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Sammanfattning 
 
Efter revisionspliktens slopande år 2010 har fler förenklingar för småföretag blivit 
föreslagna angående revision och redovisning. En av dessa är slopandet av de 
jävsbestämmelser som är relaterade till revision för småföretag, nämligen redovisnings-, 
medelsförvaltnings- och byråjävet. Förslaget avsåg att förenkla för småföretag samt att 
öka möjligheterna för revisionsbyråers så kallade kombiuppdrag. Denna debatt har lett 
till ett lagförslag om ett slopande av dessa jävsregler vilket sedermera blivit avslaget 
med motiveringen att det skulle äventyra revisionens oberoende. Vi vill med denna 
studie undersöka vilka positiva och negativa aspekter som ett slopande av 
redovisningsjävsreglerna skulle resultera i samt vilka som skulle gagnas mest av en 
sådan förändring.  
 
De teorier som används som grund för denna kvalitativa studie är Principal-agent teorin, 
Oberoende, Legitimitetsteorin samt Intressentmodellen, inom Principal-agent teorin 
finns en delteori som heter Informationsasymmetrier. Dessa teorier ger oss som forskare 
en god kunskapsgrund samtidigt som dessa används som underlag för 
intervjumanualerna och för den senare analysen av empirin.  
 
I syfte att studera vårt ämne samt försöka besvara våra problemformuleringar och syfte 
har vi genomfört djupintervjuer med ett målstyrt urval. Dessa intervjuer genomfördes 
utifrån ett semistrukturerat tillvägagångsätt i syfte att uppnå en mer 
konversationsliknande intervju samt att låta respondenterna utveckla sina egna åsikter. 
Dessa respondenter utgjordes av en egen företagare, en revisor, en redovisningskonsult, 
en banktjänsteman samt två forskare. Vi valde att intervjua personer från olika yrken i 
syfte att få olika infallsvinklar på denna fråga och på det sättet få en bättre uppfattning 
och kunskap om ämnet. Utifrån den empiri som vi insamlat kan vi med hjälp av vår 
teoretiska referensram analysera denna subjektivt.  
 
Utifrån de utförda intervjuerna samt teori kan vi dra slutsatsen att denna regeländring 
skulle innebära positiva, negativa samt oförändrade aspekter. De övervägande positiva 
aspekterna utgörs av ökad effektivitet internt för revisionsbyråer, praktisk förenkling för 
småföretag, ökade affärsmöjligheter för revisionsbyråer samt effektivare rådgivning för 
småföretag. De negativa aspekterna utgörs av att revisionens kvalitetsstämpel för 
småföretag försvinner, minskade affärsmöjligheter för redovisningskonsultbyråer, 
sämre skatteunderlag för skattemyndigheten och att revisionsbyråerna tappar en del av 
sin professionalitet. Eftersom redovisningsjävet enbart berör små företag vars nytta med 
revision främst är intern istället för extern anses de negativa aspekterna vara av mindre 
vikt än de positiva. Således är slutsatsen att slopandet av redovisningsjävsreglerna 
överlag skulle vara positivt.  
 

 

 

 

 

 



	   III	  

Förord 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Owe R Hedström för 
ovärderlig hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka våra respondenter som tog sig 
tid att bli intervjuade trots hektiska scheman, utan er skulle denna studie inte vara 
möjlig.  
 
Umeå, 2014-05-25 
 
Erik Westin 
Simon Wiklund 
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1. Inledning 
1.1 Ämnesval  

Olika slag av reglering kontra avreglering är en debatt som har varit svår att undgå det 
senaste decenniet, i synnerhet som ekonomistudent. Givetvis har stora delar av 
diskussionen handlat om reglering av banksektorn i och med finanskrisen 2008. En 
annan fråga avseende reglering handlar om jävsförhållanden vid revisionsuppdrag, 
vilket är det område som vi har fattat tycke för. En ständig debatt mellan politiker, 
sakkunniga och andra intressenter äger i dagsläget rum, där företagsekonomiska 
faktorer och etiska dilemman ställs mot varandra för noggranna överväganden. 
Jävsregler vid revisionsuppdrag är ett återkommande ämne i media där åsikterna är 
kluvna mellan intressenterna.  
 
År 2008 la revisionsbranschen fram ett förslag om att slopa redovisningsjävsreglerna, 
det vill säga att samma part ska få möjligheten att utföra redovisning, rådgivning och 
revision (Bolagsfakta, 2012). Detta förslag var primärt ämnat som en förenkling för 
småföretag och deras regelbörda (Bolagsfakta, 2012). Regeringen avslog förslaget, 
vilket understryker att det råder delade meningar mellan intressenterna i frågan.  
 
Som ekonomistudent med inriktning redovisning och revision är området 
jävsförhållanden bekant sedan tidigare. Ytterligare information om detta ämnes 
aktualitet och relevans presenterades av en auktoriserad revisor från Grant Thornton 
under en gästföreläsning vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet våren 2014. En 
revisorassistent, även hon från Grant Thornton, underströk vikten av jäv och föreslog 
även detta som uppsatsämne under ett revisionscase våren 2014. 
 
Den nyfunna kunskapen samt bekräftelsen om jävsförhållanden vid revisionsuppdrags 
aktualitet intresserade oss att undersöka ämnet ytterligare. Ämnet är inte enbart relevant 
i ett etiskt perspektiv, utan även i ett företagsekonomiskt perspektiv. I detta 
sammanhang avser det företagsekonomiska perspektivet huruvida revisorers fulla 
potential och ekonomiska nytta skulle kunna uppnås med lättade jävsregler. 
Kombinationen av dessa synvinklar ger således två intressanta sidor av området, där 
sannolikheten finns att det ena delvis utesluter det andra. De möjligheter samt risker 
som en förändring av reglerna torde medföra är därför väsentliga att undersöka vidare. 
Således faller vårt val av ämne på slopandet av redovisningsjävsreglerna vid 
revisionsuppdrag och dess konsekvenser. Tidigare har flera olika intressenter 
presenterat vad deras respektive åsikt är i frågor som rör jävsregler vid 
revisionsuppdrag, men vi ämnar istället presentera och diskutera de olika intressenternas 
åsikter i ett samlat verk. 

1.2 Problembakgrund 

När ett företags verksamhet drivs av någon annan individ än ägaren till företaget kan det 
uppstå ett incitamentsproblem mellan dessa två individer, detta kallas för ett Principal-
agent problem. De incitamentsproblem som kan uppstå i sådana situationer är att både 
agenten och principalen vill maximera sin nytta. Principalen vill att värdet på företaget 
ska öka samtidigt som agenten vill maximera sin egen ersättning, detta kan innebära en 
situation där agenten i första hand ser till sin egen nytta och inte till ägarens (Grossman 
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& Hart, 1983, s. 7). För att kunna säkerställa att verksamheten drivs utifrån ägarens 
nyttomaximering krävs att en oberoende kraft, en revisor i denna studie, gör en revision 
av verksamheten och räkenskaperna för att se till att ägaren vet vad som försiggår i 
företaget samt att verksamheten drivs på det sätt som är avtalat mellan principalen och 
agenten (Far, 2014).  
 
Enligt FAR (2014) är revisorns roll att säkerställa för det reviderade företagets ägare att 
ledningen förvaltar företaget på ett sätt som både ägare samt andra intressenter ser som 
godtagbart och lagenligt. Revisorn uppnår detta genom att granska företagets 
räkenskaper, den operationella verksamheten och de risker som föreligger i 
verksamheten (Far, 2014). På detta sätt kan revisorn sedan sätta en stämpel på företagets 
årsredovisning som anför huruvida ledningen uppfyller de krav som ställts av företagets 
intressenter i form av en revisionsberättelse (Far, 2014).  
 
Enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) är en revisors uppgifter att granska företagets 
årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn skall i samband med 
revisionen till företagsledningen framföra de erinringar och påpekanden som följer god 
revisionssed (SFS 1999:1079). Vid en jävssituation mellan revisorn och ledningen 
skulle exempelvis en revisor kunna blunda för uppenbara felaktigheter och på så sätt ge 
en manipulerad eller direkt falsk bild av ett företag för att gagna ledningen.  
 
Enligt svensk lag får en revisor som “är verksam i samma rörelse som den som 
yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller 
företagets kontroll däröver” inte agera revisor i det aktuella företaget (SFS 1999:1079). 
Lagen förhindrar således företag från att låta en revisor ha kontrollen över företagets 
redovisning samtidigt som revisorn reviderar samma företag. Anledningen till detta är 
enligt FARs generella åsikt att revisorn står inför ett självgranskningshot som skulle 
äventyra revisorns opartiskhet och självständighet, vilket skulle minska validiteten för 
den utförda revisionen.  
 
Enligt FAR (2011, s. 2) bör det göras en ny utredning om jävssituationer i uppdrag när 
det antingen är ett nytt uppdrag eller om förutsättningarna i uppdraget förändras på ett 
sätt som kan äventyra oberoendet, till exempel om företaget har mottagit rådgivning 
från samma organisation som utför revisionen (SFS 2001:883). Detta bör göras på ett 
systematiskt sätt utifrån ett flödesschema som FAR har tagit fram. Utifrån modellen 
analyserar revisorn om det till exempel finns risk för självgranskning eller ett 
egenintresse i uppdraget vilket då skulle kunna innebära att revisorns oberoende sätts på 
spel. Vidare utvärderar revisorn eller konsulten vid konsultuppdrag huruvida det finns 
beröringspunkter till ett revisionsuppdrag, vilket även det skulle innebära risk för 
självgranskning och därmed påverka oberoendet.  
 
Ett historiskt omfattande beslut som rör reglering inom revision är avskaffandet av 
revisionsplikten. Regeringens beslut trädde i kraft under år 2010, vilket bestämde att 
avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. Med mindre bolag avses företag som max 
uppfyller ett av följande tre gränsvärden: Omsättning över 3 miljoner kronor, 1,5 miljon 
kronor i balansomslutning och 3 anställda. Generellt ser FAR denna förändring som ett 
steg i rätt riktning som förenklar för småföretagarna. Med detta blev även revisionen 
delvis efterfrågestyrd, vilket resulterade i att nyttan av revisionen blev tydligare. Enligt 
FAR är förtroende en viktig förutsättning för företagande, detta har visat sig 
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internationellt bland småföretag som frivilligt fortsätter med revisionen. (FAR, 2010, s. 
1)  
 
Efter slopandet av revisionsplikten har emellertid tre av fyra Svenska nystartade 
aktiebolag helt valt bort revisionsfunktionen (UC, 2013). De branscher som har varit 
flitigast på att välja bort revisorn är bygg, information och kommunikation samt 
detaljhandeln. Inom dessa branscher har ungefär 50 procent valt att behålla revisorn 
(UC, 2013).  
 
Till följd av slopandet av revisionsplikten har en negativ trend uppstått, detta i form av 
att boksluten håller sämre kvalitet än innan regeländringen (UC, 2013). UC 
rekommenderar därför att företag skall behålla sin revisor av anledningen att ge en 
rättvisande och riktig bild av företagets ekonomiska ställning. UC har även sett en 
skillnad i företags kreditvärdighet, där företag utan revisor generellt har lägre 
kreditvärdighet.  
 
Efter regeringsbeslutet att avskaffa revisionsplikten har ytterligare förenklingar för 
småföretag kommit på fråga, ett av dessa förslag är att slopa delar av det befintliga 
jävsreglementet för revisionsuppdrag. Under år 2008 presenterades förslag att 
medelsförvaltnings-, redovisnings- och byråjävet skulle tas bort. Enligt utredningen 
skulle förslaget ge ökade möjligheter för revisionsbyråer att utföra kombiuppdrag. 
Företags administrativa kostnader skulle även kunna sänkas i och med att de bara 
behöver anlita en byrå för både revision och bokföring. Utredningen föreslog även att 
revisorns oberoende ska säkerställas med hjälp av revisorlagens analysmodell. 
Merparten av remissinstanserna godkände förslaget, medan Ekonomistyrningsverket 
samt Sveriges Advokatsamfund ogillade det. Detta ogillande grundade sig i vikten av 
byråjävs- och redovisningsjävsregler för att säkerställa revisorns oberoende. 
Revisorsnämnden avrådde från att slopa medelförvaltningsjävet, detta beslut hänvisades 
till att medelförvaltningen har en direkt koppling till revisionsklientens 
förmögenhetsställning. (Regeringen, 2012, s. 43-45) 
 
Revisionen är huvudsakligen till för att säkerhetsställa att företagets ekonomi sköts på 
ett korrekt sätt samt att redovisningen är riktig. Detta för att tillgodose alla intressenter 
med sanningsenlig information. En förutsättning för att revisorn ska kunna utföra sitt 
uppdrag måste vederbörande ha en självständig ställning i förhållande till klienten. 
Enligt regeringen ger de tidigare nämnda kombiuppdragen upphov till oberoendehot, 
där revisorn kan tänkas förlita sig på redovisningen som utförts av samma part. 
(Regeringen, 2012, s. 45) 
 
Regeringen (2012, s. 45-46) menar att både Sverige och EU arbetar för att stärka 
förtroendet för revisionen, och menar att utredningens förslag ej går i linje med deras 
intentioner. Med denna grund var regeringen ej beredd att godkänna utredningens 
förslag om förändrade jävsregler, därför avslogs förslaget och de befintliga reglerna 
kvarstod (Regeringen, 2012, s. 45-46).   

1.3 Problemformulering 

Som det framkommer i vår problembakgrund råder det delade meningar gällande 
jävsregler vid revisionsuppdrag. Vissa parter förespråkar reglering medan andra menar 
att avreglering är mest fördelaktigt. Det gap vi ser i denna fråga är de 
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meningsskiljaktigheter som finns mellan dessa parter, därför ser vi ett behov att studera 
området närmare och framförallt utifrån följande två frågeställningar: 
 

- Vilka positiva och negativa aspekter kan uppkomma med ett slopande av 
redovisningsjävsregler? 

- Vilka gagnas mest av en eventuell regelförändring? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att utveckla en djupare kunskap och förståelse om hur olika 
intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vidare vill vi primärt fördjupa 
oss i de positiva och negativa aspekter som forskare, revisorer, företagare, 
redovisningskonsulter och kreditgivare ser i en förändring av nuvarande jävsregler för 
att kunna presentera vilka som gagnas mest. Studien syftar vidare till att kunna 
presentera ny kunskap och ytterligare infallsvinklar till diskussionen kring 
jävsreglementet.  

1.5 Begränsningar  

Eftersom tidsramen för vårt arbete är tio veckor har ett antal nödvändiga avgränsningar 
gjorts för att möjliggöra en djupgående undersökning. Vi har valt att geografiskt 
begränsa vår undersökning till företag i Umeå bortsett från de två forskare vi intervjuat 
på grund av att vi är positionerade i Umeå samt den ovan nämnda korta tidsramen 
arbetet pågår under. Mer specifikt kommer vi i vår studie att begränsa oss till 
revisionsbyråer, företagare, banker samt redovisningskonsulter positionerade i Umeå 
och forskare vid svenska handelshögskolor inriktade mot revision. Anledningen till att 
vi valt forskare vid svenska handelshögskolor är av etiska skäl, där val av forskare vid 
Umeå universitet hade riskerat respondenternas anonymitet. Vidare är Umeå en bra stad 
för att göra en studie som denna då staden har ett rikt näringsliv samt många 
revisionsbyråer. Vi har även valt att, när det gäller företag, begränsa oss till små bolag 
vilket innebär ett bolag som uppfyller max ett av dessa tre kriterier; Omsättning över 3 
miljoner kronor, över 1,5 miljon kronor i balansomslutning och tre eller fler anställda.  
 
Som beskrivet i problembakgrunden innefattade förslaget om slopade jävsregler tre 
mindre regelverks avskaffande. Vi har dock valt att enbart fokusera på 
redovisningsjävet. I fortsättningen av denna uppsats kommer vi således att syfta på just 
redovisningsjävsreglerna när vi talar om slopandet av jävsreglerna.  
 
Ytterligare en begränsning vi gjort är att diskutera hur de av oss utvalda intressenterna 
ser på frågan om redovisningsjäv. Det finns självklart andra typer av jävssituationer i 
företag och ledningar men dessa kommer vi inte att behandla i denna studie.  

1.6 Definitioner 

FAR - Står för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Vilket är en branschorganisation 
för rådgivare, revisorer samt redovisningskonsulter. 
 
UC - Står för Upplysningscentralen vilket är ett kredit- och affärsupplysningsföretag. 
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Små företag - Ett företag som uppfyller högst ett av dessa tre kriterier: Omsättning över 
3 miljoner kronor, över 1,5 miljon kronor i balansomslutning och tre eller fler anställda.  
 
Kombiuppdrag - Ett uppdrag innefattandes både redovisning och revision på samma 
kund. 
 
Redovisningsjävsregler - Reglemente som förhindrar att personen som biträder ett 
bolag med den löpande bokföringen ej får revidera samma bolag.  
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2. Studiens utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras inledningsvis vår förförståelse för ämnesområdet i syfte att 
belysa hur kvalificerade vi är att utföra denna studie. Detta följt av de “breda” 
metodval studien är underbyggd på vilka är ontologisk ståndpunkt, vetenskapssyn och 
forskningsansats. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vår litteratursökning gick 
till samt den kritik vi vill rikta mot våra källor. 

2.1 Förförståelse  

Som tidigare nämnts är vi, författarna, båda studenter vid Handelshögskolan vid Umeå 
universitet med inriktning redovisning och revision. Detta innebär att vi innehar en 
teoretisk grund för området jävsförhållanden vid revisionsuppdrag som emellertid bör 
klassas som begränsad. Jäv behandlades under kursen Redovisning C samt under ett 
revisionscase med Grant Thornton där jävsförhållanden utgjorde en essentiell del. 
Vidare har vi även kommit i kontakt med området via media. Dock har den kunskap vi 
innehar i dagsläget primärt ackumulerats de senaste två åren, vilket betyder att vi, vid 
studiens början, ej har en omfattande historisk bild av de löpande diskussioner och de 
förändringar av jävsreglerna som tidigare ägt rum. Några djupare kunskaper och 
betydande erfarenheter från arbetslivet beträffande jävsförhållanden vid 
revisionsuppdrag besitter vi heller inte. Vi ämnar däremot påbörja våra karriärer inom 
revisionsbranschen och har ett stort intresse för just den branschen. Observera att vår 
medvetenhet om våra kunskapsbrister motiverar oss att göra ett gediget förarbete och 
utifrån det få den kunskap som krävs för den fortsatta studien.  
 
Vi har båda varit verksamma i en konsultgrupp inom Handelshögskolan i Umeås 
studentförening HHUS. Detta engagemang har främst givit erfarenhet av bokföring, 
men har även inneburit återkommande möten med revisorer på stora revisionsbyråer. 
Följaktligen har vi fått en ytterligare inblick i vad en revisor egentligen gör och problem 
de stöter på i arbetet. Observera att med problem menar vi främst vardagliga problem i 
yrket och inte primärt jävssituationer.  
 
Eftersom vi valt att basera vår studie på djupintervjuer bör tidigare erfarenhet av just 
intervjuer vara av vikt. Tyvärr har vi enbart erfarenhet från kursen Vetenskaplig metod, 
där vi tillämpade en kvantitativ metod baserad på en onlineenkät. Således har vi ingen 
direkt erfarenhet av att intervjua, däremot har vi båda blivit intervjuade ett flertal gånger 
vilket vi anser ger en förståelse för hur en bra intervju skall gå till. Vi anser dock att 
denna kunskap är något bristfällig i sammanhanget vilket kan påverka kvaliteten på 
intervjuerna negativt.  
 
I och med vår begränsade förkunskap krävs det en omfattande litteraturgenomgång för 
att fördjupa oss i området jävsförhållanden vid revisionsuppdrag. 
Litteraturgenomgången syftar även till att ge oss kunskap om kvalitativ metod i och 
med att vi inte har tidigare erfarenhet av denna metod. Detta för att möjliggöra en hög 
kvalitet i den fortsatta studiens moment, framförallt vid Empiri, Analys och Slutsats. 
 
Generellt anser vi att vår förförståelse är god för den fortsatta studien, i synnerhet efter 
den omfattande litteraturgenomgången vi avser göra som komplement till tidigare 
kunskap. Som nämnts i avsnittet 1.1 Ämnesval har ämnets aktualitet och relevans 
bekräftats av verksamma i revisionsbranschen. Ämnet har även återkommande 
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diskuterats av olika intresseorganisationer samt media. Detta har givit oss som forskare 
en förståelse för att det är en fråga av vikt med flera berörda instanser.     

2.2 Ontologisk ståndpunkt 

Som tidigare diskuterat i vår problemformulering och syfte avser vi med denna studie 
presentera ny kunskap och åsikter från olika infallsvinklar angående de befintliga 
jävsreglerna och hur ett slopande av dessa skulle påverka revisionen. Vi är ute efter 
fördjupade kunskaper inom detta område vilket innebär att vi inte är ute efter att 
generalisera våra resultat. För att kunna få en djupgående förståelse ser vi ett behov av 
att se på våra resultat ur ett tolkande perspektiv då vi är intresserade av att förstå 
intervjupersonernas åsikter och de bakomliggande faktorerna. Detta leder oss in på en 
konstruktionistisk verklighetssyn.  
 
En konstruktionistisk verklighetssyn innebär att sociala fenomen och åsikter 
härstammar från processer där sociala aktörer formar den verklighet vi idag ser och 
lever i (Saunders et al., 2009, s. 111). Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 272-273) 
konstrueras uppfattningar och tankemönster genom social interaktion, till exempel på en 
arbetsplats. Av denna anledning har vi valt att utföra studien med utgångspunkt i flera 
olika organisationer för att på så sätt få en bättre bild av verkligheten. Om vi endast 
skulle studera ett antal individer från samma organisation skulle vi troligtvis få en 
alltför snäv bild av verkligheten eftersom dessa individer påverkas av varandra och 
därför sannolikt skulle ha liknande åsikter (Bryman, 2008, s. 37). Motsatsen till 
konstruktionism är objektivism i vilken det finns ett antagande om en bestämd faktisk 
världsbild som vi inte kan påverka (Bryman, 2008, s. 36). I motsats till 
konstruktionismen finner vi då med andra ord kunskap istället för att skapa den själva 
via sociala sammanhang (Schwandt, 2000, s. 197). I en studie där vi utgått från en 
objektivistisk verklighetssyn hade syftet varit att försöka förstå hur verkligheten ser ut 
och inte som i vårt fall, att försöka förstå varför den ser ut som den gör och hur den 
hade påverkats av en förändring (Schwandt, 2000, s. 197; Bryman, 2008, s. 36).  
 
Syftet med denna studie är att analysera uppfattningar och attityder till en nutida debatt, 
nämligen vilka positiva samt negativa aspekter slopandet av jävsreglerna inom revision 
kan medföra. I våra intervjuer med de av oss valda individerna är vi intresserade av att 
studera hur och varför de resonerar kring det aktuella ämnet. Som tidigare diskuterat är 
det viktigt för oss som forskare att förstå de bakomliggande orsakerna till de åsikter 
individerna har för att fullt förstå dem vilket vi kommer lägga stor vikt på (Saunders et 
al., 2009, s. 111-112). Slutligen är vi i denna studie intresserade av individernas 
uppfattning snarare än att göra en generell bedömning av hela marknaden varför en 
konstruktionistisk verklighetssyn lämpar sig.  

2.3 Vetenskapssyn  

I ett allmänt perspektiv är förståelse och tolkning relevant för alla personer i olika 
sammanhang vilket gör det svårt att som individ undvika att tolka sin omgivning och att 
inte sträva efter förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). Detta leder oss till 
vetenskapssynen hermeneutik. Starrin & Svensson (1994 s. 77) menar att “Målet för 
humanvetenskaperna och den hermeneutiska forskningen är att förstå handlingar och 
företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt som är känt omkring 
dem, för att man genom denna kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla 
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sig till andra människor och företeelser i deras unika sammanhang”. Även Alvesson & 
Sköldberg (2008, s. 193) förklarar att en helhetsbild endast går att förstå genom att 
studera de olika delar som bygger upp helheten. Vi avser i enlighet med detta studera 
olika intressenters åsikter för att på sätt försöka förstå hur ett slopande av 
jävsreglementet kommer att påverka dem och deras omgivning. 
 
Den hermeneutiska vetenskapssynen möjliggör för oss att på ett djupare plan studera 
vår problemformulering och tolka resultatet. Att generalisera resultatet till en större 
population blir omöjlig i och med att antalet respondenter är få samt att vi utgår från ett 
tolkande perspektiv. Det vi ser som det intressanta i studien är istället att få tillgång till 
den djupgående kunskapen och den subjektiva innebörden (Bryman, 2008, s. 32).  
 
Vidare är det enligt Saunders et al. (2009, s. 116) att föredra ett tolkande perspektiv vid 
studier inom områdena affärsverksamhet och styrning, detta eftersom att alla situationer 
är unika med olika omständigheter. Slopandet av jävsreglerna vid revisionsuppdrag som 
vi ämnar studera är en unik situation vilken berör just affärsverksamhet och 
verksamhetsstyrningen i företag vilket innebär att vårt val av angreppssätt kan ses som 
naturligt. Dessutom när själva undersökningen består av djupintervjuer, är ett 
tolkningsperspektiv fördelaktigt för att överhuvudtaget kunna dra några slutsatser. 
Ytterligare en fördel med den här typen av angreppssätt är att forskare kan komma fram 
till förvånande resultat (Bryman, 2008, s. 35).  
 
