leda till att intressenter blir 
uppmärksamma på problemet och således ifrågasätter revisionens trovärdighet. Studien har 
alltså en samhällelig påverkan. Förtroendet för revisorn och revisionen är av största vikt då 
revisionens funktion är att förse marknaden med trygghet angående företagets finansiella 
ställning (Diamant, 2004, s.82). Det är därför väsentligt att upprätthålla tilltron till revisorn 
varför vi menar att det är nödvändigt att belysa problemet och motarbeta minskad tilltro. 
Denna studie fokuserar på revisorns arbete med mindre företag. Vår studie kan därför tänkas 
ge en förklaring till revisorns handlande vilket stärker tilltron för revisionen. Flera av 
respondenterna beskrev att de ställdes inför bedömningssituationer och därför en av våra 
rekommendationer, som framkommit tidigare, att lätta på bestämmelserna för revisorer som 
arbetar med mindre klientföretag. Dessa förändringar menar vi skulle underlätta arbetet för 
revisorer och bidra med ökad tilltro till revisionen. 
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8.	  Sanningskriterier	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Avslutningsvis utvärderas bland annat studiens giltighet och överförbarhet. Utefter 
diskussionen av sanningskriterierna är det upp till läsaren att avgöra studiens trovärdighet.  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  

8.1	  Giltighet	  

För att en studie ska ha god giltighet måste tillräcklig mängd data insamlas för att täcka det 
studerade ämnesområdet (Johansson-Lindfors, 1993, s.165). Det är således viktigt att uppnå 
empirisk mättnad där ytterligare datainsamling inte tillför ny information. Fler genomförda 
intervjuer hade kunnat tillföra fler intressanta synpunkter, dock besvarade respondenterna 
frågorna på liknande sätt. Vi anser att den kunskap som förvärvats har bidragit till en ökad 
förståelse om ämnesområdet. Vi har även tagit del av en mängd tidigare forskning angående 
problematiken kring de dubbla rollerna och moralens påverkan på revisorns 
oberoendeställning. Genom de valda teorierna anser vi att vi fått en varierande bild av hur 
problematiken kan belysas från olika synvinklar. Tidigare forskning är dock inriktad på 
arbetet med större företag vilket skiljer sig från vår studies ämnesområde. Dessa studier har 
ändock skapat en utgångspunkt samt en förståelse för den aktuella studiens ämnesområde. 
Vid en kvalitativ metod finns inte någon slutgiltig kunskap eller sanning att nå. Vi accepterar 
att studien enbart är en fas i en ständigt pågående kunskapsutveckling. (Eneroth, 1995, s.74) 
Detta innebär inte att de slutsatser som framkommit är tvivelaktiga utan dessa kan anses vara 
godtagbart giltiga. 

	  

8.2	  Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet innebär att de tolkningar som gjorts ska accepteras av respondenterna samt 
av de som genomfört studien. Respondenterna kan känna sig missförstådda eller tillfreds med 
de tolkningar som gjorts. (Johansson-Lindfors, 1993, s.165) Vi har minskat risken för 
missnöjda respondenter genom anonymiteten. Vår studies känsliga ämnesområde kan leda till 
att respondenterna annars känt sig uthängda och avslöjade. Under intervjuernas genomförande 
ställdes följdfrågor och vi bad respondenten förtydliga om svaren var otydliga, detta för att 
försäkra oss om att vi förstod vad de menade. Vidare erbjöds respondenterna att få de 
transkriberade intervjuerna skickade till sig. Detta var dock något som respondenterna 
avböjde men alla var positiva till att få läsa den färdiga uppsatsen vid ett senare tillfälle. Detta 
har bidragit till att risken för missförstånd blivit minimal. Det finns dock alltid risk för 
feltolkningar vid tolkning av respondenters utsagor.  
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8.3	  Praktisk	  användbarhet	  

Johansson-Lindfors (1993, s.167f) beskriver att kriterierna för praktisk användbarhet är 
uppnådda då andra personer eller organisationer kan använda studiens resultat för förståelse. 
Tanken med vår studie var att bidra med ny kunskap om moralens påverkan på revisorns 
oberoende handlande. Vi ville öka förståelsen för detta problem när revisorn arbetar med 
mindre klientföretag. I vår studie har lösningar som revisionsbyråerna kan använda sig av 
presenterats för att motverka problem som kan uppstå då revisorn innehar dubbla roller. Även 
då vårt resultat inte är generaliserbart i sin helhet kan andra byråer och branscher använda sig 
av informationen. Det material vi fått fram kan ligga till grund för att förstå hur revisorer 
hanterar de problem de ställs inför. 
	  

