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Sammanfattning 
 

 

Titel: Att vara nära men ändå på avstånd  
Författare: Anna Erlandsson och Robin Ullbrand 
Handledare: Staffan Hård af Segerstad  
 
Bakgrund och problem: En relation kan hjälpa företag att knyta sig an kunderna på ett 
bättre sätt. Värdet som kunden upplever vid köp av en produkt skall inte komma från 
slutprodukten, utan värdet skapas genom interaktion och samspel mellan leverantör och kund. 
Relationsbyggande är dock inte alltid enkelt, då det kan försvåras av olika orsaker såsom 
lagar. Revisorn skall enligt Revisorslagen 20§ vara oberoende, det vill säga opartisk, 
självständig och objektiv. Författarna ställer sig frågan om det är möjligt att ha en relation och 
samtidigt vara oberoende. Om detta inte går kan det uppstå kvalitetsproblem. Samtidigt står 
revisionsbranschen inför en stor förändring i och med att det finns förslag på att 
revisionsplikten skall avskaffas.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva de karakteristiska drag som en relation mellan 
en leverantör och en kund har samt hur denna relation går att förena med en oberoende 
yrkesutövning. För att kunna besvara syftet har författarna valt att studera relationen som 
finns mellan revisor och kund. 
 
Problemfrågor: Följande specifika frågeställningar har utformats för studien: Vad 
karakteriserar relationen mellan revisor och kund? Hur går det att förena relationen med en 
oberoende yrkesutövning? Hur kan relationen komma att förändras om revisionsplikten 
avskaffas? 
 
Metod och teori: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts där 
författarna har intervjuat åtta revisorer för att få deras syn på relationen och oberoendet. Som 
teoretisk referensram utgick författarna framförallt från Gummessons (2002) karaktärsdrag av 
en relation samt oberoendelagstiftningen och teori om oberoendet.  
 
Slutsats: Relationen mellan revisor och kund karakteriseras av adaption, formalisering, 
förtroende, långsiktighet samt personliga och sociala egenskaper. Att ha en relation och 
samtidigt vara oberoende är omöjligt. Detta behöver dock inte betyda att det inte är möjligt att 
göra en korrekt kvalitetssäkring. Samtidigt finns det orsaker som kan medföra att revisorn inte 
kan kvalitetssäkra. Långsiktigheten i relationen är en av dessa orsaker, då det kan resultera i 
att parterna kommer varandra för nära. På grund av långsiktigheten kan därför likaså 
karaktärsdraget närhet genom vänskaps- och förtroendehotet komma att påverka oberoendet 
negativt. Revisorerna går dessutom i vissa fall utanför lagen. Om revisionsplikten avskaffas 
tror författarna att tjänstens innehåll och relationens formalisering kan komma att förändras. 
Samtidigt kan revisorerna behöva anpassa sig mer efter kunden. Författarna tror därtill att 
beroendet av relationen kan komma att minska, medan betydelsen istället borde öka. Därtill 
kan även relationens frekvens komma att förändras till en mer öppen dialog.  
 
Nyckelord: Relation, Revision, Oberoende, Relationsmarknadsföring, Revisionspliktens 

avskaffande



Abstract  

Title: To be close but still at a distance 
Authors: Anna Erlandsson and Robin Ullbrand 
Supervisor: Staffan Hård af Segerstad  
 
Background and problem: A relationship can help firms to associate themselves with 
their customers in a better way. The value to the customer when buying a product does not 
come from the finished product. The value is instead created through the interaction and 
interdependence between supplier and customer. To build relationships is not always easy, 
since it may be impeded by various causes such as laws. In accordance with the Accounting 
Act §20, an auditor must be impartial, independent and objective. The authors’ question is 
whether it is possible to have a relationship, while being independent. If this fails, there can 
be quality problems. As a consequence of a possible abolishment of the statutory audit, the 
accounting profession may face a big change.  
 
Objective: The purpose of this study is to describe the features of a relationship between 
supplier and customer as well as describe how it is possible to reconcile the relationship with 
an independent profession. In order to answer the objective of this study, the authors have 
chosen to study the relationship between auditor and customer. 
 
Research questions: The following specific questions are designed for the study: What 
characterizes a relationship between auditor and customer? How is it possible to reconcile the 
relationship with an independent professional? How can the relationship change if the 
statutory audit is abolished? 
 
Method and theory: To achieve the purpose of this study a qualitative approach has been 
used. Therefore, the authors have interviewed eight auditors to get their views on the 
relationship and independence. As a theoretical framework the authors have used mainly the 
characteristics of a relationship developed by Gummesson (2002) and the independent 
legislation as well as theory about independence. 
 
Conclusion: The relationship between auditor and customer is characterized by adaptation, 
formalization, trust, sustainability and also personal and social characteristics. To have a 
relationship while being independent is impossible. However, this does not mean that it is not 
possible to make a proper quality assurance. At the same time, there are reasons that can make 
it more difficult for the auditor to assure the quality. The long-term aspect of the relationship 
and threat of friendship and confidence is one of those causes, which may result in a closer 
relationship. Furthermore, the auditors sometimes break the law. If the abolishment of the 
statutory audit is executed the service content and the formalisation of the relationship can 
change. In addition, the auditors may have to adapt more to the customer. The dependence of 
the relationship may also decrease, while the importance could increase. Furthermore, the 
frequency of the relationship can change to a more open dialogue. 
 
Keywords: Relationship, Audit, Independence, Relationship Marketing, Abolishment of 
statutory audit 
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras det ämne som behandlas i denna studie, nämligen relationer 

mellan revisorer och deras kunder. Meningen med detta kapitel är att läsaren skall få en 

bakgrund till de problem som studien har till syfte att besvara, men dessutom ge en förklaring 

till varför detta är ett relevant ämne att studera.  

 

1.1 Bakgrund 

”Relationer är en del av den mänskliga naturen. Om vi löser upp de sociala 

nätverken av relationer, löser vi också upp hela samhället. Kvar blir 5 miljarder 

enstöringar, helt isolerade från varandra.”(Gummesson, 2002 s. 22) 

 

Om inga relationer fanns skulle världen bara bestå av en massa enstöringar med 

självhushållning. Samtidigt skulle människosläktet försvinna under en generation, då ingen 

fortplantning skulle äga rum. Om citatet ovan skall dras till sin spets innebär det att alla har 

relationer med alla. Relationer är viktiga och då även mellan företag. Relationer mellan två 

företag har funnits sedan handelns begynnelse. Relationer som term i 

relationsmarknadsföringen dök dock inte upp förrän på 1970-talet.(Gummesson, 2002)  

 

I och med relationsmarknadsföringens uppkomst var inte parterna längre motståndare och de 

var inte i ständig konkurrens, vilket var det tidigare synsättet. De skulle istället ses som 

partners, där värde skapas genom interaktion och samspel mellan leverantör och kund.(Sheth 

och Parvatiyar, 1995) Detta kan uttydas från ett citat från Storbacka och Lehtinen (2000) som 

lyder: ”Att tänka i termer av motsatta parter är ett nollsummerspel. När en part vinner, 

förlorar den andra.”(Storbacka och Lehtinen, 2000 s. 17) 

 

Kunden är i och med relationsperspektivets framväxt inte längre anonym och priset samt 

resultatet i monetära termer är inte längre det viktigaste för kunden. Istället för att trycka ut 

produkten skall säljaren lägga vikt på affärsrelationen.(Grönroos, 2008; Baye, 1995) Kunden 

och leverantören skall i och med detta ha ett ömsesidigt beroende och ömsesidig samverkan 

(Sheth och Parvatiyar, 1995; Grönroos, 2008). Detta synsätt skall betraktas som en 

marknadsföringsfilosofi, som är viktig för en leverantör på en marknad att ha i tankarna 
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(Blomqvist et al, 2008). Leverantören måste därmed ändra sitt sätt att tänka vad gäller 

relationsuppbyggandet. Att bygga denna relation är inte utlokaliserad på en 

marknadsföringsavdelning utan alla i företaget, framförallt de som möter kunden, har som 

uppgift att ge värde till kunden (Grönroos, 2008; Gummesson, 2002).  

 

Att bygga upp relationer mellan kund och företag kan vara väldigt viktigt för ett företag. Detta 

kan illustreras med följande citat: ”En lång relation blir effektivare för alla parter... Man lär sig 

hantera relationen, utnyttja den intensivare och effektivare.”(Gummesson, 2002 s.40) En 

relation i affärslivet har likaså beskrivits som ett äktenskap. Att ingå ett äktenskap med 

kunden men även tillfälliga affärsförbindelser samt att skiljas från en leverantör är ord som 

bland annat använts.(Guillet de Monthoux, 1975)  

 

En affärsrelation kan innehålla olika karaktärsdrag som till exempel engagemang, samarbete, 

makt och förtroende.(Gummesson, 2002) Karaktärsdraget engagemang i en affärsrelation kan 

leda till att bland annat samarbetet mellan parterna ökar.(Echeverri och Edvardsson, 2002). 

Genom ett ökat samarbete mellan leverantör och kund kommer affärsrelationen att växa och 

bli starkare. Samtidigt kommer ett mer intensivt samspel resultera i att relationens innehåll 

intensifieras (Cheung och Turnbull, 1998). 

 

Förtroende är viktigt i en affärsrelation och då speciellt i tjänster som är immateriella. 

Förtroendet blir viktigare, eftersom det är svårt att veta vad resultatet blir i en tjänst.(Mayer, 

1995) Samtidigt skulle ett förtroende enligt Brien (1998) bara uppstå om den andra parten är 

beredda att ta en risk. I en affärsrelation finns det även olika typer av makt. Enligt Burns 

(2000) kan makten till exempel vara över resurser, kunskap, belöningar och bestraffningar. 

Denna makt är dessutom ofta asymmetrisk, då en av parterna har mer makt än den andra 

(Gummesson, 2002).  

 

Ett annat karaktärsdrag som O´Neal (1989) anser kan karaktärisera en affärsrelation är 

lojalitet. Företaget vill att kunderna skall vara lojala och återkomma med sina köp. På samma 

sätt som ett företag kan bygga upp olika starka relationer kan de bygga upp olika mycket 

lojalitet hos sina kunder (Zineldin, 2000). Det är företagets ansvar att arbeta med att få 

kunden att bli lojal (Normann, 2000a). Ju starkare lojaliteten blir, desto bättre är det för 

företagen (Zineldin, 2000). En lojal kund behöver likväl inte ha en relation (Söderlund, 2001). 
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1.2 Problemdiskussion 

Att ha en affärsrelation, som diskuteras ovan, är inte alltid lätt. En relation där leverantören 

samtidigt skall vara oberoende är en problematik som kan tänkas uppstå i många olika 

situationer. En socialsekreterare som jobbar med att ta beslut om socialbidrag kan behöva 

bygga upp en relation med sina klienter för att kunna förstå deras situation. Samtidigt måste 

socialsekreteraren vara opartisk när beslut skall fattas. En lärare kan behöva bygga upp en 

relation med sina elever för att på bästa sätt kunna lära ut kunskap. Samtidigt måste dock 

läraren vara objektiv när denne skall sätta betyg på sina elever. En anställd och dennes chef 

kan också tänkas ha denna problematik. Chefen skall både bygga upp relationer med den 

anställda, men också fatta beslut och sätta deras löner. 

 

Denna problematik kan ha sitt ursprung i att båda parterna vill nyttomaximera. I ett företag är 

ofta ägaren och övriga intressenter angelägna om att företaget sköts på ett korrekt sätt. Om 

ledningen har mer information än intressenterna och vill maximera sin egen nytta kan 

problem uppstå. För att minska risken att detta problem uppstår och för att få ledning att 

handla lojalt samt utgå från det som är bäst för intressenterna används ofta en tredje 

oberoende part. En yrkesgrupp som har arbetsuppgiften att vara en oberoende part är 

revisorerna.(Diamant, 2004)  

 

Trots att en revisor anställs för denna roll kan problem uppstå. Ett exempel på denna 

problematik uppstod i Enron, som var en stor aktör inom energibranschen när det uppdagades 

att företaget hade förskönat sin redovisning. Företaget hade använt sig av komplicerade 

affärstransaktioner för att övervärdera vinster och dölja förluster. Strax efter att skandalen 

uppdagats gick energibolaget i konkurs.(Jacobsson, 2006) Det visade sig senare att revisorer 

på revisionsbyrån Andersen hade haft ett finger med i spelet. Revisorer från denna 

revisionsbyrå hade utfört revision åt energiföretaget i över tio år. Med anledning av detta 

byggdes en vänskaplig relation upp mellan revisorerna och Enron, vilket i sin tur gjorde det 

möjligt för Enron att lura aktieägare och anställda genom en förskönad redovisning.(Almgren, 

2002) Med anledning av denna skandal förlorade hela branschen sin heder (Affärsvärlden, 

2002). 
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I Enron-fallet hade revisorerna inte varit en oberoende part på grund av att de kommit för nära 

ledningen. En alltför nära relation mellan revisorn och kunden skulle därmed kunna innebära 

kvalitetsproblem i den tjänst som revisorn tillhandahåller. Detta skulle kunna skapa problem 

för det reviderade bolagets intressenter, eftersom de måste kunna lita på att den information 

som revisorn ger om företaget överensstämmer med verkligheten. Om denna information inte 

är korrekt kan skandaler, såsom den i Enron, uppstå.  

 

Broberg et al (1998) menar att revisionen måste vara baserad på en oberoende granskning. 

Om inte revisionen är det menar de att revisionen inte är meningsfull. För att en revisor skall 

kunna vara denna oberoende part finns det lagar som reglerar dennes interaktion med kunden. 

Enligt 20 § (Revisorlagen) skall en revisor arbeta på följande sätt: 

 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisors opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs.”(Revisorslagen, 2001:883, 20§) 

 

Reglerna om att revisorn skall uppträda självständigt, opartiskt och objektivt brukar gå under 

benämningen oberoendereglerna. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) definierar 

oberoendet som: ”En medlem ska utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i 

sina ställningstaganden. Bestyrkandeuppdrag ska därtill utföras med opartiskhet och 

självständighet.”(FAR, 2009, s.72) 

 

Samtidigt som revisorerna enligt tidigare resonemang skall arbetar nära sina kunder måste de 

enligt lag alltså uppträda självständigt, opartiskt och objektivt. Är det möjligt att ha en 

affärsrelation och samtidigt vara oberoende? Suddaby et al (2009) menar att yrkesintegriteten 

och oberoendet inte längre är fast förankrat i revisorerna. FAR:s generalsekreterare, Dan 

Brännström, har uttryckt sig enligt följande: ”Mellan människor uppstår alltid någon form av 

relation.” Vidare uttryckte Brännström: ”Det finns inga oberoende revisorer.”(Precht, 2005 

s.19). Att revisorer skall vara fullkomligt oberoende anser Moore (2006) inte är rimligt att 

förutsätta då detta ej är uppnåbart.  
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Revisionsbranschen står likaså inför en stor förändring i och med att det har gjorts en 

lagrådsremiss angående revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag. Detta innebär att 

revisionsplikten skulle avskaffas för 72 % av Sveriges aktiebolag.(Lagrådsremiss, 2010) Ett 

avskaffande av revisionsplikten skulle medföra att revisionsbyråernas förutsättningar för att 

behålla sina kunder kan förändras, vilket gör att relationen mellan revisor och kund blir ett 

aktuellt ämne att studera. 

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva de karakteristiska drag som en relation mellan en 

leverantör och en kund har samt hur denna relation går att förena med en oberoende 

yrkesutövning. För att kunna besvara syftet har författarna valt att studera relationen som 

finns mellan revisor och kund. 

 

1.4 Problemformulering 

Följande specifika frågeställningar har utformats för studien: 

 
� Vad karakteriserar relationen mellan revisor och kund? 

� Hur går det att förena relationen med en oberoende yrkesutövning? 

� Hur kan relationen komma att förändras om revisionsplikten avskaffas?  

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till att studera vad revisorer anser 

karakteriserar relationen och vilka konsekvenser denna relation kan ha på kravet om 

oberoende yrkesutövning. Revisorerna måste enligt lag utföra uppdrag oberoende och därav 

anser författarna att det är hos revisorerna som sambandet mellan relation och oberoende kan 

generera problem.  
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1.6 Tidigare studier och kunskapsbidrag 

Innan studien genomfördes ansåg författarna att det var intressant att förkovra sig i de studier 

som tidigare gjorts inom forskningsområdet. Detta för att skapa en förståelse kring det 

aktuella ämnet och för att ge författarna en utgångspunkt för studien.  

 

När det gäller karaktären av relationen mellan revisorn och kunden ansåg Gustafsson et al 

(2004) att det i marknadskommunikationen är den företagsspecifika kompetensen och den 

företagsspecifika revisionen som attraherar kunden mest. De menade vidare att det ofta är 

rekommendationer som ligger bakom kundens val av revisionsbyrå. Även Ahlberg och 

Bengtsson (2008) samt Ottosson och Thunholm (2009) har i sina studier kommit fram till att 

rekommendationer från andra kunder är viktiga. Ottosson och Thunholm (2009) ansåg att det 

inte är tjänsten som bygger relationen utan att det är revisorn i sig som gör detta. Dessa 

studier var inriktade på marknadskommunikation. De går dock inte närmare in på vilka 

karaktärsdrag som relationen präglas av, vilket denna studie gör. Trots detta har studierna 

varit en grund för författarnas förförståelse.  

 

Två intressanta studier som diskuterat relationer mellan företag är Berntsson och Thulins 

(2007) studie om relation mellan researrangör och dess hotelleverantör, hotell eller agent samt 

Ahlins (2001) studie om affärsrelationer i den elektroniska handeln. Berntsson och Thulins 

drog slutsatsen att det är makt och förtroendet som karaktäriserar relationen. Ahlin har i 

studien dragit slutsatsen att de förväntningar som finns på en affärsrelation i den elektroniska 

handeln är att samarbetet och förtroendet skall bli bättre. Hon kunde dock inte dra någon 

slutsats om detta hade infriats. Dessa studier har varit intressanta som inblick i vad som kan 

karaktärisera en affärsrelation. Denna studie kan därför bland annat ses som en verifiering om 

också relationen mellan revisor och kund präglas av liknade karaktärsdrag.  

 

I en studie av Jönsson och Lönnbergs (2008) kontrasteras förtroendet mellan revisorn och 

kunden med oberoendet. Resultatet av studien visade att revisorerna anser att det är viktigt 

med förtroendefulla relationer samt att dessa inte påverkar det faktiska oberoendet i särskilt 

stor utsträckning men möjligen det synliga oberoendet. Törnqvist och Forner (2009) kom 

fram till att det inte fanns något som tydde på att revisorernas lojalitet skulle vara starkare än 

upprätthållandet av oberoendet. De menade att det professionella oberoendet är fast förankrat 
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hos revisorerna och att oberoendet är väldigt högt värderat av revisorer. Både Jönsson och 

Lönnbergs samt Törnqvist och Forner studie är till viss del överensstämmande med denna 

studie, vilket gjorde dessa studier intressanta som förförståelse. I kontrast med Jönsson och 

Lönnbergs samt Törnqvist och Forner är denna studie dock bredare, då författarna vill 

beskriva alla karaktärsdrag i relationen och inte bara förtroendet eller lojaliteten. Samtidigt 

kommer alla karaktärsdrag att ställas mot oberoendet, vilket Jönsson och Lönnbergs eller 

Törnqvist och Forner studie inte gör.  

 

Vad avser andra yrken med liknade problematik har Folkesson et al (2008) kommit fram till 

att relationen mellan en lärare och en elev präglas mer av närhet än distans. De menar 

fortsättningsviss att det är svårt för en lärare att vara professionell och därmed bete sig etiskt 

riktigt. Var gränsen går är enligt studien svårt att konkretisera, utan det är upp till lärarna att 

avgöra. Svenungsson et al (2000) har istället studerat journalister och dess oberoende kontra 

politiker. De har dragit slutsatsen att journalisterna inte är oberoende, då politikerna bland 

annat medietränas av verksamma journalister. Dessa studier har en nära koppling till denna 

studie, då de diskuterar relationer och oberoendet men i en annan yrkesgrupp. Författarna vill 

därför undersöka om relationen mellan revisorn och kunden har en liknande problematik. 

  

Ser författarna till tidigare studier om oberoendet mellan revisorn och kunden har Gustafsson 

et al (2004) i sin studie kommit fram till att oberoendet ger inskränkningar i vad revisorerna 

får göra för att få kunder. Linné och Malmqvist (2009) konstaterade i sin studie att revisorerna 

har olika uppfattningar angående revisorns oberoende. Vissa revisorer väljer att definiera 

oberoendet enligt oberoendelagarna, medan andra gör det på erfarenhet. Dessa studier är i 

kontrast till dem som diskuterats ovan mer kritiska till ett oberoende yrkesutövande, vilket var 

intressant vid utformningen av problemformuleringen. I dessa studier har oberoendet 

granskats som en självständig del och inte inkorporerats i relationen, vilket denna studie gör. 

 

Ottosson och Thunholm (2009) kom i sin studie fram till att revisionstjänsten måste göras mer 

attraktiv om revisionsplikten avskaffas. I en studie av Hed (2009) har slutsatsen dragits att 

Revisionshuset bland annat bör visa att de har ett intresse av kundrelationer och utveckla de 

kontaktvägar som finns mellan revisor och kund efter lagförändringen. Samtidigt har en 

doktorsavhandling av Svanström (2008) dragit slutsatsen att kunden kommer att vilja ha en 

frivillig rådgivning om revisionsplikten avskaffas. Denna studie tar därtill upp att det, i 
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motsats till vissa studier ovan, finns hot mot oberoendet i samband med rådgivning till små 

och medelstora företag.(Svanström, 2008) 

 

Lindberg (2008) kom liksom Svanstöm (2008) fram till att kunden kommer att fortsätta med 

revision. Han menade dessutom att det efter lagförändringen är viktigt att erbjuda de tjänster 

som kunden efterfrågan. I framtiden kommer därmed andra tjänster än revision att erbjudas 

enligt honom. Vidare uttryckte han att tjänsten kommer att bestå av mer kunskapsbaserade 

tjänster.(Lindberg, 2008) Dessa studier, om vad som kommer att förändras om 

revisionsplikten avskaffas, har varit väldigt intressanta för problemformuleringen i denna 

studie. Författarna till denna studie vill därmed verifiera om detta stämmer, men samtidigt gå 

vidare och se vilka karaktärsdrag i relationen som kan komma att förändras.  

 

Sammanfattningsvis finns en del studier som behandlat enskilda dimensioner av relationen 

mellan revisor och kund, som till exempel förtroende och lojalitet. Det verkar dock inte finnas 

några studier som mer uttömmande behandlar karaktärsdragen av en relation mellan revisor 

och kund. Samtidigt finns det studier som behandlar revisorers oberoende. Författarna har 

dock inte funnit någon studie som behandlar relationer som helhet och oberoendet 

tillsammans i en och samma studie. Det finns dock tidigare studier som har lyft fram 

problematiken mellan relation och oberoende, men det har inte utretts närmare. Då denna 

problematik inte getts särskilt stort utrymme i tidigare studier hade författarna för avsikt att 

belysa detta. Denna studie syftade därmed förutom att ge en bredare syn på den beskrivna 

problematiken för en revisor därtill att ge möjlighet att generalisera dessa problem till andra 

yrkesgrupper med liknande problematik. 

  

1.7 Disposition 

Denna studie är indelad i ett antal olika kapitel. Dessa kapitel beskrivs kortfattat här nedan för 

att ge en bild över hur studien är disponerad. Dispositionen illustreras dessutom i figur 1:1. 

 

Kapitel 1 – I det inledande kapitlet görs det en kortfattad beskrivning av den bakgrund som 

studiens problem vilar på. Efter detta preciseras studiens problem liksom de frågor som 

studien har till avsikt att besvara. I kapitlet presenteras även tidigare studier. Detta för att 

förklara var författarna positionerar sig i kontrast till andra studier.  



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

9 

Kapitel 2 – I det andra kapitlet ges en beskrivning av revisionsyrket. Detta för att ge läsaren 

av studien en inblick i den yrkesroll som revisorn har och en möjlighet att själv se eventuella 

möjligheter att generalisera till andra yrken. 

  

Kapitel 3 – I det tredje kapitlet presenteras studiens 

metodkapitel, vilket beskriver det vetenskapliga 

förhållningssättet som författarna hade i studien. Kapitlet 

behandlar likaså det tillvägagångssätt som studien har haft. 

 

Kapitel 4 – I detta kapitel introduceras den teoretiska 

referensramen. Ett flertal aspekter om vad relationer är tas 

upp i detta kapitel. Detta kapitel innehåller också en 

beskrivning av oberoendet utifrån både lagar och regler, 

men även utifrån andra teorier om oberoendet.  

 

Kapitel 5 – I kapitel fem presenteras den empiriska 

undersökning som genomförts i samband med denna 

studie. Denna empiri har insamlats genom intervjuer med 

revisorer.  

 

Kapitel 6 – I detta kapitel återges en analys där empirin 

tolkas och reflekteras kring. Denna empiri analyseras 

genomstudiens referensram.  

 

Kapitel 7 - Detta avslutande kapitel innehåller en slutsats 

kring vad författarna kommit fram till i analysen och dess kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas 

med en rekommendation över fortsatta studier inom området och en reflektion över studien.  

Figur  1:1 - Disposition 
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2 Revision 

2.1 Revisionens funktion 

Revision innebär att en utomstående person skall uttala sig om det reviderade företagets 

redovisning (FAR, 2002a). För att ett uttalande skall kunna göras måste redovisningen 

granskas, bedömas och kontrolleras på ett kritiskt sätt utifrån god redovisningssed. 

Revisionen innefattar därav löpande granskning av årsredovisningar, bokföring samt 

styrelsens och ledningens förvaltning.(Aktiebolagslagen 9 kap, 3§ och FAR, 2006)  

 

Revisionens funktion är sålunda att ge en rättvis bild av ett företags redovisning till dess 

intressenter, såsom ägare, kreditgivare, leverantörer och staten. Revisionen skall därigenom 

vara en kvalitetskontroll av företaget och hur det bedrivs.(FAR, 2006) För att kunna säkra 

denna kvalitetskontroll har reglerna om oberoende instiftats (Diamant, 2004). Verksamhet 

som på något sätt kan störa revisorns oberoende eller är oförenlig med den lagstadgade 

revisionen är olaglig (Revisorslagen 25§).  

 

2.2 Revisionstjänsten 

Revisionsbyråernas tjänster kan delas upp i revision, revisionsnära tjänster och tilläggstjänster. 