Motsatsen till hermeneutik är positivism, vilken är en vetenskapssyn främst tillämpad 
vid användandet av naturvetenskapliga metoder i syfte att studera den sociala 
verkligheten. Med positivism som utgångspunkt genomförs studien utan värderingar 
och med ett objektivt synsätt där spekulationer utesluts (Bryman, 2008, s. 30). En 
positivistisk vetenskapssyn skulle, för vår studie, därmed innebära att spekulationer i 
den insamlade teorin begränsas. Istället skulle studien bedrivas med ett objektivt 
förhållningssätt där slutsatser tas baserade endast på naturvetenskapliga grunder. Med 
detta anpassas även studien mer för en kvantitativ studie i syfte att kartlägga generella 
åsikter. Ett viktigt karaktärsdrag för positivism är att studien utförs och data insamlas på 
ett värderingsfritt sätt, det vill säga att forskaren, om möjligt, är helt neutral (Saunders et 
al., 2009, s. 114). Då vi i vår studie ska utföra semistrukturerade intervjuer, blir 
värderingsfri positivism problematisk eftersom respondenterna troligen blir influerade 
av de som intervjuar. Dock kan dessa influenser delvis undvikas genom att ha en mer 
strukturerad intervju (Saunders et al., 2009, s. 114).   
 
Sammanfattningsvis kommer vi att subjektivt tolka och analysera de svar våra 
respondenter delar med sig av. Således följer vi den hermeneutiska vetenskapssynen, 
vilken går bäst i linje med vårt syfte. På detta sätt ska vi i slutänden kunna få svar på 
problemformuleringen och klarhet i hur de olika individerna anser att lättade jävsregler 
inom revisionen skulle påverka.  

2.4 Forskningsansats 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär, kan det tänkas vara naturligt att följa den 
klassiska forskningsstrategin. Denna klassiska modell av kvalitativ metod utgår från 
konstruktionism, ett tolkande synsätt samt en induktiv ansats (Bryman, 2008, s. 40). Vår 
studie följer delvis denna strategi men med en fundamental skillnad, vilken är ansatsen. 
Som tidigare presenterat är våra utgångspunkter konstruktionism och det tolkande 
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synsättet hermeneutik. Det som skiljer sig från den klassiska modellen är vårt initiala 
val att använda en deduktiv ansats. Således kommer vi att tolka våra resultat på ett 
subjektivt sätt samtidigt som vi försöker förklara detta med hjälp av befintlig teori.   
 
Induktion handlar huvudsakligen om teorigenerering medan den deduktiva ansatsen är 
prövning av teorier (Bryman, 2008, s. 40). I vår studie om jävsförhållanden skall vi utgå 
från teori när våra intervjufrågor operationaliseras samt försöka förklara det vi finner 
utifrån vår teoretiska referensram. Observera att forskning oftast inte bedrivs strikt efter 
just en utav deduktiv eller induktiv ansats, det vill säga det ena utesluter inte det andra 
bortsett från vetenskaper som matematik och formell logik (Sohlberg & Sohlberg, 2013, 
s. 144). Detta är fallet i vår studie där möjligheten finns att vi upptäcker någonting nytt i 
och med vårt val att tillämpa en kvalitativ metod. Den klart övervägande ansatsen i vår 
studie är deduktiv eftersom studien är uppbyggd på teori samt tidigare forskning.   
 
Problembakgrunden presenterar den välkända teorin Principal-agent problemet, vilken 
tillsammans med Intressentmodellen och Legitimitetsteorin är applicerbara i frågor om 
revision. Dessa omfattande teorier anser vi vara så pass grundliga att det vore 
missgynnande att ignorera dem. Vi menar således att befintlig teori bör kunna förklara 
verkligheten samt, i slutänden, kunna svara på vår problemformulering.  
 
Om vi skulle tillämpa en ren induktiv ansats skulle vi utforska ett fenomen, för att sedan 
utifrån den nyfunna kunskapen utveckla teorier (Saunders et al., 2012, s. 145). Ny 
kunskap är säkerligen revolutionerande och “nyttigt” för framtida forskning. Dock anser 
vi oss inte vara kvalificerade nog att bygga nya teorier inom jävsområdet. Den 
deduktiva ansatsen är därför även motiverad av realistiska skäl. 
 
Efter att empirin insamlats upptäckte vi att vår teoretiska referensram var otillräcklig för 
att förklara det vi studerat till fullo. Som tidigare diskuterat utesluter inte en deduktiv 
ansats en induktiv ansats (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 144). Detta är fallet i denna 
studie då vi underbyggde den med teori och intervjumanualerna baserades på den 
teoretiska referensramen. Sedan kompletterades teorikapitlet med ytterligare teori då 
empirin indikerade att det behövdes. Vidare ansåg vi att vårt val av semistrukturerade 
intervjuer gav en viss öppenhet som har utrymme för det “oupptäckta” varför inslag av 
induktion kan vara fördelaktigt. Slutligen ledde detta till en abduktiv forskningsansats 
vilket vi anser kan tillföra mer i vår studie med bättre möjligheter att besvara 
forskningsfrågorna (se avsnitt 1.3 Problemformulering).     
 
De källor vi sedermera lade till i den teoretiska referensramen som ovan förklarat är den 
del under Legitimitetsteorin (se avsnitt 3.3 Legitimitetsteorin) som behandlar att det för 
revisorer även är viktigt att ha ett personligt professionellt rykte och inte endast för 
revisionsbyråerna (Antle, 1984, s. 18). Den andra delen som lades till var den där 
Bauwhede & Willekens (2004, s. 501) samt Francis et al. (1999, s.31-32) menar att 
större revisionsbyråer, framförallt inom ”Big 4”, har större incitament att förhålla sig 
oberoende gentemot sina kunder då dessa har mer att förlora vid en skandal eller fel i 
revisionen (se avsnitt 3.2 Oberoende). 	  
 
Avslutningsvis vill vi förtydliga för läsaren vilka utgångspunkter denna studie har med 
en figur: 
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Figur	  1.	  Utvecklad	  av	  författarna.	  Sammanfattning	  utgångspunkter. 

2.5 Perspektiv 

Vi har valt att tillämpa ett intressentperspektiv, där några av de stora intressenterna får 
presentera sina synpunkter och förslag. För att förtydliga vad vi egentligen menar med 
intressentperspektiv så bryter vi ned det i mindre beståndsdelar. Intressentperspektiv 
innefattar i vårt fall ett samlat perspektiv från: Forskare med revision som 
huvudområde, verksamma inom revisionsbranschen, redovisningskonsultföretag, 
kreditgivare och småföretag. Med detta perspektiv anser vi att problemformuleringen 
skall kunna besvaras och att uppfylla studiens tidigare nämnda syfte.  

2.6 Val av teori 

Med vår studie avser vi fördjupa oss i vad olika intressenter anser om ett eventuellt 
slopande av befintliga jävsregler vid revision och vad konsekvenserna skulle bli. 
Således har vi grundligt gått igenom potentiell teori att grunda studien på för att sedan 
samla in empiri. Först och främst anser vi att bakomliggande faktorer och incitament till 
att överhuvudtaget ha en revision var väsentligt att belysa, därför valdes principal-agent 
problemet och oberoende som två huvudområden. Detta till nytta för oss som författare 
men även för läsarens förståelse. Vidare anser vi att jävsfrågan till stora delar handlar 
om vem/vilka som berörs av att reglementet för revisionen förändras, varför vi valde att 
presentera redovisningens intressenter. Legitimitetsteorin valde vi också att inkludera i 
vår teori för att exemplifiera hur ett företag kan göra för att uppfattas som legitimt samt 
vilka faktorer som i allmänhet kan påverka legitimiteten. Slutligen beslutade vi att 
inkludera informationsasymmetri i vår teori för att belysa de konsekvenser bristande 
redovisningskvalitet kan medföra och hur denna brist kan motverkas.    
 
Tillsammans är dessa teorier menade att ge en omfattande bild av vad slopade jävsregler 
skulle medföra för respondenter och vilken grupp som gagnas respektive förlorar på 
denna förändring. Med denna teorigrund samt de data våra primärkällor inbringar avser 
vi att besvara vår forskningsfråga.  
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2.7 Litteratursökning 

När vi i början av arbetsprocessen skulle bestämma oss för ett ämne som studien skulle 
kretsa kring använde vi oss av sökmotorn Google för att söka på aktuella ämnen inom 
företagsekonomi och främst inom redovisning och revision. En stor källa till idéer var 
stora företag som på deras respektive hemsidor har tips på uppsatsämnen de anser vara 
intressanta och tidsenliga för deras bransch. Framförallt använde vi de fem största 
revisionsbyråerna som källor för denna sökning: KPMG, EY, PwC, Deloitte och Grant 
Thornton.  
 
Vid sökandet av information till problembakgrunden var vi främst i behov av nutida 
debattartiklar, informationssidor samt lagtexter. Dessa sökte vi främst genom 
sökmotorn Google samt Zeteo som är en av Umeå universitets juridiska databaser. I 
Google använde vi framförallt sökord som innehöll “FAR”, “Redovisningsjäv”, “Jäv” 
samt “Analysmodell”. I Zeteo användes främst lagnamn och propositioner som sökord, 
till exempel “Revisorslagen”, “Revisionslagen” samt “Prop. 2005/06:97”, 
Propositionernas namn fann vi genom att de var refererade i de artiklar vi fann om 
ämnet.  
 
För att underbygga denna studies metodval sökte vi på litteratur och vetenskapliga 
artiklar främst genom Umeå universitetsbiblioteks allmänna söktjänst. De sökord vi 
använde var kombinationer eller enskilda ord bestående av: “Kvalitativ”, “Metod”, 
“Qualitative method”, “Hermeneutik”, “Research” och “Method”. Här var vi främst ute 
efter grundläggande böcker som förklarade vetenskapliga utgångspunkter samt 
praktiska metoder. De flesta av de böcker vi fann var begränsade till ett område vilket 
resulterade i att vi använde ett stort antal böcker. 
 
Vid sökning av relevanta vetenskapliga artiklar som var avsedda att utgöra vår 
teoretiska referensram användes Umeå universitetsbiblioteks allmänna söktjänst. De 
sökord som användes var både enskilda nyckelord samt kombinationer av flera sådana. 
Funktionen avancerad sökning var ett användbart verktyg för att kombinera flera 
nyckelord. Bland annat begränsade vi sökningen till “peer reviewed”, språken engelska 
och svenska, vetenskapliga artiklar och emellanåt årtal.  
 
De sökord som användes var: 
 
Auditor 
Independence 
Information asymmetry 
Principal-agent 
Stakeholder Theory 
Audit 
Financial crisis 
Quality 
Legitimacy theory 
Accounting 
Ethics 
Bias 
Revisor 
Oberoende 
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Informationsasymmetri 
Intressentmodellen 
Revision 
Legitimitet 
Jäv 
Redovisning 
 
Vi upplevde att de engelska sökorden gav ett mycket större utbud och i många fall 
högre kvalitet. Således valde vi att främst använda oss av källorna vi fann med dessa. 
Engelska är också det språk som forskningsrapporter huvudsakligen upprättas på vilket 
kan förklara tillgången på kvalitativt material. Vi anser att dessa sökord gav oss en god 
träffsäkerhet för att hitta artiklar av vikt för vår studie. 

2.8 Källkritik 

När andra forskares studier samt litteratur används bör ett kritiskt förhållningssätt till 
dessa tillämpas för att studien skall anses vara pålitlig. Ejvegård (1996, s. 17) menar att 
saklighet är viktigt vid vetenskapliga arbeten, vilket betyder att de uppgifter som 
presenteras skall vara sanningsenliga och riktiga. I vår studie har vi använt oss av 
primär- och sekundärkällor. Våra primärkällor utgjordes av intervjurespondenter och 
sekundärkällor av vetenskapliga artiklar samt litteratur. Det förstnämnda är således det 
material vi samlar in själva i vår studie medan det andra utgörs av vad tidigare forskare 
publicerat. 

2.8.1 Primärkällor   
	  
Då våra primärkällor utgjordes av de respondenter vi intervjuade är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till de data det inbringar. Det kan till exempel föreligga motiv 
för att respondenterna svarade utifrån deras respektive arbetsgivares syn på frågan, 
istället för att svara utifrån deras egen åsikt. Vi menar därför att denna potentiella 
skevhet är en riskfaktor för den empiri vi insamlat och kanske inte speglar hur 
verkligheten ser ut.   
   
Vidare kan jävsförhållanden i sig uppfattas som ett etiskt laddat ämne med risk för att 
intervjupersonerna valde att hålla tillbaka sina känslor för att ej riskera att säga 
någonting “olämpligt”. För att motverka sådana skevheter valde vi att respondenterna 
skulle förbli anonyma med deras yttranden och förhoppningsvis känna sig bekväma 
med situationen. Dock kan detta ge sämre trovärdighet externt sett eftersom samtliga 
primärkällor behandlas konfidentiellt. 
 
Överlag hade våra primärkällor en hög kunskapsnivå för vårt forskningsområde och gav 
således intressanta synpunkter. Kunskapsnivåerna om jävsförhållanden och reglementet 
för det varierade mellan respondenterna. Detta kändes dock rimligt med tanke på att 
respondenterna hade olika yrken och således olika relationer till revision. Vår studie 
avser även att se vad olika relevanta personer tycker om jävsregler och ett eventuellt 
slopande av dessa varför respondenter som skilde sig åt var att föredra. Vidare besatt 
samtliga av de intervjuade personerna färsk kunskap då alla var verksamma i deras 
yrken vid intervjutillfällena. De hade också flera års erfarenhet av deras branscher och 
har således följt utvecklingen som skett i revisonen och dess reglemente under en längre 
tid.     
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Slutligen upplevde vi att alla respondenter svarade ärligt och stod för alla yttranden som 
framfördes. Med det vill vi poängtera att våra primärkällor var av hög kvalitet och gav 
således ett bra underlag för den fortsatta studien. 

2.8.2 Sekundärkällor 
	  
De sekundärkällor vi använt har bestått av en avhandling, vetenskapliga artiklar, lagtext, 
hemsidor, media och litteratur. Nackdelen med sekundärdata är att den är svår att 
anpassa helt efter en forskares problemformulering (Jacobsen, 2002, s. 153). Vi anser 
att de källor vi använt har varit relevanta men att samtliga ej har varit ”nischade” för 
just vår problemformulering, och av naturliga skäl känns detta orealistiskt. 
 
Vid litteratursökningen användes främst Umeå universitetsbibliotek och dess söktjänst. 
Biblioteket gav en stor tillgång till olika slag av litteratur medan söktjänsten gav 
tillgång till flera välrenommerade databaser och vetenskapliga artiklar. Överlag anser vi 
att vår tillgång till information för vårt forskningsområde har varit stor. Med det menar 
vi att tillgången på information gällande vårt ämne inte har begränsat oss, det beror 
snarare på vår korta tidsram. 
 
Vi har i största möjliga utsträckning valt att genomgående uppsöka och referera till 
förstahandskällan. Med det menar vi att vi undvikit att referera till så kallade 
andrahandsreferenser. Om vi istället valt att referera till andrahandskällan skulle risken 
föreligga att denne misstolkat förstahandskällan vilket skulle resultera i att vår referens 
var direkt felaktig. Observera dock att oavsett om en referering är till en 
förstahandskälla eller en andrahandskälla görs en tolkning av oss som författare av vad 
som är skrivet.  
 
Vid uppsökning av de vetenskapliga artiklar vår teoretiska referensram är uppbyggd på 
användes främst databasen Business Source Premier vilket var möjligt via Umeå 
universitetsbiblioteks söktjänst. Huvudsakligen användes funktionen ”peer-reviewed” 
vid sökandet av vetenskapliga artiklar, detta för att vi avsåg att referera till artiklar som 
genomgått en granskning vilket ökar tillförlitligheten för källan. Observera att även fast 
en uppsökt artikel var ”peer-reviewed” förhöll vi oss kritiska till dess innehåll.    
 
Vår teoretiska referensram består av kända teorier inom ekonomiområdet som används 
frekvent i dagens forskning även om de är av det äldre slaget. Principal-agent 
problemet, legitimitetsteorin, informationsasymmetri, intressentmodellen samt 
oberoende är de huvudområden vi presenterat. Artiklarna The impossibility of Auditor 
Independence och Is it time for auditor independence yet? är två källor vi refererat till 
vilka är skrivna av Max H. Bazerman som är professor i företagsekonomi vid Harvard 
University. Bazerman är känd i dessa kretsar och har bidragit med flera böcker och 
många vetenskapliga artiklar, där flera handlar om just revision och oberoende. En i 
detta område omtalad forskare som Bazerman är självklart en god källa. Dock bör det 
uppmärksammas att om källan använts återkommande i vår studie och i större 
utsträckning än andra källor föreligger en risk av skevhet. Men vi anser att vi har 
tillräckligt många källor för att en av dessa inte ska kunna påverka i någon större 
utsträckning. 
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Vi vill rikta kritik mot källan An Analysis of the Principal-Agent Problem vilken är från 
år 1983 och kan tänkas vara föråldrad. Dock är principal-agent problemet en sådan 
utbredd teori att även de äldre källorna är relevanta, i synnerhet om de kompletteras 
med yngre källor. Resterande vetenskapliga artiklar är i huvudsak från 2000-talet med 
undantag för vissa från 90-talet. Då vår studie primärt handlar om det svenska 
jävsreglementet bör det belysas att flera av våra källor hör till den internationella 
kategorin och således anpassade efter reglementet som studien handlar om. Dock är 
diskussioner om revision relaterat till oberoende och jävsregler en global fråga eftersom 
det indirekt berör alla.  
 
Då vi gjort metodval har vi använt oss av tryckta böcker. Bland annat har vi valt att 
referera till dessa fem böcker: Research Methods for Business Students, Handbook of 
qualitative research, Vad, hur och varför?, Kunskapens former: Vetenskapsteori och 
forskningsmetod och Samhällsvetenskapliga metoder. Den bok som utmärker sig är 
Handbook of qualitative research vilken i forskningssammanhang klassas som ”bibeln” 
inom kvalitativ metod. Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) och Vetenskaplig 
metod (1996) aktualitet kan ifrågasättas eftersom metoder för forskning med stor 
sannolikhet utvecklats de senaste 20 åren. De metodböcker vi använt oss av har väglett 
oss vid studiens gång och motiverat våra val av metoder. Sammantaget ser vi våra 
metodkällor som en stark grund för vår studies utformande då utgångspunkten primärt 
är i de yngre och kända källorna och de äldre används som komplement. 
Uppsatsmanualens råd för metodkällor har varit till viss hjälp vid sökandet av 
metodkällor.   
 
Vi vill rikta kritik mot källorna från FAR och UC som främst användes i vårt inledande 
kapitel, närmare bestämt i vår problembakgrund. Dessa organisationer är 
branschorganisationer och inte forskningsförankrade i samma utsträckning som 
vetenskapliga artiklar. Men dessa källor används mer som ett komplement till 
resterande källor och belyser bakgrunden till vår problemformulering vilken är en fråga 
för forskning. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel avser vi att presenterna tidigare studier och teorier som är relevanta för 
vår studies syfte. Detta är menat att ligga till grund för att samla in empiri och sedan 
förklara empirin. De presenterade teorierna är relaterade till revision och då även till 
jävsregler. Kapitlet inleds med att presentera bredare teorier för att sedan presentera 
mer specifika studier. Avslutningsvis uppvisas en sammanfattning av kapitlet där 
teorierna kopplas till varandra med en modell. De teorier som kommer att presenteras 
är: Principal-agent problemet, Oberoende, Informationsasymmetri, Legitimitetsteorin 
och Intressentmodellen. 

3.1 Principal-agent problemet  

Redan 1776 skrev ekonomen Adam Smith om incitament inom lönesättning mellan 
bönder och deras arbetare. Han menade att arbetarna vill ha så mycket i lön som 
möjligt medan bönderna vill ge så lite som möjligt, vilket innebär att de två individerna 
i företaget inte har samma intresse och därför innehar olika incitament för arbetet 
(Smith, 1776, s. 66). 
 
När en ägare av ett företag inte har kompetens nog att utföra arbetet själv kommer 
ägaren att kontraktera en person som har tillräcklig kompetens för att driva 
organisationen i hans ställe. I detta fall kan det tänkas vara en ägare som kontrakterar en 
agent för att utföra en tjänst. I denna konstellation kan det då uppstå ett problem. 
Principal-agent problemet som teori behandlar främst två stora områden, 
informationsasymmetri och agentproblemet (Laffont & Martimont, 2002, s. 148-149). 
Dessa kommer att diskuteras och kopplas till vårt problemområde, jävsförhållanden i 
revision. 
 
Om principalen av ett företag delegerar ansvar till en agent innebär detta att principalen 
avsäger sig en del av insynen i företaget och beslutstagande om verksamheten (Laffont 
& Martimont, 2002, s. 144-145). Här talas det om en ”trade-off”, principalen slipper 
utföra arbete i företaget men förlorar insyn och makt. Det enda sätt som principalen nu 
kan kontrollera vad som försiggår i företaget är i praktiken de officiella dokument som 
finns, till exempel årsredovisningen samt det agenten väljer att kommunicera med 
principalen, vad som kan uppstå då är informationsasymmetri (Laffont & Martimont, 
2002, s. 144-145). Detta innebär att agenten kan välja att undanhålla information från 
principalen i syfte att maximera sin egen nytta som till exempel högre lön eller andra 
förmåner.  
 
En annan källa till informationsasymmetri kan vara rent missförstånd, principalen 
kontrakterar agenten för att denne har kompetens som principalen inte besitter. Denna 
skillnad i kompetens mellan de båda inblandade kan då resultera i att viss information 
som kommuniceras inte kommer fram på rätt sätt (Dewatripont & Triole, 2005, s. 
1219). 
 
När principalen delegerar ansvar till agenten innebär det att agenten kommer att ta 
beslut å principalens vägnar, detta kan innebära situationer där agenten tar beslut som 
inte går i linje med vad principalen vill. Detta kallas för moralisk risk, agentens beslut 
ligger i konflikt med det beslut principalen skulle ha tagit (Laffont & Martimont, 2002, 
s. 146). För att undvika denna risk finns möjligheten att försöka skapa detaljreglerande 
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kontrakt som begränsar agentens handlingsmönster, detta är dock inte vanligtvis målet 
med att anlita en agent då principalen är ute efter kompetens och inte ett mekaniskt 
handlingsmönster (Bergström & Samuelsson, 2001, s. 26-27). Om ett komplett 
detaljerat kontrakt inte eftersöks, vilket i praktiken är en omöjlighet, finns det 
framförallt två vägar för principalen att gå: Tillhandahållande av adekvata incitament 
till exempel kompensation alternativt att lägga ned resurser på övervakning (Bergström 
& Samuelsson, 2001, s. 27). Vad principalen ska försöka uppnå, förutsatt att denne 
agerar rationellt, är pareto-optimalitet, vilket innebär att principalen och agenten 
eftersträvar att uppnå en högre nytta för sig själv utan att minska nyttan för den andre 
(Adams, 1994, s. 8). 
 
En extern revision är en sådan typ av övervakning som företag kan använda för att 
säkerställa att företaget sköts lagenligt samt att minimera informationsasymmetrier och 
den moraliska risken så som Figur 2 visar. Revisionen ger en trygghet till ägarna 
(Principalen) om att informationen stämmer samt att verksamheten sköts på det sätt som 
är kontrakterat mellan principal och agent (Eilifsen et al., 2014, s. 6). För att revisionen 
ska vara sanningsenlig och av kvalitet krävs att den utförs av en oberoende och utbildad 
revisor, vilket innebär att revisorn inte har någon annan anknytning till den avsedda 
organisationen än att personen gör själva revisionen (SFS 1999:1079). 
 
Denna teori är viktig för vår studie då de lagar som reglerar revisionen diskuteras och 
där vissa förespråkar att de bör ändras, vilket i sin tur skulle kunna påverka dessa 
informationsasymmetrier och den moraliska risken. Vi kommer att använda denna teori 
för att förstå hur de olika intressenterna uppfattar revisionens nytta idag samt hur de tror 
att den kommer påverkas om reglerna skulle ändras. Det är inte säkert att denna 
ursprungliga bakgrund till revisionen, kontrollen mellan principal och agent, är relevant 
för de berörda intressenterna, eftersom litteraturen föreslår att efterfrågan på revision 
ökar med komplexiteten och storleken hos ett företag (Abdel-Khalid, 1993, s. 49). Detta 
eftersom slopandet av redovisningsjävsreglerna enbart gäller mindre företag (se avsnitt 
1.2 Problembakgrund). 
   
Ytterligare ett användningsområde för revisionen är den som litteraturen menar att 
främst små företag har nytta av, då dessa vanligtvis inte har en lika omfattande 
ekonomiavdelning, vilket är den interna kontrollen (Collis, 2004, s. 96-97). Denna 
interna kontroll behövs för att kontrollera informationen i syfte att undanröja risken för 
informationsasymmetrier internt i företaget. Denna aspekt är viktig att diskutera i vår 
studie eftersom beslutet om slopat jävsreglemente gäller för små bolag och att detta 
skulle kunna ge ytterligare förklaring och underlag till våra kommande observationer.  
 
På nästkommande sida presenteras en förtydligande bild av Principal-agent problemet 
och revisorns relation till detta. 
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Figur	  2.	  Principal-‐agent	  och	  revisor.	  (Eilifsen,	  2004,	  s.	  7)	  

3.1.1 Informationsasymmetri 

Principal-agent problemet som behandlades tidigare i detta kapitel beskrev att det kan 
råda informationsasymmetrier på grund av vad agenten väljer att kommunicera med 
principalen. En annan källa till denna asymmetri kan bero på kompetensskillnader. Vi 
ser här en koppling till intressentmodellen (se avsnitt 3.5 Intressentmodellen) där det 
säkerligen råder informationsasymmetri mellan olika intressenter på grund av de två 
beskrivna orsakerna. Jävsregler vid revisionsuppdrag är ett invecklat reglemente där 
intressenter med säkerhet besitter olika kunskaper. Då vi i denna studie vill fördjupa oss 
i vilka konsekvenser slopade jävsregler skulle medföra kan det tänkas att respondenter 
delvis styr sina svar utifrån den kunskap de har. 
 