8.4	  Systematik	  vid	  datainsamling	  och	  tolkning	  

Trovärdigheten angående datainsamlingen och tolkningen innebär inte att upprepade 
mätningar genererar samma svar (Johansson-Lindfors, 1993, s.168). I vårt fall innebär det att 
intervjuerna som genomfördes gav den informationskvalitét som behövdes för att frambringa 
ett tillförlitligt resultat. Enligt Maxwell (1996, s.89) är den största risken att beskrivningen av 
respondentens svar inte blir fullständig eller tillräckligt noggrann. Detta har vi försökt 
undvika genom användandet av en diktafon. Inspelningen av intervjuerna medförde en 
avslappnad känsla för oss då vi kunde koncentrera oss på utförandet av intervjun snarare än 
att dokumentera svaren. Det underlättade efterarbetet av materialet då vi hade möjlighet att 
tolka respondenternas ord och tonfall vilket gynnade analysen av materialet. Intervjuerna 
transkriberades sedan ordagrant för att underlätta behandlingen av informationen. Det 
föreligger dock ett hot, vid tolkningen av materialet, att vi skapat en egen mening och 
tolkning av respondentens svar och missat förståelsen av vad denne menade. Maxwell (1996, 
s.90) menar att detta hot även kan uppstå då följdfrågor ställs som kan innebära slutna eller 
ledande frågor vilket inte ger respondenten möjlighet att svara utifrån eget perspektiv. 
Intervjufrågorna var inte konstruerade på detta sätt, men det finns risk att vi under 
intervjuerna inte tänkte på detta och ställde en sådan typ av fråga trots vetskapen om att detta 
var felaktigt. Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s.168) att det inte endast är 
datainsamlingen som är kritisk. Även tolkningen av informationen utgör ett hot. Vår 
förförståelse är en påverkande faktor då vi påverkats av våra egna erfarenheter inom 
ämnesområdet.	  
 
 

8.5	  Överförbarhet	  
 
Då vår studie är genomförd på åtta respondenter utgör dessa en liten del av den totala 
populationen vilket gör att studien inte går att generaliseras, detta är oftast fallet vid 
kvalitativa forskningsmetoder. Vår tanke med studien var att skapa en djupgående förståelse 
för detta fenomen vilket då kan leda till att andra revisorer kan sätta sig in i situationen och 
känna igen den. Därefter kan revisorer använda informationen för att med egna erfarenheter 
utveckla studien och öka förståelsen för den aktuella situationen alternativt utvidga 
verklighetssynen. Vi menar att vår studie kan tänkas medföra att revisorer börjar fundera över 
sin egen situation. (Johansson-Lindfors, 1993, s.169f) Studien skulle dessutom kunna vara 
överförbar till större revisionsbyråer i de fall då byråns storlek inte är av betydelse. För att 
med säkerhet påstå att studiens resultat går att överföra på andra byråer inom branschen hade 
vi behövt genomföra fler intervjuer med revisorer på byråer av olika storlek. Vår förhoppning 
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är ändå att studiens resultat överensstämmer med hur verkligheten ser ut angående hur 
revisorer ser på problematiken kring de dubbla rollerna och moralens påverkan på dennes 
beslutsfattande. 
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Appendix.	  1	  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta kort om dig själv 

- Exempelvis utbildning, arbetslivserfarenhet (andra byråer, hur länge, hur länge 
på denna byrå, hur länge färdig revisor, jobbat med andra uppgifter, andra orter 
etc.) 

 
 
2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut i ditt nuvarande arbete? 

 
3. - Hur ser du på ditt arbete angående att du ställs inför nya situationer? 
4. - Vad anser du om din arbetsbörda? 

 
 
5. Vad anser du kännetecknar en bra revisor? 

 
- Vilka speciella egenskaper tycker du en revisor bör ha? 

        - Varför? 
 
 
6. Hur uppfattar du att det skiljer sig att arbeta med små vs. stora klientföretag? 

 
- Hur anser du att en revisors relation skiljer sig när denne arbetar med små vs. 
stora företag? 
- Utveckla, varför då? Hur då? 

         

Oberoende/Dubbla	  roller 
 
7. Påstående: Om en revisor erbjuder både revision och rådgivning är denne inte helt 
oberoende från klientföretaget. 

 
- Hur skulle du kommentera påståendet? Utveckla. Varför? 
- Vad anser du om självgranskning? Utveckla. Varför? 
- Hur resonerar du kring revisorns och klientföretagets relation då revisorn 
erbjuder granskning och rådgivning? Utveckla. Varför? 

 
 
8. Påstående: En betydande, lönsam kund funderar på att byta revisionsbyrå om inte arvodet 
sänks. 

- Hur skulle du agera? Utveckla. Varför? Exempel. 
 
 
 

9. Hur ser du på den dubbla yrkesrollen som rådgivare och granskare? 
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- Utveckla och exemplifiera 

 
 
Moral 
 
10. Vad innebär moral för dig? 
 
 
11. Är den personliga moralen något som du anser påverkar en revisors yrkesroll? 
 

- Varför? 
        - Hur inverkar din moral på din yrkesroll? 

- Kan du ge exempel på en situation där du tycker att din moral påverkat dig i 
ditt arbete? 

 
 
12. Hur agerar du när problem eller frågor uppstår vid arbetet med ett klientföretag? 

- Ge exempel på en sådan situation 
- Hur ser det ut på din byrå angående att rådfråga någon i en sådan situation? 
Utveckla? Vem/vilka vänder du dig till? Varför dem? 
- Hur ser företagets policys ut gällande hur dessa problem ska lösas? 

 
 
Avslutning	  

Har du någon kommentar som du vill tillägga? Något du inte fått fram genom våra frågor som 
du anser betydelsefullt? 
 
Om en situation skulle uppstå där vi behöver kontakta dig i efterhand t ex för kompletteringar 
eller förtydligande av frågor, är det ok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