Enligt lag görs det en uppdelning av revisionsverksamheten på revisionsnära tjänster och 

fristående rådgivning. I samband med revisionen skall råd och förslag till förbättringar av 

årsredovisningen och förvaltningen lämnas, vilket medför att de revisionsnära tjänsterna ingår 

i den vanliga revisionen. Felaktigt bokförda transaktioner eller dylikt som det reviderade 

företaget bör rätta till kan exempelvis vara råd som framkommer inom den revisionsnära 

rådgivningen.(Statens offentliga utredning, 1999:43) 

 

Den fristående rådgivningen är istället annan rådgivning som inte har med den vanliga 

revisionen att göra och inte är en följd av vad som upptäckts under granskningen i samband 

med revisionen.(Regeringens proposition, 2000/01:146) Denna rådgivning kan till exempel 

bestå av hjälp vid bokföring eller hjälp med skattefrågor vid deklaration. Revisionsbyråerna 

får också ta på sig kombiuppdrag för mindre bolag som de reviderar, vilket innebär att de 

utför både revisionsnära tjänster och tilläggstjänster.(Cosserat och Rodda, 2009)  
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Enligt fjärde punkten i Aktiebolagens nionde kapitel 17§ finns dock ett förbud mot att 

revision får utföras av samma revisionsbyrå som upprättat grundbokföringen eller har hand 

om medelsförvaltningen. Detta förbud har fått benämningen byråjävet. Med 

grundbokföringen menas den bokföring som bolaget upprättar löpande under året. Detta 

innebär att det inte finns några hinder för medarbetare på samma revisionsbyrå att upprätta 

huvudbokföringen. Den som utför revisionen får inte göra något annat än revidera, medan 

andra medarbetare på revisionsbyrån kan erbjuda kunden att systematisera grundbokföringen 

samt skapa bokslut och årsredovisning.(Statens offentliga utredning 2008:79) Detta byråjäv 

instiftades för att minimera risken att en revisor inte granskar bolagets redovisning lika 

kritiskt om en kollega från samma revisionsbyrå har varit med vid upprättandet av 

bokföringen.(Regeringens proposition, 2005/06:97)  

 

I Aktiebolagslagens andra stycke i nionde kapitlet, 17§ finns dock en inskränkning för större 

företag. Denna inskränkning gäller för de företag som uppfyller minst två av följande kriterier: 

har en nettoomslutning på minst 50 miljoner kronor, har en balansomslutning på minst 25 

miljoner kronor och minst 50 anställda räknas som stora bolag. En revisionsbyrå är i dessa fall 

inte behörig att göra revisionen om revisionsbyrån samtidigt sköter 

huvudbokföringen.(Regeringens proposition, 2005/06:97)  

 

2.3 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen består av tre delar där uppdraget skall planeras, genomföras och 

rapporteras. I planeringen skall ställning först och främst tas till oberoendet. Efter detta skall 

tillräckligt med information om både de interna och de externa förhållandena som råder i 

verksamheten samlas in. Detta för att uttalandet skall kunna säkerställas på ett tillförlitligt sätt. 

Vidare i den andra delen skall granskning genomföras för att det därigenom skall kunna 

avgöras om årsredovisningen ger en rättvis bild av företaget samt om styrelsens och 

ledningens arbete följer de lagar och regler som finns. Om felaktigheter upptäcks vid 

granskningen skall revisionsbevis upprättas. Slutligen skall en redogörelse för det som 

framkommit under revisionen presenteras i form av en revisionsberättelse. Iakttagelser och 

förslag på förbättringar skall presenteras, men ledningen skall ha haft möjlighet att göra 

korrigeringar innan den slutliga revisionsberättelsen skrivs.(FAR, 2006)  
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2.4 Revisionsplikten 

Den 25 mars år 2010 kom lagförslaget som innebär att revisionsplikten kan avskaffas för 

majoriteten av Sveriges aktiebolag. Enligt lagförslaget skall revisionsplikten avskaffas för 

aktiebolag med en balansomslutning som inte överstiger en och en halv miljon kronor, en 

nettoomsättning på maximalt tre miljoner kronor samt har färre än tre anställda. Detta innebär 

att om ett bolag understiger två eller fler av dessa krav kan de välja om de vill bli reviderade 

eller inte. Revisionsplikten skulle i och med detta avskaffas för 250 000 (72 %) av Sveriges 

349 000 aktiebolag och 15 000 (70,8 %) av Sveriges 21 200 handelsbolag. De bolag som är 

noterade, publika eller finansiella bolag omfattas däremot inte av det lagda lagförslaget. Även 

om revisionsplikten avskaffas föreslås dock Skatteverket ha rätt att löpande under året kräva 

att företaget lämnar uppgifter eller visar upp handlingar för kontroll av att viss 

dokumentationsskyldighet har genomförts enligt lagstiftningen. Enligt lagförslaget föreslås 

dessutom att revisorns mandattid skall förkortas från fyra år till ett år. Om lagförslaget och de 

nya reglerna går igenom skall de börja gälla från 1 november år 2010.(Lagrådsremiss, 2010) 

 

2.5 Jävsreglerna och oberoendelagstiftningens förändring 

Jävsreglerna, och då bland annat 9 kapitlet 17 § Aktiebolagslagen, har diskuterats och 

uppmärksammats i en statlig offentlig utredning. I den utredningen framhålls att de aktiebolag 

som efter att revisionsplikten avskaffats frivilligt väljer att ha revision även då måste ha en 

revisor som inte är jävig. Denna utredning menar därför att ingen förändring skall ske vad 

gäller byråjävsregler.(Statens offentliga utredning, 2008:32) I en senare utredning stadgas 

dock att reglerna om jäv och oberoende är för stränga för att säkra att revisorn är opartisk, 

självständig och objektiv. Detta innebär att de så kallade bokförings-, medelsförvaltnings- och 

byråjäv när det kommer till de små och medelstora ägarledda företagen bör tas bort ur 

Aktiebolagslagen och andra associationsrättsliga lagar. Istället skall jävssituationerna hanteras 

med Revisorslagens analysmodell, vilken beskrivs utförligare i 4.3.3. Genom att byråjävet 

eventuellt avskaffas kan revisorerna komma att få ökad möjlighet att utföra kombiuppdrag i 

små och medelstora ägarledda företag.(Statens offentliga utredning, 2008:79) 

 

I en annan statlig offentlig utredning stadgas att den svenska analysmodellen bör ses över och 

att det finns planer på att göra detta. Författarna till utredningen anser att gällande svensk rätt 
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inte är förenlig med artikel 22 i EG-direktivet angående hur analysmodellen är utformad. De 

menar därför att det inte kan uteslutas att den svenska analysmodellen skulle kunna vara för 

hårt utformad med onödigt betungande administrativa bördor och en rättsosäkerhet för 

revisorerna.(Statens offentliga utredning, 2007:56) I en senare utredning klargörs dock att den 

kritik som FAR har riktat mot analysmodellen och dess förenlighet med EG-direktivet inte är 

korrekt. Utredningen fann att den 21§ i Revisorslagen har en nära överensstämmelse med 

direktivet och att den utformningen inte avviker från andra jämförbara länder. Det dras därför 

slutsatsen att det inte behövs någon ändring av Revisorslagen när det kommer till 21§.(Statens 

offentliga utredning, 2008:79) 
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3 Metod  

I detta kapitel beskrivs de utgångspunkter och tillvägagångssätt som denna studie haft. Detta 

då det är viktigt för läsaren att få en förståelse för vilka vägledande principer som författarna 

har haft vid genomförandet av studien och därigenom kunna dra egna slutsatser kring 

studiens kunskapsbidrag.  

 

3.1 Vetenskapssyn 

3.1.1 Vår verklighets- och kunskapssyn 

Författarna anser att studien kan betraktas som ett vetenskapligt bidrag och inte bara ett 

vardagligt konstaterande. Denna ståndpunkt baserar författarna på Gummesson (2003) samt 

Patel och Tebelius (1994) betraktelsesätt av vetenskap. Detta då denna studie har en 

vetenskaplig systematik med dess väl dokumenterade tillvägagångssätt och en 

teorianknytning samtidigt som det är något skapande och bestående.  

 

Denna studie har färgats av både författarnas och respondenternas utgångspunkter om ämnet, 

vilket baseras på Holme och Solvang (1997) tankar. Då författarna har studerat vissa teorier 

mer än andra kan det lätt bli så att vissa resultat lättare kopplas ihop med denna referensram, 

än andra som inte är, lika framträdande hos författarna. Samtidigt hade författarna en bild av 

hur en revisor är, vilket inte visades stämma när intervjuerna genomfördes. Detta kan ha gett 

en omedveten bild av hur det borde vara. Ser författarna istället till revisorerna så kan de ha 

lärt sig hur det borde vara och därför inte reflekterar över hur det är egentligen.  

 

Då studien hade som utgångspunkt att genom intervjuer ta reda på olika revisorers syn på ett 

antal frågor kan dessa olika perspektiv av verkligheten skapa problem (Lantz, 2007). 

Samtidigt har likaså den sociala omgivningen, som både författaren och respondenten lever i, 

påverkat studien (Arbnor och Bjerke, 1994). Denna sociala omgivning har bildat en verklighet 

som författarna och respondenterna tror är verklig, men som i själva verket är subjektiv 

(Molander, 1998). Resultatet blev därför att studien analyserade och tolkade en subjektiv 

verklighetsuppfattning genom författarnas subjektiva verklighetsuppfattning (Lantz, 2007).  
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Denna studie drar åt det hermeneutiska hållet med en tolkande ansats, med anledning av att 

den insamlade empirin tolkats med subjektiva ramar av verkligheten (Patel och Davidson, 

2003). Författarna menar att olika individers uttalanden baseras på olika kunskapsbaser inom 

området, vilket resulterar i att studiens slutsats inte är den slutsats som alla hade dragit. Då 

författarna till studien ser verkligheten som subjektiv har studien en tolkande ansats framför 

en tolkning av verkligheten.(Kvale, 2001) Trots att författarna anser att slutsatsen är subjektiv 

har målet varit att påverka verkligheten som finns inom det studerade ämnet. Studien skall 

alltså ge ny kunskap och berika ämnets subjektiva verklighet oavsett dess tolkning.  

 

3.1.2 Förståelse och förståelsens inverkan 

Författarna anser likt Wallén (1996) att alla som tolkar ett fenomen har en förståelse om något 

som påverkar studien. Om en förståelse om objektet och kontexten inte finns är en tolkning 

inte möjlig. Det är av yttersta vikt att skilja på en förståelse och en förförståelse. En 

förförståelse är den insikt som författarna hade om sitt problem och dess sociala omgivning 

innan studien utfördes.(Ödman, 2001) Författarna hade vid genomförandet av studien insikt i 

att deras förförståelsen har spelat en central roll i tolkningen av studien och medverkat till 

resultatet av studien och friställer inte tolkningen förutsättningslöst. I och med denna insikt 

om förförståelsen men också genom ett kritiskt förhållningssätt och en metodmedvetenhet 

anser författarna att de har begränsat sin inverkan på studiens tillförlitlighet.  

 

Författarna hade innan studien genomfördes fått en förförståelse inom ämnet genom kurser på 

Linköpings universitet. Speciellt har kurserna inom marknadsföring och redovisning varit de 

största kunskapskällorna för författarnas förförståelse. Tidigare i studien har studier som gjort 

inom det aktuella ämnet presenterats för att ge läsaren kännedom om de kunskaper som fanns 

inom området innan studien genomfördes. Studiens författare har även försökt att resonera 

kring sin förförståelse och inte låsa sig till tidigare förståelse, utan istället tolka empirin med 

nya ögon. Fortsättningsvis har författarna arbetat med att kritiskt pröva de egna 

uppfattningarna och inte förblindas av det som bevisar de förutfattade meningarna. Detta för 

att minimera förförståelsens inverkan i den utsträckning som är möjlig. Samtidigt som en allt 

för stor förförståelse hade kunnat skada studien anser författarna likt Gummesson (2000) att 

en förförståelse var nödvändig för att kunna genomföra denna studie.  
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Som ovan sagts ville författarna inte förblindas av vad som bevisar deras förutfattade 

meningar inom det studerade området. För att ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till 

detta presenterar författarna här vad de trodde resultatet av studien skulle bli. Vad gäller 

karaktären av relationen hade författarna ingen tydlig bild av vad resultatet skulle bli. Genom 

att titta på tidigare studier fick de uppfattningen att relationen var långsiktig med ett rotat 

relationstänk hos revisorn. Det var med de ögonen författarna gick in och studerade relationen 

mellan revisorn och kunden. I dimensionen oberoende hade författarna en uppfattning att det 

inte skulle finnas några problem och att alla revisorer skulle se sin relation som oproblematisk 

när den kontrasteras med oberoendet. Författarna hade inga större förutfattade meningar om 

vad som skulle hända efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Det som dock var 

tydligast, enligt tidigare studier, var att inte mycket skulle hända förutom att tjänsteutbudet 

skulle förändras.  

 

I denna studie har författarnas förståelse dessutom utvecklats och ny har erhållits genom att 

studiens olika delar tillsammans gett ny förståelse till helheten i en oändlig spiral. Detta då en 

förståelse är en process som är 

föränderlig. Den förståelse som fanns 

tidigare förändras allteftersom 

forskaren erhåller mer kunskap. Patel 

och Davidsson (2003) betecknar 

skeendet som den hermeneutiska 

spiralen.(figur 3:1) Det bör påpekas att 

då författarna hade en subjektiv 

utgångspunkt behöver förförståelsen 

eller förståelsen som uppnåtts inte 

överensstämma mellan författarna till denna studie (Thurén, 1997). 

 

3.1.3 Tolkning och reflektion 

Tolkning är den viktigaste aktiviteten vid genomförandet av en kvalitativ studie (Lundahl och 

Skärvad (1999). Den empiri som samlats in i studien har, som tidigare nämnts, en subjektiv 

tolkningsansats då den består av subjektiva uppfattningar. Författarna till studien valde att 

Figur  3:1 - Hermeneutiska spiralen (Eriksson och 
Wiederheim-Paul, 2001) Egen bearbetning 
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tolka dessa uppfattningar genom att försöka finna mönster som kan tolkas som rimligt.(Kvale, 

2001)  

 

Författarna till studien anser likt Alvesson och Sköldberg (1994) att inget kan sägas vara mer 

sant än något annat och att någon ren sanning inte existerar. En tolkning kan likafullt vara mer 

rimlig än en annan tolkning vid just den tidpunkten. Trots att denna studie inte kan anses vara 

helt sann för alla kan studiens presenterade verklighet ändå vara en god grund för 

lärdomsbildning.(Alvesson och Sköldberg, 1994) Den insamlade empirin har därför 

analyserats och tolkats genom författarnas tankar, som de erhållit genom sina sinnesintryck. 

Sett ur denna synvinkel kan studiens verkliga metod ses som att studiens syfte är att tolka 

verkligheten ur en subjektiv sanning. 

 

Författarna av denna studie ansåg att det var viktigt att genom hela studiens gång reflektera 

över deras roll i studien samt den utgångspunkt och de värderingar de hade. Detta då det i en 

studie av denna dignitet är viktigt att författaren därtill reflektera över den tolkning som 

gjorts.(Alvesson och Sköldberg, 1994) En reflektion över tolkningen måste därigenom 

genomföras för att kunna ifrågasätta och kritiskt pröva tolkningen som har genomförts i 

studien. Författarna har därtill fört en diskussion med varandra för att komma fram till den 

aktuella tolkningen. Detta innebär att en stor del av studien baserats på författarnas egna 

tolkningar.(Holme och Solvang, 1997) 

 

3.1.4 Undersökningens karaktär och ansats 

Om hänsyn tas till syftet och studiens tillvägagångssätt finner författarna att studien till sin 

största del har en beskrivande karaktär och tolkande ansats (Lundahl och Skärvad, 1999). En 

undersökningsansats uttrycker vilken sorts resultat som forskaren vill få ut av undersökningen 

samt studiens omfång och räckvidd (Christiansen et al, 2007). I denna studie har ansatsen 

varit att göra en bred studie med avseende på den teoretiska referensramen. Samtidigt är 

studien smal då endast revisorernas syn på affärsrelationen har studerats. Resultatet från 

denna studie är inte statistiskt generaliserbart. Målet med studien var istället att ge en bättre 

förståelse om ämnet. Trots att studien inte går att statistiskt generalisera, har målet med 

studien ändå varit att ge en bild av vad som kan karaktärisera en affärsrelation samt hur 

revisorn och andra professionella yrken kan stå inför problematiken med oberoendet. Med 
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denna studie ville författarna därtill ge ett empiriskt bidrag. Författarna ville således inte 

bygga upp nya teoretiska referensramar, men däremot skapa en förståelse om verkligheten. 

Vidare har denna studie även det som Sohlberg och Sohlberg (2001) benämner som en 

deskriptiv ansats. Detta med anledning av att studien hade som syfte att kartlägga relationer 

mellan kunder och revisorer. Författarna ville därmed beskriva vetenskapen och inte 

formulera hur den borde vara. 

 

3.1.5 Perspektiv 

I denna studie har författarna utgått från revisorernas perspektiv, alltså hur en leverantör av en 

tjänst ser på studiens frågor. Författarna har valt att inte att göra kunden till en del av syftet, 

med anledning av att de ville fokusera och få en bättre förståelse för hur en av parterna ser på 

problemet istället för att översiktligt titta på båda. Detta gör att studien ej kommer att kunna 

dra slutsatser om hur kunden ser på relationen och i vissa fall inte heller om relationen, då 

båda parterna avgör relationen (Grönroos, 2008). I de fall där författarna drar slutsatser om 

kunden kommer detta att göras genom revisorns åsikter. Samtidigt ansåg författarna att det 

var intressantare att studera relationen utifrån revisorns perspektiv, eftersom det är denna part 

som har krav på sig att vara oberoende i sin yrkesutövning.  

  

Gummesson (2003) anser att det är viktigt att alla parter tas med i en studie för att erhålla en 

mer fullständig bild. Detta görs emellertid inte speciellt ofta enligt honom när det gäller 

business-to-business forskning. Författarna förstår resonemanget, då en relation består av två 

parter som båda kommer att påverka relationen. Trots detta finner författarna det bättre att i 

denna studie se verklighet från en sida och studera den sidan mer djupgående för att kunna dra 

slutsatser. Denna åsikt baseras på att det, som sagts ovan, är revisorerna som kan ha 

problemet med att ha en relation och ändå vara oberoende.  

 

3.1.6 Förfarande 

Studien hade ett förfarande som kan liknas med abduktion. Johansson-Lindfors (1993) anser 

att denna metod ligger mellan induktion och deduktion. Det går likväl inte att säga att 

metoden befinner sig mellan dessa begrepp, då den är mer komplex (Lundahl och Skärvad, 

1999). Abduktion kan enkelt sägas innebära att forskaren startar i teorin där en referensram 
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bildas för empirin. Efter att empirin är insamlad genomförs ännu mer teoriforskning för att få 

ytterligare förståelse om den bild som forskarna mötte i empirin. Denna studie ligger dock 

mer åt en deduktiv ansats än induktiv då intervjuerna utgick ifrån en teori för vad som kan 

karaktärisera en relation.  

 

Genom att använda sig av abduktion kunde författarna hålla sig mer öppna till den empiri som 

de samlade in. Därefter kompletterades det teoretiska perspektivet, vilket inte hade gjorts om 

endast en deduktiv ansats tillämpats. Efter att empiriinsamlingen genomförts gick därmed 

författarna tillbaka till teorin för att öka förståelsen för den insamlade empirin. Om abduktion 

används kan det ändå vara svårt att inte styras i alltför hög grad av den referensram som satts 

upp innan empirin började samlas in.(Johansson-Lindfors, 1993) Trots denna nackdel ansåg 

författarna det viktigt att ha en basförståelse för hur de skulle kunna ställa frågor, utan att rent 

konkret fråga om relationer. 

 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt  

3.2.1 Kvalitativ studie 

Med anledning av att syftet med denna studie var att beskriva vad som karakteriserar 

revisorers relationer till sina kunder och om relationen står i konflikt till oberoendereglerna 

valdes en kvalitativ metod. Författarna var således inte enbart ute efter att konstatera vilka 

karaktärsdrag som utmärker relationen, utan de ville få en förståelse för hur dessa 

karaktärsdrag kommer till uttryck i relationen. Genom en kvalitativ metod kunde författarna 

erhålla utförligare svar, vilket enligt Holme och Solvang (1997) är fördelaktigt om syftet är att 

erhålla en förståelse och skapa en helhetsbild för det studerade ämnet. Denna kvalitativa 

metod genererade därtill en mer nyanserad data, vilket ytterligare bidrog till en djupare 

förståelse (Jacobsen 2002).  

 

Den kvalitativa metoden har många fördelar som har bidragit till att metoden varit passande 

för denna studie. Metoden har dock likaså vissa nackdelar. Genom att använda en kvalitativ 

metod blev det insamlade materialet omfattande och därav fanns inte möjligheten att samla in 

data från många olika respondenter. Detta ledde i sin tur till att den statistiska 

generaliserbarheten minskade.(Patel och Davidson, 2003) Då denna studie inte hade till ansats 
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att statistiskt generalisera anser författarna att detta inte varit ett alltför stort problem. Med 

tanke på att den insamlade empirins omfattning blev materialet tämligen svåröverskådligt. 

Enligt Jacobsen (2002) kan detta göra att det är svårt att uppfatta alla nyanser och resultatet 

kan bli att viss information sållas bort omedvetet. Författarna har varit medvetna om detta och 

försökt ta det i beaktande. Därav har författarna under intervjuerna försökt vara öppna 

gentemot respondenternas svar och ställt följdfrågor på det som varit oklart. Efter att 

intervjuerna transkriberats har författarna dessutom försökt undvika att viss information fallit 

bort genom att det insamlade materialet lästs igenom flertalet gånger.  

  

3.2.2 Intervju 

Ett vanligt sätt att samla in material inom den kvalitativa metoden är att genomföra intervjuer. 

Detta är fördelaktigt om studien syftar till att undersöka ett fenomen som på förhand inte är 

välkänt för forskaren.(Johannessen och Tufte, 2003) Författarna hade sedan tidigare viss 

kunskap om relevanta teorier inom det studerade ämnet. Däremot saknades djupare kunskap 

om teorierna samt kunskap om hur det ser ut i verkligheten. Författarna ansåg därför att det 

var passande att samla in empiri till studien genom intervjuer med revisorer. I denna studie 

har personliga intervjuer genomförts, vilket enligt Bryman (1997) ökar närheten till 

respondenterna. Han menar att detta inte bara ger möjlighet till att samla in respondenternas 

svar, utan också att lägga märke till deras tolkningar, som till exempel reaktioner och 

ansiktsuttryck. 

 

Vid insamling av empiri genom intervjuer måste graden av standardisering och strukturering 

uppmärksammas. Med grad av standardisering avses i vilken utsträckning som frågorna och 

ordningsföljden på frågorna är bestämd i förväg. Grad av strukturering avser däremot vilket 

utrymme den intervjuade får att svara inom.(Patel och Davidson, 1994) Syftet med 

intervjuerna var att få en djupare förståelse för revisorers relationer till sina kunder samtidigt 

som materialet från intervjuerna skall kunna överföras till andra sammanhang. Innan 

intervjuerna genomfördes formulerades de frågor som skulle ställas under intervjun. Frågorna 

var baserade på teoretiska begrepp, men frågorna omformulerades för att bli mer vardagliga 

och därmed enklare för respondenterna att ta ställning till. Eftersom frågorna bottnade i 

teorier ansåg författarna att det var viktigt att formulera sig på rätt sätt för att inte missa någon 

del och för att få in ett rikligt material som kunde ligga till grund för den vidare analysen. 
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Frågorna formulerades genom att författarna först placerade ut karaktärsdragen och 

oberoendet på ett papper där sedan olika typer av frågor placerades under varje rubrik. Efter 

detta kontrollerades att inga frågor överlappade varandra och att dessa frågor kunde förklara 

karaktärsdraget eller oberoendet. I nästa steg studerades frågorna för att erhålla en 

ordningsföljd i intervjun som hjälpte respondenterna och författarna att få en mer smidig 

intervju. När det gäller frågorna formulerades dessa utifrån Patel och Davidsons (1994) 

riktlinjer. Frågorna försökte därmed formuleras för att inte bli för långa, vara ledande eller 

innehålla några negationer. Samtidigt finns alltid en risk att den förförståelse som författarna 

hade innan studien genomfördes kan ha påverkat frågorna genom att respondenterna inte kan 

ge svar som författarna inte tänkt sig. 

 

Frågorna som berör vad revisorerna anser karaktäriserar relation mellan dem och kunden är 

något som inte torde uppfattas som särskilt känsligt för respondenterna att berätta om. Därav 

finns det ingen anledning att tvivla på trovärdigheten i respondenternas svar gällande detta. 

När det däremot gäller frågorna om relationsbyggandets koppling till oberoendereglerna kan 

det dock finnas anledning att ställa sig mer frågande. Frågorna kring oberoendet skulle kunna 

uppfattas som ett ifrågasättande av revisorernas oberoende samt att revisorerna givetvis inte 

vill erkänna att det finns hot mot deras oberoende yrkesutövning. Författarna gjorde dock allt 

för att dessa frågor inte skulle uppfattas som ett ifrågasättande genom att frågorna inte skulle 

vara provocerande samt att författarna hade en ödmjuk och icke dömande attityd. När 

författarna under den första intervjun förklarat syftet med studien för respondenten frågade 

denne: ”Ska jag svara ärligt eller vill ni att jag ska svara som man ska svara?”(Revisor A) 

Det är således frågan om ett känsligt område där det finns problem under ytan, vilka inte 

diskuteras öppet. Författarna anser dock att respondenterna har varit väldigt öppna, då 

revisorerna har diskuterat eventuella problem med författarna. Författarna finner det ändå 

möjligt att hela sanningen ändå inte kom fram, eftersom detta är ett besvärligt problem för 

revisorerna.  

 

Frågorna som formulerades innehöll begreppet ”kunden”. Författarna valde att inte definiera 

vem som är kund i interaktionen. Istället överläts det till respondenten att svara utifrån vem 

denne anser är kunden. Genom att inte styra respondenten ville författarna komma åt 

ytterligare en aspekt på relationen mellan kund och revisor, nämligen om det är det reviderade 
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företaget i sig eller en person på det reviderade företaget som revisorn anser sig ha en 

eventuell relation med.  