Flera studier har visat att det till exempel uppstår informationsasymmetrier mellan 
låntagare och långivare, investerare samt generellt på kapitalmarknaden. Med andra ord 
råder det informationsasymmetrier mer eller mindre överallt i företagsvärlden. I vår 
studie menar vi att våra respondenter svarar utifrån den kompetens de besitter samt 
informationen de faktiskt har tillgång till. Vidare är förmodligen inte jävsförhållanden 
vid revisionsuppdrag en fråga som gemene man reflekterar kring, således kan det tänkas 
krävas en del förkunskap för att överhuvudtaget uttala sig om det. 
 
Det huvudsakliga syftet med revision är som tidigare nämnts att externa intressenter ska 
få riktig information om företags finansiella ställning. Hakim & Omri (2008, s. 6) 
menar att det föreligger informationsasymmetrier på kapitalmarknaden och att dessa 
skillnader kan, till viss del, reduceras med revision. Det har bland annat visat sig att 
“bid-ask spreads” på aktiemarknaden delvis beror på just informationsasymmetri 
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(Hakim & Omri, 2008, s. 6). Vidare har en studie av Clinch et al. (2012, s. 762) visat att 
revisionskvalitet är viktigt för marknaden och att det minskar de 
informationsasymmetrier som föreligger för investerare. Ovanstående rådande 
informationsasymmetri motiverar företagsledningar att anlita en revisor för att attestera 
att de gör ett bra arbete samt för kapitalanskaffning (Moore & Ronen, 1990, s. 240). De 
bästa ledningsgrupperna för företag är de som avser att eliminera 
informationsasymmetrier vilket kan möjliggöras med en ”perfekt” revision (Moore & 
Ronen, 1990, s. 240). De som missgynnas av att informationsasymmetri existerar är i 
slutänden ledningen, ägarna och investerare, varför en tillförlitlig bekräftelse (i detta fall 
ett reviderat bokslut) är att föredra (Moore & Ronen, 1990, s. 241). 
 
Som tidigare presenterat kan brister i revisorns oberoende leda till sämre 
redovisningskvalitet, vilket då i sin tur skulle kunna leda till ökad 
informationsasymmetri. Dessa skillnader är kritiska för flera aktörer där en så kallad 
”perfekt” revision delvis skulle kunna reducera dessa asymmetrier. 
Informationsasymmetri är viktigt att belysa eftersom jävsreglerna har ett 
oberoendesyfte, vilka i sin tur kan påverka revisionskvaliteten och informationen på 
marknaden.  

3.2 Oberoende 

Som tidigare belyst i både problembakgrunden samt i detta kapitel är oberoende en 
grundpelare i revisionen. Vi har även i vår problembakgrund presenterat 
regeringsavslaget av slopade jävsregler vid revisionsuppdrag, vilket motiverades med 
att det skulle utgöra ett oberoendehot. Enligt svensk lag får revisorn ej ha en beroende 
ställning till företaget som revideras, vilket innebär att revisorn skall vara oberoende. 
Med ovanstående grund anser vi att det är viktigt för vår studie att diskutera oberoende 
närmare och avser därför att ägna detta avsnitt åt just det. 
 
Revisionens värde bygger i huvudsak på att den som granskar bolaget är oberoende och 
utan detta kan revisionens funktion ifrågasättas (Svanström, 2008, s. 9). Detta styrker 
även Doralt et al. (2012, s. 90-91) som menar att hörnstenen i revisionen är oberoende 
för att få tillit. En tänkbar effekt av att revisorn inte agerar oberoende kan vara att 
redovisningskvaliteten försämras, vilket i sin tur leder till att redovisningens intressenter 
(se intressentmodellen) får felaktig information och blir vilseledda (Svanström, 2008, s. 
75). Detta understryker att oberoende är en viktig del i revisionen, där forskare inom 
området belyser detta som en grundpelare för revisionens värde. Bazerman et al. (1997, 
s. 90) menar att så kallade ”audit failures” inte nödvändigtvis orsakas av några speciella 
förhållanden, det är snarare naturliga utfall av relationen mellan revisorn och klienten. 
Eftersom jävssituationer vid revisionsuppdrag är förankrade i relationer mellan revisorn 
och en annan part ser vi att det är hänförligt till vår studie. Vidare menar Bazerman et 
al. (1997, s. 90) att med dagens system så är det fullkomligt omöjligt för revisorer att 
förhålla sig objektiva, därför är så kallade ”audit failures” oundvikliga. Observera att 
denna forskning är av internationell karaktär och inte inriktad på det svenska 
reglementet. Men vi anser att oberoende är ett så utbrett begrepp att det går att föras till 
Sverige och då även till vår studie. Oberoende är även ett problem i andra områden än 
just revision. Flera studier har till exempel visat att de beslut läkare, domare och lärare 
tar påverkas av deras respektive egenintresse, vilket indikerar att de inte förhåller sig 
objektiva (Bazerman et al., 1997, s. 90). Dock hör revisionsyrket till kategorin där det är 
extra känsligt vid jävssituationer och felaktigheter (Bazerman et al., 1997, s. 90). 
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En viktig aspekt är det faktum att företaget som revisorn utför själva revisionen på är en 
klient, detta betyder att revisionsbyrån är beroende av klienten i form av den finansiella 
ersättning tjänsten inbringar (Bazerman et al., 1997, s. 91). Huruvida revisorn ska få ha 
kvar uppdraget eller ej ligger självklart också i klientens händer (Bazerman et al., 1997, 
s. 91). Dessa två förhållanden kan således vara problematiska för revisorns oberoende.  
 
I en annan studie menar författarna att revisorn skall vara oberoende för att inte verka 
partiskt vid revisionen, men att skapa ett sådant system har varit svårt. De argumenterar 
för att revisionsbyråer enbart ska få erbjuda revisionstjänster, ha krav på 
revisorsrotation och att revisorer ej ska kunna ta anställning hos en kund som de 
reviderar ett antal år framöver (Bazerman & Moore, 2011, s. 310). Många har 
uppfattningen om att revisorer som har bristande oberoende till klienter har orsakat 
konkurser, arbetslöshet och äventyrat förtroendet för finansmarknaden (Bazerman & 
Moore, 2011, s. 310). Ett känt exempel som tas upp är Enronskandalen. Författarna 
menar att deras föreslagna regeländring skulle återföra revisionsfunktionens integritet 
(Bazerman & Moore, 2011, s. 310).  
 
Diskussioner om revisorns oberoende har lagt stor vikt på tjänsterna (inte bara revision) 
revisionsbyråerna erbjuder, men Cote (2002, s. 68) argumenterar för att dessa debatter 
snarare borde handla om klienters betydelse för byråerna. Om en situation uppstår där 
revisorn och klienten är oense kan deras relation påverkas negativt (Cote, 2002, s. 68). 
Som tidigare nämnts är revisionsbyråerna beroende av sina klienter i form av den 
finansiella ersättning de erhåller för tjänsten. Företag kan exempelvis hota med att gå 
till en annan revisionsbyrå om respektives intresse skiljer sig åt. Påtryckningar av detta 
slag kan bli kritiska om klienten, i förhållande till resterande klienter, är större och 
således viktig för byråns lönsamhet (Cote, 2002, s. 68). Nivån på påtryckningarna är 
således relaterat till beroende, där en oberoende revisor borde minska i vilken 
utsträckning klienten kan påverka revisionen.     
 
Vidare menar Francis et al. (1999, s. 31-32) att större revisionsbyråer och då främst 
”Big 4” har större incitament än mindre byråer att förhålla sig oberoende då dessa har 
mer att förlora vid en stor skandal eller vid fel i revisioner. Detta är även något som 
Bauwhede & Willekens (2004, s. 501) styrker i sin artikel om revisionsmarknaden i 
Belgien. 
 
Sammantaget ses oberoende som en viktig förutsättning för att revisionen ska uppfylla 
den funktion som den är ämnad att göra. Extremfallet, att revisorn är helt oberoende, 
blir dock omöjlig i praktiken eftersom revisorn och klienten alltid har någon sorts 
relation. Bazerman et al. (1997, s. 94) menar att både klienten och revisorn är vinnare 
vid jävssituationer där revisorn har ett egenintresse, men ett bokslut är huvudsakligen 
till för externa intressenter. Vidare menar Bazerman et al. (1997, s. 94) att 
oberoendeproblemet kvarstår med en moralisk och ärlig revisor, vilket betyder att även 
fast de försöker förhålla sig objektiva kommer de i slutänden ta beslut å klientens 
vägnar. Slutligen föreslår Bazerman et al. (1997, s. 90) att de system och regler som 
existerar för relationer mellan revisorer och klienter bör ses över för att hantera 
problemet.  
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3.3 Legitimitetsteori 

Ett företags legitimitet kommer från att samhället och intressenter anser att det avsedda 
företaget sköter sina affärer och sin verksamhet som samhället förväntar sig att de ska 
göra, till exempel i enlighet med sociala normer eller miljömässigt ansvarstagande (Lim 
et al., 2010, s. 4). Legitimitetsteorin föreslår att företag försöker få denna legitima 
stämpel från samhället genom att implementera åtgärder och påverka sina 
affärsstrategier med sådant som styrker dessa punkter, till exempel genom CSR eller 
ekonomiskt ansvarstagande (Lim et al., 2010, s. 4). Att företaget anses vara legitimt ur 
samhällets synpunkt är speciellt viktigt vid rekrytering och kapitalanskaffning 
(Zimmerman & Zeits, 2002, s. 414).  
 
Lim et al. (2010, s. 5-6) menar att det finns tre typer av företagslegitimitet: Pragmatisk 
legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. Pragmatisk legitimitet innebär 
att en individ eller företag söker legitimitet hos de som har en direkt inverkan på 
företaget, till exempel regulatorer eller investerare (Mobus, 2005, s. 496-497). Detta kan 
ta uttryck i att i sin affärsstrategi införa en strängare intern finansiell kontroll via en 
revision. Om ett företag har moralisk legitimitet eller inte handlar om huruvida 
allmänheten anser att företagets verksamhet bedrivs på rätt sätt ur ett moraliskt 
perspektiv. Barnarbete och oskäliga löner kan därför påverka ett företags moraliska 
legitimitet antingen negativt om företaget inte sköter detta på ett godtagbart sätt eller 
positivt om det sköts på ett godtagbart sätt (Mobus, 2005, s. 497). Den sista typen av 
legitimitet är den kognitiva legitimiteten; denna typ av legitimitet påverkas av hur 
samhället och individer ser på ett företag på ett passivt sätt, om de vet mycket om ett 
företag finns det mindre osäkerhet och därför en större trygghet. För att påverka detta 
handlar det om att visa upp sin verksamhet och vara öppen med vad som försiggår och 
hur verksamheten drivs (Pollack & Rutherford, 2012, s. 922).  
 
Den kognitiva legitimiteten byggs upp under tiden genom de regler och rutiner som 
finns i samhället såsom reglemente, lagar och praxis (Scherer et al., 2013, s. 262-263). 
Denna legitimitet kan påverkas negativt genom att dessa rutiner och lagar ifrågasätts 
eller att det inträffar kriser, skandaler eller att offentliga rutiner förändras (Scherer et al., 
2013, s. 262-263). För att återställa denna legitimitet kan företag införa nya rutiner eller 
återinföra gamla rutiner som bättre stämmer överens med vad samhället förväntar sig av 
företaget eller branschen (Scherer et al., 2013, s. 262-263). Detta är intressant för vår 
studie då revisionen är uppbyggt av lagar och praxis som vid en förändring skulle kunna 
påverka den kognitiva legitimiteten.  
 
Vidare är legitimitetsteorin applicerbar på vårt problem eftersom det kan finnas stor 
anledning att ha en oberoende revisor även om redovisningsjävet skulle slopas. Den 
pragmatiska legitimiteten påverkar främst investerare vilka är en viktig del i framförallt 
små företag eftersom dessa kan vara beroende av att externt kapital investeras i 
verksamheten (Pollack et al., 2012 s. 932). 
 
Efter finanskriserna de senaste åren har förtroendet för affärsverksamhet generellt 
försvagats och framförallt när det gäller bankers agerande på marknaden och även då 
den moraliska legitimiteten (Earle, 2009, s.788-789). Revisionen är en kvalitetsstämpel 
på organisationers finansiella och operationella verksamhet (FAR, 2014). Slopandet av 
redovisningsjävet skulle innebära en mindre kostnad för företagare men samtidigt, som 
vi tidigare diskuterat, riskerar de att försämra sin legitimitet som företag på grund av att 
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en kvalitetsstämpel kan påverkas eller till och med försvinna (Regeringen, 2012, s. 43-
45).  
 
Antle (1984, s. 18) menar i sin artikel om oberoende att det även är viktigt för 
revisorerna att själva ha ett gott professionellt rykte, om denne inte har det kan det 
innebära att dennes klienter avsäger sig tjänsten och går till någon annan revisor istället. 
Detta är viktigt att belysa då denna ändring av jävsreglerna även kan tänkas påverka 
revisorsyrket och inte bara intressenterna till revision.  

3.4 Intressentmodellen 

Revisorn är länken emellan kunden och dess intressenter, där revisionen klassas som en 
väletablerad kvalitetsstämpel mot tredje part (FAR, 2014). Med tredje part menas 
externa intressenter varför vi väljer att inkludera intressentmodellen i vår teoretiska 
referensram. Revisorn skall vara till lags för flera olika parter, bland annat ägare och 
externa intressenter men även ledningen (Öhman et al., 2011, s. 477). Detta kan vara 
förklaringen till att vissa revisorer ser sig själva som övervakare å externa intressenters 
vägnar medan andra ser sig som klienternas ”advokat” (Öhman et al., 2011, s. 477). 
Eftersom lättade jävsregler har en direkt koppling till revisionen samt till redovisningen 
är det viktigt att belysa vilka som intresserar sig för ett företags redovisning. Förändrade 
jävsregler skulle möjligtvis kunna förändra redovisningen och följaktligen 
intressenternas förhållningssätt till den. Som vi presenterat i problembakgrunden 
uppmanade UC att företag borde behålla revisorn oavsett om revisionsplikten slopades 
för att uppvisa en rättvis och riktig bild av företaget (UC, 2013). Om slopandet av 
jävsreglerna vid revisionsuppdrag äventyrar den rättvisa och riktiga bilden av företags 
redovisning kan det tänkas ha omfattande konsekvenser. Som framgår av vår 
problembakgrund, menar regeringen att den föreslagna regelförändringen skulle riskera 
revisorns oberoende vilket skulle leda till minskat förtroende för redovisningen 
(Regeringen, 2012, s. 45). Frågan är då vilka de syftar på som ska ha förtroende för 
redovisningen? För att förklara det närmare har vi valt att presentera intressentmodellen 
och dess komponenter i denna studie. 
 
En självklarhet är att företag har intressenter och att deras framgång till stor del baseras 
på dessa intressenter. Det relevanta är egentligen att identifiera vilka intressenterna är 
och hur företag ska hålla dem tillfredsställda. Dessa intressenters moral och etik är en 
viktig och inflytelserik aspekt inom intressentmodellen (Phillips, 2003, s. 3). Den 
traditionella intressentmodellen sätter själva företaget/organisationen i centrum och har 
sedan kopplingar till olika intressenter. Vidare kan företaget påverka intressenterna och 
vice versa. Denna modell är inte anpassad efter något specifikt företag eller bransch och 
bör därför ses som den generella modell den faktiskt är (Phillips, 2003, s. 126). 
 
Ett positivt utbyte mellan organisationen och intressenterna är en grundförutsättning för 
fortsatt stöd från intressenternas sida (Greve, 2003, s. 14). Intressenters upplevda nytta 
spelar således en central roll för organisationers fortsatta existens samt lönsamhet. Det 
är ledningens uppgift att hålla intressenterna nöjda och säkerställa deras tillfredsställelse 
med utbytet, vilken är en ständig balansgång (Greve, 2003, s. 14).  
 
Phillips (2003, s. 131-132) menar att en viktig aspekt att belysa är de beslut ledningen 
måste ta angående hur de olika intressenterna ska prioriteras. Olika intressenter har med 
stor sannolikhet varierande grader av behov och krav, det faller sig också naturligt att de 
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intressenter med mest inflytande även får högst prioritet av ledningen (Phillips, 2003, s. 
131-132). 
 
Intressenter vill självklart att företag är lönsamma och skapar värde, men de flesta vill 
även veta hur detta värde skapas (Phillips, 2003, s. 159). Detta är därför överförbart till 
vår studie då revisionen skulle kunna visa om ett företag arbetar lagenligt och etiskt. 
 
Överlag är den externa redovisningen till för att informera intressenter, främst externa 
sådana, om företagets ekonomiska ställning (Smith, 2006, s. 17). Av dessa intressenter 
utmärker sig en grupp vilken är ägarna. Deras ersättning är ej kontraktsbunden utan 
består snarare av det överskott sedan övriga intressenter fått sin respektive del (Smith, 
2006, s. 17). Företagets storlek på denna residual framgår av den externa redovisningen 
och är särskilt viktig för ägarna (Smith, 2006, s. 17).  
 
I den allmänna intressentmodellen består övriga intressenter med ett direkt intresse av 
företaget av långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda samt stat och 
kommun (Smith, 2006, s. 17). Den naturliga frågan är hur redovisningen skall vara 
utformad för att samtliga intressenter har den information som respektive intressent 
värdesätter (Smith, 2006, s. 17). Dock är ofta fallet att intressenters behov skiljer sig 
sinsemellan vilket gör det svårt att tillgodose allas behov (Smith, 2006, s. 17).  
 
För att förtydliga beskrivs de olika intressentgrupperna närmare nedan: 
 
För ägare är den externa redovisningen till hjälp i beslutsprocessen om aktier bör köpas, 
säljas eller behållas i bolaget (Smith, 2006, s. 18-20). Detta gäller främst aktieägare i 
publika bolag, det vill säga börsnoterade företag (Smith, 2006, s. 18-20). Investerare 
använder sig ofta av kalkyler och värderingar som innefattar historisk data som tas från 
just redovisningen (Smith, 2006, s. 18-20). Redovisningen är således viktig för att 
förutspå framtiden och kapitaltillväxten. Redovisningen ligger även till grund för beslut 
om styrelsen ska behållas eller ej samt bedömning av företagsledningens allmänna 
skötsel av bolaget (Smith, 2006, s. 18-20). Om ett företag däremot är ägarlett, vilket 
många företag är, blir inte redovisningen av samma intresse (Smith, 2006, s. 18-20). 
Frågan huruvida företagsledningen sköter företaget på ett godtagbart sätt utan att 
oegentligheter begåtts kan till viss del granskas med redovisningen, denna granskning 
görs även på stämmans uppdrag av en revisor (Smith, 2006, s. 18-20).  
  
Eftersom revisorer skall ge information till aktieägarna så kan konsekvenserna av en 
bristfällig revision inte enbart vara att aktieägarna förlorar pengar, men även att de kan 
tappa förtroendet för hela kapitalmarknaden (Bazerman et al., 1997, s. 90).   
 
Kreditgivare har ett intresse av redovisningen eftersom de vill ha en uppfattning om 
företags kreditvärdighet. För att bedöma kortsiktig kreditrisk analyseras nyckeltal som 
likviditet och soliditet medan det längre perspektivets kreditrisk baseras på framtida 
lönsamhetsprognoser (Smith, 2006, s. 20-21). Sammanfattningsvis vill långivare 
försäkra sig om att de kommer få lånen återbetalade från låntagare. Som tidigare nämnts 
i problembakgrunden har revisionen betydelse för företags kreditvärdighet. Företag utan 
revisor har generellt lägre kreditvärdighet än företag med revisor vilket kan tänkas ha en 
förklaring i kvaliteten på redovisningsrapporter. 
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Smith (2006, s. 21) menar att likt långivare kan leverantörer sälja varor på kredit, varför 
det ligger i leverantörernas intresse att försäkra sig om att de i framtiden kommer få 
betalt. En liknande situation gäller kunder som möjligen kan ha betalat varor eller 
tjänster i förskott som självfallet vill ha varan levererad alternativt tjänsten utförd 
(Smith, 2006, s. 21).  
 
Fackföreningar och anställda är intresserade av företagets ekonomi eftersom de är mån 
om sin inkomst och värdesätter därför anställningstryggheten (Smith, 2006, s. 22). Ett 
företags ekonomiska underlag ligger även till grund för löneförhandlingar (Smith, 2006, 
s. 22). Staten vill huvudsakligen säkerställa att företags beskattningsbara resultat är i 
linje med god redovisningssed (Smith, 2006, s. 22). Sedan ämnar stat och kommun att 
presentera samtliga företags ekonomi i kartläggnings- och nationalekonomiskt syfte 
(Smith, 2006, s. 22).  
 
Smith (2006, s. 21) menar att konkurrenter hör till den kategori vilka inte klassificeras 
som lika legitim som de övriga intressentgrupperna. Dock har konkurrenter nytta av 
andra företags redovisningar för att möjliggöra benchmarking-aktiviteter (Smith, 2006, 
s. 21).  
 
Sammantaget utgörs företags intressenter av flera olika grupper med skilda intressen i 
företaget. Redovisningen kan ha en beslutsroll i form av underlag för till exempel 
lånevillkor eller vid aktietransaktioner. Alternativt kan redovisningen ha en legal roll 
som beskattningsunderlag för skattemyndigheten. Eftersom en förändring av 
jävsreglerna vid revisionsuppdrag har en direkt koppling till redovisningen, är det 
tänkbart att företags redovisning påverkas av denna förändring. Anledningen till att vi 
använder intressentmodellen är för att belysa i vilken utsträckning ett företag har 
intressenter och i förlängningen hur slopade jävsregler kan påverka dessa. Slutligen 
skulle en positiv alternativt negativ förändring av redovisningskvaliteten, på grund av 
slopade jävsregler, kunna ha en stor inverkan på ett företags framgång. 

3.5 Sammanfattande teori 

För att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla syftet med studien har detta 
teorikapitel utvecklats som grund. Med vår ursprungliga deduktiva ansats skulle i ett 
senare skede, om möjligt, empirin kunna förklaras och analyseras utifrån vår teoretiska 
referensram som presenterats. Dock kompletterades den ursprungliga teorin med 
ytterligare teori varför vår forskningsansats ändrades till en abduktiv.  
 
Vi konstaterar att våra presenterade teorier är relaterade till varandra och bildar 
tillsammans ett omfattande ramverk att utgå ifrån. Relationen mellan dessa teorier har 
även understrukits av andra författare där de bland annat har kopplat Principal-agent 
problemet till Informationsasymmetri. 
 
Det centrala i Principal-agent teori är att principalen kontrakterar agenten för att utföra 
någonting denne ej klarar av själv och förlorar därför insyn i bolaget. Vid dessa 
omständigheter blir genast redovisning och officiella dokument viktiga för att veta vad 
som försiggår i bolaget. Principal-agent teori är relaterat till informationsasymmetri som 
i detta fall orsakas av kompetensskillnader och otillräcklig kommunikation. Det är här 
revisorn kommer in i bilden och skall ge en objektiv bedömning av hur ett företags 
ekonomi sköts och reducera de informationsasymmetrier som föreligger på marknaden. 
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I vår problembakgrund framgår det att regeringen avslog förslaget om slopade 
jävsregler vid revisionsuppdrag på grund av att det skulle utgöra ett oberoendehot. Flera 
intressenter värdesätter revisorns oberoende och menar att det är en grundförutsättning 
för att fylla revisionens funktion. Revisionen i sig är som tidigare nämnts i första hand 
till för externa intressenter. Således är självklart företags och därmed redovisningens 
intressenter viktiga att presentera för att se vilka som indirekt berörs av förändringar av 
reglementet kring revisionen. Slutligen belyser legitimitetsteorin att företag skall verka 
samhälleligt acceptabelt för att anses vara legitima. Vi ser här en direkt koppling till 
intressentmodellen i och med att företaget vill uppfattas som legitimt utifrån dess 
intressenters perspektiv. 
 
Sammantaget ser vi att samtliga teorier vi valt har en tydlig koppling till varandra. Där 
incitament till att ha revision grundar sig i intressentmodellen, informationsasymmetri, 
principal-agent teori och legitimitetsteori framgår. Vidare är revisionen grundad i 
oberoende där jävsreglerna är ämnade att upprätthålla detta oberoende. Revisionen skall 
enligt teorin i sin tur ge ökad legitimitet, riktig information till intressenter samt 
minskad informationsasymmetri. Med stöd i denna teori och utifrån vår empiri vill vi i 
slutänden svara på vår problemformulering: 
 

- Vilka positiva och negativa aspekter kan uppkomma med ett slopande av 
redovisningsjävsregler? 

- Vilka gagnas mest av en eventuell regelförändring? 
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Figur	  3.	  Utvecklad	  av	  författarna.	  Sammanfattande	  teorimodell. 
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4. Praktisk metod 
Föregående metodkapitel har en teoretisk prägel där underbyggande ontologiska 
utgångspunkter presenterades. Detta kapitel är istället av praktisk karaktär där vårt 
tillvägagångssätt beskrivs i detalj. I och med detta kapitel kan våra metodval följas i en 
systematisk ordning. 