 

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att kontrollera att frågorna skulle förstås 

av respondenterna. Denna pilotintervju genomfördes inte på en revisor, då författarna inte 

kände någon revisor och därmed ansåg att detta skulle ta för mycket resurser i anspråk att 

hitta någon som var villig att ställa upp. Intervjufrågorna ställdes istället till en person som i 

sin yrkesutövning har samma typ av problematik som en revisor. Genom dessa synpunkter 

justerades frågorna för att respondenten skulle kunna förstå frågorna bättre. Intervjufrågorna 

som användas vid intervjuerna presenteras i Bilaga 1. 

 

Frågorna till intervjuerna har lagts upp utifrån ett tänkesätt där frågorna skall börja med 

allmänna frågor för att värma upp respondenten. Detta för att få en mjuk start på intervjun och 

för att skapa en tryggare atmosfär för respondenterna, vilket är viktigt att sträva efter enligt 

Lantz (2007). Därefter ställdes de djupare frågorna, då respondenten hade kommit igång med 

att svara på frågor. I slutet av intervjun ville författarna att respondenten skulle gå från de mer 

djupa frågorna till att fundera över framtiden. Denna uppgång hade kunnat vara brantare, men 

vid upprättandet av frågorna fann författarna inte dessa frågor som särskilt känsliga att detta 

skulle skapa problem i intervjun. Det visade sig senare att uppgången inte heller blev något 

problem under intervjuerna. Trots att frågorna formulerades innan, anpassades 

ordningsföljden på frågorna efter hand under intervjuerna. Under intervjuerna har den ena 

författaren fokuserat på att ställa frågor och den andra på att föra anteckningar. Därtill hjälptes 

båda författarna åt att ställa ytterligare följdfrågor när det fanns behov av att få ett mer 

utvecklat svar och en djupare förståelse. Därigenom blev det enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) lättare att tolka svaren som de intervjuade personerna gett. För att få en djupare 

förståelse var det därtill lämpligt att genomföra intervjuer med en låg grad av strukturering i 

denna studie, eftersom det insamlade materialet blir mer nyanserat om intervjupersonerna får 

svara mer fritt (Ekholm och Fransson, 2004).  

 

Innan intervjuerna genomfördes förklarades syftet med intervjun för intervjupersonerna, 

vilket rekommenderas av Patel och Davidson (1994). Det framhävdes också att personens 

deltagande var viktigt för studien samt att studien är av intresse och till nytta för många och 

inte minst för respondenten själv. Detta är enligt Patel och Davidson (1994) viktigt att 
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klargöra för att motivera respondenten till att medverka. Patel och Davidson betonar också att 

det är viktigt att förtydliga hur informationen som framkommer under intervjun kommer att 

användas. I denna studie har materialet behandlats konfidentiellt, vilket innebär att varken 

namn, ålder eller arbetsplats framgår av studien. Genom att lova att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt förbättras möjligheterna till att respondenten vågar vara ärlig och mer 

öppen.(Ejvegård, 1996) 

 

Vid genomförandet av intervjuerna i denna studie har ljudinspelning använts efter 

medgivande från intervjupersonerna. Genom att spela in intervjun undviks att väsentligheter 

som framkommit faller bort, eftersom det finns möjligheter att gå tillbaka och kontrollera vad 

som har sagts. Nackdelen är dock att respondenten kan uppfatta det som ett orosmoment att 

bli inspelad samt att respondenten inte svarar lika spontant på frågorna.(Gustavsson, 2004) 

Författarna upplevde dock att revisorerna inte uppfattade ljudinspelningen som ett 

orosmoment, i och med att ingen var tveksamma till att intervjun spelades in. Dessutom 

genomfördes intervjuerna på revisorernas arbetsplatser, vilket författarna anser bidrog till att 

respondenterna kände sig tryggare i intervjusituationen och därigenom kunde svara mer öppet 

på frågorna.  

 

3.2.3 Urval 

Valet av respondenter har stor betydelse för en studies resultat och det är därför viktigt att 

respondenterna har den eftersökta kunskapen. Därav var det studiens syfte som var centralt 

vid urval av respondenter.(Holme och Solvang, 1997) Respondenterna som använts vid 

insamling av empiri i denna studie har valts ut genom ett strategiskt urval. Denna urvalsmetod 

används ofta vid kvalitativa studier. Eftersom denna studie inte syftade till att dra statistiskt 

säkerställda slutsatser var det viktigare att välja ut respondenter som hade kunskap och kunde 

ge svar.(Svenning, 1997)  

 

Författarna är medvetna om att det kan finnas olika uppfattningar om relationen mellan 

revisor och kund. Dessa olika uppfattningar skulle till exempel kunna bero på kön, antalet 

yrkesverksamma år och hur stor revisionsbyrån är som revisorn arbetar för. Författarna har i 

sitt urval av respondenter tagit hänsyn till de kontaktade revisionsbyråernas storlek och 

därigenom få en blandning av större och mindre revisionsbyråer. Övriga faktorer har inte 
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vägts in, vilket kan medföra att vissa uppfattningar faller bort. För att komma i kontakt med 

revisorer som kunde ställa upp som respondenter skickades först mail till olika 

revisionsbyråer. I detta mail presenterades studiens syfte och att en intervju med dem skulle 

vara intressant för studien. Efter att revisorerna fått ett antal dagar på sig att få en inblick i vad 

studien gick ut på ringde författarna upp dem för att höra om de erhållit mailet. Därefter 

bokades tid in för intervju med en revisor på de byråer som var villiga att ställa upp som 

respondenter. I de fall revisionsbyråerna med flera revisorer kontaktades överläts valet av 

respondent till revisionsbyråerna, då endast personalen vet vem som bäst är lämpad att ställa 

upp på en intervju. Därigenom anser författarna att det fanns goda chanser att komma åt 

respondenter med den efterfrågade kunskapen samtidigt som författarna har insikt i att de 

kanske ibland inte fick den revisorn med mest kunskap. 

 

I denna studie har åtta stycken revisorer, vilka författarna gett namnen från Revisor A till 

Revisor H, intervjuats för att få en så nyanserad bild som möjligt av revisorns syn på 

relationen mellan revisor och kund. Anledningen till att det blev åtta stycken intervjuer var att 

författarna efter att ha genomfört intervjuerna ansåg att de i stora drag hade uttömt detta 

område på information och att det därför inte skulle framkomma någon ytterligare 

väsentlighet om fler intervjuer genomfördes. Då författarna dessutom valt att genomföra alla 

intervjuer i Linköping anser författarna att de tagit tillräckligt många av det totala antalet 

revisionsbyråer som finns i Linköping för att kunna dra slutsatser i detta ämne. Författarna 

hade tillfrågat ytterligare två revisorer om en eventuell intervju. Dessa två intervjuer var dock 

inte nödvändiga att göra, eftersom författarna ansåg att det insamlade materialet var 

tillräckligt för att syftet med studien skulle kunna besvaras.  

 

3.2.4 Databearbetning och analysering 

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att bearbeta det insamlade materialet. 

För att skapa gynnsammare förutsättningar för det vidare arbetet gjordes transkriberingar av 

intervjuerna, vilket rekommenderas av Jacobsen. Genom noggranna och detaljrika 

transkriberingar lades en bra grund för analysen och risken för feltolkningar 

minimerades.(Jacobsen, 2002) 
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Genom intervjuerna erhölls en stor mängd svåröverskådlig data. För att hantera den insamlade 

data genomfördes datareduktion, vilket förordas av Lantz (2007). All data kan inte komma till 

användning i analysen och därför måste vissa delar som inte är relevanta för studiens syfte 

sållas bort. Genom att reducera data gjordes en systematisering av det insamlade materialet, 

vilket underlättade det fortsatta arbetet. Vid datareduktion är det dock viktigt att det 

reducerade materialet ger samma bild av intervjun som det fullständiga. Det är således viktigt 

att inte slita bort delar ur intervjun från sammanhanget.(Lantz, 2007) När författarna hade 

genomfört alla intervjuer och sammanställt dem genom transkriberingar gick de igenom 

materialet för att båda författarna skulle erhålla både en samstämmig bild och en helhetsbild 

av empirin.  

 

För att få ett hanterligt material arbetade författarna vidare med att bearbeta den empiri som 

de ansåg var relevant för syftet genom att finna mönster och teman samt kategorisera. Genom 

denna bearbetning inleddes analysen av det insamlade materialet (Andersen, 1998). Den 

insamlade empirin delades in i de olika karaktärsdragen. Redan i detta steg tog därmed 

författarna hjälp av studiens referensram, eftersom den var en viktig utgångspunkt för 

analysen. Genom att ta hjälp av referensramen kunde författarna avgöra om tillräckligt 

mycket information insamlats. I samband med denna indelning sökte författarna likaså 

samband mellan karaktärsdragen.  

 

Utifrån de funna mönstren skapade författarna teman, som avspeglade revisorernas verklighet. 

De teman som valdes var: revisionen, parternas preferenser, kommunikation, integration, 

lagar och regler samt framtiden. När empirin sorterats in i olika teman gick författarna vidare 

genom att skapa kategorier. Genom denna kategorisering anser författarna att empirin kunnat 

framställas på ett mer överskådligt och läsvänligt sätt. I detta arbete valdes också citat ut som 

återspeglade respondenternas svar kring de centrala kategorierna. För att underlätta 

övergången mellan empiri och analys valde författarna dessutom att göra en sammanfattning 

av empirin. Efter att empirin var skriven lästes båda versionerna, före och efter slutförd 

datareducering, igenom och jämfördes med varandra. Detta för att säkerställa att inte 

information tappades på vägen och att författarna gett en korrekt bild av respondenternas svar. 

Tillvägagångssättet kan följas i figur 3:2.  
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Efter att empirin sammanställts fortsatte arbetet med analysen och författarna tog, som 

tidigare nämnts, hjälp av studiens referensram. Utgångspunkten för detta arbete var en 

analysmodell, vilken presenteras under rubriken 4.5. Vid presentation av analysens första del 

har författarna valt att utgå från de teoretiska karaktärsdragen för att kunna beskriva för 

läsaren hur relationen mellan revisor och kund ser ut. I den andra delen kommer författarna 

istället att analysera empirin med teorier kring oberoendet och med oberoendelagstiftningen. 

 

 

Figur  3:2 - Databearbetningsmodell 

 

3.3 Metodkritik 

3.3.1 Trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier vid bedömningen av kvaliteten på en studie. 

Dessa två begrepp är dock främst relevanta för studier som är utförda med en kvantitativ 

metod och för kvalitativa studier kan det finnas behov av alternativa kriterier. Lincoln och 

Guba föreslår att bedömningen av kvaliteten på kvalitativa studier skall ske utifrån begreppen 

trovärdighet och autenticitet. En studies trovärdighet kan i sin tur delas upp i fyra delar, 

nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. Kriteriet om autenticitet 

används vid forskning som strävar efter att få till stånd en förändring inom den undersökta 

kontexten, vilket medför att detta kriterium inte är tillämpligt på alla kvalitativa 
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studier.(Bryman och Bell, 2007) Eftersom denna studie inte syftar till att generera förändring 

har kvaliteten på studien endast bedömts utifrån kriteriet om trovärdighet.  

 

Tillförlitlighet 

Det är en studies tillförlitlighet som avgör om resultat och slutsatser kommer att godtas av 

andra. Det är således viktigt för forskaren att försäkra sig om att denne har uppfattat 

respondenten på rätt sätt och att den insamlade empirin presenteras på ett korrekt sätt. 

Forskaren bör därför använda sig av respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna 

bekräftar att forskaren har förstått dennes svar.(Bryman och Bell, 2007) För att försäkra att 

respondenternas svar uppfattats på ett korrekt sätt sammanfattade och upprepade författarna 

svar som var otydliga. Efter att intervjuerna genomförts skickades dessutom transkriberingen 

av intervjun till de respondenter som ville ha det. Det var sex av respondenter som ville ha ut 

transkriberingarna för att kontrollera att författarna uppfattat intervjun rätt. Härigenom fick 

intervjupersonerna ytterligare en möjlighet att göra korrigeringar i de fall där missförstånd 

uppstått och komplettera eller utveckla sina svar. Av de transkriberingar som skickades ut var 

det ingen som återkom med förtydliganden.  

 

Samtidigt finner författarna att det är svårt att veta om respondenten pratade om hela sin 

kundbas eller om respondenten tänkte på vissa kunder, som till exempel de kunder som 

revisorn har en nära relation och frekvent dialog med. Innebörden skulle då vara att 

respondenternas svar gällde för en del av kunderna, men inte alla. Författarna har tagit detta i 

beaktande genom att de analyserat och dragit slutsatser utifrån olika typer av kunder. 

Eftersom författarna lovade respondenterna att materialet som samlats in genom intervjuerna 

skulle hanteras konfidentiellt kunde varken namn på revisionsbyrån eller respondenten uppges. 

Detta medför att läsaren inte vet vilka respondenter som har sagt vad samt om det är vissa 

respondenter som författarna lagt mer tyngd vid än andra. För att ändå ge läsaren en viss 

inblick i detta har författarna valt att benämna respondenterna för Revisor A, Revisor B och så 

vidare.  

 

Överförbarhet 
Vid kvalitativa studier är det vanligtvis en mindre grupp som studeras. Detta medför att det 

blir svårt att uppnå överförbarhet till andra kontexter, än den som faktiskt studerats. Det är 

upp till läsaren att bestämma om resultatet från en studie är överförbart till andra kontexter. 
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För att andra skall kunna avgöra detta krävs att forskaren gör en riklig beskrivning av den 

kontext inom vilken studien ägt rum.(Bryman och Bell, 2007) För att främja studiens 

överförbarhet har en beskrivning av revisorns yrke gjorts, vilket återfinns i studiens andra 

kapitel. Genom denna beskrivning får läsaren en bild av kontexten för denna studie och 

därigenom kan läsaren ta ställning till om resultatet från denna studie är överförbart till andra 

situationer och sammanhang. Vad gäller möjligheten till överförbarhet till revisorer och 

kunder som geografiskt befinner sig på en annan marknad har författarna beskrivit hur 

revisionsmarknaden ser ut i Linköping. Därigenom har läsaren även möjlighet att ta ställning 

överförbarhet till andra geografiska platser än Linköping.  

 

Pålitlighet 
För att en studie skall uppfattas som pålitlig skall läsaren kunna följa alla steg som har tagits 

under studiens förlopp. För att säkerställa pålitligheten skall fullständiga redogörelser för 

processen upprättas. Processen bör dessutom övervakas av en utomstående för att säkerställa 

att alla steg har följts.(Bryman och Bell, 2007) I denna studie innehåller metodkapitlet en 

noggrann redogörelse av det pratiska tillvägagångssättet, vilket har bidragit till att säkerställa 

pålitligheten. För att läsaren ytterligare skall kunna ta ställning till studiens pålitlighet 

presenteras de frågor som ställts till respondenterna i Bilaga 1. Författarna har genom denna 

period dessutom fått opponering från olika parter. Detta har gjort att författarna kunnat få 

andra personers syn och kritik till studien. Därefter har korrigeringar gjorts för att öka 

studiens pålitlighet. 

 

Bekräftelse 
Bekräftelse handlar om att säkerställa att forskaren inte uppenbart låtit egna värderingar och 

den teoretiska inriktningen påverka studien och dess resultat. Det handlar således inte om att 

uppnå fullständig objektivitet, eftersom det inte är möjligt att åstadkomma inom 

företagsekonomisk forskning.(Bryman och Bell, 2007) Under intervjuerna som genomförts 

inom denna studie har författarna fokuserat på att vara neutrala och inte visa personliga 

värderingar och åsikter om svaren som framkommit. Detta för att inte påverka det insamlade 

materialet. Därtill har författarna försökt att inte dra några ogrundade slutsatser, utan alla 

slutsatser härrör sig från insamlad empiri. Vidare har frågorna som ställts under intervjuerna 

utgått ifrån delar av referensramen. Frågorna formulerades i förväg för att författarna skulle 

kunna ställa frågor om relationer, utan att ställa frågor innehållande begreppet relation. Detta 
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då det inte finns en klar definition på vad som är en relation. Genom att frågorna formulerats i 

förväg såg författarna till att respondenterna fick samma frågor. Därmed anpassades inte 

frågorna efter tidigare respondenters svar, vilket annars hade kunnat påverka de kvarvarande 

respondenternas svar. Efter att empirin samlats in har dock det teorietiska perspektivet 

kompletterats. Med anledning av detta har författarna till viss del låtit den teoretisk inriktning 

påverka studien. 

 

3.3.2 Forskningsetik  

Författarna till denna studie har funderat kring forskningsetiken, då det är viktigt att 

fundera över dessa frågor i en studie av denna dignitet. Målet med detta tänkesätt var att 

inga kränkningar skulle förekomma av intervjupersonerna. I denna studie har det för 

författarna varit viktigt att vara tydlig med vad som är deras egna slutsatser, vad som är 

teori och vad som framkommit i empirin. Detta för att ge läsaren en möjlighet att ta 

ställning till studiens kunskapsbidrag.(Steinar och Brinkman, 2009) 

 

Författarna har valt att utgå ifrån Dalens (2008) informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav för att utvärdera studien. För att nå upp till 

informationskravet har författarna tydligt förklarat för respondenterna studiens syfte och 

vad deras svar kommer att användas till. Författarna har därtill förklarat hur intervjun 

kommer att genomföras samt vilka olika behandlingsalternativ som är möjliga med till 

exempel konfidentialitet och ljudinspelning. De krav som samtyckekravet ställde på 

studien var att respondenterna själva fick ta ställning till om de ville vara med. 

Konfidentialitetskravet innebar istället att det material som samlades in under 

intervjuerna behandlades konfidentiellt, men även att respondenterna fick ta del av det 

insamlade materialet. Efter att intervjuerna var klara har likaså författarna tagit bort 

ljudinspelningarna för att kunna säkerställa konfidentialitetskravet. Om det istället ses till 

nyttjandekravet som handlar om hur det insamlade materialet skall användas efter studien 

har författarna ingen avsikt att använda detta material utanför denna studie.(Dalen, 2008)  
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3.3.3 Källkritik 

Det är viktigt att ställa sig kritisk till all insamlad data. Det är av betydelse att överväga 

varifrån informationen kommer samt när informationen samlats in och dokumenterats 

och hur detta i sin tur kan ha påverkat det insamlade materialet. Vid val av källor till 

referensramen har författarna kritiskt granskat dessa för att undvika källor som är 

ofullständiga, partiska och vinklade.(Lundahl och Skärvad, 1999) För att granska 

källorna som används till referensramen har följande kriterier, vilka rekommenderas av 

Ejvegård (1996), använts: äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. I denna studie har 

författarna försökt att använda sig av källor som är pålitliga för att uppnå äkthet. 

Samtidigt har de ansett det viktigt att inte rycka meningar ur sitt sammanhang. För att 

dessutom uppnå oberoendekravet har författarna funderat över hur vinklad informationen 

är. Författarna anser att denna risk är som störst i de tidigare studierna medan teorin är 

ganska allmänt accepterade och inget problem i denna studie. Vissa delar i referensramen 

är hämtad från källor som är skrivna längre tillbaka i tiden. I dessa fall kan det finnas 

anledning att ifrågasätta färskheten. Dessa källor har trots detta använts, eftersom 

källorna påvisats i tidigare studier inom ämnet och i nyare referenslitteratur. Därtill anser 

författarna att dessa källor, trots sin avsaknad av färskhet, har fyllt sitt syfte och berikat 

referensramen genom att bidrar med ett djupare eller annat perspektiv. 

 

Referensramen som i denna studie används för att beskriva vilka karaktärsdrag som relationen 

mellan revisorn och kunden utmärks av är framförallt hämtad från Gummesson (2002). Detta 

då författarna finner att denna teori är användbar. Enligt studiens författare är Gummesson en 

av de mest välkända författarna inom relationsmarknadsföringens område. Författarna finner 

därför inget problem i att Gummesson förekommer ofta i referensramen. Författarna har dock 

inkorporerat och berikat referensramen med teori från flera författare. Därigenom erhölls fler 

infallsvinklar, vilket författarna ansåg bidrog till en mer vidsynt och mångsidig analys.  

 

Vidare innehåller referensramen teori om oberoendet. Denna framställning bygger i mångt 

och mycket på oberoendet som en revisor skall ha i sin yrkesutövning. Författarna hade som 

mål att hitta mer generella teorier kring oberoendet, men detta visade sig vara tämligen svårt. 

Tyngdpunkten blev således oberoendet som revisorerna skall arbeta efter, vilket dock 

kompletterades med andra definitioner som ligger utanför revisionen.   
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Som kommer att presenteras närmare i nästa kapitel finns det kritik mot att använda 

relationsperspektivet på företag. Författarna förstår att en relation i näringslivet och en 

relation mellan privatpersoner inte kan karaktäriseras av samma sak, men finner det ändå 

väsentligt att använda denna teori för att analysera relationen mellan revisorn och dennes 

kund. 
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4 Referensram  

I kapitlet som följer ges en genomgång av den teori som finns inom det studerade området. 

Referensramen kommer att behandla ämnet relationer och oberoende. Dessa teorier kommer 

senare användas för att analysera empirin.  

 

4.1 Affärsrelation 

Det var avgörande för denna studie att definiera vissa begrepp för att kartlägga vad som avses. 

Relationer är ett sådant begrepp, vilket kan tolkas på ett flertal olika sätt. En affärsrelation kan 

inte enkelt karaktäriseras enligt Gummesson (2002). Han har istället valt att beskriva 

relationen genom att dela upp den i trettio olika typer av relationer. Vissa av dessa relationer 

kommer att beskrivas i olika delar av denna referensram. Gummesson (2002) menar att en 

grundförutsättning för att en relation skall uppstå är att det finns minst två parter som har 

kontakt med varandra. Dessa relationer kan uppstå på en one-to-one marknad eller på en 

nätverksmarknad där flera olika personer är inblandade (Gummesson, 2004). 

 

Grönroos (2008) menar att en relation har vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör 

tänker på samma sätt. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att det är svårt att definiera en 

affärsrelation. De menar likväl att det är svårt att ha en effektiv relationsmarknadsföring om 

en affärsrelation inte definieras. Dessa två författare är också de inne på samma spår som 

Grönroos då det enligt dem är kunden som avgör om de har en relation eller inte. En relation 

kan likväl inte nödvändigtvis preciseras till att vara en aktivitet mellan två personer utan 

affärsrelationer måste erkännas av både företagen och individerna i företagen (Egan, 2001).  

 

Inte alla författare ser relationer som positivt och applicerbart i företag. O´Malley och Tynan 

(1999) menar att en affärsrelations tänkesätt är direkt lånat från andra sammanhang, vilka inte 

har samma förutsättningar som relationen mellan en kund och ett företag. Många teoretiker 

har lutat sig mot äktenskapsdefinitionen och deras erfarenhet av nära relationer som 

utgångspunkt för uppbyggandet av relationsteorier. Därför förknippas även många relationer 

på företagsmarknaden med tillit, engagemang, ömsesidighet, kommunikation och långsiktigt. 

O´Malley och Tynan anser dock att dessa relationer är mycket annorlunda i jämförelse med 

relationen företaget har med en kund.(O´Malley och Tynan, 1999) O´Neal (1989) och Levitt 
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(1983) menar dock att äktenskapsdefinitionen fungerar även på denna marknad. O´Neal 

diskuterar relationen utifrån att det finns relationer som är: ”…like getting married vs having 

a date…”(O´Neal, 1989, s.57). Levitt (1983) har gjort ett liknande uttalande som lyder: 

“…how good the marriage is depends on how well the relationship is managed by the 

seller.”(Levitt, 1983 s. 111). Detta visar på att de inte ser några problem i att ha detta 

tänkesätt 

 

Barnes (1994) anser att det inte finns någon definition på affärsrelationer och att teoretiker 

diskuterar mycket egenskaper som skall finnas utan att kunna säga när en relation finns. 

O´Malley och Tynan (1999) anser inte heller att detta tänkesätt är tillräckligt utvecklat för att 

kunna användas i något större sammanhang i praktiken. De menar likväl att affärsrelationer 

passar bättre på business-to-business och tjänsteföretag än på konsumentmarknaden. 

 

4.2 Karaktärsdrag i en affärsrelation 

Enligt O´Neal (1989) skall en god relation karakteriseras av ett gemensamt samarbete, 

långtidsorientering, tillit, ömsesidigt beroende, lojalitet, öppenhet i kommunikationen, 

noggrant utvalda partners, närhet, men därtill hantering av kritiska aktiviteter. Peppers och 

Rogers (2000) menar att en relation bygger på kunskap som ses som en värdefull tillgång för 

att skapa relationer. De menar at ju mer företaget lär känna sin kund, desto mer kunskap 

uppstår och en bättre relation kan erhållas. 

 

Blomqvist et al (1999) menar att det finns tre nycklar för att få en relation. Dessa nycklar är 

tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Med tillgänglighet avses inte bara den 

geografiska tillgängligheten, utan även tillgänglighet genom varumärkesstyrka och hur 

varumärket upplevs av kunden. Interaktiviteten behandlar mötet med kunden, men likaså 

mötet med medier som till exempel internet. Det handlar om att utveckla mötesplatser för 

parterna där utbyte av tjänsterna information och kunskap kan äga rum. Den sista nyckeln, 

värdeskapande, är det som ger företaget dess konkurrensfördelar. Detta värde skall skapas 

med kunden och erbjuda denne det optimala värdet. Värdet kan vara kopplat till tjänsten 

(direkt värde) eller till emotionella värden (indirekt värde), som exempelvis trygghet och 

pålitlighet.(Blomqvist et al, 1999) 
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Gummesson (2002) har definierat tretton karaktärsdrag i en relation. Dessa karaktärsdrag är: 

Samarbete, Engagemang, beroende och vikt, Förtroende, risktagande och osäkerhet, Makt, 

Långsiktighet, Frekvens, regularitet och intensitet, Adaption, Attraktion, Närhet och distans, 

Formalisering och öppenhet, Rutinisering, Innehåll samt Personlighet och sociala egenskaper. 

Som tidigare diskuterats har även O´Neal (1989) ett antal karaktärsdrag på affärsrelationen. 

Många av dessa karaktärsdrag överensstämmer med Gummessons (2002), men en som 

författarna också anser är viktig att ta upp är lojalitet. Här nedan kommer dessa fjorton 

karaktärsdrag att presenteras mer i detalj. 