4.1 Forskningsstrategi 

I studiens utgångspunkter redogjordes för denna studies ontologiska ståndpunkt, 
vetenskapssyn samt forskningsansats. De valda utgångspunkterna var som motiverat 
konstruktionism, hermeneutik och abduktiv ansats. Dessa innebär att sociala aktörer 
formar verkligheten, vi avser att ha ett tolkande perspektiv och att växla mellan teori 
och empiri. Anledningen till att vi vill förklara resultaten med teori är motiverat med att 
vi ej har tillräcklig kunskap för att producera adekvata teorier med en ren induktiv 
ansats. Utifrån detta resonemang och vårt syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ 
forskningsstrategi vilket är vanligt i samband med en hermeneutisk vetenskapssyn och 
en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt (Bryman, 2008, s. 40). Vidare avser vi inte 
att generalisera och anser därför att kvalitativ data är det intressanta för denna studie. 
Enligt syftet är studien menad att få kunskap och en uppfattning om HUR intressenter 
ser på befintliga jävsregler och ett eventuellt slopande av dessa regler. Eftersom vi avser 
att få förståelse för vårt forskningsområde är en kvalitativ metod att föredra (Denzin & 
Lincoln, 2000, s. 3-4). 

4.2 Forskningsdesign 

Med forskningsdesign menas formen och karaktären av en undersökning. Den valda 
designen består av ett ramverk för att generera empiri, vilken följer vissa kriterier och är 
i linje med forskarens frågeställning. Således grundar sig det val forskaren gör av 
forskningsdesign i hur vederbörande prioriterar aspekter av forskningsprocessen. 
(Bryman, 2008, s. 47-48) 
 
Vidare ska valet av forskningsdesign baseras på vilken design som har bäst 
förutsättningar för att i slutänden kunna svara på problemformuleringen (Ghauri & 
Grønhaug, 2005, s. 56). Eftersom forskningsdesignen utgör ramverket för insamling av 
empiri anser vi att vår studies syfte återigen bör tas i beaktning. Syftet är att få en 
djupare kunskap om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler vid 
revisionsuppdrag och hur ett eventuellt slopande av dessa regler skulle påverka 
revisionen. Eftersom vår forskningsfråga och syfte inkluderar ordet HUR lämpar sig en 
kvalitativ metod och ett tolkande hermeneutiskt synsätt.  
 
Vanliga val av design är till exempel fallstudie, tvärsnitt, longitudinell, experimentell 
och jämförande (Bryman & Bell, 2005, s. 54). Vår forskningsdesign är snarare en sorts 
intressentdesign där individer med en nära relation till revision och jävsreglementet 
delar med sig av sina respektive åsikter om slopandet av jävsreglerna och vad det kan 
medföra. Designen har komparativa inslag då vi avser att till viss del jämföra 
respondenternas verkligheter och diskutera vad skillnaderna kan bero på. 
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Efter att ha valt forskningsdesign skall även undersökningsmetod och val av 
respondenter bestämmas. För att kunna svara på vår problemformulering studerades 
flera lämpliga individer. Dessa undersöktes med undersökningsmetoden intervju, som 
även det lämpade sig bäst för att i slutänden kunna besvara vår forskningsfråga. 
Undersökningsmetoden samt val av respondenter kommer att diskuteras närmare i 
enskilda avsnitt senare i detta kapitel. 
 
Sammanfattningsvis är vårt val av forskningsdesign att studera olika individer för att på 
bästa möjliga sätt kunna uppfylla vårt syfte. Vår forskningsdesign lämpar sig eftersom 
slopandet av jävsregler vid revisionsuppdrag är en specifik situation där kvalitativ data 
är det intressanta vilket förutsätter att våra respondenter är individer som berörs av 
frågan. 

4.3 Val av datainsamlingsteknik 

För att undersöka våra valda respondenter tillämpades en kvalitativ metod där data 
insamlades med intervjuer. Intervjuer är en av många olika datainsamlingstekniker som 
kan tillämpas vid kvalitativ metod (Denzin & Lincoln, 2000, s. 3). Dessa intervjuer var 
av semistrukturerad och av fysisk karaktär. Då vår studie handlar om just jävsregler vid 
revision, som inte är allmänt känt, valdes som tidigare nämnts intressentdesign som 
forskningsdesign. Intervjutekniken klassas som en utav de mest pålitliga metoderna för 
att samla in data eftersom den genererar riktig och sann information om respondenten 
(Fontana & Frey, 2000, s. 646). 
 
Med vår semistrukturerade intervjumetod användes intervjumanualer som utgick från 
ett antal valda teman. Våra valda teman baserades på vår teoretiska referensram där 
frågorna inom varje tema hade en förankring i teori. Semistrukturerade intervjuer valdes 
eftersom vi vill ge respondenterna en chans att utveckla sina svar och svara på 
respektives eget sätt. Men för att kunna svara på vår frågeställning ansåg vi att specifika 
teman var att föredra vid intervjun. Även vår begränsade erfarenhet från att hålla 
intervjuer motiverade att ha en viss struktur och mall vid intervjutillfällena. 
Kombinationen av flexibilitet och struktur i en semistrukturerad metod passar vår 
studie. Att möjliggöra en viss jämförelse av respondenternas svar var också ett 
argument för att ha semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde att ha 
fysiska intervjuer var för att minimera risken för missförstånd, då det är lättare att veta 
huruvida respondenten förstår frågan eller ej när vederbörande är fysiskt närvarande. 
 
Ett alternativ till den fysiska intervjun skulle kunna vara en telefonintervju. Denna 
metod har vissa kostnadsfördelar och kan i somliga fall underlätta vid känsliga frågor 
(Bryman, 2008, s. 432). Någonting som skulle kunna tala för telefonintervjuns fördel är 
att våra respondenter var upptagna individer med ett ”tight” schema. Dock vägde vi för- 
och nackdelar mot varandra och ansåg att fördelarna tydligt vägde över. Detta eftersom 
våra frågor inte var så känsliga att själva intervjuformen påverkade om de valde att 
svara på frågorna eller ej, men även att kostnaden för att hålla sex intervjuer var 
godtagbar. Vidare var vår access så pass god att våra respondenter inte såg några 
problem med ett fysiskt möte. Våra kvalitativa intervjuer varierade mellan 23-50 
minuter, där en telefonintervju inte är att föredra eftersom att det är lättare att avsluta en 
intervju av sådant slag men även att kroppsspråket är en viktig aspekt att reflektera 
kring (Bryman, 2008, s. 433). Observera att vi inte hade för avsikt att försvåra för 
respondenten att avsluta intervjun vid obehag, vi har beaktat etiska aspekter vid våra 
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intervjuer och med tydlighet klargjort att respondenten kunde avsluta den närhelst den 
ville (se avsnitt 4.11 Etiska aspekter för närmare beskrivning).   
  
Om vi istället hade tillämpat en enkät, strukturerad intervju eller ostrukturerad intervju 
skulle studien ta en helt annan form. En enkät eller strukturerad intervju skulle 
förmodligen innebära en kvantitativ infallsvinkel, medan vi i vår studie eftersträvar 
kvalitativ data med fokus på förståelse. Ostrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod skulle möjligtvis tendera att ”sväva” iväg och således försvåra att 
uppfylla vårt ursprungliga syfte med studien. 
 
Vi anser att utifrån vår studies syfte, abduktiva ansats, hermeneutiska vetenskapssyn 
samt konstruktionistiska verklighetssyn passade intervjumetoden. Detta för att ha 
möjlighet att erhålla djupare kunskap och därefter tolka insamlad empiri. 

4.4 Utformning av intervjuguider 

Som beskrivet i avsnitt 4.3 Val av datainsamlingsteknik valdes semistrukturerade 
intervjuer. Detta betyder att vi under intervjuerna utgick från grova mallar för att ha 
någon sorts struktur. Intervjumanualen täckte vår studies avsedda teman och var ämnad 
att vara till grund för att svara på vår problemformulering. Då våra respondenter 
utgjordes av olika individer med olika förhållanden till revision utformades anpassade 
intervjumanualer därefter. Flera av frågorna var självklart av det allmänna slaget som 
samtliga respondenter kunde svara på, medan vissa frågor var mer anpassade för 
respektive respondents funktion.   
 
Innan själva intervjun startade klargjordes etiska punkter som samtyckeskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (se avsnitt 4.11 Etiska 
aspekter för närmare beskrivning). Intervjuguiderna inleddes med ”lättare” frågor om 
respondentens bakgrund samt breda frågor relaterade till vår studie. Detta för att få 
respondenten bekväm i intervjusituationen och för att skapa en god stämning. De 
inledande frågorna var även menade för att se hur väl respondenten kände till 
jävsförhållanden vid revisionsuppdrag och diskussionen om ett eventuellt slopande av 
jävsreglerna. Detta gav en grund för att hålla en realistisk nivå på de följande 
frågeställningarna. Vi hade tagit reda på information om respondenterna redan innan 
intervjun vilket innebar att vi kunde anpassa intervjumanualerna till en lämplig nivå. 
Efter de inledande frågorna i manualen kom själva ”kroppen”, vilken utgjordes av 
teoriförankrade frågeställningar som följde våra valda teman. Intervjumanualen 
avrundades med öppna frågor som gav respondenterna utrymme att utveckla sina egna 
tankar ytterligare. Genomgående försökte vi som intervjuare att ställa korta och enkla 
frågor för att minimera missförstånd, vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke enligt 
Kvale & Brinkmann (2009, s. 150). Vi ville även undvika att ställa ledande frågor för 
att inte styra intervjupersonernas svar (Bryman, 2008, s. 419).     
 
Vid själva utformandet av intervjuguiden togs viktiga dynamiska och tematiska aspekter 
i beaktning. Dynamiska för att skapa en god och naturlig dialog och tematiska för att 
uppfylla vårt syfte och generera relevant kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). 
Våra teman var som tidigare nämnts förankrad i vår teoretiska referensram och skall 
ligga till grund för att möjliggöra en analys. 
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Våra valda teman var:  
 

- Principal-agent problemet 
- Oberoende 
- Legitimitet 
- Intressenter 

 
Dessa teman behandlades i olika stor utsträckning baserat på respondentens förkunskap, 
bakgrund och befattning (se Bilagor 1-5 Intervjumanualer). 
 
Intervjumanualen avrundades med frågeställningen om respondenten tyckte att 
någonting skulle förändras i reglementet kring revision och vad som förändrats i 
samhället där reglerförändring inte hängt med? En öppen fråga angående om 
respondenten ansåg att vi hade utelämnat någonting viktigt eller vill göra något tillägg 
avslutade manualen. Vår bakomliggande tanke med de slutgiltiga frågorna var att få 
förslag på förbättringar och även förslag om fortsatta studier inom området. 

4.5 Val av respondenter 

När urvalet av intervjupersoner bestämdes gjordes ett målstyrt urval. Detta innebär att vi 
grundade våra val på individer vi anser vara relevanta för vår studie samt 
forskningsfråga (Bryman, 2008, s. 434). För att uppfylla vårt syfte gjordes således noga 
överväganden om eventuella respondenter. Då vi, författarna, är stationerade i Umeå 
utgjordes även flera respondenter av individer stationerade i Umeå men även från 
handelshögskolor i Sverige. Detta var delvis ett så kallat bekvämlighetsurval, men vi 
vill poängtera att våra respondenter uppfyllde våra kriterier och att det därför var ett 
målstyrt urval. 
 
Vår studie handlar som tidigare diskuterat om jävsförhållanden vid revision och ett 
eventuellt slopande av jävsreglementet. Vi ansåg att det var av vikt att få olika 
perspektiv på frågan och att vi av den anledningen borde intervjua individer som har en 
stark relation till revisionen. Efter en omfattande genomgång av litteratur samt 
diskussioner med vår handledare valdes relevanta respondenter ut. Vi valde att intervjua 
en egen företagare, en revisor, en redovisningskonsult, en banktjänsteman samt två 
forskare vid svenska universitet. Umeå, har med ett rikt näringsliv, en god tillgång på 
samtliga av dessa typer av individer. Med det vill vi understryka att Umeå är ett 
geografiskt lämpligt val för denna typ av undersökning. Likaså har Sverige flera 
handelshögskolor med forskare inriktade mot revision. Detta urval gav oss även 
möjlighet till att enbart ha fysiska intervjuer. 
 
Följande argument ligger till grund för varför just dessa respondenter valdes för vår 
studie:  
 
Forskarna som både har forskat och undervisat inom revision och redovisning kändes 
självklara för studien. Detta på grund av deras djupa kunskap och erfarenhet vilket 
skulle kunna ge vår studie ett akademiskt perspektiv. En utav forskarna hade längre 
erfarenhet från skattemyndigheten men även flera års erfarenheter av forskning inom 
revision och redovisning. Den andre forskaren var väldigt påläst om revision och hade i 
sin egen forskning publicerat ett flertal verk om just detta. Med de givna 



	   30	  

förutsättningarna upplevde vi dessa två respondenter som högst aktuella för att besvara 
vår frågeställning.  
 
Revisorn som respondent är relevant eftersom det är den personen som är direkt berörd 
av förändringar i jävsreglementet. Den valda revisorrespondenten var en rutinerad 
revisor i slutet av karriären som även var partner i revisionsbyrån, varför denna 
respondent bör klassas som kunnig och lämplig för vår studie.  
 
Vidare är det redovisningskonsultens arbete att upprätta årsredovisningen vilken 
revisorn i sin tur reviderar, därför valdes redovisningskonsulten ut. Den intervjuade 
redovisningskonsulten hade tidigare arbetat som revisor men hade nu arbetat med just 
redovisning en längre tid. Med denna bakgrund hade redovisningskonsulten en djup 
kunskap och bred erfarenhet inom området och var således en lämplig respondent för 
studien. Att denna respondent tidigare arbetat som revisor skulle möjligtvis kunna 
innebära att vederbörande svarade delvis utifrån ett revisorperspektiv. Dock arbetade 
konsulten som revisor en kortare tid vilket sannolikt betydde, för vår studie, att det hade 
en mindre inverkan på hur denne svarade. 
 
Den egna företagaren är revisorns och redovisningskonsultens kund, således kan 
förändrade jävsregler påverka dennes verksamhet indirekt. Den valda företagaren hade 
drivit egna företag i tiotals år och hade därför goda erfarenheter från detta. Företagaren 
hade även god insyn i redovisningen och hade för närvarande en revisor varför just 
denna företagare var intressant att intervjua.  
 
Banktjänstemannen valdes då denna person är en intressent till revision och för att ge 
studien ett kreditgivarperspektiv på frågan, där underlaget huvudsakligen var menad 
som komplement till resterande respondenter. Banktjänstemannen var kreditchef på en 
storbank och hade således en god kunskap om hur revisionen och dess kvalitet kan 
påverka utlåning till företag. Vi ansåg att en kreditchef har en mer övergripande bild av 
hur viktig revisionen är än exempelvis en företagsrådgivare har, i synnerhet då denna 
respondent hade så pass lång erfarenhet av utlåning och banksektorn i sin helhet.  
 
Överlag ville vi att våra respondenter skulle bestå av individer med många års 
erfarenhet för att kunna ge svar med god grund av erfarenhet, vilket vi anser att vi 
lyckades med. Således utgjordes de valda respondenterna inom varje intressentgrupp av 
rutinerade personer med bred kunskap och tydliga kopplingar till just revisionen och 
därför även vår studie.     
 
Observera att våra val av respondenter var just ett målstyrt urval och inte ett 
sannolikhetsurval, med det vill vi understryka att vi har subjektivt valt dessa 
respondenter. Intervjupersoner kan skilja sig åt i hur kunniga, vältaliga, konsekventa, 
beskrivande de är samt om de förhåller sig till ämnet, detta kan klassas som kriterier för 
hur ”bra” intervjupersonen är (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 181). Dock behöver inte 
nödvändigtvis en person som uppfyller alla dessa kriterier vara idealet för alla studier. 
Kvale & Brinkmann (2009, s. 181) menar att den ideala intervjupersonen inte existerar 
och att det är högst beroende av studien i fråga. 
 
Sammantaget har vi i vår studie, med hjälp av litteratur och media valt de 
intervjupersoner som, realistiskt sett, passar bäst för vår studie. Vi vill även belysa att 
våra intervjupersoner höll en hög nivå kunskapsmässigt och hade höga positioner i 
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näringslivet. Vårt urval var som tidigare nämnts ett målstyrt sådant med lämpliga 
respondenter för vår forskningsfråga.     

4.6 Genomförande av intervju 

Den initiala kontakten med intervjupersonerna togs huvudsakligen via telefon. Vi 
presenterade oss och berättade om vad vår studie handlade om för att sedan ge en 
förfrågan om personen skulle kunna tänka sig att ställa upp på en fysisk intervju. I detta 
skede gav vi även en ungefärlig information om tidsåtgången för en potentiell intervju. 
Samtliga som vi ringde per telefon tackade ja, medan personerna vi kontaktade per mail 
tyvärr avböjde. De blev även erbjudna att få en kort beskrivning av studien samt syftet 
per mail om så önskades. De sex intervjuer vi fick bokades in och ägde rum under en 7-
dagarsperiod. Vi ville ha intervjuerna så tätt som möjligt för att säkerställa ett 
konsekvent arbetssätt samt för att hålla vår korta tidsram. Två av intervjuerna hölls i ett 
klassrum vid ett svenskt universitet medan de resterande fyra hölls på deras respektive 
kontor. Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen och delade upp dessa 
jämnt. När den ena agerade huvudintervjuare noterade den andra visuella detaljer 
gällande intervjupersonen och ställde relevanta följdfrågor vid behov. Med denna 
uppdelning är vi medvetna om den skillnad som föreligger i och med intervjuareffekten 
och hur detta kan ha påverkat respondenterna. Denna effekt innebär att intervjuare 
påverkar respondenter med hur denne talar, är klädd och hur kroppsspråk används 
(Jacobsen, 2002, s. 270). Men vid det skedet ansåg vi att samtalet skulle bli naturligare 
med en huvudintervjuare istället för två. 
 
Vid intervjutillfällena lades stor vikt på att följa Kvale & Brinkmanns (2009, s. 182-
183) rekommendationer för att vara en god intervjuare. Intervjuaren utgör ett sådant 
viktigt forskningsverktyg och har ett betydande inflytande på respondenterna varför vi 
valde att ha dessa tips i åtanke. Vi ville vid våra intervjuer ge ett vänligt bemötande där 
ledorden var öppenhet och empati. För att uppfattas som professionella var vi väl 
pålästa om vårt forskningsområde och höll en god tydlighet samt struktur i 
intervjuprocessen. Observera att med struktur menar vi inte ett tillämpande av så kallade 
strukturerade intervjuer där ett frågeformulär följdes strikt. Vi menar snarare att vi som 
tidigare nämnts höll semistrukturerade intervjuer fast hade för avsikt att uppfattas som 
strukturerade personer. Vidare var vår intention att delvis styra intervjuerna för att 
uppfylla syftet med studien, innebörden av respondenternas svar tolkades sedan med ett 
kritiskt förhållningssätt. 
 
Intervjuerna började med en praktisk beskrivning om hur intervjun skulle gå till för att 
ge respondenterna en bild av vad som komma skulle. Vi förklarade att våra telefoner låg 
på bordet för att spela in intervjuerna och erbjöd oss att skicka den utskrivna 
transkriberingen för ett godkännande innan materialet togs med i studien. Först här 
ställdes frågan om vi kunde påbörja inspelningen vilket alla godkände. Vårt val av att 
spela in intervjuerna var på grund av att möjliggöra en bearbetning av materialet och att 
minimera risken för att empiri utelämnas. 
 
När inspelningen väl börjat påmindes intervjupersonen om vår studies syfte och 
bakgrund till studien för att styra intervjun i rätt riktning i ett tidigt stadium. Detta är 
viktigt enligt Ghauri & Grønhaug (2005, s. 137) vilka menar att det är viktigt att börja 
intervjun med en introduktion av studien och dess syfte. Innan denna kortfattande 
presentation tydliggjorde vi de etiska punkterna i samband med deras medverkande. 
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Dessa var samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet (se avsnitt 4.11 Etiska aspekter för närmare genomgång). 
 
När intervjupersonerna givit sina samtycken påbörjades frågeställningar gällande våra 
valda teman (se 4.4 Utformning av intervjuguider). Där det som tidigare nämnts följts 
en ordning med inledande frågor, följt av teorirelaterade frågor och slutligen öppna 
frågor för att ge tillfälle att utveckla tankarna. Då intervjumanualerna bestod av omkring 
20 frågor hade respondenternas utförlighet en stor påverkan på längden av intervjuerna. 
De genomförda intervjuerna hade ett spann på 23-50 minuter vilket skulle kunna ha 
med kompetens att göra men likaväl med personlighetsdrag eller intresse. Vi som 
intervjuare försökte att inte skynda på de svar vi fick, utan vi lät snarare respondenterna 
svara så utförligt de kunde. När intervjupersonerna svarat på en fråga valde vi hellre att 
vara tysta i några sekunder istället för att fortsätta med frågorna direkt, detta för att ge 
utrymme för ytterligare tillägg. Förtydligande- och följdfrågor ställdes vid behov för att 
generera så omfattande empiri som möjligt. Exempel på en återkommande följdfrågor 
var ”hur?” eller ”på vilket sätt?”. Vi försökte undvika att använda ordvalet varför, vilket 
kan uppfattas som ett påträngande eller förhörande ord. 
 
Efter avslutade intervjuer påminde vi om att vi har möjlighet att skicka transkriberingen 
till dem och tackade hjärtligt för att respondenterna tog sig tid. Ett par respondenter 
frågade om de kunde få slutprodukten av vår studie vilket vi självfallet svarade ja på.   
 
På nästkommande sida presenteras en tabell av våra upplevelser vid intervjutillfällena: 
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Figur	  4.	  Utvecklad	  av	  författarna.	  Upplevda	  intervjuer. 
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4.7 Access 

Som tidigare beskrivet har vi med ett målstyrt urval valt våra respondenter. Vi anser att 
vår access till, för vår studie, lämpliga respondenter var god. Umeå är som sagt en stad 
med ett rikt näringsliv och Sverige har flera handelshögskolor. De tjänstemän och 
företag som vi ansåg vara intressanta för vår studie var belägna i närområdet. Mer 
specifikt har storbankerna, större revisionsbyråer, redovisningskonsulter och andra 
företag verksamheter i Umeå. Sveriges handelshögskolor har även en mängd forskare 
och professorer inom företagsekonomi vilka har relevant kunskap för vår studie. 
 
Accessen kan även ses som god i och med att våra respondenter var väldigt upptagna 
men tog sig ändå tid till en intervju. Dock valde två av de tillfrågade att tacka nej med 
anledningen tidsbrist (se avsnitt 4.8 Bortfall).   
 
Universitetsbiblioteket i Umeå ligger till grund för den goda accessen till information i 
form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Då vi hade tillgång till de databaser 
universitetsbiblioteket medför var förutsättningarna att finna relevanta källor bra. Se 
Litteratursökning för ytterligare information om uppsökandet av källor.  
  
Sammantaget anser vi att oavsett bortfall om två var accessen till önskade respondenter 
och litteratur mycket god där de visat upp en positiv attityd gentemot vår studie samt 
vår goda access till sekundärdata.   

4.8 Bortfall 

Efter att relevanta intervjupersoner valts ut kontaktades dessa via telefon respektive 
mail. De två personer som kontaktades per mail avstod tyvärr att bli intervjuade. Av de 
totalt åtta kontaktade personerna blev bortfallet två varav en var forskare och en var 
management-konsult. Vi anser att detta bortfall var acceptabelt då det inte påverkade 
kvaliteten på vårt urval, detta eftersom vi fick en bra koncentration av forskare samt 
konsulter. Bortfallet kan ha orsakats av vår studies ämne, som av flera säkerligen 
uppfattas som ett känsligt område. Jävsfrågan är även en etiskt och moraliskt laddad 
fråga. Enligt de individer som tackade nej till en eventuell intervju var anledningen 
tidsbrist vilket med stor sannolikhet stämmer med deras högt uppsatta positioner. 

4.9 Databearbetning 

Intervjuerna spelades som tidigare nämnts in med hjälp av våra telefoner, närmare 
bestämt våra iPhones och applikationen “Röstmemon”. Detta eftersom att det i princip 
är omöjligt att komma ihåg allt efter en intervju, speciellt de visuella detaljerna, vilka 
kan vara av stort intresse och som då lätt kan glömmas bort (Silverman, 2000, s. 829). 
Intervjuerna sparades sedan ner som ljudfiler på våra telefoner för att i nästa steg 
överföras till våra datorer. För att säkerställa respondenternas anonymitet tilldelade vi 
varje ljudfil ett kodat namn, våra datorer samt telefoner var även lösenordskyddade. Att 
vi när som helst har haft möjligheten att lyssna på intervjuerna igen har givit goda 
förutsättningar för att transkribera och analysera materialet (Silverman, 2000, s. 829). 
 
Efter att ljudfilerna sparats ned på våra datorer startade transkriberingsfasen i vilken 
intervjuerna skrevs ned i textform för att möjliggöra en djupare analys. Vid 
uppspelningen av ljudfilerna användes programmet VLC media player vilket har en 
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funktion som möjliggör uppspelning på önskad uppspelningshastighet. Enligt Bryman 
(2008, s. 429) är vanligtvis tidsåtgången för transkribering en nackdel. Detta kan 
mycket väl grunda sig i att respondenterna talar fortare än vad intervjuarna skriver, 
vilket betyder att de som transkriberar måste spola fram och tillbaka. Då vi använde oss 
av uppspelningshastighetsfunktionen där 50 % hastighet användes upplevde vi inte 
transkriberingen som överdrivet tidsödande. 
 
Intervjuerna skrevs ut till transkriberingar så tätt inpå intervjutillfällena som möjligt. 
Detta för att vi själva skulle ha en tydlig bild av vad respondenterna menade med sina 
resonemang och på vilket sätt de framförde sina åsikter. Tre av våra respondenter 
föredrog att få transkriberingen skickade till sig för ett godkännande innan materialet 
började analyseras. Vi menar att även detta är ett argument för att transkriberingen bör 
göras tätt efter intervjun, sannolikt skulle intervjupersonerna kunna glömma vad de 
egentligen sa vid intervjutillfället om transkriberingarna dröjde. Vidare strukturerade vi 
processen som så att den som var huvudansvarig för intervjun även transkriberade 
ljudfilen, vilket resulterade i tre transkriberingar var. 
 
När transkriberingen sedan var klar gick vi vidare med att koda våra transkriberingar. 
Denna process fyller två syften enligt Ryan & Bernard (2000, s. 782): Det markerar 
texten för att underlätta en senare orientering samt att den delar in textstycken i 
kategorier. I vårt fall använde vi oss av två tekniker för detta, för det första strök vi 
under viktiga citat med två olika färger som representerade olika tyngd och relevans i 
texten. Den andra tekniken vi använde oss av var att vi markerade på sidan av texten 
med ett streck i en av fyra färger beroende på vilken del texten hänförde sig till, 
Principal-agent problemet, Oberoende, Legitimitet eller Intressentmodellen. 
 
Vi valde att presentera vår empiri och analys i samma kapitel och avsnitt då vi ansåg att 
det underlättar för läsaren och för att undvika repetition. Nylén (2005, s. 21) menar att 
empirin bör struktureras efter den mall som kodningen strukturerades efter vilket vi 
följde. Således delades empirin och analysen upp i Principal-agent problem, Oberoende, 
Legitimitet samt Intressenter. Vi valde att exkludera utfyllnadsord såsom “eeh” och 
“mm” ur empirin. Detta eftersom vi inte ansåg att dessa ord tillförde någonting till 
samtalet eller till sakfrågorna. Inom de fyra delar som utgjorde empiri och analys 
redogjorde vi för vad de olika intervjupersonerna hade för åsikter och tankar inom dessa 
teman för att sedan analysera och sammankoppla detta med vår teoretiska referensram. 

4.10 Operationalisering 

Frågorna som vår intervjuguide utgjordes av, med undantag för bakgrundsfrågor, 
grundade sig i teorin. Således var vår intervjumanual baserad på vår teoretiska 
referensram som innefattade: Principal-agent problemet, Informationsasymmetri, 
Oberoende, Legitimitetsteorin och Intressentmodellen. Våra frågor fick med detta ett 
teoretiskt stöd vilket är viktigt för att uppfattas som trovärdiga och seriösa. De frågor vi 
ställde blev ”länken” mellan teori och empiri och skulle i slutänden, om möjligt, svara 
på vår problemformulering; Vilka positiva och negativa aspekter kan uppkomma med ett 
slopade av redovisningsjävsregler? Vilka gagnas mest av en eventuell regelförändring? 
 
Vi intervjuade fem olika typer av respondenter; Forskare, företagare, 
redovisningskonsult, revisor och banktjänsteman. Därför utvecklades även fem olika 
intervjumanualer som med naturliga skäl skilde sig åt. Huvudsakligen ställdes frågor 
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från samma områden men de ställdes på varierande sätt beroende på respondentens 
befattning och förkunskap. 
 
För att förtydliga vår operationalisering utformades fem övergripande tabeller. Dessa 
innehåller samtliga frågor och sedan teorier kopplade till respektive fråga. Nedan 
presenteras en av de fem tabellerna medan resterande fyra återfinns i kapitel 10. 
Bilagor. 
 
 

	  
Figur	  5.	  Utvecklad	  av	  författarna.	  Operationalisering	  av	  intervjumanual. 
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4.11 Etiska aspekter 

Redan under ett tidigt stadium bör etiska riktlinjer tas i beaktning och dessa 
ställningstaganden följer sedan hela undersökningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 78). I vår studie började vi fundera och reflektera kring etik tidigt och har sedan 
studiens start försökt genomsyra alla våra metodval med etik.     
 
Som nämnts i både avsnittet 4.4 Utformning av intervjuguider och avsnittet 4.6 
Genomförande av intervju har etiska aspekter tagits i beaktning i samband med 
intervjuerna. Dessa har i synnerhet varit viktiga för våra respondenters trygghet men 
även för vår egen professionalitet. 
 
Innan inspelningen av intervjuerna sattes igång förklarades att vi skulle spela in dem 
med våra mobiltelefoner samt att transkriberingen kunde sändas till dem för ett 
godkännande från deras sida. Enligt Stake (2000, s. 447-448) är det viktigt att vid 
kvalitativ forskning erbjuda att sända transkriberingen till respondenten för att denne 
skall känna sig trygg i hur vederbörande har presenterats. Detta bör även från 
intervjuarens sida tas på största allvar (Stake, 2000, s. 448). Företrädesvis har 
utgångspunkterna varit de fyra tidigare nämnda etiska riktlinjerna, vilka är: 
Samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet. 
Dessa beskrivs var för sig nedan. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna vid intervjutillfället deltar frivilligt och att 
respondenter som ej är myndiga eller med vårdnadshavare kräver särskilt godkännande 
(Bryman, 2008, s. 132). Detta kriterium klargjordes vid varje intervju direkt efter att 
inspelningen sattes igång, där samtliga var myndiga utan vårdnadshavare och ställde 
upp helt frivilligt. Intervjupersonerna blev även informerade om att de när som helst 
kunde avbryta intervjun om de kände sig obekväma eller helt enkelt inte vill ställa upp 
längre. I enlighet med nyttjandekravet blev respondenterna även informerade om att den 
empiri och de uppgifter som insamlats endast var för forskningsändamål (Bryman, 
2008, s. 132). Med det ville vi understryka att vi inte hade för avsikt att föra 
respondenterna bakom ljuset utan att enbart använda underlaget för studien. 
Respondenterna erbjöds konfidentialitet i vår studie, vilket betyder att de fick vara och 
förbli anonyma (Bryman, 2008, s. 133). Merparten av våra intervjupersoner hade ingen 
åsikt huruvida de vill vara anonyma, medan vissa gav rådet att det förmodligen 
underlättar om alla var anonyma. I och med konfidentialitetskravet tilldelade vi våra 
respondenter kodnamn i transkriberingarna för att förhindra att deras identiteter 
avslöjades. Transkriberingarna har sedan förvarats på våra datorer som är 
lösenordskyddade. Informationskravet anser vi också är uppfyllt eftersom 
respondenterna fått information om studiens syfte, frivilligt deltagande och anonymitet 
(Bryman, 2008, s. 132). Konfidentialitetens och informationens väsentlighet bekräftas 
även av Fontana & Frey (2000, s. 662) med ett tillägg om att skydda respondenten mot 
all typ av skada, bland annat emotionell och fysisk. 
 
Sammanfattningsvis var intervjuerna i spannet 23 till 50 minuter långa och ägde rum 
mellan datumen 23/4 och 29/4 år 2014. Alla intervjuer utfördes i miljöer där 
respondenterna kände sig bekväma och var vana vid. Detta kan ha påverkat hur de 
svarade på våra frågor där det möjligtvis kändes naturligt och därför svarat ärligt på 
våra frågeställningar. Men eftersom intervjupersonerna representerade sina respektive 
arbetsgivare kan det tänkas influera hur de svarade. Möjligtvis kan företagets riktlinjer 
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ha påverkat hur de uttryckte sig. Samtliga respondenter upplevdes som trygga i sina 
utlåtanden och stod för sina åsikter. Av naturliga skäl varierade kunskapsnivån om 
jävsreglerna mellan dem vilket resulterade i det tidigare nämnda längdspannet och 
skiftande utförlighet i svaren. Intervjupersonerna visade entusiasm och intresse för vår 
studie och ville gärna ta del av slutresultatet. 
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5. Empiri och analys 
I detta avsnitt kommer den empiri vi insamlat genom våra intervjuer att presenteras. Vi 
kommer att dela upp detta avsnitt i mindre delar som speglar vår teoretiska 
referensram samt hur vi har delat upp våra intervjuguider. De fyra delarna är: 
Oberoende, Principal-agent problemet, Intressenter och legitimitet. Inom dessa delar 
kommer vi att presentera vad de olika intervjupersonerna har för åsikter och 
synpunkter för att sedan analysera detta. Observera att när vi återkommande hänvisar 
till samma respondent används ordet ”han”, vi lägger dock ingen vikt i detta 
könsspecifika ordval utan har gjort detta val av förenklingsskäl. Med det menar vi att 
respondenterna kan lika väl vara kvinnor oavsett om de kallas för “han” i detta kapitel. 
Detta val grundar sig i etiska aspekter relaterat till anonymitet.   

5.1 Oberoende 

Under intervjuerna stod det klart att det rådde delade meningar kring hur oberoendet 
inom revisionen ser ut idag och hur viktigt det är för revisionen som sådan. Angående 
redovisningsjävsreglernas slopande menade redovisningskonsulten att: ”Om syftet ska 
vara en oberoende revision, då ska det vara skilt. Då ska väl inte granskaren vara 
inblandad i själva revisionen… Ska vi ha revisorer ska de vara oberoende och då ska 
de vara oberoende och skilda åt, det ska vara en utomstående granskare.”. Detta 
bekräftas av vår teoretiska referensram där oberoende ses som en grundförutsättning för 
revisionen (Svanström, 2008, s. 9; Doralt et al., 2012, s. 90-91). Samtidigt menar 
konsulten att redovisningsjävet är mer utbrett idag än vad många tror och att det således 
inte hade spelat någon roll om jävsreglementet hade slopats. Vidare menar konsulten att 
jävsreglementet bara är en konstruktion som i praktiken inte existerar. Han anser att det 
skapas jävssituationer löpande eftersom revisorerna är beroende av sina klienter och de 
intäkter som kommer från dessa uppdrag. Av detta skapas situationer där revisorerna 
måste ge råd till kunderna för att inte förlora kunden och därmed intäkter, han menar 
att: ”För revisorn kan indirekt inte säga: så här får du inte göra. Eller, han kan säga 
det men då kommer han tappa kunden som går till någon annan istället, till mig till 
exempel, men de byter inte ut mig om de inte tycker att jag gör ett dåligt jobb.”. Vidare 
exemplifierar han detta med att berätta om en situation från sin vardag; Situationen som 
uppstod var att revisorn istället för att ta aktieägarnas parti försvarade den sittande 
styrelsen som han hade andra uppdrag åt. Vidare uttryckte sig redovisningskonsulten 
upprört och sade: ”I det här fallet bytte vi revisor, det var jäv så att det stänkte!”.   
 
Forskare 1 fortsatte denna argumentation och menade att större uppdrag från en och 
samma kund ökar risken för så kallad ”economic bonding” som han kallade det. Han 
menade att detta skulle innebära att: ”… därmed skulle du ju kunna påverkas så till vida 
att du blir mindre benägen att utföra då till exempel en oren revisionsberättelse, kanske 
utföra en sådan här fortsatt driftanmärkning, om ni då vet att de tjänar pengar på 
rådgivning och revision.”. Detta kan då enligt honom påverka oberoendet på det sättet 
att det påverkar revisorns bedömning och rapportering om verksamheten eftersom 
egenintresset blir starkare än företagets intressen. Denna argumentation stämmer väl 
överens med det Bazerman et al. (1997, s. 90) menar när de förklarar att det i dag är 
omöjligt för revisorerna att hålla sig helt oberoende gentemot sina kunder då de är 
beroende av intäkterna från just kunden. Problematiken som kan tänkas uppstå i detta är 
att ju mer oberoendet sätts ur spel, desto större intäkter kan komma från en och samma 
kund vilket skulle öka detta ”economic bonding”. Det är då tänkbart att detta skulle 
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kunna leda till en ”snöbollseffekt”, då en ökad ”economic bonding” skulle leda till ännu 
större beroende. Det faktum att kunder blir större i relation till revisionsbyråns eller 
kontorets omsättning är ett problem som Cote (2002, s. 68) belyser i sin artikel. Han 
menar att stora kunder kan bli för viktiga för att en revisor ska kunna hålla sig 
oberoende vilket således kan påverka beslut inom revisionsprocessen. Cote (2002, s. 68) 
anser istället att klientens inflytande på revisorn bör regleras på något sätt för att sådana 
situationer inte ska inträffa vilket i vårt fall skulle innebära mer regleringar och inte 
färre som diskuteras. Ett bristfälligt oberoende kan även enligt teorin, som Svanström 
(2008, s. 75) argumenterar, försämra kvaliteten på den information som förmedlas till 
företagets externa intressenter, det vill säga redovisningen. 
 
Banktjänstemannen hade liknande uppfattning som konsulten då han ansåg att 
jävssituationer redan idag existerar inom revisionsbranschen, han menade att: ”… men 
jag tror att det har funnits tidigare att man genat lite grann och inte ha helt 
oberoende.”. På frågan om minskat oberoende inom revisionen skulle innebära ett 
problem svarade intervjupersonen att: “Ja det är klart, det är ju inte positivt att man 
sitter och gör redovisningen och så ska man själv revidera det man själv har gjort.”. 
Han medgav samtidigt att revisionen som kvalitetsstämpel skulle påverkas på ett 
negativt sätt. Han trodde dock inte att en potentiellt jävig revisor på en av ”..de större 
byråerna..” skulle påverka deras verksamhet som den ser ut idag. Däremot ansåg han 
att: ”I viss mån kanske de mindre som man har mindre kännedom kring kanske man 
skulle kunna tänka sig”, där ”de mindre” innebär de mindre revisionsbyråerna. Dock är 
det enligt litteraturen större chans teoretiskt sett att de mindre byråerna skulle släppa på 
oberoendet (Bauwhede & Willekens, 2004, s. 501). Enligt Bauwhede & Willekens 
(2004, s. 501) har en större byrå större incitament att sköta sitt rykte och hålla sin 
oberoende ställning intakt eftersom dessa har större insatser. Därför kan det, förutsatt att 
byråerna handlar enligt teorin, tänkas påverka bankens verksamhet då det är störst risk 
att de mindre byråerna förhåller sig mindre oberoende eftersom de har mindre att förlora 
på det. 
 
På frågan vilka förutsättningar som en revision bör ha för att den ska fungera på ett 
effektivt sätt svarade Forskare 1 att: ”… det är ju en grundpelare, just med revisorns 
oberoende till företagsledningen. Det har ju varit både så och sedan revisionens 
startpunkt att man önskar att en utomstående som kommer in och genomför en typ av 
granskningskontroll, utan ett oberoende faller hela poängen med revisionen.”. Detta 
styrks av Doralt et al. (2012, s. 90-91) samt av Svanström (2008, s. 9) vilka menar att 
oberoendet är en hörnsten i revisionen och behövs för att ge den tillit som är 
efterfrågade från företagsvärlden och samhället. Han ansåg att slopandet av jävsreglerna 
skulle kunna påverka revisionen negativt men trodde även att det skulle kunna få en 
positiv effekt då han ansåg att den skulle kunna bli ”effektivare, snabbare och av högre 
kvalitet”. Detta eftersom den som gör revisionen då även kommer kunna göra 
redovisningen vilket ger en bättre inblick och kunskap om den aktuella verksamheten. 
Forskare 2 är inne på samma spår vad gäller kvaliteten på revisionen, han menar att: 
”Det är fullt möjligt att kvaliteten i sig skulle bli högre, om du vet mer om någonting så 
kan du naturligtvis göra en effektivare granskning”. Dock argumenterar Forskare 2 
tydligt för att kvaliteten även skulle kunna bli sämre eftersom att en revisor kan 
självklart anse sig vara oberoende men i praktiken inte är det. Detta är i linje med teorin 
som argumenterar för att det är omöjligt för revisorer att förhålla sig oberoende, även 
med en moralisk och ärlig sådan (Bazerman, 1997, s. 94). Vidare menar Forskare 2 på 
ett känslosamt sätt att det är orimligt att både redovisningen och revisionen utförs av 
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samma person. De tidigare nämnda positiva effekterna av beroendet kan anses vara en 
god sak i sammanhanget, det är dock viktigt att se till alla intressenter i situationer som 
denna. Det är möjligt att ett större beroende skulle innebära en större effektivitet för 
revisorerna samt en högre kvalitet på bokslutet. Det som däremot är viktigt att 
poängtera är det faktum som Bazerman et al. (1997, s. 94) påpekar, nämligen att 
bokslutet är främst till för externa intressenter och inte främst för revisorn eller 
företaget. 
 
I övrigt menar Forskare 2 att för att revisionen ska kunna ses som en kvalitetsstämpel 
måste oberoende finnas med i bilden, risken finns annars att den professionella stämpeln 
försvinner vilket i sin tur kommer att skada revisionen som yrke. Vidare är Forskare 2 
förundrad över varför revisorerna vill slopa jävsreglerna, eftersom de med slopandet av 
dessa ”sågar av den gren de sitter på”. Emellertid kunde han i viss mån förstå varför 
branschen vill ta bort dessa regler för mindre företag eftersom han ansåg att: ”För att 
revisionen ska ha något värde så måste det innehålla rätt mycket av rådgivning, oftast 
är det faktiskt revisorn som kan mest i det sammanhanget.”. Collis (2004, s. 96-97) 
diskuterar denna rådgivning som ett användningsområde som framförallt små företag 
har för revisionen vilket är något som styrks av det Forskare 2 argumenterar för. Vi ser 
detta som en viktig poäng att lyfta då många små företag inte har en extern ägare vilket 
gör revisionens oberoende mindre viktig för dessa företag och för fram andra 
användningsområden, i detta fall rådgivning och intern kontroll. 
 
Under vår intervju med Revisorn förklarade han hur deras arbetsgång såg ut vid ett 
revisionsuppdrag, han menade att: ”Vi har ju ett väldigt reglerat arbetssätt, man kan 
säga att det är som processer… som man genomför som en produkt som ska levereras. 
Det är vissa moment som ska jobbas igenom…”. Vidare förklarade han hur det går till 
när ett nytt uppdrag ska startas då det skickas ett mail till alla inom byrån som frågar om 
”konfliktcheckar”. Han var inte av samma uppfattning som till exempel konsulten vad 
gäller att det i dagsläget skulle förekomma mycket jäv inom revisionen, revisorn ansåg 
tvärtom att de hade ett stort system och otaliga kontroller för att kunna hantera sådana 
situationer på ett bra och tillfredställande sätt. Denna skillnad i uppfattning mellan två 
individer kan förklaras i olika kunskap angående denna aspekt. Även om 
redovisningskonsulten tidigare har varit revisor berättar revisorn att de senaste åren har 
hänt mycket i dokumentation- och kontrollväg, vilket kan förklara 
redovisningskonsultens misstro till revisionens kontrollsystem.  
 
Vidare ansåg Revisorn att ett slopande av jävsreglerna skulle gagna kunden så till vida 
att denne skulle få mer värde för pengarna eftersom revisorn skulle ha tillgång och 
möjlighet att skaffa sig en större kunskap om företaget och hur de bedriver 
verksamheten. På frågan om hur ett slopande skulle påverka deras verksamhet svarade 
han att: ”..de andra delarna som rör redovisning och rådgivning, där tror jag att vi 
skulle kunna hantera det… det skulle bli mer praktiskt”. Vad rör kontroversen att de i 
vissa fall skulle granska sig själva anser han att det alltid är kundens bästa som ligger i 
fokus och om man inte gör allt för kundens bästa så har de snart inte kunden kvar. Detta 
är även något som litteraturen nämner genom Antle (1984, s.18) där han beskriver det 
som att revisorns professionella rykte även står på spel, utan det kommer inte kunderna 
vilja ha kvar den aktuella revisorn på uppdraget. Problematiken i detta blir då istället var 
intresset kommer att ligga, om det är hos kunden eller hos informationen som sådan. 
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Revisorn tillägger även senare att det är viktigt att som revisor ha en moralisk spärr som 
arbetar naturligt med att motverka och stävja fel vid självgranskning samt 
”kompisupplägg” som vi tidigare beskrivit. Något vi anser viktigt att belysa här är att 
denna moraliska spärr inte är något som bör betraktas som en bra grund för oberoendet 
då alla individer är olika och denna spärr kan vara på olika nivåer för olika revisorer. 
Det är fullt möjligt att revisorn som vi intervjuade har en sådan spärr men det är svårt att 
veta ifall det kan generaliseras för hela populationen revisorer. Detta är även något som 
Bazerman et al. (1997, s. 90) styrker då han menar att en helt oberoende revisor är en 
omöjlighet eftersom det finns en personlig relation mellan revisor och företagsledare. 
Bazerman (1997, s. 94) menar även att en moralisk och ärlig revisor kommer tillslut 
alltid att ta beslut å kundens vägnar vilket styrker att denna moraliska spärr i teorin är 
omöjlig att uppnå i alla situationer. 
 
Företagaren ansåg att revisionen riskerade att förlora seriositet om samma person fick 
göra både redovisningen och revisionen, denna åsikt går i linje med det Svanström 
(2008, s. 9) ansåg då han menar att utan ett oberoende kan revisionens funktion 
ifrågasättas. Företagaren förklarade att även om han skulle få använda sig av samma 
person, vilket skulle kunna resultera i en mindre kostnad, skulle han inte gå ifrån sin 
princip om två separata personer som gör redovisningen och revisionen. 

5.2 Principal-agent problemet 

Under denna kategori undersökte vi vad våra respondenter ansåg vara nyttan med 
revision och vad denna funktion kan tillföra samt analysera detta med hjälp av vår 
teoretiska referensram.   
 
Företagaren ansåg att den största nyttan med revision för honom var att han fick ett 
säkerställt bokslut så att han sedan kunde använda detta som en typ av kontrollsystem. 
Denna åsikt stämmer väl överens med det Collis (2004, s. 96-97) menade med att för 
små företag kan den främsta nyttan med revisionen vara den interna kontrollen istället 
för själva granskningen åt den externa ägaren. I detta fall är även ägaren till företaget 
den person som sköter verksamheten vilket ger Collis (2004, s. 96-97) ytterligare tyngd 
i detta sammanhang. I det aktuella företaget är som sagt ägaren samma person som den 
som sköter verksamheten och ekonomin, vilket innebär att det traditionella 
användningsområdet som är granskningen mellan principal och agent inte fyller en 
funktion (Laffont & Martimont, 2002, s. 148-149). Denna granskning grundar sig i att 
det kan uppstå informationsasymmetrier och en moralisk risk när en ägare delegerar 
ansvar till en utomstående person (Dewatripont & Triole, 2005, s. 1291; Laffont & 
Martimont, 2002, s. 146). I det aktuella företaget är ägaren verksamhetsansvarig vilket 
innebär att en moralisk risk eller informationsasymmetrier inte förekommer på samma 
sätt. Ytterligare användningsområden som företagaren ansåg vara viktigt var 
företagslegitimiteten, att företaget ser seriöst ut utåt sett samt att de får skatter och 
moms framräknat (Lim et al. 2010, s. 4). 
 
I banktjänstemannens verksamhet är årsredovisningar centrala då deras kreditbeslut 
delvis grundar sig på dessa. Årsredovisningar utgjorde basen för deras system med 
”Rating” som han kallade det, vilket är ett underlag för prissättning och dylikt vid en 
finansieringssituation. Att ha ett reviderat bokslut kontra ett oreviderat bokslut visade 
han med tydlighet var en viktig faktor, dock tillade intervjupersonen att det nästintill 
aldrig hände att ett företag inte hade ett reviderat bokslut. Vidare förklarade han att om 
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ett företag mot förmodan skulle ha ett oreviderat bokslut skulle han kräva att det gjordes 
en revision eller åtminstone att en redovisningskonsult gick igenom redovisningen för 
att säkerställa att denna är korrekt. Bakgrunden till denna synvinkel på revisionsnyttan 
grundar sig i att när ett finansieringsinstitut analyserar ett bokslut är de främst 
intresserade av nyckeltal som till exempel likviditet och soliditet vilka går att räkna 
fram från balansräkningen (Smith, 2006, s. 20-21). Utifrån detta kan vi se att ett 
reviderat bokslut inte är ett måste från den aktuella bankens sida utan att det endast 
krävs att en behörig person, antingen en redovisningskonsult eller revisor, säkerställt att 
bokslutet är korrekt. Att revisionen skulle påverkas genom förändring av reglementet 
behöver därför inte ha så stor påverkan på bankens verksamhet. Det är viktigt att 
tillägga att den information som banker använder sig av kan skilja sig mellan olika 
banker och att denna bank inte nödvändigtvis representerar övriga i branschen. 
 
Det Forskare 1 ansåg vara funktionen med revision är att den framförallt är till för 
externa ägare och finansiärer, till exempel banker och andra finansieringsinstitut. Något 
som framhävs är även den interna nyttan som även Företagaren var inne på, det kan 
handla om en större kontroll eller bättre effektivitet som kan uppnås genom en nära 
kontakt med revisorn. Han tyckte sig även se genom olika studier som gjorts att 
efterfrågan på revision inte har gått ned efter det att revisionsplikten har avskaffats men 
framhäver samtidigt att det är något som kommer visa sig de närmsta 10-20 åren. ”För 
en grupp små företag skulle det fungera bra utan revisor”, han tror att den funktion 
som revisionen fyller kan fyllas i mindre företag med vanlig redovisningskonsultation 
eller annan typ av konsultation. Detta eftersom olika företag har olika behov beroende 
på vilken verksamhet de bedriver. Dessa uttalanden liknar de tidigare 
intervjupersonerna i den bemärkelsen att även de anser att små företag kan klara sig 
utan revisorer och att funktionen kan se olika ut i olika företag. Det som kan förklara 
citatet ovan är just det faktum att små bolag inte i samma utsträckning som större bolag 
har en extern ägare och ekonomifunktioner inom företaget. I och med att de inte i 
samma utsträckning har en extern ägare eller aktieägare påverkar inte avsaknandet av en 
revisor till exempel kapitalmarknaderna via informationsasymmetrier som Clinch 
(2012, s. 762) menar att det kan göra. 
 