 

4.2.1 Samarbete 

Överallt i affärslivet finns det samarbete. Detta samarbete kan vara bundet till en viss affär 

eller ske mer kontinuerligt. I en marknadsekonomi finns det, förutom kunden och 

leverantören, oftast även en tredje part, nämligen en konkurrent. Gummesson (2002) kallar 

denna typ av relation för triaden. Parterna på marknaden består därför av kund, leverantör och 

potentiella leverantörer. Denna konkurrens är inte negativ utan positiv då konkurrens skapar 

relationer mellan kunder och många tänkbara leverantörer. Hubbert (1995) menar att kundens 

medverkan kan vara låg, moderat och hög. På den låga nivån är endast kravet att kunden skall 

vara närvarande. På den andra nivån som är den moderata måste dessutom kunden ge någon 

form av resurs som till exempel information, arbetsinsats eller utrustning. Den högsta nivån 

av medverkan innebär istället att kunden har en avgörande roll för tjänsten. När relationerna 

grundats kommer relationen att växa genom ett ökat samarbete mellan de anställda på 

företagen enligt Cheung och Turnbull (1998). De menar likaså att ett mer intensivt samspel 

leder till att relationens innehåll kommer att intensifieras.  

 

Gummesson (2002) menar att om en marknad präglas av låg konkurrens och låg grad av 

samarbete mellan två företag finns det en god grund för ett utvecklat samarbete. Om 

marknaden istället präglas av låg konkurrens och hög grad av samarbete finns det 

förutsättningar för ett mer långsiktigt förhållande. När samarbetet försvinner samtidigt som 

konkurrensen är hög innebär det enligt Gummesson (2002) att företaget skall avveckla 

relationen eller försöka förstärka den. Håkansson och Snehota (1995) menar att en relation är 

något som inte går att uppnå av en part utan det skapas tillsammans och är därmed svår att 

imitera av andra. 
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4.2.2 Engagemang, beroende och vikt 

Om en relation är viktig för leverantören samtidigt som denne är beroende av relationen är det 

nödvändigt att leverantören engagerar sig på ett allvarligt sätt och arbetar för att relationen 

skall fungera (Gummesson, 2002). Jobber och Fahy (2003) är inne på samma spår som 

Gummesson och menar att parterna måste ha ett engagemang för varandra över tiden och vara 

villiga att anpassa sig efter den andra parten. Vidare menar Johansson et al (2006) att detta ger 

en ömsesidig symbios där parterna är beroende av varandra. Cheung och Turnbull (1998) 

menar att om parterna har en relation kommer ett ömsesidigt beroende att uppstå. De 

fortsätter och menar att ju mer ömsesidigt beroende som uppstår mellan partnerna, desto 

svårare kommer det att vara att byta partner.  

 

Beroende kan delas i tre nivåer där nivå ett innebär att leverantören lockar till sig kunden 

främst genom priset. Nivå två innebär att relationen också består av kommunikation direkt till 

kunden.(Gummesson, 2002) På denna nivå anser Claycomb och Martin (2002) att det är den 

enskilda personen som är anställd på företaget som måste vara engagerad och inte företaget i 

sig. Den tredje och högsta nivån av relation innebär att kunden och leverantören knutit 

samman resurser i till exempel leveranssystem (Gummesson, 2002). Denna tredje nivå är 

O´Neal (1989) dessutom inne på, men menar att om parterna har investerat i den grad att de 

upprättat ett just-in-time system är relation en extrem form av relationsmarknadsföring.  

 

Engagemang kan ses som en nyckelsten för att bygga en relation och att engagemang innebär 

att den ena parten känner sig motiverad att göra affärer med den andra parten (Grönroos, 

2008). Morgan och Hunt (1994) menar att när parterna engagerar sig i varandra ökar viljan, 

samarbetet och tillgodoseendet av önskemål hos den andra parten. Det kan enligt Echeverri 

och Edvardsson (2002) finnas olika typer engagemang. Parten kan vara i en relation där de är 

positivt engagerade, indifferenta och negativt engagerade. I dessa fall ställer sig en positivt 

inställd part positiv till fortsatt relation och en negativt engagerad part vill avsluta relationen, 

men kan inte det av olika orsaker. För en indifferent part spelar det ingen roll och parten 

fortsätter att ha relationen då det är det enklaste handlingsalternativet. Detta betyder att 

företag har relationer oavsett om de använder sig av relationsmarknadsföring eller 

ej.(Echeverri och Edvardsson, 2002)  
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4.2.3 Förtroende, risktagande och osäkerhet 

Enligt Gummesson är förtroende, risktagande och osäkerhet viktiga för att bedöma styrkan av 

relationer. Ju mer förtroende parterna har för varandra, desto större osäkerhet och risktagande 

kan de leva med.(Gummesson, 2002) Då tjänster är immateriella kan det vara svårt att veta 

vad resultatet kommer att bli (Mayer, 1995). Claycomb och Martin (2002) menar att denna 

svårighet med att värdera tjänsten före första inköpet gör att det är den sunda och starka 

relation mellan parterna som ger dem förtroende att köpa tjänsten. Då trenden i samhället är 

sådan att personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenhet kommer att komma närmare 

varandra genom globaliseringen är det ytterst viktigt för en leverantör att bygga upp ett 

förtroende med sina kunder. Förtroende kan ses som villigheten att ta en risk. Det är dock inte 

den faktiska risken som personen tar, utan den risk han skulle kunna tänka sig att utsätta sig 

för.(Mayer et al, 1995) Brien (1998) fortsätter på denna bana och menar att det krävs en risk 

för att ett förtroende skall uppstå. Han menar att benägenhet att ta en risk är den 

underliggande kärnan för att förtroende skall ha en möjlighet att uppstå. Ett förtroende är 

enligt honom att en person agerar och handlar på ett sätt som är önskvärt av motparten. För att 

förtroende skall uppstå menar han vidare att personen måste känna sig lugn och trygg. Neu 

(1991) menar istället att förtroende träder in när den kunskapen som finns inte räcker till. 

Genom att parterna har lärt känna varandra, och helst en speciell person i företaget, kommer 

de att bygga upp ett förtroende för varandra (Grönroos, 1998). Hart et al (1999a) menar att 

totalt förtroende eller tillit uppnås när den ena parten är säker på att det inte finns någon risk 

eller osäkerhet om att motparten kommer att agera rättvist, pålitligt, kompetent och etiskt i 

sina handlingar och inte utnyttjad de sårbarheter som denne kan upptäcka. 

 

Tillit och förtroende är enligt Håkansson och Snehota (1995) samt Jobber och Fahy (2003) 

den viktigaste ingrediensen för att skapa en relation. Dwyer et al (1987) menar att det är 

tilliten som balanserar upp framtida problem samt förväntade intressekonflikter och gör att 

relationen kan fortsätta. Förtroendet är enligt Hägg och Johanson (1982) något som 

underlättar och effektiviserar utbytet genom att onödiga försvarsåtgärder, som är 

kostnadskrävande, kan hoppas över. Johansson et al (2006) menar att ett förtroende innebär 

att personen kan lita på någon annan och om denne är övertygad att den äger den andra 

personens tillit och förtroende. Han menar därtill att dessa två sidor oftast sammanfaller och 

att om en part ger förtroende får denne det oftast också tillbaka.  
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Genom att ett förtroende skapas mellan parterna kan parterna planera hur de skall agera, utan 

att för mycket resurser måste gå åt för att samla information. Detta förtroende mellan parterna 

växer fram genom en regelbunden kontakt mellan dem.(Tomkins, 2001) Om ett förtroende är 

starkt kommer det enligt Hart et al (1999a) att var mindre sannolikt att kunden kommer att 

byta leverantör.  

 

För att ett förtroende skall finnas anser Hart et al (1999b) att företaget måste arbeta i sex steg. 

Först måste företaget tillmötesgå kundens behov samt önskemål, men även se till att 

företagets personal är utbildad och kompetent. Detta menar Hart et al skulle maximera 

relationsfördelarna för båda parterna. Det är också viktigt att bygga upp gemensamma 

värderingar, vilket är det andra steget.(Hart et al, 1999b) Företaget måste hantera gapet mellan 

förväntningarna och utfallet för att få kundtillfredsställelse (Donaldsson och O´Toole, 2002). 

Detta förväntningsgap innebär att kunden uppfattar att den förväntade kvaliteten på tjänsten 

inte är den upplevda kvaliteten (Grönroos, 2008). Dessa värderingar skulle kunna var 

nedskrivna som etiska riktlinjer i en professionell etisk kod. Företaget bör för det tredje bygga 

upp en effektiv kommunikation gentemot kunden då detta kan garantera att all information av 

intresse kommer fram. I det fjärde steget bör företaget visa att de inte utnyttjar situationen för 

ett egenintresse, utan att de är där för att kunden skall få det denne efterfrågar. Företaget bör 

även investera i relationen till sina kunder och detta bildar det femte steget. Det sista steget 

innebär att företaget måste ägna sig åt att lösa kundens problem.(Hart et al, 1999b)  

 

Grönroos (2008) har kategoriserat förtroende i fyra kategorier. Det generaliserade förtroendet 

är härlett från sociala normer. En aktör på en marknad vet att en stor leverantör med större 

sannolikhet kan förväntas fortsätta sin verksamhet också i framtiden. Det systembaserade 

förtroendet beror på lagar och kontrakt, men dessutom på professionalism. Om parterna har 

ett kontrakt kan den andra parten med god sannolikhet tro att det kommer att uppfyllas. Även 

förtroende baserat på en annan persons personlighet (personlighetsbaserat förtroende) kan 

enligt Grönroos (2008) ge förtroende. Slutligen är det processbaserade förtroendet ett resultat 

av erfarenhet av kontakter mellan parterna.  
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4.2.4 Makt 

Enligt Gummesson (2002) är makt ett underskattat begrepp. Starka varumärken och stora 

globala företag ger denna typ av makt. Detta är de parasociala relationer, vilket innebär att det 

finns relationer till objekt, symboler och andra fenomen. I en relation är makten oftast 

asymmetrisk, där en av parterna har mer makt än den andra. Detta kan både vara och kännas 

som orättvist i vissa situationer. Om det finns andra alternativ för kunden kan det leda till att 

företaget tappar en kund.(Gummesson, 2002) Makt kan enligt Burns (2000) uttrycka sig som 

makt över resurser, kunskap, belöningar och bestraffningar. Kunskapsmakten hänger ihop 

med skickligheten och kunskapen hos den part som har makten. Att vara den part som har 

expertkunskapen ger makt i relationen genom att denne part är problemlösaren (Yukl, 2006). 

Kunskap menar dock Pepper och Rogers (2000) inte är ett maktredskap, utan den skall ses 

som en viktig resurs för att skapa relationer. De bygger detta på att ju mer kunskap som 

parterna får, desto närmare kommer de varandra.  

 

Vidare är belöningsmakten den makt som den ena parten har i kontrollen över belöningar och 

fördelning av arbetsuppgifter, pengar och politisktstöd (Bolman och Deal, 1997). Denna makt 

är alltså tätt förknippad med att ge belöning när arbetsuppgiften är gjord (Granér, 1991). 

Resultatet av belöningsmakt är att den ena parten är intresserad av hur arbetsuppgiften skall 

bli gjord för att få belöning (French och Ravens, 1959). Bestraffningsmakten är tätt 

sammankopplad med belöningsmakten och innebär att kunna bestraffa, begränsa och blockera 

samt störa andra (Bolman och Deal, 1997). French och Ravens (1959) anser att förutom 

kunskapasmakten, belöningsmakten och bestraffningsmakten finns det två till. Dessa makter 

är den positionella makten och referensmakten. Den positionella makten innebär att det är 

positionen eller ställningen som gör att denne får makt. Referensmakten innebär istället att 

den andra personen attraheras av personens karisma eller sociala kompetens. Det är de 

personliga dragen som här utgör makten över den andra personen. Personen vill vara som den 

som har makten.(French och Ravens, 1959) 

 

Gummesson menar med det kan finnas ”maktföretag”. Detta är ett företag som har makten 

över antingen kunden eller leverantören. Denna makt kan uppstå antingen genom att någon av 

parterna har en monopolställning eller genom att relationen av någon annan anledning är 

extremt ojämlik.(Gummesson, 2002) 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

39 

4.2.5  Långsiktighet 

En variabel som relationsmarknadsföringen lutar sig mot är långsiktighet. Gummesson (2002) 

talar om begrepp som duration, retention och defektion. Dessa tre begrepp är likaså något som 

Dwyer et al (1987) håller med om, då de anser att den aktuella transaktionen ofta beror på 

tidigare transaktioner. Utbytet blir enligt dem därför mer långsiktigt och återspeglar de 

tidigare processerna mellan företagen. Henders (1992) menar dessutom att om nätverken, som 

parterna deltar i, kan förändras spänner oftast relationerna över längre perioder. Håkansson 

och Snehota (1995) anser likt Henders att den industriella marknaden har fokus på långsiktiga 

relationer mellan företag, istället för att fokusera på att ha enstaka transaktioner.  

 

En lång relation är bättre och effektivare, då båda parter lär sig att lita på varandra och små 

misstag gör inte att relationen fallerar. Båda parterna lär sig också att hantera relationen på det 

bästa möjliga sättet.(Gummesson, 2002) Ju mer långsiktig en relation är, desto mer fördelar 

kan båda parterna erhålla från relationen. Dessa fördelar kan resultera i att risken kommer att 

reduceras, kommunikationen blir bättre, det uppstår gemensam problemlösning, de lär känna 

varandras behov och de får större tillit till varandra.(Jobber och Fahy, 2003)  

 

Långsiktiga relationer är dock inte alltid positiva. O´Neal (1989) menar att långsiktiga 

relationer har blivit viktigare, men att en långsiktig relation ökar parternas byteskostnad, eller 

med andra ord kostnaden för att skaffa en annan part. Dessa kostnader innebär att parterna blir 

mer låsta i sin relation. En relation behöver inte heller alltid vara bra enligt Anderson och Jap 

(2005) samt Grönroos (2008). Detta är något de kallar för ”The dark side of close 

relationships”, vilket innebär att en relation kan ge upphov till negativa konsekvenser för den 

ena eller båda parterna. Håkansson och Snehota (1998) anser även att det inte går att 

undkomma vissa risker med relationer. Riskerna kommer automatiskt när en relation ingås 

och kan vara en ny konkurrent, utvecklingskostnader och konflikter mellan parterna. 

Anderson och Jap (2005) menar att riskerna är att kunden kan bli lat och inte letar efter nya 

alternativ som är bättre. På samma sätt kan leverantören sluta utveckla sin produkt, då de tar 

förgivet att kunden köper produkten oavsett. Exempel på andra negativa effekter kan vara att 

den ena parten eller båda parterna glömmer att bevaka marknadsutvecklingen, kundens olika 

valmöjligheter begränsas vid en relation och leverantören kan dessutom hindras av kunden att 

leverera till andra kunder.(Anderson och Jap, 2005) 
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4.2.6 Frekvens, regularitet och intensitet 

Avgörande för utfallet av en relation är dess frekvens, regularitet och intensitet. Dessa tre 

begrepp kan variera i en relation. Frekvens innebär hur ofta som en interaktion mellan kunden 

och leverantören äger rum.(Gummesson, 2002) O´Neal (1989) menar att en väldigt nära 

relation kommer att innebära att parterna kommer att bli mer villiga att kommunicera med 

varandra. Regulariteten är istället hur regelbundet som en relation äger rum. Denna 

interaktion skulle därför kunna vara att den äger rum en gång i veckan.(Gummesson, 2002) 

Lindgren och Crawford (1999) menar att det i en relation är viktigt att undvika långa 

tidsperioder där ingen kommunikation sker för att lyckas få en framgångsrik relation. De 

anser därmed att det är viktigt att ha en kontinuerlig kommunikation med kunden för att 

kunna bygga upp framgångsrika relationer. Håkansson och Snehota (1995) anser att det krävs 

mer långsiktigt samarbete än bara vid ett enstaka tillfälle för att en relation skall kunna uppstå. 

Intensiteten är hur intensiv en interaktion med kunden blir. Detta innebär att interaktionen kan 

variera i styrka. I en mer intensiv relation sker ett närmare utbyte mellan parterna när de väl 

interagerar och kommunikationen är dubbelriktad. Som ett exempel kan relationen till en 

dagligvarubutik vara både långsiktig och frekvent, men inte särskilt intensiv.(Gummesson, 

2002) Dwyer et al (1987) anser att kommunikationen i en relation måste ha både informella 

och formella kommunikationskanaler när parterna interagerar.  

 

Affärsrelationer kan även kategoriseras som bas, reaktiv, ansvarstagande, proaktiv och 

partnerskap. I den första nivån säljs produkten, men ingen återkoppling sker. Om försäljaren 

uppmuntrar köparen att ta kontakt med företaget om frågor uppstår är relationen reaktiv. 

Ansvarstagande innebär att försäljaren ringer och frågar om produkten uppfyllde kundens 

krav och om det finns förslag på produktförbättringar. Om relationen är proaktiv ringer någon 

från företaget upp kunden och ger tips på nya produkter. Den sista och högsta nivån på 

relationen är partnerskap och innebär att företaget arbetar tillsammans med kunden för att 

leverera högre värde.(Kotler et al, 2005) 

 

4.2.7 Adaption 

Om båda parterna måste anpassa sig till varandra för att en långsiktig relation skall uppstå 

kallas det för adaption enligt Gummesson (2002). Parterna måste satsa på relationen och i 

detta ingår att de skall vara villiga att anpassa sig till den andra parten (Jobber och Fahy, 
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2003). Denna adaption kan bli långtgående och ge en inlåsningseffekt, då det kan bli dyrt för 

parterna att bryta relationen. Anpassningen kan vara av materiell art, då till exempel 

leverantören måste köpa in en maskin för att producera den efterfrågade produkten. Den kan 

dock likaväl vara av social och psykisk karaktär.(Gummesson, 2002) Adaption kan också 

betyda det som Jones (1995) kallar för ”asset specificity”, vilket innebär att den resurs som 

investeras i relationen inte har något värde utanför relationen. O´Neal (1989) menar att om 

relationen har resulterat i att parterna har investerat i ett just-in-time system är det enligt 

honom den extremaste formen av relationsmarknadsföring. 

  

Goldsmith (1999) anser att relationer handlar om att behandla varje kund som unik och 

anpassa tjänsten efter kundens behov. Det finns tre nivåer av denna anpassning efter kundens 

behov. Fisher (1998) menar att den första nivån, den mellanmänskliga, innebär att företaget 

skall lära känna kunden via informella vägar. Vidare skall företaget på den operationella 

nivån lära sig kundens processer och behov för att på detta sätt anpassa tjänsten efter behovet. 

Slutligen skall företaget på den organisatoriska nivån lära sig hur företagets organisation ser 

ut för att kunna bilda en relation med just rätt person i organisationen.(Fisher, 1998)  

 

4.2.8 Attraktion 

Mellan företag finns det olika typer av attraktion. På samma sätt som attraktion mellan 

människor uppstår kan även företag attraheras av olika egenskaper hos parter (Gummesson, 

2002). Den kan bestå av en blandning av rationella ekonomiska motiv och psykologiska 

faktorer (Halinen, 1997). Bland annat Parment (2006a; 2006b) och Kotler et al (2005) anser 

att det finns två typer av egenskaper som attraherar kunder. Det ena är de rationella 

egenskaperna och det andra är de emotionella egenskaperna. Även i affärslivet vill alltså 

företagen att den andra parten skall vara ”sexig” och ”cool”, vilket förmedlas genom imagen 

och varumärket (Gummesson, 2002). Grönroos (2008) anser att attraktion är viktigt för att 

kunna bygga en relation. Denna attraktion skulle enligt honom vara baserad på ekonomiska, 

tekniska eller sociala faktorer. Enligt Kleine et al (1993) dras individer till det som de känner 

sig mest komfortabla med. Detta är då sådant som individen upplever att de kan identifiera sig 

med och som passar ihop med individens självbild. Alvesson (2000) och Kleine et al (1993) 

anser att företaget likaså måste attrahera kunden med sådant som individerna anser tilltalande 

och är benägna att identifiera sig med samt avgörande för deras sociala identitet. Det som 
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företag attraheras av kan därmed vara till exempel lönsamhet, att de får tillgång till den 

senaste tekniken men även av de sociala kontakterna (Gummesson, 2002). 

 

4.2.9 Närhet och distans 

Närhet och distans i relationen anser både Gummesson (2002) och O´Neal (1989) som 

avgörande för relationens utveckling. Företag kan befinna sig på olika avstånd från varandra 

när det gäller den fysisk, mental och emotionell närheten. Gummesson (2002) menar dock att 

den fysiska närheten ofta underlättar att närhet likaså uppstår på det mentala och emotionella 

planet. Vissa relationer blir mer personliga än andra, särskilt om parterna har en relation även 

privat. Företag måste även finnas på de ställen där den andra parten vill göra sina 

affärer.(Gummesson, 2002) Normann (2000b) menar att den fysiska eller den geografiska 

närheten är viktig. Detta för att parterna skall kunna bygga upp nätverk och få skalfördelar av 

relationen. Trots att en fysisk närhet finns behöver ingen emotionell eller mental närhet uppstå, 

då parterna kan ha kulturella skillnader (Gummesson, 2002). Håkansson och Snehota (1995) 

menar att ett socialt utbyte som de Gummessons emotionella närhet kan vara är en grundsten i 

uppbyggandet av relationer. Det sociala utbytet kommer innebära enligt Håkansson och 

Snehota att parterna kan gå utanför sina formella uppgifter.  

 

Jobber och Fahy (2003) menar att den mentala närheten är avgörande i och med att världen är 

föränderlig och konkurrensen har ökat. Närheten behöver inte vara en direkt närvaro mellan 

människor, utan närheten kan även vara genom internet eller till maskiner som exempelvis 

bankomater (Gummesson, 2002). Exempel på tjänster vilka karaktäriseras som distanstjänster 

är försäkrings-, el- och telefonbolag samt postorderföretag (Echeverri och Edvardsson, 2002). 

En fabrikant saknar oftast direkt kontakt med sin kund och informationen måste istället gå 

genom mellanhänder (Gummesson, 2002). 

 

4.2.10 Formalisering och öppenhet 

Relationer kan också vara juridiskt grundade antingen på kontrakt eller lagar. En sådan 

relation benämner Gummesson därav som lagbaserad. Denna formalisering eller öppenhet 

beror alltså på hur mycket skrivna regler som parterna måste följa.(Gummesson, 2002) Likaså 

Dwyer et al (1987) menar att en relation ofta innehåller källor till krav, som parterna kan 
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ställa på varandra genom både normer och lagar. De kommersiella relationerna är oftare mer 

formella än informella. Om dessa regler bryts kan det straffa sig eller kan kunder bli 

strukna.(Gummesson, 2002) Håkansson och Snehota (1995) menar dock att affärsrelationer 

ofta har en ganska låg grad av formalisering. Relationerna innehåller kontrakt men som de 

menar är begränsade eller svåra att utnyttja vid problem. Det är istället den informella 

kontakten som har en mer framträdande roll.(Håkansson och Snehota, 1995)  

 

Ju mer företaget känner en kund, desto mer informell kan relationen mellan parterna bli. Om 

ett företag har en informell relation är ingenting omöjligt och möten kan ske på ett mer 

informellt sätt.(Gummesson, 2002) Ju närmare en relation blir, desto mer kommer parterna att 

öppna sig och prata mer fritt. Denna öppenhet ger parterna en insikt i varandras planer och 

minskar eventuella missförstånd.(O´Neal, 1989) Mellan två företag är de informella 

relationerna ett nödvändigt komplement till de formella överenskommelser som finns. Hur 

öppen kunden och revisorn måste vara gentemot varandra, vad gäller att till exempel avslöja 

kostnader och intäkter, är en del av det här karaktärsdraget.(Gummesson, 2002)  

 

4.2.11 Rutinisering 

Småpratet försvinner mer och mer i dagens kommunikation och rutinisering i relationerna har 

blivit högre. Hela kommunikationen mellan dem blir istället mer opersonlig och maskiniserad 

genom att kunden får ringa till callcenters. Exempel på detta är att det i business-to-business 

oftast upprättas fasta order- och leveransrutiner. Detta innebär att det blir mer och mer 

maskin-till-maskinrelation i dag. Det är en balansgång mellan att kostnadseffektivisera och att 

utveckla långsiktiga affärsrelationer, vilket företagen måste vara medvetna om. Ett steg i fel 

riktning kan betyda slutet för relationen.(Gummesson, 2002)  

 

När det gäller business-to- business menar Lam et al (2004) att relationer på denna marknad 

präglas väldigt mycket av just skräddarsydda lösningar som passar kunden. Det är inte mycket 

rutiniserat enligt dessa författare. Grönroos (1998) menar även att det är viktigt med den 

interaktiva funktionen, vilket innebär att kunden ofta vill bli omhändertagen av samma person 

vid varje tillfälle. Detta då kunden känner sig mer trygg och parterna lär känna varandra.  
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Gummesson menar att dagens kommunikation har bildat en ny typ av relation. Detta är den 

elektroniska relationen som är motsatsen till humanrelationer och har uppstått genom att 

främst internet, mail och mobiltelefon har blivit allt viktigare. High tech-high touch är nu ett 

allt viktigare begrepp att ta i beaktande vid relationsmarknadsföring.(Gummesson, 2002) 

 

4.2.12 Innehåll 

Innehållet i en affärsrelation kan utgöras av överföring av kunskap och information, vilket kan 

resulterar i att företag arbetar i nätverk och allianser. Detta gör att affärsrelationer kan bilda 

sammanslutningar mellan företag och företag kan därmed bli större utan att växa. Det handlar 

inte längre om bara produkter, utan likaså fysisk distribution av tjänster, människor och 

information. Relationer kan även finnas i ett nätverk av relationer, som de tidigare klassiska 

organisationsmodellerna inte kunde 

illustrera.(Gummesson, 2002) 

Håkansson och Johanson (2001) menar 

att ett företags grund utgörs av relationer 

med andra företag. Företagets 

konkurrenskraft byggs i stor del upp och 

utvecklas med resurser som finns utanför 

företaget. Därmed är det nätverken som 

avgör tjänstens kvalitet.(Hägg och 

Johanson, 1982) Företaget har relationer 

till andra företag, till kunder, till 

leverantörer och till företag som 

producerar kompletterande och 

konkurrerande produkter. Detta innebär att ett företag har relationer åt alla håll i 

distributionskedjan.(Egan, 2001) Samtidigt diskuterar Normann och Ramirez (1994) 

värdestjärnan i affärsrelationer. Denna modell utgår från processtyrning, där lösningar arbetas 

fram i samarbete med alla de involverade parterna. Aktiviteter skall ske genom ett arbete där 

alla samverkar för att nå målet. Detta samarbete illustreras i figur 4:1. 