Revisorn menade att: ”… för att kapitalmarknaderna ska kunna fungera så måste man 
ha korrekta underlag att fatta beslut utifrån, vilket du får genom bolagsverkets 
årsredovisningar. Leverantörer, finansbolag och alla använder ju det här så det är en 
jätteviktig kvalitetsstämpel”. Dewatripont & Triole (2005, s. 1291) och Laffont & 
Martimont (2002, s. 146) förklarar detta med att kapitalmarknaderna kan påverkas av 
informationsasymmetrier och moralisk risk som existerar genom externt ägande. 
Kapitalmarknaderna påverkas negativt av dessa informationsasymmetrier där ledningen 
vet mer om företaget än ägarna gör och kan därför undanhålla viss information (Hakim 
& Omri, 2008, s. 6). Den moraliska risken uppstår när ägarna delegerar ansvar till 
företagsledningen, detta innebär att företagsledningen handlar efter sin egen vilja vilken 
inte går i linje med ägarnas (Laffont & Martimont, 2002, s. 146). Dessa ägarproblem är 
dock sällsynta i små företag eftersom dessa i större utsträckning leds av ägaren själv 
vilket därmed minimerar dessa. Däremot kan leverantörer påverkas av 
informationsasymmetrier av tidigare nämnd art och att bokslutet inte ger en rättvis bild. 
 
Revisorn nämner i samband med det tidigare även hur viktigt det är när samhället går 
mot mer privatiseringar och internationell konkurrens att det behövs en extern kontroll 
så att inte företag börjar tänja på de gränser och de lagar vi har. Detta hänger ihop med 
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det faktum att staten är en intressent genom att de får sin inkomst genom beskattning 
vilket i sin tur innebär att bokslutet är viktigt eftersom det fastställer det 
beskattningsbara resultatet (Smith, 2006, s. 22). Det revisorn menar är att utan 
regleringar kan företag lättare undgå beskattning vilket kan tänkas resultera i att staten 
och i förlängningen samhället påverkas negativt. Även redovisningskonsulten är inne på 
samma spår och menar att revisionen ska ge utomstående personer och intressenter en 
rättvisande bild av företaget och håller med de båda Forskarna när han argumenterar för 
att revisionen är viktigare för de större bolagen och framförallt de som är listade på 
börsen. 
 
Även Forskare 2 påpekade att revisionen är nödvändig för stora bolag men att små 
bolag antagligen skulle kunna klara sig utan den. Han menade att: ”Den är ju 
framförallt en förtroendeskapare skulle jag vilja säga. Den skapar alltså någon form 
av, förhoppningsvis förtroende, hos stora bolag, för ägare och ägarna får alltså ett 
förtroende för företags redovisning och ekonomi”. Detta uttalande skulle kunna liknas 
vid det som Bankmannen försöker förmedla när han pratar om tyngden i ett reviderat 
bokslut, att det inger förtroende för intressenten. Vidare lägger han vikt på grundstenen i 
revisionen, nämligen att det från början är aktieägarnas kontroll av ledningen samt 
verksamheten och att revisorn utses av just aktieägarna på bolagsstämman (Doralt et a., 
2012, s. 90-91). 

5.3 Legitimitet 

Här nedan kommer vi att presentera hur respondenterna ansåg att företagslegitimitet 
och olika typer av förtroende på olika sätt spelar in på deras verksamhet och arbete 
samt analysera detta med hjälp av vår teoretiska referensram. 
  
Flera av de intervjuade ansåg att det var viktigt med revision för att företag skulle anses 
seriöst eller att det på något sätt visar ansvarstagande. Forskare 1 förklarade att: ”Att 
anlita en revisor kan signalera någonting till omgivande samhälle, det anses ju ofta 
göra det. Genom att du är villig att anlita en revisor så signalerar du på något sätt 
ärlighet eller att du i alla fall är beredd att genomgå en granskning.”. Detta uttalande 
kan liknas med det Mobus (2005, s. 496-497) menar med pragmatisk och moralisk 
legitimitet vilka bidrar till att ge ett företag samhällets och andra intressenters 
godkännande för sin verksamhet. Han tillägger även att det kan vara extra viktigt för 
företag som har eller vill ta stora lån från banker att bevisa för dessa att de är ärliga som 
bolag och att allt går rätt till. En sådan bekräftelse eller bevis kan enligt Mobus (2005, s. 
497) vara ett reviderat bokslut som de sedermera kan visa upp för allmänheten, 
finansieringsinstitut och övriga intressenter. Om ett företag inte har ett gott rykte hos 
just finansieringsinstitut, eller pragmatisk legitimitet, kan det tänkas innebära att de 
måste belåna sig till en högre ränta eftersom de inte uppvisat goda resultat eller ärlighet 
tidigare (Mobus, 2005, s. 496-497). Hur vi kopplar denna aspekt till vår 
problemformulering är att ett reviderat bokslut ger ett företag en god legitimitet, i det 
fallet att revisionen skulle förändras vet vi ännu inte hur det skulle påverka olika 
företags tillgång till sådan legitimitet. Scherer et al. (2013, s. 262-263) diskuterar detta 
dilemma och menar att just denna typ av förändring kan försämra företags tillgång till 
legitimitet, vilket i förlängningen kan innebära försämrade belåningsvillkor. 
 
Forskare 2 fortsätter med samma resonemang och förklarar att revisionen är avsedd att 
åstadkomma ett grundläggande samhälleligt förtroende för näringslivet. Han fortsätter 
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med att förklara situationer från hans tidigare arbetsliv på skattemyndigheten där 
skillnaden på trovärdighet, och då legitimiteten, var stor mellan ett reviderat och ett 
oreviderat bokslut, vilket styrks av Mobus (2005, s. 496-497) som menar att den 
pragmatiska legitimiteten påverkar regulatorer. Forskare 2 menar att en eventuell 
situation med jäv inblandat kommer att påverka detta förtroende från 
skattemyndighetens sida och att det kan innebära fler skatterevisioner generellt sett. 
Detta ser vi som ett bevis på att den pragmatiska legitimiteten påverkar företag idag. 
Den problematik som bör diskuteras här är huruvida en avreglering av revisionen skulle 
påverka de företag som idag gör revision på sina bokslut från skattemyndighetens 
perspektiv. Detta resonemang kan i förlängningen innebära fler skatterevisioner hos 
företag och därmed en större arbetsbörda och kostnad för staten, i viss mån även för 
företagen då dessa kommer behöva ta tid från deras ursprungliga arbetsuppgifter. 
 
Forskare 2 trodde inte att samhällets förtroende för affärsvärlden skulle påverkas genom 
ett slopande av jävsreglementet eftersom han menar att samhället som stort inte ”har 
någon aning om de här reglerna… det finns ju dokumenterat i oändligt många studier 
det här med förväntningsgapet som är angränsat till det här”.  Dock menar Scherer et 
al. (2013, s. 262-263) att den kognitiva legitimiteten byggs upp genom ett passivt 
förtroende från samhällets sida. Om det inträffar en kris eller att skandaler uppdagas i 
massmedia kan denna bild av företagsvärlden från samhällets sida påverkas negativt 
vilket leder till en försämrad legitimitet och förtroende för det inblandade företaget eller 
för hela branscher. Denna insikt förklarar att även om gemene man idag inte är 
medveten om det reglemente och praxis som gäller kan detta passiva förtroende rubbas 
ändå. 
 
Även Forskare 1 resonerade på samma sätt då han menade att: ”om det framstår som att 
det finns någon typ av förhållande, jävsförhållande eller inte, mellan revisorn och 
företagsledningen så är det ju potentiellt någonting som kan påverka samhällets syn.”. 
Han fortsätter på den tidigare diskussionen och menar även han att samhället inte är 
kunniga kring de här frågorna utan att det skulle krävas att till exempel 
Revisorsnämnden skulle rapportera om stora fel i revisionen vid kombiuppdrag och 
jävssituationer. Vad vi vill lyfta med denna argumentation är hur viktigt det är att tänka 
långsiktigt. Kortsiktigt kan det tänkas att förtroendet för företag eller branscher inte 
påverkas eftersom samhället inte är medvetet om hur det fungerar men att detta kan 
ändras, som vi tidigare diskuterat, om skandaler eller dylikt inträffar. Ett exempel på 
detta som litteraturen nämner är den stora Enron-skandalen som påverkade hela 
revisions- och finansbranschen, detta exempel diskuterade även Forskare 2 under 
intervjun (Bazerman & Moore, 2011, s. 310). Han förklarade att det handlade om att 
revisorerna granskade sina kollegor och mer eller mindre antog att de hade gjort ett 
korrekt arbete och därför inte granskade som de borde, han uttryckte sin oro över att 
sådana skandaler och situationer skulle kunna inträffa även i Sverige om reglementet 
slopades. Vi inser att denna skandal handlar om större bolag men anser ändå att en 
sådan händelse är av betydelse för studien då det kan handla om specifika branscher och 
till och med revisionsbranschen som indirekt skulle påverka små företag och deras 
förtroende och legitimitet. 
 
Redovisningskonsulten var inne på en liknande bana som Forskare 1 och Forskare 2 
men menar att samhällets förtroende har större betydelse när det handlar om företag 
som har allmänintresse. Han tog upp ett exempel där en skidanläggning han gjorde 
redovisningen för hade gått dåligt och att samhället då hade blivit intresserade för hur 
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ekonomin hade sett ut och ifall verksamheten hade skötts på rätt sätt. I denna situation 
handlar det om en samhällsfinansierad verksamhet där samhället och staten/kommunen 
är ägare vilket innebär att de har ett större intresse än endast den användning de har för 
skidbacken, det är samhällets pengar via skatter som finansierar den. Som Bazerman et 
al. (1997, s. 90) påpekar kan konsekvenserna av bristfällig information leda till att 
aktieägare förlorar pengar och förtroendet för kapitalmarknaden. På samma sätt kan 
bristfällig information och oupptäckta fel i kommunala verksamheter innebära förlorade 
skattepengar och förlorat förtroende för samhällsverksamheter. 
 
Banktjänstemannen berättar att för deras verksamhet kan det vara extra viktigt för 
företag att ha ett reviderat bokslut inom vissa branscher, till exempel inom 
restaurangbranschen där det som han menar: ”händer mycket med konkurser och 
rekonstruktioner, konkurrensen är ju hård och det har varit mycket svarta pengar och 
så.”. Han anser även att i deras verksamhet spelar det en stor roll vad de har för 
erfarenhet om en företagare och vad den personen har för historia vad gäller 
affärsvärlden och olika verksamheter istället för att fokusera enbart på bokslutet. En 
företagare har då större chans att få ett positivt besked om finansiering om banken 
känner igen låntagaren sedan tidigare och har bra erfarenheter av denne. Detta tolkar vi 
som att legitimitet och det personliga ryktet finns kvar även när en individ startar en ny 
verksamhet. Därför kan det tänkas vara av intresse för en företagare att hålla sitt rykte 
intakt eftersom det är någonting vederbörande får dras med. Om jävsreglementet slopas 
kan det, som vi tidigare diskuterat, innebära att revisionens funktion ifrågasätts 
(Svanström, 2008, s. 9). Detta kan i förlängningen påverka legitimiteten för hela 
marknaden vilket kan innebära att det blir svårare att få finansiering för företagare. Det 
kan tänkas långdraget men det finns en uppfattning hos många att brister i oberoendet 
inom revisionen har orsakat konkurser för större företag och en försämrad tillit på 
marknaderna vilket i hög grad kan påverka ryktet hos företagare (Bazerman & Moore, 
2011, s. 310). Problematiken ligger i att det ligger undermedvetet, då dessa företagare 
inte nödvändigtvis själva påverkar sitt rykte negativt utan att det sker genom att vara 
verksamma inom påverkade branscher (Scherer et al., 2013, s. 262-263). Detta är även 
något som banktjänstemannen nämner tidigare i detta stycke då han menade att vissa 
branscher som har dåligt rykte och dålig legitimitet på grund av händelser i dåtiden har 
svårare att få finansiering. 
 
Vidare förklarar Banktjänstemannen att det nog inte skulle spela någon roll för deras 
verksamhet om dessa regler skulle slopas eftersom att de oftare undersöker vem och 
vilken byrå som skrivit under bokslutet än hur arbetet ser ut inom byrån. Han förklarade 
att han skulle ha fullt förtroende för de större revisionsbyråerna även om dessa regler 
hade slopats vilket även styrks av den revisor som vi intervjuade. 
 
Revisorn menade att många av hans kunder gagnades av att hans namn inom revision 
var väl igenkänt och att det på det sättet sågs som en kvalitetssäkring för banker och 
andra intressenter. Detta antagande från banktjänstemannen att större byråer och mer 
välkända namn inom revisionen skulle gå att lita på även om dessa jävsregler 
förändrades kan ses som ett rimligt antagande då det styrks i teorin av Bauwhede & 
Willekens (2004, s. 501). De menar i sin artikel att större revisionsbyråer har större 
incitament att förhålla sig oberoende då de har mer att förlora vid en skandal eller ett 
fel. Vi kan här dra en parallell mellan denna teori om revisionsbyråer till enskilda 
revisorer då revisorer med större kundstock och ett större rykte har mer att förlora och 
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därför har större incitament att förhålla sig oberoende, vilket ger skäl till det revisorn 
menar angående att hans namn och underskrift duger som kvalitetssäkring. 
 
Den företagare vi intervjuade belyste även vikten med att ha ett reviderat bokslut då han 
upplevde det som mer seriöst. Han skulle heller inte använda sig av en och samma 
person för redovisning och revision om det var möjligt just av den anledningen, även 
om det hade blivit billigare. Han ansåg att kostnaden var så pass liten i sammanhanget 
och att han därför föredrog en seriösare framtoning som bolag framför en 
kostnadsreduktion. 

5.4 Intressenter 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vad våra respondenter ansåg var de viktigaste 
intressenterna för revisionen samt analysera detta med hjälp av vår teoretiska 
referensram.  
 
Angående de intressenter som var viktigast för revisionen svarade Forskare 2 att: ”Det 
är ju egentligen ägarna, alltså ägarna i vid mening – aktieägare i stora bolag men även 
för allmänheten.”. Han fortsatte med att tala om sin förra arbetsgivare, 
skattemyndigheten, som en viktig intressent av revisionen och även som en förlängning 
av allmänheten. Utan ett externt eller civilt reviderat bokslut är det enligt honom större 
risk att råka ut för en skatterevision, detta är inte uttryckt officiellt från deras håll men 
något som utövas i praktiken. Skattemyndighetens huvudsakliga roll är att driva in 
skattemedel samt att kontrollera att detta sköts vilket gör denna myndighet till en stor 
intressent av bokslut överlag samt hur korrekt denna är, vilket i förlängningen gör 
skattemyndigheten till en intressent (Smith, 2006, s. 22). 
 
Även Redovisningskonsulten ansåg att det är ägarna till bolaget som är de viktigaste 
intressenterna för revisionen och redovisningen, dock ansåg han att det beror på hur 
stora bolagen är. ”I de här vanliga företagen där de är hyfsat stora så finns det inga 
aktieägare på det sättet, börsbolag är en helt annan sak.”. Han ansåg även att det 
faktum att företaget har en redovisningskonsult spelar in på hur viktigt det är med 
revisor, om små företag har en redovisningskonsult spelade inte en revisor så stor roll i 
de företagen. Det är enligt honom idag bara banker som är intressenter av revision, men 
även det håller på att försvinna. Om det är så som Redovisningskonsulten argumenterar 
för, nämligen att den enda intressenten som är kvar för revisionen är banken och att 
bankerna blir mer och mer ointresserade, innebär det att en förändring av revisionen 
som sådan inte skulle ha någon betydelse alls. En skulle då kunna hävda motsatsen 
eftersom många små företag har kvar sin revisor efter det att revisionsplikten 
avskaffades för dessa, att det finns en nytta med revision för små företag. Dock som vi 
tidigare diskuterat menar Collis (2004, s. 96-97) att främst små företag använder 
revisionen till att förbättra den interna kontrollen. 
 
Revisorn ansåg även han att banker är den viktigaste intressenten, det är enligt honom 
de som ringer och frågar om ett företags finansiella ställning. Sedan menade han på att 
andra finansieringsinstitut såsom leasingföretag kräver att bokslutet är reviderat. Detta 
beror på, som Smith (2006, s. 20-21) diskuterat, att dessa institut vill veta vilken 
kreditvärdighet företagen har vilket de räknar fram genom boksluten. Enligt revisorn 
var det viktigare i vissa fall att företaget hade en revisor som gav rådgivning och inte 
nödvändigtvis reviderade bokslutet. Ett antal företag som han hade varit revisor för som 
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inte längre var revisionspliktiga behöll honom som rådgivare för att de behövde stöd vid 
eventuella finansieringssituationer eller om leverantörer ville veta något om den 
finansiella situationen i företaget. Förklaringen till detta var att: ”Då skriver jag ju 
under med mitt namn och byrå och sådär, jag har ju jobbat en lång tid i branschen så 
mitt namn känns ju igen av folk så då blir det ju som en kvalitetssäkring ändå.”. Även 
detta indikerar på att det inte är själva revisionen som är viktig utan att det i många fall 
räcker med att en kvalificerad person skriver under för att på så sätt kvalitetssäkra utåt. 
 
Banktjänstemannen stämde in i tidigare nämnda åsikter om att revisionen är mycket 
viktig för bankens företagsverksamhet. De grundade i princip hela sin 
utlåningsverksamhet på de rapporter som företagen kan åstadkomma, årsredovisningar, 
kvartalsredovisningar samt olika budgetar. Han var noga med att poängtera att det var 
viktigt att ha någon typ av kvalitetsstämpel på bokslutet, men inte nödvändigtvis en 
revisors underskrift utan det räckte med att en redovisningskonsult gått igenom 
bokslutet. Att redovisningskonsulters ord är en kvalitetsstämpel instämde även 
Redovisningskonsulten själv i då han sade att leverantörer och andra intressenter ofta 
ringde för att stämma av bokslut med honom. Vidare kunde inte Banktjänstemannen 
åstadkomma något minne av företag som kom in och sökte finansiering som inte hade 
ett reviderat bokslut heller, även efter det att revisionsplikten avskaffades. Som vi 
tidigare nämnt tycket han även att det var extra viktigt för företag inom vissa branscher, 
till exempel restaurangbranschen, att ha ett reviderat bokslut. 
 
Den intressent som var allra viktigast för företagaren var kunderna till företaget. 
Företaget som han var verksam i hade inga lån eller några utomstående fordringar eller 
skulder vilket innebar att han inte ansåg banker som en viktig intressent för hans 
verksamhet. Det som kan diskuteras är huruvida dessa åsikter hade förändrats om 
företagarens situation hade förändrats. Om företaget hade hamnat i ekonomisk knipa 
och behövt ta lån, hade det då blivit viktigare att genom ytterligare åtgärder i syfte om 
att påverka företagets anseende från bankens perspektiv eller inte. Vi tror att det hade 
varit viktigare i en sådan situation, eftersom företaget i dagsläget var välskött 
ekonomiskt, men i en annan situation kan tänkas påverka även företagarens åsikt i 
denna fråga. Sedan är det viktigt att än en gång påpeka att företagsledningen på det 
aktuella företaget även är ägaren och därmed var i full kontroll över företaget. I det fall 
ägaren kontrakterar en agent (till exempel anlitar en VD) finns det stor risk att 
informationsflödet mellan ägare och ledning hade sett annorlunda ut än vad det gör 
idag, det kan således ge en annan syn på vilken intressent som är viktigast (Laffont & 
Martimont, 2002, s. 144-145; Dewatripont & Triole, 2005, s. 1219). Vi anser att detta är 
en viktig aspekt att lyfta i sammanhanget då vi tror att vi hade fått annorlunda svar från 
företagaren om denne var i en annan situation, ekonomiskt eller ägandemässigt. 
 
Vid den slutgiltiga frågan huruvida respondenterna ansåg att regeringens beslut att avslå 
förslaget om slopat redovisningsjäv ansåg de båda forskarna att det var ett korrekt 
beslut, dock ansåg Forskare 1 att det inte är ett lätt beslut och att aspekter som tidigare 
diskuterats måste vägas in i frågan. Med andra ord är det inget lätt beslut där ett tydligt 
svar finns. Redovisningskonsulten ansåg däremot att det inte hade gjort någon skillnad 
från nuvarande situation då det reglementet inte existerar i praktiken.  
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt redogör vi för våra slutsatser och upptäckter. För att återkoppla till vår 
valda problemformulering samt vårt syfte presenteras dessa först. Vidare ges även en 
kort återblick för metodvalen för denna studie. Vi kommer sedan genom att presentera 
svaret på vår första frågeställning komma fram till svaret på vår andra frågeställning 
vilka presenteras här nedan. 
 
Vad avser vi att studera? 
För att kunna dra slutsatser med en tydlig relation till vår problemformulering vill vi 
upprepa våra forskningsfrågor:   
 

- Vilka positiva och negativa aspekter kan uppkomma med ett slopande av 
redovisningsjävsregler? 

- Vilka gagnas mest av en eventuell regelförändring? 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare kunskap och uppfattning om hur olika 
intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vidare vill vi primärt fördjupa 
oss i de positiva och negativa aspekterna som forskare, revisorer, företagare, 
redovisningskonsulter och kreditgivare ser i en förändring av nuvarande regler för att 
kunna presentera vilka som gagnas mest. Studien syftar till att kunna presentera ny 
kunskap och ytterligare infallsvinklar till diskussionen kring jävsreglementet.  
 
För att samla in data har semistrukturerade intervjuer utförts med sex relevanta 
respondenter. Vid intervjutillfällena användes manualer som var sprungna ur vår 
teoretiska referensram, närmare bestämt frågor kopplade till legitimitet, oberoende, 
intressenter, principal-agent problemet samt informationsasymmetri. Den insamlade 
empirin från detta bearbetades genom transkribering och kodning för att sedan, i ett 
gemensamt avsnitt presentera empiri och analys för att underlätta för läsaren. Vår 
tolkning av empirin och analysen har sedan mynnat ut i slutsatser vilka presenteras i det 
här avsnittet.  
 
De sammantagna slutsatserna vi kommit fram till genom att analysera vår empiri med 
hjälp av tidigare forskning ter sig i tre kategorier som vi kommer att presentera här 
nedan i punktform: 
 
1. Positiva aspekter 
Med grund i teori och empiri visar studiens resultat ett flertal positiva aspekter med ett 
slopande av redovisningsjävsreglerna. Studiens resultat visar att revisionsbyråernas 
interna effektivitet kostnads- och verksamhetsmässigt blir bättre med denna 
regeländring då revisorn får en bättre insyn i det reviderade bolaget. Det skulle även 
förenkla för småföretagare praktiskt sett då de skulle kunna använda samma person för 
redovisningen och revisionen. En annan positiv aspekt enligt vår studie är att 
rådgivningens kvalitet samt effektivitet gynnas av att revisorn och klientföretaget 
integreras mer. Slutligen visar vårt resultat att revisionsbyråernas affärsmöjligheter ökar 
i och med att förutsättningen för kombiuppdrag blir bättre med denna regeländring.  
   
2. Oförändrade aspekter  
Studiens resultat visar att ett slopande av redovisningsjävsreglementet inte kommer 
påverka små företags finansieringsmöjligheter på grund av att förtroendet kommer att 
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vara detsamma då finansieringsinstitut är intresserade av en kvalitetsstämpel och inte 
specifikt en revisors signatur. Förtroendet från samhällets sida kommer inte heller att 
påverkas eftersom de inte i dagsläget har en nämnvärd kunskap om revisionen och de 
lagar och den praxis som ligger bakom dess kvalitet och process. Vi tolkar även det som 
ej troligt att denna kunskap kommer att förändras i den medellånga framtiden. 
 
Studiens resultat visar att de principal-agent problem som revisionen grundar sig i inte 
kommer att påverkas för små företag efter en regelförändring, detta eftersom dessa 
agentproblem inte i samma utsträckning som större bolag existerar då de i huvudsak är 
ägarledda. Den externa granskning som föreslås behövas i litteraturen stämmer inte med 
vår tolkning av den studerade miljön med små företag.   
 
3. Negativa aspekter 
De negativa aspekter som redovisningsjävets slopande skulle medföra är enligt vår 
studies resultat att oberoendehotet leder till att revisionens professionalitet påverkas 
negativt. Detta leder sedermera till att revision som kvalitetsstämpel för små företag 
försvinner.  
 
Genom våra tolkningar kan vi se att förändrade jävsregler leder till att 
redovisningskonsultbyråerna kommer att få försämrade affärsmöjligheter på grund av 
revisionsbyråernas förbättrade förutsättningar för kombiuppdrag.  
 
Studiens resultat visar att ett reviderat bokslut utan kvalitetsstämpel kommer att påverka 
skattemyndighetens förtroende för små företag vilket i sin tur kommer innebära fler 
skatterevisioner.  

6.1 Sammanfattning 

Figur 6 förklarar hur vi tolkar de positiva och negativa aspekterna i relation till 
varandra. Även om de negativa aspekterna är lika många till antalet som de positiva 
anser vi att de senare väger tyngre då vi tolkar studiens resultat som att revision 
generellt sett inte är en nödvändighet för små företag. Små företag har inte samma 
behov av en extern granskning revisionen som kvalitetsstämpel som större företag och 
påverkas därför inte av förändrade jävsregler i samma utsträckning. Våra resultat visar 
att små företag i huvudsak använder revisionen för andra ändamål än den externa 
granskningen, närmare bestämt den interna kontrollen. Denna sammanställning leder 
oss in på vår andra frågeställning. 
 

- Vilka gagnas mest av en eventuell regelförändring? 
 
De som skulle gagnas mest med slopade jävsregler är revisionsbyråerna och 
småföretagen.  
 