 

Gummesson (2004) anser att det är nätverken som är marknadsföringens grundstruktur. Dessa 

nätverk har blivit komplexa genom att det finns relationer mellan alla aktörer som konstruerar, 

Figur  4:1 - Värdestjärnan (Normann och Raminez, 
1994) Egen bearbetning  
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producerar, marknadsför och köper in varor och tjänster.(Gummesson, 2002) En långsiktig 

relation på den industriella marknaden anser Thorelli (1986) består av ett nätverk med två 

eller flera involverade parter. Ett nätverk kan ses som något som har en öppen struktur, vilken 

kan utvidgas nästan i oändlighet. Samtidigt är nätverk väldigt stängda och svårgenomträngliga 

för parterna som inte har egenskaperna för att kunna passa in.(Castells, 2001) Enligt Egan 

(2001) är ett nätverk komponerat av individer som har en organisatorisk anknytning och 

genom detta nätverk drar fördelar för den enskilda organisationen. Denna relation benämner 

Gummesson (2002) som den fysiska relationen.  

 

4.2.13 Personliga och sociala egenskaper  

Gummesson menar att även om kompetens och professionella relationer är viktiga kan det i 

många fall vara de sociala nätverken som är de allra viktigaste relationerna. Den sociala 

relationen är väldigt viktig i affärsrelationer. Det är därav viktigt för företagsledningen, 

säljarna och marknadsledningen att skapa och underhålla de sociala nätverken.(Gummesson, 

2002) Dwyer et al (1987) anser att utbytet i relationen avgörs mycket av identiteten på 

parterna och hur de är. I många länder görs till och med affärer bara mellan parter som känner 

varandra. Denna tillhörighet har ibland med befattningen att göra och försvinner när 

befattningen försvinner. När memoarer skrivs av stora företagsledare brukar detta också tas 

upp som en av de viktigaste faktorerna för dennes framgång. Den gräns som finns mellan den 

sociala och den professionella relationen försvinner och arbetet blir en del av livsstilen likaså 

på fritiden.(Gummesson, 2002) Parterna kommer att tolka varandras agerande och reagerande 

och därigenom slå fast varandras identiteter. Dessa identiteter kommer att forma relationen 

genom att de formar och anpassas dels efter varandra men dessutom efter andra.(Håkansson 

och Snehota, 1995) Denna sociala relation och anpassning är en enligt Gummesson (2002) 

avgörande för framgång i relationen. Håkansson och Snehota (1995) är inne på samma spår 

när de menar att i tjänsteföretag som är mer personalintensiva kan bemötandet av företaget få 

en avsevärd effekt på hur kunden uppfattar kvaliteten. Detta kallar Normann (2000b) för en 

social innovation, vilket innebär att individerna i företaget inträder i lämpliga roller för att 

behålla entusiasm och utveckla de personliga fördelarna. 

 

Ålder, kön, yrke, utbildning, personlighetstyp, geografisk och social rörlighet, men likaså 

personliga drag där maktlystnad och förmåga att skapa förtroende är alltså exempel som 
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kommer att påverka relationens djup (Gummesson, 2002). De personliga egenskaperna kan 

även vara ett problem i en relation. De personer som har fel personliga egenskaper kommer 

att få det svårare att bli accepterade och prestera väl.(Håkansson och Snehota, 1995) 

Relationer kan därtill vara direkta eller uppstå genom en mellanhand, som Gummesson (2002) 

kallar mäklare (Gummesson, 2002). I en relation är det sociala utbytet viktigt och om 

individer blir involverade i processen kommer de att gå utanför sina rent formella uppgifter 

(Håkansson och Snehota, 1995).  

 

4.2.14 Lojalitet 

Egan (2001) anser att lojalitet är nödvändigt att ta upp som begrepp när 

relationsmarknadsföring diskuteras. Lam et al (2004) menar även att det är just lojalitet som 

är källan till konkurrenskraften. En träff mellan två parter behöver enligt Carlell (1999) inte 

innebära att de har en relation. Det är enligt honom här lojaliteten kommer in och han anser 

att de är lojala mot varandra istället. Egan (2001) menar dock att lojalitet är en relation. Han 

menar till och med att lojalitet är den högsta formen av relation och att den rent av gränsar 

mot det emotionella.  

 

Lojalitet kan ses som en process där en god intern servicekvaliteten ger nöjd personal, som 

stannar kvar på företaget. Detta resulterar i sin tur till att även den externa servicekvaliteten 

blir bra och att kunderna blir nöjda och stannar, vilket i slutänden ger en god 

lönsamhet.(Heskett et al, 1997) Logiken verkar rimlig, men ett företag kan även ha relationer 

till sina missnöjda kunder. Dessa kunder blir då lojala på ytan, på grund av till exempel 

tidbrist, kunskapsbrist, ideologiska skäl, sentimentala skäl, tröghet, osäkerhet, pris skäl eller 

bekvämlighets skäl. Studier har visat att de kunder som faktiskt byter leverantör kan ha varit 

nöjda med sin leverantör. Studierna har också visat att de som anser sig vara nöjda med sin 

leverantör oftast kan tänka sig att byta, medan de som anser sig mycket nöjda oftast är mer 

lojala.(Gummesson, 2002)  

 

Reichheld (2003) menar att lojalitet är ett svårt och abstrakt begrepp att definiera. Han har 

valt att definiera lojalitet som viljan att göra en uppoffring för att stärka parternas relation. 

Oliver (1999) har definierat lojalitet som en total hängivenhet och djup förbindelse till 

produkten, varumärket eller organisationen. Enligt Noordhoff et al finns det olika typer av 
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lojalitet. Det kan enligt dem vara attitydmässig lojalitet eller beteendemässig lojalitet. En 

beteendemässig lojalitet har med handlingar att göra och att kunden återkommer till samma 

leverantör.(Noordhoff et al, 2004) Problemet är dock, som ovan nämnts, att ett upprepat köp 

inte alltid innebär lojalitet (Heskett et al, 1997). Den attitydmässiga lojaliteten har med 

känslor att göra. En kund som köper en produkt av ett företag på grund av att denne fått tillit 

och förtroende har en attitydmässig lojalitet (Noordhoff et al, 2004). Fonell (1992) anser att 

den mest uppmärksammande lojalitetsfaktorn är att kunden rekommenderar produkten till 

någon annan. Storbacka och Lehtinen menar att kunden genom rekommendationerna har ett 

referensvärde som kan hjälpa företaget. För att utveckla referensvärdet måste kunden placeras 

i rätt sammanhang, värde måste skapas genom relationen och kunden måste få kunskap om 

företaget, som kan förmedlas till andra.(Storbacka och Lehtinen, 2000) 

 

Denna beteendemässiga lojalitet kallas även för bindningar och barriärer och har en viktig 

effekt på affärsrelationer eftersom en lojalitet faktiskt kan vara falsk. Kunden kan, istället för 

att vilja vara kund och ha en relation till leverantören, faktiskt vara tvungen till 

detta.(Söderlund, 2001) Liljander och Strandvik (1995) har definierat tio olika typer av 

bindningar där konsumenten och leverantören kommer varandra närmare. De fem första 

bindningar kan styras av leverantören samtidigt som konsumenten kan ha det svårt att lämna 

leverantören. Dessa bindningar är legala, ekonomiska, teknologiska, geografiska och 

tidsmässiga. De resterande bindningarna som är kunskapsmässiga, sociala, kulturella, 

ideologiska och psykologiska har koppling till kundens personlighet samt dennes uppfattning 

av leverantören.(Liljander och Strandvik, 1995) Håkansson och Snehota (1995) anser att de 

sociala bindningarna uppstår när parterna riktar uppmärksamhet mot varandra. Detta uppstår 

om parterna ger och tar av varandra.  

 

4.2.15 Rangordning 

Vilka av dessa karaktärsdrag som är av största vikt vid en affärsrelation är svårt att veta. 

Gummesson (2002) menar att det är tjugo procent av dessa karaktärsdrag som står för 80 

procent av effekten. Den grundläggande karaktärsdrag i en relation är oftast samarbete. 

Dessutom har makt, engagemang och förtroende påståtts vara viktiga för en relation.(Thorelli, 

1986; Morgan och Hunt, 1994) Denna typ av rangordning tycker Gummesson (2002) är 

missvisande, då dessa karaktärsdrag är av varierande vikt i olika situationer.  
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4.3 Oberoende 

4.3.1 Definition och tolkning  

Att revisorn skall vara oberoende är en av de mest centrala förutsättningarna för att revisionen 

skall uppfylla sin funktion (Diamant, 2004). Att inte framstå som oberoende är enligt Cassel 

(1996) den allvarligaste svagheten hos en revisor. Broberg et al (1998) menar att revisionen 

måste vara baserad på en oberoende granskning. Om den inte är det menar de att revisionen 

inte är meningsfull. Vidare menar Broberg et al att revisorns information om företaget skall 

ses utifrån oberoendeprincipen. Revisorn skall bortse från andra personliga åsikter och kritiskt 

granska informationen. Trots dessa författares starka ställningstaganden för oberoendet finns 

det författare som anser att oberoendet inte är lika viktigt. Wyatt (2004) anser att oberoendet 

inte är det centrala i professionen. Han menar istället att det är själva kunskapen som är det 

absolut viktigaste för en revisor.  

 

 Oberoende innebär enligt Svenska akademins ordlista (2010) bland annat att någon är 

självständig i förhållande till någon annan. Enligt Nationalencyklopedin (2010) innebär 

däremot oberoende att den ena variabeln inte påverkar utfallet av den andra variabeln. 

Vanasco et al (1997) är av den uppfattningen att oberoendet består av tre olika delar. 

Begreppet oberoende innefattar till att börja med ärlighet, integritet, objektivitet och ansvar. 

Därtill innebär oberoendet att medvetna liksom omedvetna relationer bör undvikas för att 

objektiviteten och självständigheten skall kunna upprätthållas. Slutligen innebär oberoendet 

att relationer som av utomstående kan uppfattas som en intressekonflikt bör 

undvikas.(Vanasco et al, 1997) 

  

Suddaby et al (2009) har valt att definiera oberoendet som ett starkt engagemang för 

traditionella normer snarare än krav från kunden. Enligt dem är därför oberoendet i vilken 

grad en revisor accepterar de historiska normer som de menar är grunden för en professionell 

värdering. De menar alltså att det är normer och lagar som definierar oberoendet. Om det 

därmed ses till propositionen (Regeringens proposition, 2000/01:146) stadgas det att 

oberoendet, vid sidan av revisorns kompetens, är den viktigaste beståndsdelen för att uppfylla 

revisionens kvalitet. I revisionsbolagsutredningen (Statens offentliga utredning, 1999:43) 

beskrivs oberoende som att ett uppdrag skall utföras med fokus på själva uppdraget, utan 

hänsyn till sådant som är irrelevant för genomförandet. Ytterligare en definition ges av Vårdal. 
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Oberoende innebär enligt denna definition att ett uppdrag skall utföras utan påverkan av andra 

personer och att besluten som fattas skall vara sakligt grundade.(Diamant, 2004) 

 

I regel två i FAR (2009) behandlas revisorns oberoende. Den stadgar att revisorn skall utföra 

sitt arbete självständigt och objektivt, vilket innebär att revisorn skall var oberoende i sina 

ställningstaganden och värna om den yrkesmässiga integriteten. Självständig innebär enligt 

FAR att revisorn lämnar uttalanden, utan att låta sitt professionella omdöme påverkas av 

ovidkommande omständigheter. Revisorn skall, enligt samma stadgar, även undvika att 

förknippas med förhållanden som ger befogat tvivel om revisorns förmåga och vilja att lämna 

korrekta uppgifter. Om revisorn inte kan uppnå dessa krav eller om det finns anledning till 

befogat tvivel skall denne avböja från att ta uppdraget. Undantaget från denna regel är att 

avvisning av ett uppdrag ej behöver ske om revisorn kan visa att det råder sådana 

omständigheter eller vidtagits sådana åtgärder att det inte längre råder tvivel om revisorns 

opartiskhet och självständighet.(FAR, 2009)  

 

Oberoendet innebär enligt Revisorslagen 20§ att revisorn skall vara opartisk, självständig och 

objektiv. Det är dessa begrepp som denna studie menar med definitionen oberoende. 

Revisorns uppdrag innefattar att hitta fel, men även rapportera dessa. Det är den andra delen 

som avgör om revisorn är oberoende eller inte. Om revisorn inte rapporterar fel som denne 

har hittat är revisorn inte oberoende.(Richard, 2006)  

 

FAR (2009) menar att begreppet oberoende kan skapa missförstånd. De menar att en 

utomstående, som inte har stöd för definitionen, kan anta att en revisor som använder sitt 

yrkesmässiga omdöme borde vara obunden till alla ekonomiska, finansiella och andra 

kategorier av relationer. Detta skulle dock vara omöjligt då alla har relationer med 

någon.(FAR, 2009) FAR har därför delat upp oberoendet i två delar, det faktiska oberoendet 

och det synliga oberoendet. Det faktiska oberoendet innebär att revisorn inte skall påverkas, 

utan vara självständig. Det är upptill revisorn att avgöra om denne når upp till detta krav och 

när revisorn når upp till det faktiska oberoendet visar revisorn moral och heder.(Diamant, 

2004) FAR (2009) har definierat det faktiska oberoendet som ett sinnestillstånd, vilket gör att 

en individ kan dra en slutsats utan att påverkas av influenser. Detta får till resultat att revisorn 

kan agera med integritet, opartiskhet och professionell skepsis. Det synliga oberoendet avser 

istället det sätt revisorn uppträder för att hans oberoende inte skall ifrågasätts av omgivningen 
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(Moberg, 2003). Om en omdömesgill och välinformerad person med insikt i alla relevanta 

omständigheter skulle dra slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den professionella 

skepsisen äventyras har inte det synliga oberoendet uppnåtts. FAR stadgar att revisorn skall 

stå fri från de relationer till kunden som kan rubba utomstående intressenters förtroende för 

det arbete som revisorn gör.(FAR, 2009) Det synliga oberoendet är alltså upp till 

omgivningen att avgöra (Diamant, 2004). 

 
För bolag som är noterade på börsen gäller därtill att mandattiden för en revisor maximalt får 

uppgå till sju år i följd. Efter det får inte revisorn delta i revisionen av bolaget under två 

år.(Aktiebolagslagen, 9 kapitlet, 21a§) Denna begränsning instiftades för att minska risken för 

att revisorns oberoende hotas, men begränsningen gäller inte för små och medelstora bolag 

(Regeringens proposition, 2005/06:97). 

 

4.3.2 Problematik 

Suddaby et al (2009) menar att oberoende har fått sig en törn. Macey och Sale (2003), Sikka 

(2009a) samt Page och Spira (2005) menar till och med att det är omöjligt att vara helt 

oberoende. Revisorerna är enligt Sikka (2009b) oförmögna att ge en rättvisande och 

oberoende bild av sina kunder. Det klassiska antagandet att revisorn har en yrkesintegritet och 

ett oberoende är inte längre lika fast förankrat (Suddaby et al, 2009).  

 

Macey och Sale (2003) menar att det inte är revisionskvaliteten som är i fokus, utan det är 

relationen. Resultatet av detta är att revisorerna utsätter sig själva för en risk att bli beroende 

av kunderna. Revisorn kan då inte stöta sig med dem, vilket leder till att de inte kan 

rapportera in negativa eller felaktiga avvikelser.(Macey och Sale, 2003) Svanstöm anser att 

revisorns oberoende redan från början är satt ur spel. Han menar att det i små och medelstora 

företag är kunden som både anlitar och betalar arvodet till revisorn. Detta anser Svanstöm inte 

är kompatibelt med ett oberoende, utan redan innan revisionen startat är revisorns oberoende i 

fara. Om kunden har rådgivning av mer omfattande art blir det kunden som styr relationen 

enligt honom, vilket försvårar ett oberoende yrkesutövande ännu mer.(Svanström, 2004)  

 

I de fall som en revisor och en kund arbetar nära varandra under en längre tid anser Page och 

Spira (2005) samt Lowe och Pany (1995) att det synliga oberoendet kan bli naggat i kanten. 
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Detta trots att revisorn uppfyller det faktiska oberoendet. Page och Spira menar ändå att 

mycket fokus ligger på att oberoendet utåt inte skall vara skadat. Det är detta oberoende som 

revisorerna bryr sig om och många revisorer ignorerar att det faktiska oberoendet är skadat 

bara det ser bra ut utifrån. Revisorerna erkänner dock inte att det finns problem med att vara 

oberoende i sin yrkesutövning.(Page och Spira, 2005).  

 

Page och Spira (2005) menar att det bristande oberoendet är oavsiktligt och kommer inte att 

kunna påverkas av etikutbildningar, sanktioner eller bestraffningar. Moore et al (2006) menar 

att hotet mot oberoendet växer fram långsamt och att revisorer kan ha svårt att veta när hotet 

blivit för stort. På detta sätt blir bristen i oberoendet oavsiktlig, då revisorerna själva inte vet 

om att de inte är oberoende. Enligt Svanstöm (2004) är inte heller ovanligt att företagsledare 

vill diskutera företaget med en utomstående part som har erfarenhet om ämnet. Denna part 

blir ofta revisorn, vilket kan skada oberoendet.  

 

4.3.3 Analysmodellen 

Då revisorn själv skall avgöra om denne är oberoende skall analysmodellen användas 

(Johnsson et al, 2005). Moberg (2003) menar att regeringens syfte med att införa denna 

modell var att kartlägga hoten som kan rubba revisorns oberoende och det förtroende som 

revisorn genom sin yrkestitel bär med sig. Enligt 21§ i Revisorslagen (2001:883) skall 

revisorn använda analysmodellen inför varje ny uppgift och pröva om det finns 

omständigheter som kan göra att denne inte är oberoende. Analysmodellen är uppbyggd i tre 

steg. Det första steget innebär att revisorn skall identifiera möjliga hot mot oberoendet. I steg 

två skall omständigheterna bedömas och i steg tre skall de dokumenteras.(FAR, 2002b) När 

revisorn upptäcker hot mot opartiskheten eller självständigheten måste revisorn avsäga sig 

uppdraget. Det finns fem omständigheter där detta skall inträffa enligt Revisorslagen 21§:  

 

� Egenintressehotet. Detta hot uppstår om revisorn har ett eget ekonomiskt intresse i 

kunden. Detta innebär att om revisorn vill maximera sin egna ekonomiska 

välbefinnande är det att anse som ett hot.(Deegan och Unerman, 2006) 

� Självgranskningshotet. Om revisorn måste ta ställning till ett arbete som denne redan 

har gjort är det att anse som ett hot mot oberoendet (FAR, 2009). Detta är det 
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vanligaste hotet som kan uppstå (FAR, 2002b). Då revisorn måste granska sig själv 

kommer denne inte att kunna ta några effektiva beslut (Ashton och Kennedy, 2002). 

� Partställningshotet. Då revisorn tidigare har tagit ställning för eller emot kunden i till 

exempel en förhandling är detta att anse som ett hot. Exempel på detta kan vara om 

revisorn har biträtt kunden i möten med skattemyndigheten.(FAR, 2009) 

� Vänskaps- eller förtroendehotet. Om revisorn har en personlig relation till 

uppdragsgivaren eller någon i ledningen är det att kategorisera som ett hot mot 

oberoendet. En nära relation som grundas på flera års vänskap är ett tydligt exempel 

på detta.(FAR, 2002b) FAR (2009) menar att en nära relation är svår att definiera, 

men den kan innefatta en relation med en person där det ofta förkommer eller 

regelbundet sker social kontakt. En sådan relation bidrar till att revisorn blir 

känslomässigt engagerad i kunden. Vänskapshotet kan även uppstå om samma revisor 

har utfört revision till samma kund under flera år.(FAR, 2002b) Bamber och Iyer 

(2007) menar att en revisor bör ha god kännedom om kunden för att revisionen skall 

kunna utföras effektivt. Den goda relationen kan emellertid leda till att revisorn inte 

utför revisionen på ett objektivt sätt. Stallworth (2003) menar även att detta är den 

vanligaste anledningen till varför revisorn avböjer ett uppdrag. 

�  Skrämselhotet Då revisorn utsätts för hot eller annan påtryckning som avser att ge 

obehag är det att anse som en rubbning av oberoendet (FAR, 2009). Ett ifrågasättande 

kan likväl inte kategoriseras som ett skrämselhot (FAR, 2002b).  

� Generalklausul. Med anledning av att det är svårt att behandla alla omständigheter 

som kan rubba oberoendet finns det även en generalklausul. Det innebär att om det 

föreligger något annat som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet kan det innefattas av generalklausulen.(FAR, 2009) Moberg (2003) 

menar att det är god redovisningssed som avgör vad som går under generalklausulen. 
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4.4 Studiens analysmodell  

I figur 4:2 presenteras den sammanfattande teoretiska modellen som författarna har som 

utgångspunkt för att analysera empirin och för att kunna besvara syftet med studien. Denna 

modell visas här för att förklara för läsaren dessa teoriers relevans i denna studie och hur 

dessa teorier kan besvara studiens syfte. I samhälle har relationer blivit allt viktigare för den 

kommersiella marknaden att ta i beaktande. Det handlar inte längre om att trycka ut 

produkterna till kunder som ses som motståndare, utan de skall ses som medspelare för att 

båda parterna skall få ut bästa möjliga värde. Det är i detta fall revisorn som är ansiktet utåt 

och marknadsför revisionen. Desto bättre relation som uppstår, desto större är sannolikheten 

att kunden kommer tillbaka och samtidigt rekommenderar revisorn till andra.(Grönroos, 2008) 

Olika parter har olika typer förutsättningar för en relation, men författarna anser att det är 

viktigt att ha ett relationsmarknadsföringstänk för att klara sig på marknaden. Denna relation 

kan se ut på olika sätt beroende på vad det är för typ av tjänst eller vara. Med hjälp av de 

fjorton karaktärsdragen som författarna valt till sin modell här ovan skall den relation som 

revisorn och kunden har presenteras och förklaras. Vissa av karaktärsdragen kommer att vara 

mer tydliga, medan andra kommer 

att var mindre tydliga som det är i 

alla relationer (Gummesson, 2002). 

Vissa relationer har ett mer ingående 

samarbete med en mer ömsesidig 

samverkan och ett mer ömsesidigt 

beroende. I dessa relationer finns en 

djupare värdeskapande process, än i 

andra relationer. 

 

Samtidigt kan det finnas problem i 

vissa relationer, som relationen 

mellan en revisor och kunden skulle 

kunna ha. Som författarna ser det har 

relationen mellan revisorn och 

kunden ett karaktärsdrag som inte Figur  4.2 - Analysmodell 
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har presenterats som ett karaktärsdrag, utan som en separat del. Detta är oberoendet, vilket 

också är ett karaktärsdrag kommer att påverka hur relationen kommer att se ut. Lagarna 

reglerar hur nära revisorn och kunden får komma varandra. Detta skulle kunna innebära ett 

problem för en närmare relation med en ömsesidig samverkan och ömsesidigt beroende, som 

Grönroos (2008) anser är en del i relationsmarknadsföringen. Det kan således finnas en 

baksida på relationen genom att relationen antingen inte blir lika nära som det den borde var 

enligt teorin eller att den blir för nära och att revisorn inte kan vara oberoende. Det revisorn 

då lovar sina intressenter, att denne skall var oberoende och kvalitetssäkra företaget, kan 

denne därmed inte hålla. Samtidigt finns det förslag på att revisionsplikten skall avskaffas den 

första november år 2010, vilket kan förändra relationens karaktärsdrag.  
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5 Empiri  

I detta kapitel presenteras de intervjuer med revisorer som genomförts i denna studie. 

Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt utifrån de mönster som författarna erhållit genom 

insamlingen av intervjumaterialet.  

 

5.1 Revisionen 

5.1.1 Kunden 

Under intervjuerna framkom det att Linköpingsrevisorerna har olika typer av företag som 

kunder. Till övervägande del har revisorerna nästan bara små och medelstora bolag som är 

ägarledda. Att de flesta företagen är små och medelstora illustreras med uttalandet: ”De säger 

väl någonting sånt här att nio av tio kunder är små/medelstora företag...”(Revisor F). Den 

resterande delen av kunderna i Linköping som kategoriseras som antingen stora företag eller 

offentliga organisationer revideras av de stora revisionsbyråerna.  

 

Hur många kunder som en revisor har i sin kundstock är rätt skiftande. Den revisor som har 

minst uppdrag har 60 uppdrag varje år, men denne menar samtidigt att det finns plats för fler. 

Den revisor som istället har flest uppdrag har 350 uppdrag. Ett par revisorer uttalade sig 

dessutom om hur många revisionsuppdrag som är lämpligt för en revisor att ha. Detta kan 

illustreras med ett citat från en revisor:  

 

”Jag brukar säga är du vald revisor i kring 100 kanske 120 bolag mer än så kan du 

inte ha om du ska ha någon form av engagemang i företaget. Det är klart att de här 

som har 200 och 300, det är ju många företag som de aldrig har tid att ens prata 

med.”(Revisor G) 

 

Revisorer som arbetar på de mindre revisionsbyråerna får kunder genom att dessa själva tar 

kontakt med revisorn eller att de kommer via en redovisningsbyrå som anlitar revisorn. Om 

kunden ringer till en stor revisionsbyrå får antingen den revisorn som har tid ta hand om 

kunden eller blir kunden tilldelad en revisor av kontorschefen eller receptionisten. Om kunden 
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har kommit via redovisningsbyrån medför det att revisorn inte får en speciellt nära kontakt 

med kunden, utan all kontakt sköts av redovisningsbyrån. 

 

Om revisorn har ett kombiuppdrag kan denne erbjuda kunderna själva revisionen och den 

lagstadgade rådgivning i samband med revisionen men även annan rådgivning och tjänster 

som bokslutsuppdrag. Detta då de små och medelstora ägarledda bolagen ofta inte klarar av 

att själva göra bokslutet och årsredovisningar. Enligt lag kan revisorerna dock inte erbjuda 

dessa tjänster till de större företagen. 

 

5.1.2 Mervärdet 

I de stora företagen är det enligt respondenterna själva revisionen som en revisor utför åt 

kunden och dess intressenter som tillför värde. Detta då ägare, VD och styrelse är olika 

personer i dessa bolag. I dessa företag måste revisorerna bevisa för ägare och andra 

intressenter som till exempel leverantörer att företaget sköts på ett bra sätt. Förutom 

kvalitetssäkrandet för tredje part hjälper revisionen de små och medelstora ägarledda bolagen 

med att ge en trygghet för att de siffror de har är korrekta och ge hjälp med eventuella 

ekonomiska problem. På detta sätt skulle revisionen kvalitetssäkra företaget åt ägaren själv, 

då företagaren i många fall inte kan särskilt mycket om företagsekonomi. 