För att återgå till studiens titel: ”Reglering av redovisningsjäv – Ett måste eller onödig 
byråkrati?” konstaterar vi utifrån vårt resultat att reglering av redovisningsjäv för små 
företag är onödig byråkrati. 
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Figur	  6.	  Utvecklad	  av	  författarna.	  Modell	  slutsatser. 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens resultat visar hur ett slopande av de jävsregler som vi idag har skulle påverka 
dagens samhälle både positivt och negativt samt en tolkning av vilka som skulle gagnas 
av denna förändring. Det bidrag som vårt resultat ger är främst praktiskt och ger 
beslutsfattare samt intresseorganisationer en större förståelse för vad en sådan 
förändring skulle innebära för de berörda parterna. Vi anser att vår forskning kan 
användas som kompletterande underlag för diskussioner och debatter i denna fråga, 
kompletterande eftersom vi anser att våra resultat inte kan generaliseras. 
 
Vi har utöver att presentera de positiva och negativa aspekterna av ett sådant slopande 
presenterat vår subjektiva mening kring vem som gagnas mest av en sådan regeländring. 
Denna insikt kan även den bidra till grund samt komplement för framtida diskussioner 
och debatter.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetets gång har vi funnit nya aspekter av denna fråga som vi vill 
rekommendera som förslag för vidare forskning. Vi kommer att presentera dessa här 
nedan som en inspiration för framtida forskare och deras forskning. 
 
Genom våra intervjuer kom vi i kontakt med ett ämne som vi endast lätt rörde vid, 
”economic bonding”. Detta anser vi skulle vara intressant att studera djupare då detta 
lyfter en potentiellt viktig källa till oberoendehot inom revisionen. Inom denna fråga 
anser vi det vara intressant att utföra djupintervjuer med en större skara revisorer för att 
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undersöka hur storleken på klienter påverkar arbetet. Två av de vi intervjuade nämnde 
att detta antagligen var ett större problem inom revisionen än slopandet av de jävsregler 
som vi studerat. Detta var till stor del eftersom denna ”economic bonding” främst 
handlar om stora bolag och att detta potentiellt skulle ha större konsekvenser på 
marknader och generellt för förtroendet för både revisorer och marknader. 
 
Vi har tidigare i vår undersökning diskuterat huruvida samhället som stort har kunskap 
gällande frågor kring jäv inom revisionen utifrån vad våra intervjupersoner ansåg om 
detta samt genom vår teoretiska referensram. Vi ser det intressant att kartlägga genom 
en kvantitativ studie hur utbredd kunskapen inom detta område är från samhällets 
perspektiv. På detta sätt kan en större förståelse nås om hur lagar inom revision 
påverkar samhället som stort.  
 
Vidare har vi i vår studie diskuterat kring hur risken för jäv skulle påverkas av att ändra 
på det underliggande reglementet och på så vis rört på ytan vad gäller jäv i dagsläget. 
En av de personer vi intervjuade hävdade att det idag är mer jäv än vad många tror i 
revisionens arbete. Det hade varit intressant att utföra en studie som kartlägger hur 
utbrett detta är i dagsläget och till vilken grad jäv inom revisionen förekommer idag. 
Det problem vi dock ser med denna typ av studie är att det är ett ämne som är etiskt 
laddat och att det därför kan bli svårt att få access till användbar information. 
 
Vi har tidigare i studien förklarat att tiden varit en begränsning och således utfört en 
studie med Umeå som utgångspunkt och därför inte haft för avsikt att generalisera våra 
resultat. Vi föreslår därför att en studie genomförs där forskaren/-arna inte begränsar sig 
till Umeå som stad utan gör en mer rikstäckande studie för att på det sättet kunna 
presentera ett mer generaliserbart resultat. Vi anser detta vara intressant då vi tror att det 
kan finnas skillnader mellan olika städer i dessa frågor, både med tanke på 
kunskapsnivå samt hur stora företag som finns i närheten. 
 
Det vore även intressant att se hur denna fråga behandlas i andra länder. Vi anser att det 
vore intressant att göra en jämförande studie mellan olika länder med hänsyn till hur 
reglementet ser ut samt hur utbrett jäv är i dessa länder. En sådan studie skulle kunna 
tänkas visa det mest optimala sätt att behandla dessa typer av frågor och på så sätt 
kunna ligga som underlag för beslut inom stat och myndigheter.  
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7. Samhällelig diskussion  

I dagens affärsvärld med aspekter som konkurrens och internationell handel är det 
mycket viktigt att företagsklimatet är bra samt att aktörer sköter sin verksamhet på ett 
korrekt sätt. Jäv är en faktor som potentiellt skulle kunna innebära konkurrensfördelar 
eller undvikande av skatt vilket skulle ha stora fördelar för den aktuella aktören i 
relation till andra. Därmed ser vi att en reglering av jävssituationer kan tänkas vara 
positivt för marknadens skull rent etiskt och praktiskt. Det ska även tilläggas, vilket vi 
tidigare diskuterat, att ju större ett företag är desto viktigare är det med en extern 
granskning då företag blir mer och mer komplext. 
 
Jävsfrågan aktualiserades efter beslutet om slopad revisionsplikt för små bolag av 
framförallt FAR som ansåg att småföretagens jävsreglemente hängde ihop med 
revisionsplikten och ansåg att även reglementet därför bör slopas (Lennartsson, 2013, s. 
7). Den redovisningskonsult vi intervjuade menade att revisionsbyråerna arbetade hårt 
med “lobbying” mot beslutsfattare i syfte att försöka påverka till ett slopande av detta 
reglemente. Detta eftersom det skulle innebära bättre förutsättning för kombiuppdrag 
och därmed en högre omsättning för revisionsbyråerna. Vi vill med denna bakgrund 
belysa de intressekonflikter som kan förekomma hos intressenter av denna fråga. Enligt 
redovisningskonsulten skapades incitament för revisionsbyråerna att “lobba” den här 
frågan då de förlorade många uppdrag och intäkter efter revisionspliktens avskaffande. 
Detta leder oss in på den tidigare nämnda intressekonflikten, och frågan om det 
verkligen är företagen och samhället som prioriteras högst i denna fråga eller om det är 
en fråga om intäkter för revisionsbyråerna.  
 
Det finns flera exempel på situationer där jävssituationer har skadat både företag och 
hela branscher, den mest kända är troligen Enron-skandalen som slutade med att 
revisionsbyrån Arthur Andersen fick stänga ned sin verksamhet i USA samt att 
företaget Enron gick i konkurs. Denna konkurs föranleddes av många år innehållandes 
jävsituationer inom byrån där försäljningen tillslut blev viktigare än revisionen. De blev 
alltför rädda att förlora kunden och således intäkterna för att rapportera fel eller 
anmärka på bokföringen. Därmed förlorade, bara på Arthur Andersen, en stor del av de 
85 000 anställda sina jobb. Detta är även något som Forskare 1 menade var ett stort 
problem och benämnde det som ”economic bonding”. Denna kollaps av såväl Arthur 
Andersen som Enron skadade hela revisionsbranschens rykte och satte affärsvärlden i 
gungning. (WSJ, 2002) 
 
Det kan tyckas vara stor skillnad mellan kollapsen av Enron och de små företag som 
skulle påverkas av denna regelförändring, men det är inte svårt att se den etiska 
aspekten i denna fråga. Små företag kan även de mörka den sanning som ligger i deras 
bokföring på samma sätt som Enron gjorde och riskera de anställdas arbeten. Om ett 
slopande av jävsreglementet skulle genomföras innebär det en begynnande trend av 
avregleringar som kan vara problematisk. Det skulle möjligtvis innebära en förenkling 
för småföretagare, men ju mer som avregleras desto större blir riskerna att kriser eller 
skandaler inträffar och frågan är vilken som är nästa avreglering som görs, jävsregler 
för medelstora företag?  
 
Slopandet av jävsreglerna kan även tänkas vara problematiskt eftersom småföretag med 
denna regeländring skulle få “bättre” förutsättningar för ett potentiellt jävsförhållande 
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med revisorn. Att sätta detta i system vid ett tidigt stadium skulle kunna försvåra att gå 
ifrån förenklingen när småföretag går över de tidigare nämnda gränsvärdena (se avsnitt 
1.6 Definitioner) vid expansion.  
 
Redovisningskonsulten vi intervjuade hävdade att det även idag är vanligt med liknande 
jävssituationer mellan revisorer och företagsledning. Det finns självklart anledning att 
ifrågasätta ett uttalande från en enstaka person men det visar även på att det kan finns 
problem idag. En avreglering skulle då inte göra detta till ett mindre problem, vilket i 
värsta fall skulle kunna leda till skandaler liknande den i USA och Enron i framtiden.  
 
Ytterligare en aspekt värd att diskutera i detta sammanhang är om det överhuvudtaget 
går att genom reglering undvika jäv eller om det är en omöjlighet. Litteraturen 
argumenterade för att det var en omöjlighet i praktiken på grund av den personliga 
relationen mellan revisor och företagsledning (Bazerman et al., 1997, s. 90). Samtidigt 
kan vi se en problematik i hur branschen är uppbyggd, revisorn ska tillrättavisa de 
kunder som denne fakturerar, en situation som i vilket yrke som helst skulle vara 
problematisk.  
 
En revisor är en person som ett företag ofta har under en lång tid för att det underlättar 
processen och rådgivningen när personen har god kunskap om hur företaget sköts och 
hur det fungerar verksamhetsmässigt. Vi ser en risk i hur denna relation och arbetssätt 
kan utveckla sig i avsaknad av reglemente när företaget växer och blir större. Det 
viktiga i denna situation är att kunna bortse från gamla vanor mellan revisorn och 
ledningen och bygga nya, vi ser att detta kan vara svårt med tanke på den personliga 
relation som i många fall byggs upp. Redovisningen behöver nödvändigtvis inte vara 
svår att gå ifrån rent praktiskt men rådgivningen och liknande som revisorn själv ska 
granska senare skulle kunna bli en svårighet och således en källa för jäv. 
 
Vi ser utifrån detta att den kortsiktiga vinsten av att slopa dessa jävsregler inte 
nödvändigtvis innebär en långsiktig vinst utan vi ser snarare risker med denna 
begynnande trend. I dagens samhälle efter finanskriser och finansiella misslyckanden 
anser vi det viktigt att behålla tryggheten i delar av detta invecklade finansiella system. 
Det är möjligt att avregleringar kan göras men vi anser att det bör tänkas igenom både 
en och två gånger till för att säkerställa den långsiktiga tryggheten i systemet.  
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8. Sanningskriterier 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de sanningskriterier som är av vikt för att 
bedöma vår studies kvalitet. Vidare vill vi kritiskt granska huruvida studien har grund 
att dra adekvata slutsatser. 
 
Tre klassiska kriterier att beakta för att bedöma studiers trovärdighet är reliabilitet, 
replikation och validitet (Bryman, 2008, s. 49-50). Dessa kriterier rör i huvudsak 
kvantitativ forskning där vissa kvalitativa forskare är skeptiska, därför har anpassningar 
av dessa diskuterats för att i större utsträckning passa även för kvalitativ forskning 
(Bryman, 2008, s. 351). Ett exempel på att dessa klassiska kriterier inte är direkt 
överförbara till kvalitativa studier är att intervjuer och det studerade fenomenet är unika 
och ständigt förändras vilket gör replikation omöjlig (Jacobsen, 2002, s. 275). Då vår 
studies metod av datainsamling är just kvalitativa intervjuer angående jävsreglernas 
slopande vid revisionsuppdrag kan replikationskriteriet starkt ifrågasättas. 

8.1 Tillförlitlighet 

För att skapa tillit i denna studie har sanningskriteriet tillförlitlighet beaktats vilket 
motsvarar den klassiska interna validiteten (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Som 
presenterat i avsnitt 4.11 Etiska aspekter sökte vi en acceptans om att vi tolkat 
respondenterna rätt vid intervjutillfällena. Denna metod kallas för respondentvalidering 
och är en bekräftelse av att vi som forskare tolkat verkligheten på ett riktigt sätt 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Detta gjordes genom att erbjuda att sända 
transkriberingen till respondenterna för att få deras respektive godkännande för att 
tolkningen är rätt. Detta tillvägagångssätt har varit i trovärdighetssyfte och även ett 
hjälpmedel för oss författare att dra ”korrekta” slutsatser (Johansson Lindfors, 1993, s. 
166). Observera att intersubjektiviteten i form av respondentvalidering kan vara 
problematisk i och med att respondenten eventuellt känner sig tillfreds med att bli 
positivt framställd medan en mer negativ framställning gör att respondenten känner sig 
hotad (Johansson Lindfors, 1993, s. 167). Sammantaget menar vi att 
respondentvalideringen var viktig för studiens trovärdighet och att denna validering ska 
ses med ett kritiskt förhållningssätt. Dock är intersubjektivitet viktigt att uppnå av etiska 
skäl varför denna acceptans från respondenters sida är nödvändig. 
 
I efterhand ser vi att någon typ av triangulering skulle ha kunnat öka trovärdigheten i 
studien. I och med att användandet av en datainsamlingsmetod kan ge en ensidig bild av 
verkligheten, kan flera metoder istället tillämpas vilket kallas metodologisk 
triangulering (Johansson Lindfors, 1993, s. 131). Men som tidigare nämnts ifrågasätter 
flera forskare trianguleringen med motiveringen att alla resultat hör till specifika 
sammanhang (Jacobsen, 2002, s. 275). 

8.2 Styrka och bekräfta 

Sanningskriteriet styrka och bekräfta, betyder i stora drag att agera i god tro som 
forskare utifrån det faktum att fullständig objektivitet är omöjlig i samhällelig forskning 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Således har vi inte haft för avsikt att ”manipulera” 
resultatet för egen vinning eller för annat intresse. Vidare konstaterar vi att våra 
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slutsatser har en empirisk förankring och därför ingen medveten snedvridning från vår 
sida som författare. 
 
Förutom de tidigare beskrivna sanningskriterierna för kvalitativ forskning har vi även 
tagit hänsyn till autenticitet. Först och främst hade vi för avsikt att framställa en rättvis 
bild av de studerade individerna vilket är kopplat till det Lincoln & Guba (2000, s. 180) 
menar med vikten av att uppvisa en rättvis bild. Lincoln & Guba (2000, s. 180) menar 
också att deltagande i studien skall öka respondenternas förståelse om den sociala 
situation de lever i och även en bild av hur andra deltagare upplever sin miljö. I vår 
studie menade flera av respondenterna att de efter intervjun tyckte det var intressant och 
att de fått ny kunskap om jävsreglerna vid revisionsuppdrag. Flera av de intervjuade har 
även önskat att få ta del av slutresultatet av vår studie vilket betyder att de förmodligen 
bygger på kunskapen ytterligare. De skulle även kunna få ett bredare perspektiv av vad 
de andra respondenterna argumenterade för.   

8.3 Överförbarhet 

För att uppfylla detta sanningskriterium försöker vi som forskare att utröna om våra 
resultat kan generaliseras till en större population (Jacobsen, 2002, s. 266). Att 
generalisera har inte varit vårt syfte med denna studie utan vi har avsett studera och 
finna nya infallsvinklar på en nutida debatt. Eftersom vår studie är av kvalitativ art 
gäller överförbarhet i termer om vi som forskare kan anse att våra resultat även kan 
gälla i andra situationer och fenomen (Jacobsen, 2002, s. 266; Ghauri & Grønhaug, 
2005, s. 218). Då vår studie är så pass inriktad på en viss typ av reglemente ser vi det 
som svårt att överföra våra resultat till andra typer av situationer eller sammanhang. Vi 
kan dock se möjligheter i att överföra våra resultat till andra länder och deras lagar kring 
revision.  

8.4 Pålitlighet 

För att läsaren ska kunna skaffa sig en uppfattning om huruvida den aktuella studien är 
pålitlig och trovärdig krävs att denne själv ska kunna utreda kvaliteten i utförande och 
processen som ligger bakom (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Vi har genomgående i 
studien beskrivit och motiverat, både med text och deskriptiva figurer, de olika val vi 
gjort främst i Kapitel 2 Studiens utgångspunkter och Kapitel 4 Praktisk metod men även 
i resterande kapitel i studien för att underlätta för läsaren. Vi har på så sätt visat 
öppenhet för att läsaren ska kunna bedöma trovärdighet och pålitligheten i de resultat 
som är beskrivna (Jacobsen, 2002, s. 275-276). 
 
Vår studie och arbete har genomgående blivit övervakat av en erfaren handledare som 
varje vecka gått igenom våra metodval och den text vi skrivit. På detta sätt har vi under 
arbetets gång fått konstruktiv kritik på det som gjorts och därmed haft möjlighet att 
ändra metodval eller presentationsteknik för att på så sätt utveckla kvaliteten i studien 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307).  
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide – Forskare 
 
Huvudsakligen kommer jag att hålla i intervjun medan Erik, min uppsatspartner, 
kommer att ta anteckningar och eventuellt ställa någon följdfråga. 
Anledningen till att våra telefoner ligger på bordet är på grund av att vi kommer att 
spela in intervjun. 
Efter intervjun har vi möjlighet att skicka transkriberingen till dig för ett eventuellt 
godkännande från din sida. Justeringar kan göras om du känner att du har misstolkat 
någonting. 
Känns detta okej för dig? 
 
1.1 Etiska ställningstaganden:  

• Samtyckeskravet - Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta intervjun när du vill. 

• Konfidentialitetskravet – De insamlade uppgifterna om dig kommer att 
behandlas konfidentiellt och du får självklart vara anonym om du vill. 

• Nyttjandekravet – Intervjun är enbart för forskningsändamål och ska inte 
användas till någonting annat. 

• Informationskravet – Ge tillräcklig information till respondenten. 
 
1.2 Inledning: Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och uppfattning 
om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vi vill även veta 
vilka positiva och negativa aspekter en förändring av jävsregler vid revisionsuppdrag 
skulle medföra enligt forskare, professorer, kreditgivare, redovisningskonsulter, 
företagare och auktoriserade revisorer.  
 
1.3 Bakgrund för studien: Förslag om att slopa redovisningsjävsreglerna presenterades 
år 2008 men avslogs av regeringen år 2012 b.la. av anledningen att det skulle vara ett 
oberoendehot. Känner du till det? 
 
1.4 Bakgrundsfakta: Vilket yrke och befattning har du? 
 
Allmänna frågor 
2.1 Hur kommer du i kontakt med revision och redovisning i ditt arbete? 
2.2 Hur kommer det sig att du valt att arbeta med revision/redovisning? 
2.3 Vilken funktion har revisionen enligt dig? Vilken nytta gör den? 
2.4 Är revisionen viktig för dig? På vilket sätt? 
2.5 Vilka förutsättningar måste revisionen ha för att överhuvudtaget uppfylla en 
funktion?  
 
Intressentmodellen 
3.1 Vilka intressenter anser du att revisionen är viktigast för? På vilket sätt? 
 
Legitimitetsteorin 
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4.1 Hur viktigt är det att företag har samhällets stöd och att samhället tänker gott om ett 
företag?  
4.2 Tror du att eventuella jävssituationer skulle kunna påverka detta på något sätt? 
 
Redovisningsjäv 
5.1 På vilket sätt skulle slopandet av redovisningsjävsreglerna påverka revisionen? 
5.2 På vilket sätt skulle slopandet av byråjävsreglerna påverka revisionen? 
5.3 Skulle det allmänna förtroendet för redovisningen och revisionen påverkas av dessa 
regeländringar? 
5.4 Tror du att företag skulle välja att använda samma individ för redovisning som för 
revision om ett beslut om slopande av redovisningsjävsreglerna skulle gå igenom? Vad 
kan det bero på? 
5.5 Skulle ändrade jävsregler påverka affärsmöjligheterna på något sätt? 
5.6 Vem tror du gagnas mest av att slopa jävsreglerna? På vilket sätt? 
5.7 Vem tror du förlorar mest på det? På vilket sätt? 
5.8 Skulle lättade jävsregler enligt dig påverka kvaliteten på redovisningen? 
5.9 Finns det något i redovisningsreglementet som du tycker ska förändras? 
5.10 Vad har det skett för förändring i samhället där redovisningsförändringar ej har 
hängt med?  
5.11 Slutligen, var regeringsavslaget på förslaget om slopade redovisningsjävsregler rätt 
eller fel enligt ditt tycke? 
 
Avslut 
6.1	  Avrunda:	  Har	  du	  några	  frågor?	  
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide – Redovisningskonsult 
 
Huvudsakligen kommer jag att hålla i intervjun medan Erik, min uppsatspartner, 
kommer att ta anteckningar och eventuellt ställa någon följdfråga. 
Anledningen till att våra telefoner ligger på bordet är på grund av att vi kommer att 
spela in intervjun. 
Efter intervjun har vi möjlighet att skicka transkriberingen till dig för ett eventuellt 
godkännande från din sida. Justeringar kan göras om du känner att du har misstolkat 
någonting. 
Känns detta okej för dig? 
 
1.2 Etiska ställningstaganden:  

• Samtyckeskravet - Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta intervjun när du vill. 

• Konfidentialitetskravet – De insamlade uppgifterna om dig kommer att 
behandlas konfidentiellt och du får självklart vara anonym om du vill. 

• Nyttjandekravet – Intervjun är enbart för forskningsändamål och ska inte 
användas till någonting annat. 

• Informationskravet – Ge tillräcklig information till respondenten. 
 
1.2 Inledning: Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och uppfattning 
om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vi vill även veta 
vilka positiva och negativa aspekter en förändring av jävsregler vid revisionsuppdrag 
skulle medföra enligt forskare, professorer, kreditgivare, redovisningskonsulter, 
företagare och auktoriserade revisorer.  
 
1.3 Bakgrund för studien: Förslag om att slopa redovisningsjävsreglerna presenterades 
år 2008 men avslogs av regeringen år 2012 b.la. av anledningen att det skulle vara ett 
oberoendehot. Känner du till det? 
 
1.4 Bakgrundsfakta: Yrke och befattning på intervjuperson. 
 
Allmänna frågor 
 
2.1 Hur kommer du i kontakt med redovisning i ditt arbete? Hur går arbetet till? 
2.2 Varför har du valt att arbeta med just redovisning? 
2.3 Vad har du för tankar om att redovisningen ska visa en riktig bild av företag? 
2.4 Är revision viktigt enligt dig? På vilket sätt? 
2.5 Vilka förutsättningar bör redovisningen och revisionen ha för att vara viktiga 
funktioner? 
 
Intressentmodellen och Legitimitetsteori 
 
3.1 Vilka intressenter till företag har mest nytta av redovisningen? 
3.2 Hur viktigt är samhällets bild av de företag ni utför redovisningstjänster åt?  
3.3 Upplever du att era kunder värdesätter att redovisningen visar en rättvis bild av 
företaget?  
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Redovisningsjäv 
 
4.1 Hur kommer du som redovisningskonsult i kontakt med jävssituationer? 
4.2 Hur arbetar ni för att förhindra att det förekommer? 
4.3 Tycker du att revisionen och redovisningen ska hållas skilda? Eller ska både 
revisionen och redovisningen kunna göras av samma person?  
4.4 Om redovisningsjävsreglerna slopades, dvs. att samma person får göra både 
revisionen och redovisningen för samma företag. Vad skulle det ha för konsekvenser för 
redovisningskonsulter och er bransch? 
4.5 Kommer redovisningskonsulters affärsmöjligheter förändras av slopandet av 
redovisningsjävsreglerna? 
4.6 Vem tror du gagnas mest av att slopa jävsreglerna vid revisionsuppdrag? 
4.7 Anser du att förtroendet för redovisningen kan rubbas om både redovisningen och 
revisionen utförs av samma person?  
4.8 Skulle lättade jävsregler, enligt dig påverka kvaliteten på redovisningen? 
4.9 Finns det något i redovisningsreglementet som du tycker ska förändras? 
4.10 Vad har det skett för förändring i samhället där redovisningsförändringar ej har 
hängt med?  
4.11 Slutligen, var regeringsavslaget på förslaget om slopade redovisningsjävsregler rätt 
eller fel enligt ditt tycke? 
 
Avslut 
5.1 Har du några frågor? 
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10.3 Bilaga 3 

Intervjuguide – Kreditgivare 
 
Huvudsakligen kommer jag att hålla i intervjun medan Simon, min uppsatspartner, 
kommer att ta anteckningar och eventuellt ställa någon följdfråga. 
Anledningen till att våra telefoner ligger på bordet är på grund av att vi kommer att 
spela in intervjun. 
Efter intervjun har vi möjlighet att skicka transkriberingen till dig för ett eventuellt 
godkännande från din sida. Justeringar kan göras om du känner att vi eller du har 
misstolkat någonting. 
Känns detta okej för dig? 
 
1.3 Etiska ställningstaganden:  

• Samtyckeskravet - Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta intervjun när du vill. 

• Konfidentialitetskravet – De insamlade uppgifterna om dig kommer att 
behandlas konfidentiellt och du får självklart vara anonym om du vill. 

• Nyttjandekravet – Intervjun är enbart för forskningsändamål och ska inte 
användas till någonting annat. 

• Informationskravet – Ge tillräcklig information till respondenten. 
 
1.2 Inledning: Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och uppfattning 
om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vi vill även veta 
vilka positiva och negativa aspekter en förändring av jävsregler vid revisionsuppdrag 
skulle medföra enligt forskare, professorer, kreditgivare, redovisningskonsulter, 
företagare och auktoriserade revisorer.  
 
1.3 Bakgrund för studien: Förslag om att slopa redovisningsjävsreglerna presenterades 
år 2008 men avslogs av regeringen år 2012 b.la. av anledningen att det skulle vara ett 
oberoendehot. Känner du till det? 
 
1.4 Bakgrundsfakta: Yrke och befattning på intervjuperson. 
 
1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör och hur kom du in på denna bana?  
 