 

I de små och medelstora ägarledda företagen ansåg revisorn att denne är, förutom 

säkerställare av revisionen, även ett bollplank för svåra frågor, vilka de inte har anställda 

inom företaget som kan svara på. Kunderna vänder sig då till revisorn för att få hjälp med alla 

möjliga typer av frågor. En revisor förtydligade närheten till kund genom ett exempel. 

Revisorn fick en dag ett samtal från en kund som frågade: ”Jag ska måla om. Vilken färg 

tycker du är bäst här inne i lokalen?”(Revisor G) Men där tyckte revisorn att gränsen gick för 

hur mycket råd denne skall ge som revisor. Det är alltså inte själva revisionen som tillför 

värde till kunderna i dessa företag utan: ”…revisionen ger ju bara en grund för en total 

relation”(Revisor A). I denna totala relation ingår det dessutom att revisor skall få kunden att 

förstå hur redovisningen fungerar och hur de skall läsa rapporter. Samtidigt ansåg en revisor, 

som jobbat på både små och stora revisionsbyråer, att mervärdet som kunden får beror på om 

det är en stor eller en liten revisionsbyrå som reviderar företaget. Revisorn menade att 

revisorer på de små revisionsbyråerna har en mycket mer proaktiv syn och mer engagemang.  
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5.1.3 Medverkare 

När revision genomförs av en mindre revisionsbyrå är det ofta revisorn själv som reviderar 

företaget. I de större revisionsbyråerna finns det för varje uppdrag minst en till medarbetare. 

Denne är ofta revisorsassistent och sköter därmed de enklare uppgifterna. Arbetet genomgår 

sedan ett kvalitetsförfarande genom att den seniora revisorn granskar den yngres arbete. Då 

revisionsbyråerna i Linköping mest har små och medelstora ägarledda bolag är det på de 

största uppdragen oftast inte mer än fyra till fem personer. En revisor sa dock att det kan 

finnas ett bolag i Linköping där de kan vara ända upp till femton till tjugo personer från 

revisionsbyrån. Att det är flera delaktiga i de större byråerna beror, som en revisor sa, på 

att: ”Ett stort företag kräver ju att man är många eftersom vår revision ska ju gå ganska 

snabbt och effektivt och då är det bra att dela upp uppgifterna på flera 

medarbetare.”(Revisor H) 

 

En av revisorerna på en stor revisionsbyrå sa likaså att teamen oftast består av olika 

konstellationer av medarbetare beroende på vilken kompetens som behövs för att kunna 

revidera företaget.  

 

På kundens sida beror antalet personer som är inblandade i revisionen på hur stort bolaget är. 

I de små och medelstora ägarledda bolagen är det oftast ägaren själv som är den enda 

kontakten som revisorn har. I de större bolagen har dock revisorerna kontakt med flera olika 

personer på företaget. Det kan vara VD, ekonomichef, kvalitetschefer, lagerchefer, 

personalchefer, marknadschefer och personal på ekonomiavdelningen som har hand om till 

exempel leverantör- och kundreskontra. Precis som sagts ovan finns det i Linköping mest små 

och medelstora ägarledda bolag, vilket gör att det inte heller på kundens sida är många 

individer som är inblandade i revisionen.  

 

5.1.4 Konkurrensen  

Alla revisorer var överens om att det finns en viss konkurrens mellan revisionsbyråerna i 

Linköping. Men samtidigt sa en revisor att det finns tillräckligt med företag och att 

revisorerna samarbetar med varandra om de själva inte kan utföra både revision och bokslut 

på grund av jävsreglerna. Därtill uttalade en revisor: ”…en del av revisorskåren som bara gör 

exakt det de ska och ingenting annat som inte levererar ett mervärde till kunden och de 
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kunderna är ganska enkla att få över.”(Revisor A) Enligt denna revisor är det inte svårt att få 

kunder av andra revisorer som inte tillför ett mervärde till kunden. 

 

Alla revisorer förutom två ansåg att det inte är svårt att få nya kunder. Det var dock bara en av 

revisorerna som sa att de vanligtvis arbetar aktivt med att få nya kunder. Flera revisorer har 

inte ens plats för fler kunder. En revisor sa att det ringer nya kunder minst varannan vecka 

trots att de inte marknadsför sig på något sätt. En del av de större byråerna har dock börjat 

med marknadsföring, då de är på väg in på en ny marknad med redovisning som en stor del av 

sitt tjänsteutbud.  

 

En annan revisor förklarade konkurrensläget i Linköping genom att 

säga: ”Revisionsbranschen är ett oligopol. Det styrs ju av de stora byråerna.”(Revisor C) 

Förutom dessa stora bolag finns de medelstora revisionsbyråerna som är väldigt få. Därtill 

finns de små revisionsbyråerna, där revisorn oftast själv är ägare och tidigare har arbetat på en 

stor revisionsbyrå. En revisor på en stor revisionsbyrå uttalade att det oftast bara är 

konkurrens mellan de fyra största revisionsbyråerna, som de pratar om när de diskuterar 

konkurrensen på marknaden.  

 

En revisor på en stor revisionsbyrå menade att de mindre revisionsbyråerna oftast är mer 

nischade mot olika typer av uppdrag samtidigt som de är färre anställda. Detta gör att de 

mindre revisionsbyråerna kan ta lägre priser än de större. Samtidigt ansåg en revisor på en 

mindre revisionsbyrå att de större revisionsbyråerna i Linköping vill åt dennes kunder. Några 

av revisorerna uttryckte dock att revisorerna känner varandra ganska bra och att de umgås 

även privat med varandra. Då Linköping inte är en särskilt stor stad uttryckte dessa revisorer 

att de både är kollegor och konkurrenter med de andra revisorerna. Vissa har dessutom 

pluggat på Linköpings universitet tillsammans, vilket gör att de drar sig för att ta kunder från 

varandra. En av respondenterna sa dock att denne visst skulle kunna plocka över kunder från 

konkurrenter. Denna revisor skulle aldrig försöka ta kunder av de duktiga revisorerna, medan 

revisorn däremot inte skulle tveka att försöka ta kunder från de mindre duktiga. Det framkom 

dock att de stora företagen ofta har ett offertförfarande vid val av revisor. I detta 

offertförfarande är ofta flera revisorer med och priset är ofta en avgörande faktor, vilket gör 

att konkurrensen är högre här än i de små och medelstora ägarledda företagen där kunderna är 

relativt trogna sina revisorer och därmed svåra att få över till en annan revisor.  
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5.2 Parternas preferenser 

5.2.1 Kundens val av revisor 

”I dag är det ju så att de flesta kunder kommer genom rekommendationer.”(Revisor B) 

Citatet visar på att rekommendationer ofta är avgörande för kundens val av revisionsbyrå. 

Rekommendationerna kan komma från befintliga kunder eller andra parter till kunden som till 

exempel banken och advokaten. Det var bara en av respondenterna som uttryckte att de får 

nya kunder genom att företagarna tittar på internet. Några revisorer uttryckte även att 

evenemang, marknadsaktiviteter och seminarier kan göra att kunden får upp ögonen för en 

revisor. Ett av dessa evenemang som en revisor nämnde var nyföretagarcentrum där parterna 

kan få en kontakt.  

 

Vad som revisorerna anser attraherar kunderna är dock varierande. Egenskaper som att 

revisorn är serviceminded, ställer upp och finns tillgänglig togs upp som avgörande vid valet 

av revisor. En revisor på en mindre revisionsbyrå menade att dennes konkurrenskraft består i 

att denne håller kunden i handen när det blåser och är kvar vid kundens sida tills konkursen är 

ett faktum och kronofogden kommer. Dennes ställningstagande kan illustreras med följande 

uttalande: ”Mina kunder är mina goda vänner. Det är ju så att som småföretagare så måste 

man, förutom sin familj ha två väldigt goda vänner och det är doktorn och revisorn.”(Revisor 

E) 

 

Några revisorer ansåg att namnet på byrån är viktigt vid valet av revisor. Detta gäller speciellt 

de större företagen, vilka vill ha en välrenommerad revisionsbyrå. En revisor uttalande sig 

och sa: ”Någonstans är det så att de fyra stora som finns. Många kunder väljer någon av 

dessa…”(Revisor B). Varumärket ger kunden en uppfattning om företaget och de flesta 

kunder tror ofta att de större revisionsbyråernas varumärke är bra för företagarnas varumärke.  

 

Flertalet av revisorerna betonade namnet hos sig själv som avgörande och inte namnet på 

revisionsbyrån. En revisor uttryckte det som: ”För vill kunden ha mig så följer han med 

oavsett vad som står på mitt visitkort.”(Revisor A) Vidare menade revisorn att om kunden är 

trogen och har förtroende för revisorn följer kunden med oavsett vilken revisionsbyrå denne 

jobbar på. Kompetensen och kvaliteten på själva revisionen samt revisorns engagemang som 

bollplank för kunden togs likaså det upp av revisorer på både stora och små revisionsbyråer 
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som avgörande för att kunden väljer just den revisorn. En av revisorerna på en liten 

revisionsbyrå uttryckte dock att denne får många av sina kunder på grund av de stora byråerna 

inte engagerar sig i kunden på ett tillfredställande sätt. Kunderna vill enligt revisorerna ha ett 

bollplank att diskutera med och få förslag ifrån. Respondenten menade att revisorer på de 

stora byråerna inte har tid att höra av sig och att det i vissa fall kan resultera i att kunden 

aldrig träffar revisorn. En revisor på en mindre revisionsbyrå uttryckte att:  

 

”En del mindre företag vill ha en mindre revisionsbyrå för de känner sig inte hemma 

i en större organisation… Ett annat skäl som jag för fram till många är att vi är 

väldigt fristående när det gäller rådgivning. Om en av mina klienter vill ha hjälp av 

en skattejurist så har jag ett kontaktnät som innebär att jag kan ringa till vilken byrå 

som helst eller anlita en skattejurist som jag tycker passar in på den kundens behov. 

Medan om man är på en stor byrå så blir man nästan tvingad att använda de resurser 

som finns inom huset…”(Revisor C) 

 
De större revisionsbyråerna menade istället i motsats till de mindre byråerna att det är en 

fördel att ha en spetskompetens inom alla frågor och att ha alla resurser inom revisionsbyrån.  

 

En revisor menade även att kunderna har lättare att få kontakt med personalen på en mindre 

revisionsbyrå. Ringer kunden en stor revisionsbyrå måste denne först prata med växeln. För 

att sedan kopplas vidare till sekreteraren, som berättar att revisorn inte är på plats. I en liten 

revisionsbyrå hamnar kunden direkt hos någon som kan ta ärendet och därefter ringer de 

oftast upp samma dag.  

 

Revisorerna har också vissa geografiska områden där de har de flesta av sina kunder. Alla de 

revisorer som intervjuades har nästan alla sina kunder i Linköping eller i Östergötland. Om de 

har kunder någon annanstans beror detta på att kunden har flyttat och då valt att fortsätta ha 

kvar samma revisor trots att företaget nu ligger på annan ort. En annan orsak till att revisorn 

har en kund på en annan ort kan vara att revisorn har en kund på en ort sedan tidigare och att 

revisorn genom rekommendationer får fler kunder på den orten likt ringar på vattnet. 

 

I dessa fall är det kunden som bestämmer vem de vill ha som revisor. Hos de större 

revisionsbyråerna spelar det ingen roll om kunden rent geografiskt hör till ett kontors 
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upptagningsområde. Vill kunden ha en speciell revisor på ett annat kontor skall kunden också 

få detta. En revisor har till och med en kund i Skåne som skickar alla sina papper till 

Linköping.  

 

5.2.2 Revisorns val av kund 

Alla revisorer var eniga om att de väljer vilka kunder de vill ha och tackar nej till vissa kunder 

för att inte få problem. En annan orsak till att de tackar nej är att det inte har plats för fler 

kunder. De som ringer är ofta ute efter en offert. En revisor menade att denne inte är 

intresserad av att anta ett sådant uppdrag, eftersom relationen redan från början blir fel. En 

annan revisor uttryckte det som: ”Om det är så att någon ringer och har slagit upp 

[Revisionsbyrån] i telefonkatalogen och säger att jag behöver en ny revisor då blir man lite 

skeptisk”(Revisor A).  

 

Innan ett företag antas som kund gör revisionsbyrån kontroller. Revisorerna gör detta för att 

kontrollera att kunden är seriös och inte håller på med några oegentligheter. På detta sätt vill 

revisorerna skydda sitt och revisionsbyråns varumärke. Kontrollerna genomförs genom att 

revisorn till exempel granskar betalningsanmärkningar och näringslivsregister, men likväl 

genom att de pratar med andra som har varit i kontakt med kunden tidigare. Revisorn måste 

även ta reda på om de har tillräckligt mycket kompetens om branschen och hur företaget 

jobbar för att kunna genomföra uppdraget.  

 

Revisorerna menade dessutom att det är viktigt att ha en bra personkemi med kunden. 

Samtidigt som det är viktigt att båda parter litar på varandra och att de kan prata öppet om 

allting. Magkänslan och om företagets affärsidé är trovärdig togs upp av några av revisorerna 

som avgörande faktorer vid val av kund. En av revisorerna ansåg att om denne ser att 

affärsidén inte kommer att hålla tackar denne nej till jobbet. Den rent ekonomiska delen vägs 

också in i denna urvalsprocess. Med detta menas att en kund som är väldigt strulig och kräver 

mycket tid och resurser inte kommer att vara lönsam för revisorn, vilket gör att revisorn kan 

tacka nej av den anledningen. 

 

Vissa branscher vill revisorerna inte arbeta med. En typ av företag som flertalet av 

respondenterna nämnt som icke önskvärda i sin kundstock är de kunder som har 
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kontanthantering. Detta på grund av att det är svårt att hålla koll på pengarna i kassorna. Flera 

av revisorerna vill därför inte beblanda sig med kunder som driver bland annat restauranger. 

Andra branscher som revisorerna inte vill bli delaktiga i är porrbranschen och spelbranschen. 

En revisor avgick från uppdraget på grund av att företaget vid nästa års revision även drev en 

restaurang och en annan avsade sig uppdraget när denne förstod att det var en porrklubb de 

drev. Revisorerna poängterade att dessa företag är aktiebolag och skall revideras, men att det 

får bli länsstyrelsen som utser en revisor till dem.  

 

5.2.3 Kundretention  

Revisorerna framhöll att kunderna är långsiktiga hos sina revisorer och det är svårt att plocka 

över kunder som är nöjda. Det är dock revisorn som kunderna är trogna och inte 

revisionsbyrån. Om revisor flyttar till en annan revisionsbyrå eller väljer att starta eget följer 

oftast kunden med. En revisor sa: ”Man blir aldrig av med dem”(Revisor C). En annan 

revisor uttrycket det som: ”…det är ungefär som när man själv går till tandläkaren, den 

första tandläkaren man går till byter man inte, om det inte händer något speciellt.”(Revisor B) 

En av respondenterna har varit revisor sedan år 1973 och denne kunde inte säga tio kunder 

som bytt revisor under den tiden. En annan revisor har kvar vissa av kunderna fastän denne 

har bytt arbetsplats fyra gånger. En förklaring till denna kundretention hos de små 

familjeföretagen är enligt en revisor att:  

 

”Ja och när det gäller små familjeföretag så får man ju en väldigt nära relation. Där 

finns det ju en koppling också mellan företagarens företag och företagarens 

privatekonomi. Man blir ju väldigt insatt och får en stor förståelse för hur det här 

hänger ihop. Det gör ju lite att…det blir ju lite jobbigt för företagen att byta 

då.”(Revisor F) 

 

Trots att det finns argument för att kunden skall byta är det inte ofta argumenten biter på 

kunden, då kunden uppskattar det trygga. Det finns enligt revisorerna fyra anledningar till att 

en kund slutar hos en revisor. Den första anledningen är att kunden går i konkurs eller lägger 

ned företaget. En andra anledning till att en kund slutar hos sin revisor är att företaget blir 

uppköpt av ett större bolag. För det tredje kan revisorn sluta och då måste kunden hitta en ny 
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revisor. Den sista anledningen har att göra med att de större bolagen måste byta revisor med 

jämna mellanrum.  

 

5.3 Kommunikation 

5.3.1 Interaktion  

När ett uppdrag upptas är det enligt revisorerna viktigt med personliga möten för att de skall 

få lära känna kunderna och se om de passar som kunder hos dem. Vid interaktion under den 

löpande revisionen är det mycket mail och telefonsamtal. Under den löpande revisionen 

händer det även att nyhetsbrev och tidningar skickas ut. De personliga mötena är inte lika 

förekommande under denna period, men de existerar. Dessa personliga möten sker i alla fall 

en gång per år när revisionsberättelsen skall skrivas på.  

 

Vilket kommunikationsmedel som används beror mycket på hur kunden vill kommunicera. 

Om kunden vill kommunicera genom något speciellt kommunikationsmedel anpassar sig 

revisorn efter det. De större byråerna har redan från början en årsplanering där de har bokat in 

när de skall komma till företaget för att revidera och detta är den mest intensiva delen i 

kommunikationen. Detta innebär också att det ofta är mer personliga möten mellan revisorn 

och kunden i de stora företagen, eftersom det ställs högre krav på revisorn och dennes 

uttalanden vid revision i sådana företag. Vid dessa tillfällen är kommunikationen mer 

formaliserad, medan den löpande kommunikationen enligt revisorerna inte är formaliserad på 

något sätt. Samtidigt sa en revisor: ”Är det ägarledda bolag kan det vara så att man bara hörs 

av en gång om året faktiskt. Medan större bolag så är det nog kanske ett mail i månaden 

någonting.”(Revisor D) Detta bekräftar att det ställs högre kvar på revisorn när det kommer 

till kommunikationen med de stora företagen.  

 

Revisorerna betonade att kunderna är väldigt olika när det gäller hur ofta de vill höra av sin 

revisor. En revisor som jobbat på både stora och små byråer menade att de stora byråerna inte 

kommunicerar mycket på andra tider än under de två mötena som de har inplanerade varje år. 

Denne revisor ansåg att de mindre byråerna har en mer frekvent kommunikation med kunden. 

Flera revisorer på de stora byråerna sa i motsats till detta att det är just deras kommunikation 

som är deras konkurrensfördel. Vissa revisorer har som regel att kunden och revisorn skall 
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träffas två till tre gånger varje år. Enligt en revisor är det vid de personliga mötena hos kunden, 

vilka sker vid andra tillfällen än vid revision, som revisorn får mest information. Det är inte 

siffrorna eller detaljerna som är viktiga att grotta ner sig i, utan som denne revisor sa: ”…den 

bästa revisionen har jag vid fikabordet. Det dyker upp grejer, du kommer aldrig att hitta de 

grejerna, men vid fikabordet där plötsligt dyker det upp saker och det spekuleras.”(Revisor G) 

 

Vissa av de kunder som är små och medelstora ägarledda företag hör revisorn bara av en gång 

om året, medan vissa hör av sig väldigt ofta till sin revisor med olika typer av frågor. Detta 

kan illustreras med uttalandet av en revisor som sa: ”Alla klienter träffar man inte varje 

månad, en del klienter träffar man bara en gång om året när det blir dags för 

bokslut.”(Revisor C) Samtidigt som en annan revisor sa: ”Det finns de som jag har kontakt 

med banne mig ett par gånger i veckan.”(Revisor G) Revisorerna ansåg dock att åtskilliga 

kunder hör av sig till revisorn med olika typer av frågeställningar. En revisor uttryckte detta 

genom: ”Det är också viktigt att företaget lär sig att utnyttja revisorns kompetens.”(Revisor H) 

Om parterna har förtroende för varandra hör de enligt revisorerna av sig till varandra när det 

dyker upp något.  

 

En revisor uttryckte att kunderna inte vill höra av sig. Detta då som revisorn uttryckte 

det: ”Det blir som en liten pyramid... eftersom jag är dyrast försöker de flesta inte att ringa 

mig.”(Revisor B) Vissa revisorer hör dock av sig till kunden med jämna mellanrum för att 

höra om det har hänt något. Samtidigt kommunicerar revisorn med kunden för att ställa 

kontrollfrågor i den löpande granskningen. Denna kommunikation kan vara i form av mail, 

telefon eller personliga möten över till exempel en lunch eller fika. Ett annat tillfälle som 

revisorerna hör av sig till företagen är när det till exempel kommit förändringar i lagstiftning 

som de behöver känna till. En revisor menade dock att det inte finns någon anledning att söka 

kunden om det inte dykt upp något problem. I detta fall är det således kunden som får ringa 

revisorn och inte tvärtom.  

 

Revisorerna uttalade att det kan finnas svårigheter att få tid att höra av sig och detta görs 

istället när de får tid över, som till exempel i bilen. Att höra av sig till kunden är något som 

vissa revisorer ansåg att de kan bli bättre på. En revisor menade att denne är dålig på att höra 

av sig spontant till kunden, utan när revisorn ringer är det något speciellt som denne vill. Vid 

revision av de större företagen måste revisorerna kommunicera ganska mycket med sina 
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kunder. Då kan det bli upp till ett par eller tre träffar under räkenskapsåret. En revisor 

uttryckte dock att efter slutrevisionsmötet ”… så har väl kunden en lugnare period från 

revisorn fram till hösten igen då och utöver det så är det inte så mycket 

kommunikation.”(Revisor D) 

 

Alla revisorer var överens om att det blir en dialog mellan revisorn och de kunder som vill 

kommunicera med revisorn. Även de kunder som inte väljer att kommunicera lika ofta har en 

dialog när parterna väl kommunicerar. Det finns dock olika grader av hur mycket dialog det 

blir beroende på kundens personlighet. Detta beror, som tidigare sagts, på att de små och 

medelstora ägarledda företagen ofta inte har många som de kan prata med om sitt företagande. 

Det framkom under intervjuerna att det kan bli mycket samtal mellan kunden och revisorn 

och att kunden pratar om allt möjligt. Samtalen kan, förutom sakfrågan, handla om hockey, 

fotboll, vädret, bilen, hunden och barnen. Vidare framkom att det är viktigt att ha en social 

samverkan med kunden. En revisor ansåg därtill att tiden som revisorn jobbat med revision 

avgör hur mycket kommunikation som sker. Är personen ny på revisionsbyrån innebär det 

ofta att denne får sitta på sin kammare och gneta. De mer erfarna revisorerna har större 

kontaktnät och mer kommunikation med även andra än kunderna.  

  

5.3.2 Feedback 

När revisionen är utförd har revisorn och kunden ett slutrevisionsmöte där de diskuterar vad 

revisorn kommit fram till i revisionen. Vid detta möte kan kunden ställa frågor och revisorn 

kan förklara varför de dragit den slutsats de gjort och ge konkreta exempel. Revisorerna är 

eniga om att detta möte är det viktigaste och ibland det enda mötet med vissa kunder. I 

samband med detta möte ges också råd och förslag till de små och medelstora ägarledda 

företagen om ytterligare tjänster som revisorn kan tillföra företaget som revisorn inte kunnat 

ge tidigare. Det varierar dock mellan olika kunder om de vill köpa tjänsten av revisorn eller 

om de vill åtgärda det själva, men revisorerna erbjuder i alla fall dem att få tjänsten utförd.  

 

Revisorerna poängterade att råd även ges under revisionsprocessen när fel upptäcks och när 

de hittar förbättringsförslag. En revisor ansåg att de inte skall ge några råd när revisionen är 

avslutad. Alla råd skall istället ges under den löpande revisionen och inte när felen redan är 

gjorda. Revisorn uttryckte detta med: ”Så det går inte att komma i efterhand och säga att så 
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här skulle du ha gjort istället… då är man fel ute.”(Revisor E) En annan revisor uttryckte sig 

genom att säga att revisionsberättelsen ”…får inte komma som en kalldusch, ett skrivet pm 

bara med posten utan att man har pratat om det och förberett att här fungerar det inte 

bra.”(Revisor H) När det gäller revision i de större företagen har revisorerna inte denna 

möjlighet då de enligt lag inte får ge råd till det reviderade bolaget.  

 

5.3.3 Tillfredställande kommunikation 

Om den beskrivna kommunikationen är tillräcklig är en omtvistad fråga mellan revisorerna. 

Revisorerna på de större byråerna tyckte i mångt och mycket att kommunikationen är 

tillräcklig. En av dessa revisorer sa dock: ”Det är klart att det kan uppkomma tillfällen då jag 

eller kunden … att man missuppfattar varandra. Men då upptäcks ju det och då får man ju 

rätta till det men det är ju sånt som händer…”(Revisor D)  

 

En av dessa revisorer menade att denne själv kunde avgöra om det behövs mer 

kommunikation och då tar revisorn kontakt med kunden som respekterar och är tacksam för 

genomgången. Respondenterna som arbetar på en mindre revisionsbyrå ansåg att de oftast har 

för lite kommunikation och att de kanske skulle vara mer aktiva och ta kontakt oftare, men de 

uppger samtidigt att de inte har tid med detta. En revisor menade dock att denne inte vet om 

kunden vill betala för det. En revisor uttryckte: ”Men det är ingen som har sagt att de vill att 

vi skall träffas oftare eller mer sällan. Jag tror att det fungerar rätt okej.”(Revisor C) 

 

5.4 Integration mellan kund och revisor  

5.4.1 Kundens behov 

Innan revisionen genomförs gör revisorerna en planering av arbetet. Genom att sätta sig in i 

företaget och dess bransch, med hjälp av bland annat nyckeltalsanalyser, kan revisorerna 

planera och kartlägga var de främsta riskerna och problemen finns. Denna planering avgör 

sedan vilka områden som revisionen skall fokusera på. Revision är ett jobb där revisorn vet 

vad som skall göras, men däremot kan det valda angreppssättet varierar mellan olika uppdrag. 

Revisorerna vet vad som förväntas av dem, men samtidigt handlar revisionen i mångt och 

mycket om att revisorn måste göra professionella bedömningar utifrån varje enskilt uppdrag. 
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En av revisorerna beskrev vidare att det gäller att vara kreativ samtidigt som det finns vissa 

saker som alltid måste granskas kritiskt. Revisorn uttryckte sig enligt följande: 

 

”… man ska alltid titta på 4010 som man sa, som är varuinköp, för där kan det finns 

många hästar gömda. Så det är… det är det största kontot för många företag och där 

kan man gömma allt möjligt bland de kostnaderna. De är inte alltid så ärliga så att 

de bokför det… om de köper en tv till sig själva så bokför de det inte som en 

inventarie utan de kan lika bra bokföra det som ett varuinköp.”(Revisor E) 

 

Alla respondenterna uttryckte att de på ett eller annat sätt rätta sig efter kundens behov. En 

revisor framhävde särskilt att tidsaspekten är en faktor som leder till att de fogar sig efter 

kunden. Denne menade dock att detta främst är ett problem när revision utförs åt noterade 

bolag. Det finns således en deadline som revisorerna måste hålla sig inom. Ett flertal av 

revisorerna uppgav dock att granskningen planeras utifrån de olika problem och risker som 

identifierats inom företaget. Det är inte möjligt att granska allt och därför måste revisorerna 

avgöra vilka transaktioner eller poster som är mest väsentliga och riskabla för varje specifikt 

uppdrag. Det framkom också under intervjuerna att kunden kan komma med önskemål om 

vad de vill att revisorn skall titta lite extra på. En revisor uttryckte sig på följande sätt: ”…vi 

tar ju till oss vad kunden har för önskemål också då. Det är ju inte kunden som bestämmer 

vad vi ska titta på utan det bestämmer ju vi alltid själva då men vi brukar ju lyssna på om det 

är någonting de vill att vi ska göra.”(Revisor F) 

 

En respondent framhöll därtill att det är självklart att de rättar sig efter kundens behov: 

 

”Dom som inte köper tjänsten för mindre än att de är tvungna att ha tjänsten, för att 

dom måste ha en lagstadgad revision de får inte mer. Sen är det de kunder som vill ha 

mer utav det de betalar för, det vill säga rådgivning och konsultation och alltihopa 

det här… synpunkter och möten och alltihopa. De får mer naturligtvis.”(Revisor E) 

 

Att utgå ifrån kundens behov är enligt åtskilliga revisorer också viktigt för att kunden skall få 

ut något av revisionen. En revisor uttryckte att: ”Kunden måste ju uppfatta att det vi bidrar 

med är någonting som är till någon nytta.”(Revisor F) Enligt revisorerna handlar det om att 

kunden skall uppleva att deras verksamhet förbättras och bli effektivare genom revisionen. 
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Det framkom också att revisorn i viss mån kan rätta sig efter kunden vad gäller värdering av 

vissa poster. Exempelvis kan revisorn och kunden ha skilda meningar om vilket belopp som 

lagret skall värderas till. Revisorn kan i detta avseende hörsamma kundens åsikt, men då 

måste kunden hitta rätt argument som gör att revisorn känner att bedömningen kan vara 

godtagbar annars måste en oren revisionsberättelse skrivas. En av revisorerna framhöll dock 

att kunden inte har denna möjlighet. Denne respondent menade istället att kunden får välja att 

antingen rätta sig efter revisorns åsikt eller att erhålla en oren revisionsberättelse. 

  

5.4.2 Parternas medverkan 

Revisorns engagemang är något som varierar beroende på hur kunden vill ha det. Vissa 

kunder vill sköta mycket själva, medan andra vill ha löpande kontakt och hjälp med väldigt 

mycket. En revisor beskrev att kunden skall känna att revisorn är engagerad och att det är 

kundens upplevelse som styr beteendet. En annan av respondenterna uttryckte sig på följande 

vis: 

 

”Vill de att jag ska prata med dem och kommunicera med dem och vara kompis med 

dem och gå på hockey med dem och gå på fotboll med dem eller äta lunch med dem 

så gör jag det oftast… om jag har tid. Sen är det andra som överhuvudtaget inte… 

ja… de kastar in papprena och sedan ut med dem så fort som möjligt. Så är det ju. 

Det är olika precis som vi är.”(Revisor E) 

 

En av respondenterna förklarade att revisorn skall engagera sig i den utsträckning som det 

krävs för att revisionen skall fungera och för att det skall vara ekonomiskt försvarbart. 

Ytterligare en uppfattning som framkom under intervjuerna var att revisorskåren kan delas in 

i två olika grupper, nämligen revisorer med och utan engagemang. Genom att vara engagerad 

i uppdraget kan revisorn upptäcka förändringar, vilket gör det enklare att planera revisionen 

och byta inriktning under arbetets gång. 

 

Alla de intervjuade revisorerna uppgav att de arbeta tillsammans med sina kunder i viss 

utsträckning. Detta arbete handlar enligt flertalet revisorer i mångt och mycket om att kunden 

tar fram material och svarar på frågor. Det kan till exempel innebära att revisorn skickar över 

en checklista på allt material som de vill att kunden skall ta fram. Några revisorer uttryckte 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

69 

vidare att det gemensamma arbetet handlar om att ha en kommunikation och dialog med 

alltifrån personal till ledning i de reviderade företagen vid utförandet av tjänsten. Om 

revisorerna upptäcker något under revisionen förs en dialog med kunden innan en eventuell 

oren revisionsberättelse skrivs. Det kan även vara andra saker som revisorn stöter på under 

sitt arbete, som till exempel att lagret är för stort. Revisorn kan i detta fall ta upp detta med 

kunden och föreslå en realisation av lagret, eftersom ett för stort lager kan leda till problem 

med likviditeten. 

 

En respondent framhävde också att de arbetar tillsammans med eventuella interna revisorer 

ute på företag. Genom ett gott gemensamt arbete med dessa kan revisorn komma över 

information som kan underlätta arbetet. Några av revisorerna tryckte extra starkt på hur 

viktigt ett gemensamt arbete med kunden kan vara. En revisor menade att: ”En bra revision 

bygger ju på att man har ett bra samarbete med kunden.”(Revisor F) Medan en annan revisor 

uttryckte sig på följande sätt: ”…det är klart att vi samarbetar med kunden i görligaste mån, 

så är det ju. De måste ju förstå det att vi är deras bästa vänner.”(Revisor E) 

 

Flertalet av revisorerna var dock överens om att kunden inte har någon möjlighet att kunna 

påverka revisorn att förändra revisionen. Som en revisor sa:  

 

”En kund kan ju inte förbjuda oss och titta på någonting till exempel. Utan vi har ju 

rätt att titta på det vi vill så kunden kan ju inte… kunden kan ju säga så att jag önskar 

att ni kunde titta lite mer på inköpsrutinen. Men kunden kan ju inte säga att jag vill 

inte att ni tittar på kassa/bank. Eller kunden kan väl säga det men det kommer ju inte 

vi följa då. Men kunden har absolut möjlighet att påverka vad de vill att vi ska göra 

inom vissa ramar.”(Revisor F) 

 

Revisorerna menade att kunden inte kan påverka revisionsberättelsen, då det skall vara 

revisorns åsikt och en kvalitetssäkring. Fast kunden kan bedyra att det inte är några problem 

menade revisorerna att de bara tittar på revisionsbevisen och de fakta som finns och sedan 

drar de en slutsats och det måste kunden acceptera. Sedan uttryckte vissa revisorer att det kan 

bli diskussioner mellan revisorn och kunden om till exempel lagret. I detta fall kan revisorn 

anse att lagret har ett visst värde, medan kunden anser att det har ett annat värde. ”Det blir ju 

som vilken diskussion som helst tills man kommer fram till något. Alltså det är ju aldrig svart 
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eller vitt.”(Revisor A) I dessa situationer kan kunden övertyga revisorn om att dennes åsikter 

är de rätta. Om kunden inte kan övertyga revisorn får kunden rätta sig efter dennes åsikter 

eller skriver revisorn en oren revisionsberättelse. En revisor menade dock att om kunden inte 

håller med revisorn kommer det att få åverkan genom att de i revisionsberättelsen noterar sin 

syn på saken. 

 

Några revisorer menade också att beroende på hur mycket arvode som kunden betalar kan 

revisorn tjänsten utformas på olika sätt. En revisor ansåg att en större kund kan sätta större 

press på revisorn och på detta sätt få revisorn att förändra granskningsnivån. Revisorn sätter i 

många fall upp sig på flera timmar än vad denne behöver. Om kunden är en stor kund kan 

kunden pressa priset och på detta sätt även få ner granskningsnivån, men få ett likadant 

resultat. Vissa revisorer ansåg att det dessutom beror på vem som äger företaget och vem som 

utfört arbetsuppgiften i företag. Om det är en anställd som utfört arbetsuppgifterna kräver ofta 

kunden att revisorn skall granska mer än om det är ägaren själv som utfört uppgiften. De 

poängterade dock att de ändå i slutänden är revisorn som bestämmer granskningsnivå. 

 

Ett annat sätt som en revisor menade att kunden kan påverka revisionen är om kunden 

undanhåller eller ljuger om fakta som revisorn inte kan få ta del av på något annat sätt. Detta 

skulle kunna innebära att revisorn gör ett felaktigt beslut angående anmärkningar i 

revisionsberättelsen. Revisorerna måste därför vara skeptiska till den information de får, men 

skall inte utgå ifrån att kunden gjort fel eller försöker luras.  

 

5.4.3 Kundkännedom 

För att lära känna kunden uppgav flertalet av revisorerna att de börjar med att läsa på om 

verksamheten och de tidigare handlingar som är upprättade inom företaget. Revisorerna 

menade att det är viktigt att i ett tidigt stadium träffa kunden. Vid denna träff vill revisorerna 

ta reda på vem kunden är, vad denne har för värderingar och tankar kring revisionen, vilken 

verksamhet som de bedriver, samt vilka problem, möjligheter och framtidsutsikter som finns. 

Det är vid detta möte som revisorn får tillräckligt mycket kännedom om kunden för att kunna 

diskutera hur upplägget på revisionen skall vara. Mötet ger även revisorn en insikt i kundens 

engagemang och seriositet.  
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Samtidigt sa en av revisorerna, som får många av sina uppdrag via en redovisningsbyrå, att 

om kunden kommer den vägen är det redan för sent att lära känna kunden. Då är det 

redovisningsbyrån som har kontakten med kunden. Alla eventuella frågor som kunden har går 

i detta fall genom redovisningsbyrån. Revisorn illustrerade detta med att säga: ”I branschen 

pratar man mycket om att den som äger kunden.”(Revisor B) När en redovisningsbyrå är 

inblandad menade revisorn att det är redovisningsbyrån som äger kunden. 

 

När väl den första kontakten är gjord lär revisorerna känna kunden genom den fortsatta 

kommunikationen som sker och genom boksluten som görs varje år. Det är alltså genom att 

revisorn arbetar med uppdraget som denne lär känna företaget, men även personen bakom 

företaget. En revisor uttryckte det på följande sätt: ”Det blir sådär... man får en kontakt och 

sedan spinner man vidare på den.”(Revisor C) Sociala aktiviteter är också något som vissa 

revisorer tagit upp som viktigt för att lära känna kunden som person. Dessa sociala aktiviteter 

kan vara att revisorn och kunden går på hockey, fotboll eller äter lunch tillsammans. 

 

Alla revisorer var helt överens om att det är absolut nödvändigt och rent av en förutsättning 

för revisionen att revisorn har en god kännedom om kunden. Flertalet av revisorerna uttryckte 

att det både är nödvändigt att känna till kundens bransch och hur den fungerar, men även 

personen bakom företaget och hur denne tänker. De menade att redovisning är mycket 

mänskligt beteende och hänger ihop med hur redovisningen görs och hur värderingen av olika 

poster går till. Det finns enligt dem ett tydligt samband mellan vem kunden är och hur 

kvaliteten på redovisningen blir. Revisorerna ansåg att en ny revisor har svårare att kunna 

göra revisionen och att det tar längre tid. En del av revisorerna poängterade att det inte heller 

är lätt att göra en revision om kunden bara skickar papperna eller lämnar av dem hos revisorn, 

utan att revisorn ingående lärt känna personen bakom företaget. 

 

5.4.4 Parterna som individer 

Det framkom under intervjuerna att kunden och revisorns personlighet är något som påverkar 

relationen mellan parterna, likväl som personligheten påverkar i alla andra relationer eller som 

en revisor uttryckte sig: ”Vi samarbetar olika bra med olika personer.”(Revisor H) Flertalet 

av respondenterna menade att kundens personlighet avspeglar sig i vilken typ av 

kommunikation och samspel som finns mellan parterna. Med anledning av olika 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

72 

personligheter och dess inverkan på relationen ansåg åtskilliga revisorer att det är viktigt att 

revisorn är smidig och fogar sig efter kundens personlighet. Det uppgavs dessutom att de 

större byråerna försöker välja revisor till ett visst uppdrag utifrån kundens personlighet. Allt 

för att personkemin mellan parterna skall fungera så tillfredsställande som möjligt.  

 

Ibland händer det trots allt att personkemin och arbetet tillsammans inte fungerar. På en stor 

revisionsbyrå byts då revisorn ut mot någon annan, som kan passa bättre för den aktuella 

kunden. Det kan därtill hända att revisorn ber kunden att byta revisor. Om personkemin 

däremot stämmer bra mellan revisorn och kunden kan det stärka tilltron, vilket i sin tur kan 

leda till att kunden är mer öppen och berättar mer om sin verksamhet. Genom att revisorn blir 

mer insatt blir det enklare för revisorn att ge goda råd till sin kund. 

 

”En klient ringde en gång och sa… jag ska skilja mig men säg inget för det är bara 

brorsan som vet… men sen sa han… vad är företaget värt? Det är det som är den 

viktiga grejen. Så kan det vara… man får en bra kontakt med dem så pratar de om 

precis allting.”(Revisor C) 

 

Ovanstående citat vittnar om vilken tilltro som kunden kan få för sin revisor. Vad gäller 

uppbyggandet av tilltron framkom att revisorns titel och därmed medföljande kompetens samt 

att revisorns tystnadsplikt medför en tillit. Det framkom även att tilltro byggs upp genom att 

revisorn uttrycker sina åsikter samt är öppen och ärlig gentemot kunden. En av 

respondenterna sa följande:  

 

”Då tycker jag att det är bättre att vara tydlig och sätta ner foten och så får jag ta 

risken att det är rätt eller fel. Men man måste ju ha en åsikt. Det är precis som du 

lirar en fotbollsmatch. Ska vi spela defensivt eller offensivt. Jag menar har du 

Mourinho som kliver in där så är han nog rätt så tydlig i hur han tycker att Inter ska 

lira. Komma dit och lira och ge ert bästa grabbar. Ja hur då? Ja det får ni bestämma 

och så efteråt så nej fan grabbar ni anföll för mycket. Ja men du sa ju ingenting om 

det. Nej men det borde ni förstått. Det är väldigt lätt att sitta så i efterhand.”(Revisor 

G) 
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En revisor menade dock att det är svårare att bygga upp en tillit hos de större företagen, 

eftersom dessa har mer kunskap än de små och medelstora ägarledda företagen. Det krävs 

därmed en större ansträngning från revisorn. Därtill kan revisorns grad av inblandning vara 

betydelsefullt för att bygga upp en tillit. Därmed är det viktigt att revisorn tar sig tid att prata 

med kunden och lära känna denne. Det kan också vara av yttersta vikt att revisorn visar att 

denne bryr sig om sin kund för att det skall finnas tillit mellan parterna. En revisor pekade på 

tre faktorer som denne ansåg är särskilt framträdande vid uppbyggandet av en tilltro: att det 

både går snabbt att få kontakt med revisorn och att få svar från denne, att fakturorna är 

specificerade samt att revisorn föregår och kommer med lösningar utan att kunden lyft fram 

problemet. Det sistnämnda beskrevs på följande sätt: ”Vi brukar säga till våra kunder att vi 

ska berätta svaren på de frågor som ni inte ens har förstånd att ställa. Det ger ju ett slags 

förtroende.”(Revisor A) 

 

Ett par av revisorerna uppgav att tillit likaså handlar om en känsla och att personkemin 

fungerar mellan parterna. En revisor uttryckte att revisionen handlar om att lita på kunden och 

att revisorn måste ta ställning till om denne tror att kunden är ute efter att luras eller inte. 

 

5.4.5 Förväntningsgapet 

Majoriteten av respondenterna ansåg att kunden och revisorn inte har gemensamma 

värderingar angående utförandet av tjänsten. Det framkom under flera av intervjuerna att det 

finns ett förväntningsgap, vilket är generellt för hela revisorsbranschen. Det handlar bland 

annat om att kunderna har svårt att skilja mellan revisorns roll och redovisningskonsultens 

roll. Vid första mötet försöker revisorerna att ta reda på om detta förväntningsgap finns för att 

undvika problem i framtiden. Några av revisorerna påpekade att det främst är i ägarledda 

bolag som det finns ett förväntningsgap. I dessa små och medelstora ägarledda bolag 

förväntar sig ofta kunden att revisorn skall vara ett ombud, vid exempelvis kontakt med 

banken, och således göra mer än vad som är tanken med tjänsten. En av respondenterna ansåg 

dock att förväntningsgapet har minskat på senare tid. En annan respondent menade däremot 

att:  

 

”…det finns nog ingen kund som fattar revision egentligen och det är omöjligt att 

förklara så de begriper det också. Antingen så ser de att man ska vara till hjälp för 
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företaget eller annars så ser dem en som skattemyndighetens förlängda arm. Eller 

någonstans däremellan.”(Revisor G) 

 

En av revisorerna uttryckte emellertid att det finns gemensamma värderingar, i form av att 

båda parter vill få revisionen gjord på ett korrekt sätt. Detta eftersom kunden inser att det är 

företaget och inte revisorn som bär det yttersta ansvaret för att redovisning är korrekt. 

Samtidigt ansåg en annan revisor att gemensamma värderingar finns mellan revisor och kund 

så länge det blir en ren revisionsberättelse. Vissa kunder har helt enkelt svårt att förlika sig 

med att revisorn är skyldig att anmärka om exempelvis skatter och avgifter inte är betalda i 

rätt tid. 

 

5.5 Lagar och regler 

5.5.1 Styrning 

Lagar och regler är en naturlig del i revisorernas yrkesutövning och revisorerna upplever 

att lagar och regler är något som de, på både gott och ont, styrs av i stor utsträckning. 

Lagarna och reglerna uppfattas som ett stöd för revisorerna, samtidigt som det kan 

vara ”…en nagel i ögat många gånger”(Revisor C). En revisor uppgav under intervjun 

att denne ser lagarna och reglerna som ett ramverk och att det därmed finns viss 

handlingsfrihet inom dessa ramar. En annan av respondenterna uppgav att denne styrs 

både väldigt mycket, men också inte speciellt mycket av lagar och regler.  

 

En annan revisor svarade dock på följande sätt när författarna undrade i vilket utsträckning 

denne ansåg att lagar och regler styr arbetet: ”Allt för mycket. Nä det gör jag inte egentligen 

för jag skiter i det höll jag på att säga. Dom hänger där som ett ok över en. Det är bara 

frågan om man ska vara laglydig eller olydig… Jag är inte så rädd om mitt eget skinn som 

jag borde vara.”(Revisor E)  

 

Respondenten beskrev vidare att det främst är den omfattande dokumentationen som skall 

göras som är betungande och då särskilt när det rör sig om ett litet bolag. Slutligen uttryckte 

revisorn sig på följande sätt: ”…det är ju lagarna som styr vårt arbete. Det är Sveriges 
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farligaste yrke att vara revisor. Det är dyrare att ansvarsförsäkra en revisor än en Formel 1 

förare. Så… det är ju så. Vi är klämda från alla håll.”(Revisor E) 

 

Därtill uppfattas revisionsbyråernas interna värdegrunder eller regelverk styra relationen. En 

revisor uttryckte dock att revisionsbyrån som denne arbetar på har interna värdegrunder som 

utgår ifrån kunden. Revisorn tillade också att dessa interna värdegrunder i vissa fall styr mer 

än lagstiftningen. Denne revisor uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Vi är ju en konsultverksamhet där kunderna betalar våra löner och vi har ju ganska 

starka uppfattningar om hur man inte ska bete sig mot en kund alltså det här med att 

kunden aldrig har fel. På något sätt kan det ju vara så men att man hör av sig i tid, 

att man levererar det man ska. Det vi tycker är kundvård…Det styr nog mer än 

oberoendelagstiftningen skulle jag tro.”(Revisor A) 

 

Ytterligare faktorer som revisorerna uppfattar styr relationen är etik och moral samt sunt 

förnuft, vilket handlar om att se relationen utifrån en utomståendes synvinkel.  

 

5.5.2 Tolkning av oberoendet 

Flertalet av de tillfrågade revisorerna ansåg att oberoendet i mångt och mycket handlar om att 

inte umgås privat med sina kunder. Det tillades också att det gäller att inte ha för mycket 

samröre med sina kunder och att därmed inte köpa varor eller tjänster av sina kunder eller på 

något annat sätt ha intresse i kundens verksamhet, såsom att vara delägare i företaget eller 

vara när släkt med någon inom företaget. Därtill kan det vara viktigt att inte ha en kund för 

länge, eftersom det skulle kunna hota oberoendet. En revisor illustrerade det på följande vis:  

 

”…man märker när man får ett nytt uppdrag att man kan upptäcka saker som den 

gamla revisorn av slentrian skäl inte har tänkt på. Det händer säkert hos oss också 

att vi inte upptäcker saker som en ny revisor skulle upptäcka om han fick titta på det 

med andra ögon.”(Revisor B)  
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Några av de tillfrågade revisorerna uttryckte att oberoendet handlar om att fatta egna beslut 

och dra egna slutsatser utifrån sin egen övertygelse. En annan respondent beskrev oberoendet 

i praktiken på följande vis:  

 

”…det finns ju vissa grundläggande saker som vi aldrig skulle befatta oss med. 

Någon revisor här fick frågan förra veckan om inte han kunde gå in i styrelsen i ett 

företag. Ja menar det skrattar man ju bara åt. Jag menar det får vi ju inte. Sen när 

det kommer till liksom lite mera… alltså jag vet att inte vi får skriva en 

bokföringsorder egentligen men alltså visst händer det att vi skriver en 

bokföringsorder. Vi får inte sitta med på styrelsemöte men det kanske är så att vi är 

med på styrelsemöte men vi står inte med i protokollet.”(Revisor A) 

 

Vad gäller oberoendereglerna finns det ingen given tolkning för vad som egentligen avses 

med att vara oberoende. Tolkningen kan således variera mellan olika revisorer och 

revisionsbyråer. Revisorerna menade bland annat att det inte finns någon rak linje mellan vad 

som är den lagstadgade revisionen och vad som skulle kunna vara mer fristående rådgivning. 

Med anledning av de olika tolkningarna av oberoendet som förekommer efterfrågar åtskilliga 

revisorer en tydligare definition och gränsdragning för vad de får och vad de inte få göra. Två 

av revisorerna ansåg att de inte skall vara oberoende, utan att ordet oberoende skall bytas ut 

mot självständig alternativt avhängig. En av revisorerna ansåg dessutom att det behövs andra 

metoder för att visa och klarlägga oberoendet: 

 

”Det vi har idag är denna oberoendeanalysen som man skall kryssa i. Och den är… 

jag har aldrig hört talas om en revisor som kommit fram till att han inte är oberoende. 

Man sitter på sin egen kammare och kryssar i… är jag jävig… nej det är jag inte… är 

jag kompis med klienten… nej det är jag inte… och så vidare. Men klienten vet ju inte 

det. Han har ju inte sett den där. Så jag skulle vilja ha att man istället har en 

avhängighetsförklaring eller självständighetsförklaring mot klienten som talar om 

vad jag får göra och vad klienten får göra och så drar man gränsen där. Men så är 

det inte riktigt idag. Så jag är inte så förtjust i oberoendereglerna. Jag tycker de är 

luddiga och att de kan tolkas på många olika sätt.”(Revisor C) 
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En revisor menade att hur mån en revisor är om sitt oberoende beror på var denne befinner sig 

i karriären. Respondenten ansåg att en revisor som har 20 år kvar att jobba är mer mån om sitt 

oberoende än en revisor som har fem år kvar att jobba. Detta eftersom revisorn som har längre 

kvar att jobba har större anledning att värna om sitt rykte.  

 

Två revisorer poängterade att det inte är möjligt för en revisor att vara oberoende, eftersom 

kunden betalar ett arvode och genom att kunden själv har valt revisorn. En annan av de 

tillfrågade revisorerna, som arbetar på en större revisionsbyrå, menade däremot att de jobbar 

utefter det strikta oberoendet, men att de som stor revisionsbyrå har större möjlighet att tacka 

nej till ett uppdrag med anledning av att de har större ekonomisk kraft och inte är lika 

beroende av varje enskilt uppdrag. Därtill ansåg en respondent, som arbetar på en av de större 

byråerna, att arvodet kan leda till ett beroende i mindre byråer och denne uttryckte sig på 

följande sätt: 

 

”Vissa mindre byråer kan ju bli beroende av en enstaka kund. Man har en kund som 

man fakturerar… vad vet jag… 60 % av arvodena och då är man ju beroende av den 

kunden och då bör man nog fundera på hur stämmer det här med regelverket. På en 

så här stor byrå så tycker inte jag att det är något problem överhuvudtaget utan vi är 

så pass stora i oss själva så att det ska ju var en gigantisk kund om vi ska bli 

beroende när det gäller arvodena. Så där tror jag att det skiljer sig en del mellan 

storbyrån och den lilla byrån.”(Revisor H)  

  

Vidare menade denna revisor att det på mindre revisionsbyråer kan bli en mer personlig 

relation: 

 

”På mindre byråer, återigen det här med personliga relationerna och det här, är det 

nog väldigt lätt att man blir vald till revisor i bekantas bekantas bolag och det här 

och det finns mycket personliga relationer. Där kan det nog vara lite mer knepigt. Jag 

tror att vi har lättare som storbyrå att klara de här frågorna.”(Revisor H)  
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5.5.3 Problematiken 

Alla tillfrågade revisorer ansåg att det kan finnas en problematik med att ha en relation med 

kunden, men samtidigt vara oberoende. Flertalet revisorer uppgav att det kan bli ett problem 

om revisorn och kunden umgås privat och därigenom blir kompisar med varandra. En av 

revisorerna formulerade sig på följande sätt: ”Man kan gå ut och käka lunch med dem eller gå 

på fotboll eller hockey vad man nu gör med dem, men inte mycket mer.”(Revisor B) Medan en 

annan revisor uttryckte: ”… jag vill inte umgås med mina klienter. Jag vill inte gå ut och ta en 

öl med dem eller uppvakta dem på födelsedagar det… då skulle det inte fungera för då är det 

svårt att vara rådgivare om man blir för mycket kompis med dem.”(Revisor C) 

 

Samma revisor ansåg dock att det inte är lika farligt att bryta mot oberoendet och till exempel 

räkna ut periodiseringsfond trots att detta inte är förenligt med lagen. ”…jag kan tänka mig att 

man kan gå över oberoendet för att det ska bli rätt i slutänden… om man ska vara riktigt 

ärlig… och det ska man ju vara. Det är viktigt att det blir riktigt.”(Revisor C) Det händer 

även att revisorerna kringgår andra regler. Till exempel kan det enligt jävsreglerna vara 

förbjudet för revisionsbyrån att bokföra. Detta kan dock kringgås genom att någon på 

revisionsbyrån skriver ett papper med de konteringar som skall göras, vilket kunden därefter 

får skriva under. Därigenom kan pappret anses vara en konteringsinstruktion som kunden har 

lämnat till revisionsbyrån och därefter kan bokföringen göras. 