Allmänna frågor  
2.1  Hur ser ett vanligt möte och beslutsfattandet ut vid en kreditgivningssituation eller 
när ett företag ansöker om lån? 
2.2  Vilken information tittar ni mest på vid en kreditgivningssituation?  
2.3  Hur viktig anser du att revisionen är för er när företag ansöker om lån? 
2.4  Hur stor vikt lägger ni på redovisningen i ett företag? 
2.5 Vad tycker du är det viktigaste med bokföring och revision? 
2.6  Händer det att ni ställer krav på att en revisor ska ha kollat på redovisningen? I 
vilka situationer? 
2.7  Händer det att ni tar kontakt med revisorn för företaget i fråga? Av vilken 
anledning? Standard eller bara i enstaka fall? 
2.8  Säger ni ofta nej till finansiering pga. slarv i bokföringen? Av vilka anledningar?  
2.9  Är det skillnad mellan olika typer av bolag, storleks- och verksamhetsmässigt? 
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2.10  Hur skulle era beslut påverkas av en lagändring vad gäller jäv, att 
redovisningsjävet skulle slopas?  
2.11 Skulle er syn på revisionen som kvalitetsstämpel påverkas?  
2.12 Skulle det påverka er inställning till revisorn?  
2.13 Tror du att det skulle bli svårare för företag att få krediter och lån om revisionens 
oberoende äventyras?  
2.14  Skulle det kunna ändra fokus på er utvärdering?  
2.15  Hade det spelat någon roll för er om revisorn är oberoende? 
 
Legitimitetsteorin 
3.1  Lägger ni ner någon personlig värdering i er process vid kreditgivning? På vilket 
sätt? 
3.2  Om ni har dåliga erfarenheter från ett företag, påverkar det ert beslut?  
3.3  Finns det situationer där ni av någon anledning lägger ner extra arbete på att 
granska redovisningen i ett företag? Något exempel? 
3.4  Hade det påverkats om det gjorts en revision på bokföringen?  
 
Övrigt 
4.1  Har du något att tillägga eller någon fråga till oss?  
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10.4 Bilaga 4 

Intervjuguide – Revisorn 
 

Huvudsakligen kommer jag att hålla i intervjun medan Simon, min uppsatspartner, 
kommer att ta anteckningar och eventuellt ställa någon följdfråga. 
Anledningen till att våra telefoner ligger på bordet är på grund av att vi kommer att 
spela in intervjun. 
Efter intervjun har vi möjlighet att skicka transkriberingen till dig för ett eventuellt 
godkännande från din sida. Justeringar kan göras om du känner att vi eller du har 
misstolkat någonting. 
Känns detta okej för dig? 
 
1.4 Etiska ställningstaganden:  

• Samtyckeskravet - Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta intervjun när du vill. 

• Konfidentialitetskravet – De insamlade uppgifterna om dig kommer att 
behandlas konfidentiellt och du får självklart vara anonym om du vill. 

• Nyttjandekravet – Intervjun är enbart för forskningsändamål och ska inte 
användas till någonting annat. 

• Informationskravet – Ge tillräcklig information till respondenten. 
 
1.2 Inledning: Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och uppfattning 
om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vi vill även veta 
vilka positiva och negativa aspekter en förändring av jävsregler vid revisionsuppdrag 
skulle medföra enligt forskare, professorer, kreditgivare, redovisningskonsulter, 
företagare och auktoriserade revisorer.  
 
1.3 Bakgrund för studien: Förslag om att slopa redovisningsjävsreglerna presenterades 
år 2008 men avslogs av regeringen år 2012 b.la. av anledningen att det skulle vara ett 
oberoendehot. Känner du till det? 
 
1.4 Bakgrundsfakta: Yrke och befattning på intervjuperson. 
 
1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör och hur kom du in på denna bana?  

 
Allmänna frågor  
2.1   Hur arbetar du med jävsituationer generellt sett? Följer du FARs analysmodell? 
2.2   Vad anser du vara viktigt för att revisionen ska kunna användas som en trovärdig 
kvalitetsstämpel? 
2.3   Vad ser du är den största nyttan för samhället och för företagen med revisionen? 
2.4   Vad ser du för nytta med redovisningskonsultation ur ett företags perspektiv? 

 
Intressentmodellen 
3.1   Vilka intressenter anser du att revisionen är viktigast för?  
3.2   Hur tror du att ett slopande av jävsreglerna skulle påverka er affärsverksamhet? 
3.3   Skulle det innebära nya affärsmöjligheter? 
3.4   Skulle revisionens objektivitet påverkas? 
3.5   Hur tror du förtroendet för revisionen skulle påverkas? Eller tror du den skulle 
påverkas överhuvudtaget? 
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3.6   Hur tror du att själva revisionen skulle påverkas, eftersom revisorn skulle kunna ha 
gjort även redovisningen i företaget? 
3.7  Skulle den bli lika grundligt gjord?  
3.8  Blir ni som ansvariga revisorer någonsin kontaktade av ett företags intressenter? 
T.ex. banker eller deras leverantörer? Vad frågar de?  
3.9  Får ni intrycket av att företagare anser att revisionen är viktig? Vad får ni för 
mottagande?  
3.10 Har ni ofta personliga relationer med era kunder? 

 
Legitimitetsteorin 
4.1  Generellt sett, skulle slopandet av jävsreglerna kunna påverka företagsmarknaden 
på något sätt? 
4.2  Hur tror du företagens legitimitet skulle påverkas av slopandet av jävsreglerna? Hur 
skulle samhällets se på dessa företag? 
 
Övrigt 
5.1  Vem tror du skulle gagnas mest av ett slopande av jävsreglementet? 
5.2  Vem tror du skulle missgynnas mest?  
5.3  Vad väger tyngst av argumenten för och emot ett slopande? 
5.4  Slutligen, var regeringsavslaget på förslaget om slopade redovisningsjävsregler rätt 
eller fel enligt ditt tycke? 
5.5  Finns det något i redovisningsreglementet som du tycker ska förändras? 
5.6  Vad har det skett för förändring i samhället där redovisningsförändringar ej har 
hängt med? 
 
Avslut 
6.1 Avrunda: Har du några frågor? 
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10.5 Bilaga 5 

Intervjuguide – Företagare 
 
Huvudsakligen kommer jag att hålla i intervjun medan Simon, min uppsatspartner, 
kommer att ta anteckningar och eventuellt ställa någon följdfråga. 
Anledningen till att våra telefoner ligger på bordet är på grund av att vi kommer att 
spela in intervjun. 
Efter intervjun har vi möjlighet att skicka transkriberingen till dig för ett eventuellt 
godkännande från din sida. Justeringar kan göras om du känner att vi eller du har 
misstolkat någonting. 
Känns detta okej för dig? 
 
1.5 Etiska ställningstaganden:  

• Samtyckeskravet - Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta intervjun när du vill. 

• Konfidentialitetskravet – De insamlade uppgifterna om dig kommer att 
behandlas konfidentiellt och du får självklart vara anonym om du vill. 

• Nyttjandekravet – Intervjun är enbart för forskningsändamål och ska inte 
användas till någonting annat. 

• Informationskravet – Ge tillräcklig information till respondenten. 
 
1.2 Inledning: Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och uppfattning 
om hur olika intressenter ser på befintliga jävsregler inom revision. Vi vill även veta 
vilka positiva och negativa aspekter en förändring av jävsregler vid revisionsuppdrag 
skulle medföra enligt forskare, professorer, kreditgivare, redovisningskonsulter, 
företagare och auktoriserade revisorer.  
 
1.3 Bakgrund studie: Vill studera hur revision och redovisning används och ses på av 
olika intressenter. Undersöka hur en förändring av reglementet skulle påverka olika 
intressenter i samhället. 
 
1.4 Bakgrundsfakta: Yrke och befattning på intervjuperson. 
 
1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör och hur kom du in på denna bana?  

 
Allmänna frågor 
2.1  Hur ser redovisning ut på ert företag? Hur arbetar ni med den? 
2.2  Använder ni er av en redovisningskonsult för tillfället? 
2.3  Planerar ni att anlita en redovisningskonsult? 
2.4  Skulle det vara intressant för er att ha samma person som gör redovisningen och 
revisionen? På vilket sätt?  
2.5  Ser du några problem/komplikationer med att anlita samma person för 
redovisningen och revisionen? 
2.6  Hur engagerar sig ägaren i företaget? Är du ägaren?  
2.7  Hur ser informationsflödet ut mellan verksamhet och ägare? 
2.8  Vad ser du för nytta i att ha revision? 
2.9  Ser du något positivt i att revisorn har någon annan anknytning till företaget eller 
ägarna? T.ex. redovisningen 
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2.10 Ser du något negativt i att revisorn har någon annan anknytning till företaget eller 
ägarna? T.ex. redovisningen 
2.11  Hur involverad är revisorn i inköp och konsultation? 
2.12  Har du haft samma revisor under en längre tid? Varför? Hur skiljde sig deras 
arbete? 
2.13 Hur ser er relation ut? Är det andra tjänster inblandade? Händer det att ni utför 
tjänster mellan varandra? 
2.14 Har du någon kunskap om ert arbete med revisorer skiljer sig från hur andra gör? 
 
Intressentmodellen 
3.1  Ställer banker och ägare krav på att ni använder er av revisor eller 
redovisningskonsult?  
3.2  Vilka krav brukar det ställas på den finansiella kontrollen av era finansiärer? 
3.3  Anser du att era intressenter såsom leverantörer och kunder ställer krav på er 
finansiella kontroll? Är de intresserade av er finansiella kontroll?  
3.4 Vad bygger förtroendet mellan ditt företag och t.ex. kunder eller leverantörer på?  
3.5  Hur gör du för att dina kunder och leverantörer ska fortsätta ha dig som 
uppdragstagare? 
3.6 Vilka intressenter ser du som viktigast för er som företag?  
 
Legitimitetsteorin 
4.1  Hur viktigt är det för dig att företaget uppfattas på ett bra sätt av samhället? 
4.2 Tar ni hänsyn till era intressenter såsom samhället när ni tar beslut om en 
strategiförändring? 
4.3  Gör ni något inom företaget för att påverka samhällets syn på er som företag? Hur 
skaffar du en positiv syn från samhällets sida på ditt företag? 
 
Övrigt 
5.1  Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 
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10.6 Bilaga 6 

Teorier	   Intervjufrågor	  Redovisningskonsult	  
Allmän/introducerande fråga. 2.1 Hur kommer du i kontakt med redovisning i ditt 

arbete? Hur går arbetet till? 
Allmän/introducerande fråga. 2.2 Varför har du valt att arbeta med just 

redovisning? 
Collis (2004); Bergström & Samuelsson (2001); 
Smith (2006); FAR (2014); Moore & Ronen 
(1990); Hakim & Omri (2008) 

2.3 Vad har du för tankar om att redovisningen ska 
visa en riktig bild av företag? 
 

Bazerman (1997); Clinch et al. (2012); Abdel-
Khalid (1993) 

2.4 Är revisionen viktig för dig? På vilket sätt? 
 

Svanström (2008); Doralt et al. (2012); Bazerman 
et al. (1997); Bazerman & Moore (2011); SFS 
(1999:1079) 

2.5 Vilka förutsättningar bör redovisningen och 
revisionen ha för att vara viktiga funktioner? 

Smith (2006); Phillips (2003); Moore & Ronen 
(1990); Hakim & Omri (2008) 

3.1 Vilka intressenter till företag har mest nytta av 
redovisningen? 

Greve (2003); Phillips (2003); Lim et al. (2010); 
Pollack et al. (2012), Zimmerman & Zeits (2002) 

3.2 Hur viktigt är samhällets bild av de företag ni 
utför redovisningstjänster åt?  

Lim et al. (2010); Phillips (2003); Smith (2003); 
Pollack et al. (2012)  

3.3 Upplever du att era kunder värdesätter att 
redovisningen visar en rättvis bild av företaget?  

Inledande fråga för jäv. 4.1 Hur kommer du som redovisningskonsult i 
kontakt med jävssituationer? 

Inledande fråga för jäv. 4.2 Hur arbetar ni för att förhindra att det 
förekommer? 

Regeringen (2012); Bazerman & Moore (2011); 
Svanström (2008) 

4.3 Tycker du att revisionen och redovisningen ska 
hållas skilda? Eller ska både revisionen och 
redovisningen kunna göras av samma person?  

Regeringen (2012), följdfråga till 4.3 4.4 Om redovisningsjävet slopades, dvs. att samma 
person får göra både revisionen och redovisningen 
för samma företag. Vad skulle det ha för 
konsekvenser för redovisningskonsulter och er 
bransch? 

Följdfråga 4.4 4.5 Kommer redovisningskonsulters 
affärsmöjligheter förändras av ett slopande av 
redovisningsjäv? 

Bazerman et al. (1997); Regeringen (2012); Moore 
& Ronen (1990) 

4.6 Vem tror du gagnas mest av att slopa 
jävsreglerna vid revisionsuppdrag? 

Smith (2006); Bazerman & Moore (2011); Lim et 
al. (2010), Scherer et al. (2013) 

4.7 Anser du att förtroendet för redovisningen kan 
rubbas om både redovisningen och revisionen 
utförs av samma person?  

Clinch et al. (2012); Bazerman & Moore (2011); 
Svanström (2008) 

4.8 Skulle lättade jävsregler, enligt dig påverka 
kvaliteten på redovisningen? 

Bazerman & Moore (2011); Cote (2002) 4.9 Finns det något i redovisningsreglementet som 
du tycker ska förändras? 

Följdfråga till 4.9 4.10 Vad har det skett för förändring i samhället 
där redovisningsförändringar ej har hängt med?  

Förtydligande fråga. 
 

4.11 Slutligen, var regeringsavslaget på förslaget 
om slopad redovisningsjäv rätt eller fel enligt ditt 
tycke? 
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10.7 Bilaga 7 

Teorier	   Intervjufrågor	  Revisor	  
Allmän/introducerande fråga.  1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du 

gör och hur kom du in på denna bana?  
Inledande fråga jäv.  2.1 Hur arbetar du med jävsituationer generellt 

sett? Följer du FARs analysmodell? 
Far (2014); Hakim & Omri (2008); Moore & 
Ronen (1990); Bergström & Samuelsson (2001); 
Collis (2004); Lim et al. (2010) 

2.3 Vad ser du är den största nyttan för samhället 
och för företagen med revisionen? 

Allmän fråga. 2.4 Vad ser du för nytta med 
redovisningskonsultation ur ett företags 
perspektiv? 

Smith (2006); Phillips (2003); Moore & Ronen 
(1990); Hakim & Omri (2008) 

3.1 Vilka intressenter anser du att revisionen är 
viktigast för? 

Regeringen (2012); Antle (1984); Scherer et al. 
(2013) 

3.2 Hur tror du att ett slopande av jävsreglerna 
skulle påverka er affärsverksamhet? 

Följdfråga till 3.2 3.3 Skulle det innebära nya affärsmöjligheter? 
Regeringen (2012); SFS (1999:1079); Svanström 
(2008); Bazerman et al. (2007); Bazerman & 
Moore (2011) 

3.4 Skulle revisionens objektivitet påverkas? 

Smith (2006); Bazerman & Moore (2011); Lim et 
al. (2010), Scherer et al. (2013) 

3.5 Hur tror du att förtroendet för revisionen skulle 
påverkas? Eller tror du den skulle påverkas 
överhuvudtaget? 

Clinch et al. (2012); Bazerman & Moore (2011); 
Svanström (2008) 

3.6 Hur tror du att själva revisionen skulle 
påverkas, eftersom revisorn skulle kunna ha gjort 
även redovisningen i företaget? 

Följdfråga till 3.6 3.7 Skulle den bli lika grundligt gjord? 
Zimmerman & Zeits (2002); Pollack et al. (2012); 
Earle 2009) 

3.8 Blir ni som ansvariga revisorer någonsin 
kontaktade av ett företags intressenter? T.ex. 
banker eller deras leverantörer? Vad frågar de? 

Bazerman (1997); Clinch et al. (2012); Abdel-
Khalid (1993) 

3.9 Får ni intrycket av att företagare anser att 
revisionen är viktig? Vad får ni för mottagande? 

Bazerman et al. (1997) 3.10 Har ni ofta personliga relationer med era 
kunder? 

Lim et al. (2010); Mobus (2005); Pollack et al. 
(2012); Scherer et al. (2013); Moore & Ronen 
(1990) 

4.1 Generellt sett, skulle slopandet av jävsreglerna 
kunna påverka företagsmarknaden på något sätt? 

Lim et al. (2010); Mobus (2005); Pollack et al. 
(2012); Scherer et al. (2013); Smith (2006); 
Zimmerman & Zeits (2002) 

4.2 Hur tror du företagens legitimitet skulle 
påverkas av slopandet av jävsreglerna? Hur skulle 
samhällets se på dessa företag? 

Bazerman et al. (1997); Regeringen (2012); Moore 
& Ronen (1990) 

5.1 Vem tror du skulle gagnas mest av ett slopande 
av jävsreglementet? 

Bazerman et al. (1997); Regeringen (2012); Moore 
& Ronen (1990) 

5.2 Vem tror du skulle missgynnas mest? 

Förtydligande följdfråga 5.1 & 5.2 5.3 Vad väger tyngst av argumenten för och emot 
ett slopande? 

Förtydligande fråga. 5.4 Slutligen, var regeringsavslaget på förslaget om 
slopat redovisningsjäv rätt eller fel enligt ditt 
tycke? 

Bazerman & Moore (2011); Cote (2002) 5.5 Finns det något i redovisningsreglementet som 
du tycker ska förändras? 

Följdfråga till 5.5 5.6 Vad har det skett för förändring i samhället där 
redovisningsförändringar ej har hängt med 
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10.8 Bilaga 8 

Teorier	   Intervjufrågor	  Banktjänsteman	  
Allmän/introducerande fråga. 1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du 

gör och hur kom du in på denna bana? 
Inledande fråga.  2.1  Hur ser ett vanligt möte och beslutsfattandet ut 

vid en kreditgivningssituation eller när ett företag 
ansöker om lån? 

Smith (2006); Earle (2009) 2.2  Vilken information tittar ni mest på vid en 
kreditgivningssituation? 

Far (2014); Smith (2006); Zimmerman & Zeits 
(2002); Mobus (2005) 

2.3  Hur viktig anser du att revisionen är för er när 
företag ansöker om lån? 

Smith (2006); Zimmerman & Zeits (2002); Mobus 
(2005) 

2.4  Hur stor vikt lägger ni på redovisningen i ett 
företag? 

Bazerman (1997); Clinch et al. (2012); Abdel-
Khalid (1993); Far (2014) 

2.5 Vad tycker du är det viktigaste med bokföring 
och revision? 

Far (2014); Mobus (2005) 2.6  Händer det att ni ställer krav på att en revisor 
ska ha kollat på redovisningen? I vilka situationer? 

Följdfråga till 2.6 2.7  Händer det att ni tar kontakt med revisorn för 
företaget i fråga? Av vilken anledning? Standard 
eller bara i enstaka fall? 

Svanström (2008); Mobus (2005); Earle (2009) 2.8  Säger ni ofta nej till finansiering pga. slarv i 
bokföringen? Av vilka anledningar? 

Följdfråga till 2.8 2.9  Är det skillnad mellan olika typer av bolag, 
storleks- och verksamhetsmässigt? 

Regeringen (2012); Scherer (2013) 2.10  Hur skulle era beslut påverkas av en 
lagändring vad gäller jäv, att redovisningsjävet 
skulle slopas? 

Far (2014); Bazerman & Moore (2011); Bazerman 
(1997) 

2.11 Skulle er syn på revisionen som 
kvalitetsstämpel påverkas? 

Bazerman & Moore (2011); Bazerman et al. 
(1997); Mobus (2005) 

2.12 Skulle det påverka er inställning till revisorn? 

Svantröm (2008); Bazerman et al. (1997); 
Bazerman & Moore (2011); Lim et al. (2010); 
Zimmerman & Zeits (2002) 

2.13  Tror du att det skulle bli svårare för företag 
att få krediter och lån om revisionens oberoende 
äventyras? 

Följdfråga till 2.13 2.14  Skulle det kunna ändra fokus på er 
utvärdering? 

Svantröm (2008); Bazerman et al. (1997); 
Bazerman & Moore (2011); Lim et al. (2010); 
Zimmerman & Zeits (2002) 

2.15  Hade det spelat någon roll för er om revisorn 
är oberoende? 

Lim et al. (2010); Zimmerman & Zeits (2002); 
Mobus (2005); Pollack et al. (2012) 

3.1  Lägger ni ner någon personlig värdering i er 
process vid kreditgivning? På vilket sätt? 

Lim et al. (2010); Zimmerman & Zeits (2002); 
Mobus (2005); Pollack et al. (2012) 

3.2  Om ni har dåliga erfarenheter från ett företag, 
påverkar det ert beslut? 

Lim et al. (2010); Zimmerman & Zeits (2002); 
Mobus (2005); Pollack et al. (2012) 

3.3  Finns det situationer där ni av någon anledning 
lägger ner extra arbete på att granska redovisningen 
i ett företag? Något exempel? 

Lim et al. (2010); Zimmerman & Zeits (2002); 
Mobus (2005); Pollack et al. (2012) 

3.4  Hade det påverkats om det gjorts en revision 
på bokföringen? 
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10.9 Bilaga 9 

Teorier	   Intervjufrågor	  Företagare	  
Allmän/introducerade fråga. 1.5 Hur kommer det sig att du arbetar med det du 

gör och hur kom du in på denna bana? 
Inledande fråga. 2.1  Hur ser redovisning ut på ert företag? Hur 

arbetar ni med den? 
Inledande fråga. 2.2  Använder ni er av en redovisningskonsult för 

tillfället? 
Följdfråga till 2.2 2.3  Planerar ni att anlita en redovisningskonsult? 
Regeringen (2012); Bazerman & Moore (2011); 
Svanström (2008) 

2.4  Skulle det vara intressant för er att ha samma 
person som gör redovisningen och revisionen? På 
vilket sätt?  

Regeringen (2012); Bazerman & Moore (2011); 
Svanström (2008) 

2.5  Ser du några problem/komplikationer med att 
anlita samma person för redovisningen och 
revisionen? 

Dewatripont & Triole (2005); Laffont & martimont 
(2002); Bergström & Samuelsson (2001) 

2.6  Hur engagerar sig ägaren i företaget? Är du 
ägaren? 

Dewatripont & Triole (2005); Laffont & martimont 
(2002); Bergström & Samuelsson (2001) 

2.7  Hur ser informationsflödet ut mellan 
verksamhet och ägare? 

Abdel-Khalid (1993); Collis (2004); Bergström & 
Samuelsson (2001); Far (2014); Moore & Ronen 
(1990); Pollack et al. (2012) 

2.8  Vad ser du för nytta i att ha revision? 

Regeringen (2012); Svanström (2008); Bazerman 
& Moore (2011); Doralt et al. (2012) 

2.9  Ser du något positivt i att revisorn har någon 
annan anknytning till företaget eller ägarna? T.ex. 
redovisningen 

Regeringen (2012); Svanström (2008); Bazerman 
& Moore (2011); SFS (1999:1079); Clinch et al. 
(2012); Doralt et al. (2012) 

2.10 Ser du något negativt i att revisorn har någon 
annan anknytning till företaget eller ägarna? T.ex. 
redovisningen 

Bazerman & Moore (2011); Doralt et al. (2012); 
Svanström (2008) 

2.11  Hur involverad är revisorn i inköp och 
konsultation? 

Bazerman & Moore (2011); Doralt et al. (2012); 
Svanström (2008) 

2.12  Har du haft samma revisor under en längre 
tid? Varför? Hur skiljde sig deras arbete? 

Bazerman et al. (1997); Svanström (2008); 
Bazerman & Moore (2011) 

2.13 Hur ser er relation ut? Är det andra tjänster 
inblandade? Händer det att ni utför tjänster mellan 
varandra? 

Följdfråga till 2.13 2.14 Har du någon kunskap om ert arbete med 
revisorer skiljer sig från hur andra gör? 

Smith (2006); Greve (2003); Phillips (2003); 3.1  Ställer banker och ägare krav på att ni 
använder er av revisor eller redovisningskonsult? 

Smith (2006); Greve (2003); Phillips (2003);  3.2  Vilka krav brukar det ställas på den finansiella 
kontrollen av era finansiärer? 

Smith (2006); Phillips (2003), Greve (2003) 3.3  Anser du att era intressenter såsom 
leverantörer och kunder ställer krav på er 
finansiella kontroll? Är de intresserade av er 
finansiella kontroll? 

Smith (2006); Greve (2003); Phillips (2003); 3.4 Vad bygger förtroendet mellan ditt företag och 
t.ex. kunder eller leverantörer på? 

Smith (2006); Greve (2003); Phillips (2003); 3.5  Hur gör du för att dina kunder och leverantörer 
ska fortsätta ha dig som uppdragstagare? 

Smith (2006); Greve (2003); Phillips (2003); 3.6  Vilka intressenter ser du som viktigast för er 
som företag? 

Lim et al. (2010); Smith (2006); Zimmerman & 
Zeits (2002); Pollack et al. (2012); Mobus (2005); 
Greve (2003)  

4.1  Hur viktigt är det för dig att företaget uppfattas 
på ett bra sätt av samhället? 

Lim et al. (2010); Smith (2006); Zimmerman & 
Zeits (2002); Pollack et al. (2012); Mobus (2005); 
Greve (2003) 

4.2  Tar ni hänsyn till era intressenter såsom 
samhället när ni tar beslut om en 
strategiförändring? 



	   75	  

Lim et al. (2010); Smith (2006); Zimmerman & 
Zeits (2002); Pollack et al. (2012); Mobus (2005); 
Greve (2003) 

4.3  Gör ni något inom företaget för att påverka 
samhällets syn på er som företag? Hur skaffar du 
en positiv syn från samhällets sida på ditt företag? 
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