 

Åtskilliga revisorer ansåg att problemet finns främst vid revidering av små och medelstora 

ägarledda bolag, eftersom de tenderar att vilja vara närmare sin revisor än vad som är 

acceptabelt. En respondent menade att detta härstammar från att egenföretagaren är ”rätt 

utlämna. Det är väldigt svårt att vara egen företagare när man försöker tjäna pengar och 

oftast så är man rätt utlämnad till att få bra synpunkter.”(Revisor D) En annan av 

respondenterna framförde att det kan vara ett större problem att behålla en distans på mindre 

orter. Detta med anledning av att revisorn och de personerna som står bakom företag också 

stöter på varandra vid andra tillfällen eller som respondenten beskrev det: ”… ena stunden 

reviderar man nästa gång träffas man på en fest och är kompis och det går liksom inte att 

undvika på mindre orter” samt ”…att man har träffats när man var ute och gick med 

hunden”(Revisor G). 
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Problem med att ha en relation och samtidigt vara oberoende anses också kunna uppstå om 

revisorn har haft ett uppdrag under en längre tid och att parterna därigenom känner varandra 

väldigt väl. En revisor framhävde dock att det finns regler för hur länge revisorn får vara kvar 

i ett stort företag. Därtill kan revisorns personlighet ha en viktig roll vad gäller problematiken 

med att ha en relation och samtidigt vara oberoende. Respondenterna ansåg att så länge 

revisorn bara kan behålla sin integritet, stå emot påtryckningar, ha självinsikt samt tillämpa 

sunt förnuft kan problematiken undvikas.  

 

En av de tillfrågade revisorerna menade dock att det inte finns någon problematik om parterna 

vet vad det är som gäller. Denna respondent uttryckte sig på följande vis:  

 

”…om båda parter är medvetna om vilka roller som gäller så är det ju inget problem 

att ha en yrkesmässig relation med kunden men däremot så ska man kanske inte 

bjuda hem dem på middag hemma och där går ju gränsen liksom för vad som är okej 

tycker jag.”(Revisor D) 

 

Ytterligare ett problem med att ha en relation men samtidigt vara oberoende uppkommer med 

anledning av att revisorn ger tips och förslag på förbättringar. Om det reviderade företag tar 

till sig råden och anpassar sig efter dessa medför det att revisorn nästkommande år granskar 

sina egna råd.  

 

5.5.4 Säkerställa oberoendet 

Vad gäller att säkerställa sitt oberoende uppgav alla respondenterna att detta görs genom 

analysmodellen och dokumentation. En revisor tillade att det går att komma långt på sunt 

förnuft. Samtidigt som en annan revisor tillade att ”… det har jag inombords.”(Revisor E) 

Alla revisorerna ser det som svårt att visa för utomstående att de säkerställt sitt oberoende. 

Revisorerna ansåg dock att de utomstående litar på att de är oberoende i och med att de 

skall vara det enligt sin yrkesroll. Det kan också handla om hur revisorn förhåller sig till 

andra i näringslivet såsom banker och advokater, eftersom detta ger signaler om hur 

revisorn är.  
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Det var endast en av de tillfrågade som uppgav att denne fått säga upp ett uppdrag på grund 

av en för nära relation med kunden. I denna situation kände revisorn att de kommit varandra 

för nära och att det därmed blev svårt att skilja mellan privat och arbete. Därför valde revisorn 

att avsluta uppdraget. Det är dock åtskilliga revisorer som uppgav att de fått avstå ett uppdrag 

på grund av att de kände att deras relation med den blivande kunden var för nära. I dessa fall 

handlar det såldes om att säga nej redan innan ett uppdrag påbörjats.  

 

En revisor berättade att denne fått tacka nej till andra saker på grund av att det skulle gjort att 

relationen till kunden skulle blivit för nära: ”Ja jag hade en kund för några veckor sedan som 

sa ska vi inte ta och åka till London ihop våra familjer och ha lite trevligt… eller liksom så. 

Nej sa ja det går inte.”(Revisor A) 

 

Det var en revisor som uppgav att denne aldrig varit med om att behöva vidta någon åtgärd på 

grund av en för nära relation till kunden. Revisorn beskrev det enligt följande:  

 

”Nej jag har aldrig hamnat i den situationen så jag tror inte att det händer. De 

kanske är att vi… i och med att jag vet att det aldrig har hänt så kan det ju mycket väl 

ha hänt fast att man inte har gjort något åt det. Men jag har aldrig upplevt att vi har 

haft en för nära relation till kunden.”(Revisor D) 

 

5.6 Framtiden 

5.6.1 Relationen 

Revisorerna är i mångt och mycket väldigt hoppfulla om revisionspliktens avskaffande och att 

det är positivt att revisionen kan bli frivillig. Detta då kunden kan komma att se fördelen med 

revisionen. En revisor uttryckte detta genom att säga:  

 

”Så länge det är lagstadgat tar inte klienten det alltid på allvar utan det kan vara att 

de tycker att… det här måste man ha enligt lag men jag vet inte vad jag har för nytta 

av detta. Men om man själv måste tänka om man måste kvalitetssäkra sin redovisning, 

vad tycker mina kunder och banken, vad tycker leverantören om jag inte 
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kvalitetssäkrar och kan visa upp ett förtroende mot marknaden. Då får revisionen ett 

annat värde.”(Revisor C) 

 

Åtskilliga revisorer ansåg att kunderna kan ställa mer krav på revisorerna att de måste tillföra 

mer värde om kunderna själva kan bestämma om de vill ha revisionen eller inte. 

 

Om revisionsplikten avskaffas tror revisorerna att större delen av de kunder som de har 

kommer att fortsätta ha kvar revisorn, då revisorerna har kunskapen om företaget och ett 

förtroende finns mellan revisorn och kunden. De uppdrag som flertalet av revisorerna ansåg 

att de kan tappa är de kunder som bara har ett rent revisionsuppdrag och där kunden enbart ser 

sig tvungen att ha revisionen. De flesta av revisorerna menade att de kunder som de tror 

stannar kvar hos revisorn kommer att köpa andra tjänster än ren revision och då framförallt 

mer rådgivning samt konsultation. Detta är tjänster som dessa revisorer måste börja erbjuda 

om revisionsplikten avskaffas och på detta sätt skulle de kunna erbjuda en mer helhetslösning 

till kunden.  

 

Hur fort denna anpassning kan komma att ske om revisionsplikten avskaffas och när kunden 

skulle börja efterfråga nya tjänster är revisorerna inte ense om. En revisor menade att denna 

förändring borde ta några år. Att revisorerna måste erbjuda nya tjänster om revisionsplikten 

avskaffas är nästan alla revisor eniga om, då intressenterna troligtvis kommer att kräva något 

slags intyg på att redovisningen är korrekt. Till exempel kan bankerna komma att öka räntan 

på lånen om ett sådant intyg inte kan uppvisas. Samtidigt uttryckte revisorerna att andra skäl 

till att fortsätta med någon typ av revision kan vara att det ger en trygghetskänsla till företaget 

att de har gjort rätt. 

 

Flertalet av revisorerna menade att själva relationen inte borde bli närmare, utan att det istället 

är de tjänster som kunderna köper som skulle förändras om revisionsplikten avskaffas. De 

som ändå ansåg att revisorn och kunden kan komma varandra närmare bygger detta på att 

kunden troligtvis kommer att uppskatta revisorns roll mer och att det blir lättare för parterna 

att vara kompisar. Samtidigt uppgav vissa att dialogen kan komma bli mer öppen och på detta 

sätt kan relationen komma att stärkas.  
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5.6.2 Oberoendet 

Majoriteten av revisorerna menade att om revisionsplikten avskaffas kommer oberoendet att 

bli mindre viktigt på ett eller annat sätt. En revisor, som också är en av dem som i det 

föregående kapitlet ansåg att relationen kan komma att bli närmare, uttryckte detta genom att 

säga: ”…man kan troligtvis bli lite mer… tjena kompis!... för nu får man sitta lite såhär på 

avstånd.”(Revisor B) Revisorerna kommer, om avskaffandet av revisionsplikten genomförs, 

att göra mera för kunden. Revisorn kommer troligtvis att kunna föra en dialog på ett större 

antal områden. En av de lagregler som revisorerna ansåg kan komma att släppas på är 

jävsreglerna, vilket skulle resultera i en mindre stark lagreglering om hur relationen får vara. 

Vissa av revisorerna uppgav även att byråjävet troligtvis kommer att avskaffas helt om 

revisionsplikten avskaffas. Revisorerna menade att: ”…man pratat om att de som är 

auktoriserade redovisningskonsulter… att de ska kunna upprätta någon typ av 

bokslutsrapport och då skriver man indirekt på något som man själv gjort. Jag vet att detta är 

rätt för jag har gjort det själv.”(Revisor B) 

 

En revisor sa att om byråjävet släpps skulle det kunna innebära att ett råd som en revisor ger i 

en konsultation, sedan kan resultera i att samma revisor reviderar det beslutet. Denna revisor 

menade att det är där risken i sådana fall skulle finnas i framtiden för att revisorn inte är 

oberoende i sin relation med kunden. 

 

En av revisorerna uttryckte att denne tror att en lagändring likaså skall ske på oberoendet, 

men att det inte kan bli verkligt förrän om några år. Enligt denna revisor skulle det innebära 

att oberoendet avskaffas och revisorn istället skall vara självständig. Vid en ren revision 

menade revisorerna dock att oberoendet eller självständigheten kommer att stå sig som det var 

innan revisionspliktens avskaffande även om lagförändringen genomförs. Det är när kunderna 

går över till andra tjänster som oberoendet kan förändras, men respondenterna var överens om 

att något slags oberoende kontroll måste göras på andra tjänster än ren revision. De ansåg 

därför att de fortfarande kommer att vara oberoende, trots att de inte är det enligt nuvarande 

lagregler. Respondenterna menade att lagreglerna är för hårda och att en revisor kan vara 

oberoende fast de inte är det enligt lagen. Flera av revisorerna menade dock, som tidigare 

nämnts, att ordet oberoende är fel och att det är avhängighet och självständighet som de i 

framtiden skall arbeta efter. Detta då ingen kan vara oberoende.  
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5.7 Sammanfattning 

Revisorernas kundbas består till stor del av små och medelstora ägarledda företag. Alla 

respondenter angav att de upplever att det finns konkurrens mellan revisionsbyråerna i 

Linköping, men de upplevde ändå att det finns tillräckligt med uppdrag för att alla 

revisionsbyråer skall klara sig. Vid uppdrag till stora företag uppfattar revisorerna att de 

endast tillför just revision, medan revisorerna ansåg att de är ett bollplank för visa av de små 

och medelstora ägarledda företagen. Vid större uppdrag är det flera från revisionsbyrån som 

deltar i arbetet samtidigt som kunden har flera parter som är delaktiga. Vad gäller revision i 

små och medelstora ägarledda företag är det oftast en eller två personer från revisionsbyrån 

som utför tjänsten, medan kunden oftast har en eller några fåtal personer som är delaktiga. 

Relationen består dock inte enbart av revisor och kund, utan även andra parter än en del av 

relationen. Dessa parter kan vara exempelvis skattejurister, advokater samt andra revisorer 

både inom och utanför företag.   

 

Revisorerna får de flesta av sina kunder genom rekommendationer från sina befintliga kunder, 

men revisorerna uppgav även att de tror att kunderna väljer en viss revisor beroende på om 

denne är serviceminded, ställer upp och finns tillgänglig. Samtidigt kan revisionsbyråns eller 

revisorns namn, kompetens, kvalitet och revisorns engagemang attrahera kunder enligt 

revisorerna. Revisorerna väljer sina kunder med omsorg och de vill ha kunder som är seriösa 

och inte håller på med några oegentligheter. Därtill ansåg revisorerna att personligheten hos 

de personer som står bakom företaget är viktig när de skall anta en kund. När parterna väl 

kommit i kontakt med varandra menade revisorerna att kunderna är långsiktiga i relationen. 

Enligt de tillfrågade revisorerna fanns det fyra anledningar till att en kund slutar hos sin 

revisor, nämligen att kunden går i konkurs eller lägger ner företaget, att företaget blir uppköpt, 

att revisorn slutar samt att lagen kräver att revisorn måste bytas ut.  

 

Revisorerna har till största del sin kundbas i Linköping med omnejd. Trots att parterna 

befinner sig nära varandra består inte kommunikationen av särskilt mycket personliga möten. 

Det blir istället mycket kontakt genom telefon och e-post. Kommunikationen är något som 

varierar från relation till relation. Vissa kunder vill ha mycket kontakt med sin revisor, men 

samtidigt finns det kunder som revisor endast har kontakt med vid utförandet av revisionen. 
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De flesta revisorer var dock överens om att det uppstår en dialog mellan parterna när de väl 

kommunicerar med varandra.   

 

Enligt revisorerna har kunden en tilltro till sin revisor. Denna tilltro ansåg revisorerna har sitt 

ursprung i revisorns titel, kompetens och tystnadsplikt, men tilltro uppstår också genom att 

revisorn är ärlig och uttrycker sina åsikter.      

   

Vidare uppgav revisorerna att parterna inte alltid har samma värderingar kring utförandet av 

tjänsten. I vissa relationer står dock parterna varandra väldigt nära i och med att revisorn 

hjälper till med väldigt mycket. Enligt revisorerna måste kunden rätta sig efter revisorns 

åsikter om denne inte vill riskera att få en oren revisionsberättelse. Revisorn kan däremot foga 

sig efter kunden i viss mån vad gäller exempelvis sitt engagemang, sin kommunikation med 

kunden samt göra en extra granskning av något om kunden så önskar.  

 

Det gäller dessutom att parterna arbetar tillsammans, vilket komma till uttryck genom att 

kunden skall tillhandahålla det material som revisorn behöver för sin granskning, att revisorn 

arbetar tillsammans med eventuella interna revisorer hos kunden samt att det är en ständig 

dialog mellan revisor och kund särskilt om det uppkommer saker som kunden bör korrigera. 

Respondenterna menade dock att det främst är revisorn som kan påverka relationen, men 

samtidigt uppgavs att det kan uppstå diskussioner där kunden kan bevisa för revisorn att 

dennes åsikt är okej. Det framkom därtill att kunden har viss möjlighet att påverka genom det 

arvode som utbetalas samt genom att kunden kan undanhålla information från revisorn. Det är 

således viktigt att kunden är öppen med all den information som revisorn kan behöva. 

 

Flertalet av respondenterna var eniga om att det är nödvändigt att ha en kännedom om 

företaget och dess bransch, liksom personen eller personerna som står bakom företaget. 

Därigenom ansåg respondenterna att både revisorns och kundens personlighet påverkar 

relationen. Det handlar dock mycket om att revisorn måste vara smidig och foga sig efter de 

egenskaper som personerna som står bakom företaget besitter.  

 

Att revisorerna har många lagar att följa i sin yrkesutövning innebär att relationen mellan 

revisor och kund till viss del är styrd av dessa. Revisorn vet vad som måste göras, men det 

krävs också en anpassning efter varje enskild kund. Kunden måste enligt nuvarande 
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lagstiftning ha revisionen, men vilken revisor som skall anlitas är upp till kunden. Vilken 

revisor som kunden har kan dock vara avgörande för att kunden skall få ut så mycket som 

möjligt av relationen.  

 

Revisorerna var eniga om att det inte finns någon given tolkning av oberoendet. De tillfrågade 

revisorerna ansåg dock att oberoendet handlar om att inte ha ett umgänge med sina kunder på 

ett privat plan samt att inte köpa produkter och tjänster av sina kunder. Därtill skall 

revisorerna kunna ta egna beslut och dra egna slutsatser för att vara oberoende. Alla 

revisorerna poängterade dessutom att det finns en problematik med att ha en relation och 

samtidigt vara oberoende. Respondenterna menade att denna problematik exempelvis kan 

uppstå om parterna umgås privat, om personerna som står bakom företaget vill vara närmare 

revisorn än vad som är acceptabelt samt om kunden har haft samma revisor under en längre 

tid.  

 

Slutligen såg revisorerna positivt på framtiden och ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. Detta eftersom det kan göra att det blir mer fokus på vad revisionen 

egentligen kan tillföra. Samtidigt som revisorerna kan bli tvungna att kunna ge ett mervärde 

till kunden för att denne skall vilja ha kvar sin revisor. I och med ett eventuellt avskaffande 

ansåg respondenterna att revisorerna kommer att kunna göra mer för kunden och att det skulle 

kunna bli en mer öppen dialog mellan parterna.  
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6 Analys 

Detta kapitel innehåller studies analys. I denna analys har författarna använt referensramen 

för att tolka den insamlade empirin som erhölls i intervjuerna med revisorerna. Författarna 

har valt att i kapitlets första del dela in analysen i de olika teoretiska karaktärsdrag som en 

relation kan ha och utifrån det analysera relationen mellan revisor och kund. I kapitlets 

andra del förs en diskussion kring oberoendet samt hur relationen kommer att förändras om 

revisionsplikten avskaffas. 

 

6.1 Affärsrelation 

Till att börja med menar författarna att det finns en affärsrelation mellan revisorn och kunden. 

Detta styrks av Gummesson (2002) som menar att relationer även finns mellan leverantörer 

och kunder. Empirin har dessutom visat, vilket stämmer med Gummessons (2002) teori, att 

relationen mellan revisor och kund både finns på en one-to-one marknad och på en 

nätverksmarknad där dessa parter är en del. Samtidigt har det framkommit att vissa revisorer 

inte träffar sina kunder så ofta. Detta skulle enligt Gummesson (2004) försvåra en relation, då 

det är en grundförutsättning att det finns kontakt mellan parterna för att en relation skall 

uppstå. Författarna ser trots allt att en relation kan uppstå även om parterna inte träffas lika 

regelbundet.  

 

I denna studie har dessutom karaktärsdrag som O´Malley och Tynan (1999) menar är 

känslomässiga karaktärsdrag använts för att beskriva affärsrelationen. Författarna håller inte 

med O´Malley och Tynan om att dessa relationskaraktärsdragen inte kan användas utanför en 

känslomässig relation eller att teorierna kring affärsrelationer inte är tillräckligt utvecklade. 

Detta då de funnit i empirin att även en affärsrelation mellan en revisor och en kund kan 

karaktäriseras av dessa egenskaper. Författarna vill dock inte gå lika långt som O´Neal (1989) 

och Levitt (1983) och hävda att en relation kan liknas med ett äktenskap. I relationen mellan 

revisor och kund medför lagen att parterna inte får ha en för nära relation, vilket således 

utesluter att relationen kan ses som ett äktenskap.  

 

Grönroos (2008) menar i motsats till författarna att det egentligen inte skulle finnas en 

relation mellan revisorn och kunden, eftersom revisorerna ansåg att det finns ett 
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förväntningsgap mellan parterna om vad som ingår i revisionen. Enligt Grönroos (2008) växer 

en relation fram när kunden och revisorn tänker på samma sätt, vilket parterna i denna relation 

enligt revisorerna inte gör. Författarna kan dock inte svara på om kunden anser att de har en 

relation eller inte, vilket är Egan (2001) samt Echeverri och Edvardssons (2002) utgångspunkt 

för om det finns en relation eller inte. När författarna nu har konstaterat att det finns en 

affärsrelation skall de olika karaktärsdragen i relationen analyseras.  

 

6.2 Karaktärsdrag 

I detta kapitel används den nedersta delen av studiens analysmodell för att beskriva hur de 

olika karaktärsdragen i relationen ser ut.  

 

6.2.1 Samarbete 

När det gäller samarbetet, som enligt både Gummesson (2002) och O´Neal (1989) är ett 

viktigt karaktärsdrag i relationen mellan revisor och kund, är det enligt revisorerna till 

övervägande del kunden som samarbetar med revisorn genom att ta fram material och 

underlag för att revisorn skall kunna genomföra revisionen. Därtill sker det samarbete med de 

interna revisorerna om kunden är ett stort företag. Därutöver har parterna inget större 

samarbete med varandra. Samtidigt håller författarna med Håkansson och Snehota (1995) om 

att detta samarbete krävs för att relationen skall finnas. Därav behövs det alltid någon form av 

samarbete för att parterna skall kunna ha en relation. Författarna anser att det finns en låg grad 

av samarbete, där parterna egentligen inte samarbetar utan kunden enligt lag har krav på sig 

att leverera vissa dokument. Som författarna ser det är detta i vissa fall inget frivilligt 

samarbete utan tvingat samarbete, vilket enligt författarna inte är positivt om de skall bygga 

upp en stark relation. Några av revisorerna ansåg att parterna samarbetar genom att de för en 

dialog och diskussion samt att revisorn föreslår åtgärder till kunden. Författarna ser inte dessa 

dialoger och diskussioner som ett samarbete, utan det är snarare råd som revisorn ger till 

kunden. Detta anser författarna ytterligare illustrerar den låga graden av samarbete, då 

revisorerna ser dessa aktiviteter som ett samarbete.  

 

Revisorn och kunden behöver inte träffas för att få tjänsten utförd. Därmed anser författarna 

att kravet som finns enligt första nivån i Hubberts (1995) teori på att kunden skall vara 
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närvarande när tjänsten utförs inte kan uppfyllas. I revisionen behöver detta steg inte 

uppfyllas trots att det är en tjänst som teoretiskt ställer krav på att konsumtion och produktion 

skall ske samtidigt. Detta då revisionsberättelsen som dokument även kan ses som en vara och 

revisorn själv kan producera revisionsberättelsen utan att kunden är närvarande. Ser 

författarna till nästa nivå, som är den moderata nivån, kan parterna nå dit utan att de uppnått 

nivå ett i relationen. Samarbetet mellan kund och revisor kan anses vara på den moderata 

nivån, då kunderna måste delge revisorn med information. Författarna anser att kunden inte 

ger någon annan form av resurs, som enligt Hubbert (1995) ingår på den moderata nivån. Om 

arbetet att samla in materialet och att hjälpa revisorerna med revisionen dock ses som en 

arbetsinsats delger även kunden denna resurs till revisorn. Om utrustning ses som material i 

form av verifikationer och andra dokument kan även den tredje resursen, utrustning, ses som 

något som kunden ger till revisorn. Enligt författarna uppnår dock inte parterna Hubberts 

(1995) högsta nivån, med anledning av att kunden har en viktig men inte avgörande roll för 

att revisionen skall kunna genomföras. Samtidigt menar Cheung och Turnbull (1998) att 

samarbetet kommer att öka och intensifieras ju längre relationen blir. Detta kan inte 

författarna ställa sig bakom i denna relation. För det första kommer aldrig relationen att bli 

helt intensiv, då detta inte är möjligt av juridiska skäl. Sedan finns det olika typer av relationer 

och enligt revisorerna vill inte alla kunder ha detta intensiva samspel, oavsett hur länge de 

deltar i relationen. Det finns dock relationer där revisorn ser sig som ett bollplank åt kund och 

där stämmer resonemanget väl in. Parterna kommer genom en längre tids relation att lär 

känna varandra och på grund av detta samarbeta mer.  

 

Gummesson (2002) menar även att konkurrensen på marknaden kommer att påverka hur nära 

samarbete som kunden och revisorn kan ha. Revisionsmarknaden är enligt revisorerna ett 

oligopol där de fyra stora revisionsbyråerna regerar. Detta styrks också av att de stora 

företagen ofta attraheras av de stora revisionsbyråernas varumärken. Revisorerna behöver inte 

slåss om kunderna, då de flesta av revisorerna menar att de inte har svårt att få nya kunder och 

att det finns kunder så det räcker till alla revisionsbyråer. Marknadsföring är inte heller 

vanligt på revisionsmarknaden i Linköping enligt revisorerna. Den föreslagna lagförändringen 

med revisionspliktens avskaffande har dock inneburit att vissa revisionsbyråer har 

marknadsfört sig för att berätta vad de kan erbjuda efter en eventuell lagändring. Om 

revisionsplikten avskaffas och marknadsföringen av revisionstjänsten ökar skulle det kunna 
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innebära att konkurrensen mellan revisionsbyråerna ökar. Revisorerna menar dock att 

kunderna kommer att stanna kvar, varför det ändå inte skulle bli speciellt hög konkurrens.  

 

Författarna menar därför att revisionsmarknaden i Linköping inte präglas av särskilt hög 

konkurrens. Detta bygger författarna förutom på det som sagdes ovan på att revisorerna 

känner varandra ganska bra och umgås privat, samtidigt som det är svårt att få över kunder 

från konkurrenter. Flertalet av revisorerna ansåg att det inte heller är svårt att få kunder i form 

av nystartade företag, vilket styrker författarnas påstående. Vissa revisorer menade dessutom 

att de mindre revisionsbyråerna har en speciell inriktning, vilket gör att konkurrensen inte är 

lika stark. Samtidigt ansåg revisorerna att konkurrerande revisionsbyråer också samarbetar 

med varandra vid vissa tillfällen. Dessa tillfällen är till exempel när lagen sätter stopp för att 

revisorn inte får ge råd och utföra revision till samma företag. På grund av att även 

konkurrenterna är en del av relationen kan triaden, som Gummesson (2002) talar om, 

uppfyllas i relationen mellan revisor och kund.  

 

Det nu sagda gäller de ägarledda företag som räknas som små och medelstora. När det gäller 

de stora företagen är konkurrensen tuffare och det sker vanligtvis offertförfaranden mellan 

revisionsbyråerna. Dock är det flest ägarledda bolag som är små och medelstora, vilket gör att 

den totala revisionsmarknaden i Linköping inte har en speciellt hög konkurrens. Detta skulle 

betyda att relationen enligt Gummesson (2002) har en god grund för ett utvecklat samarbete. 

Denna del av teorin ställer sig författarna lite frågande till, då relationen och samarbetet har en 

tredje variabel, i form av lagen, som måste tas med i beräkningarna. Det får inte vara alltför 

mycket samarbete mellan revisor och kund, eftersom det skulle kunna skada oberoendet. 

Detta är också huvudorsaken till att revisorn inte vill ha mer samarbete med kunden. 

Revisorerna menade att det är revisorn som skall göra granskningen, eftersom kunden inte 

kan göra det.  

 

6.2.2 Engagemang, beroende och vikt 

Om parterna i denna relation är beroende av varandra kan ses genom olika infallsvinklar. 

Gummesson (2002) liksom O´Neal (1989) anser att beroende präglar en relation mellan två 

parter. En näringsidkare kommer alltid att vara beroende av sin kund, då det är denne som 
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betalar näringsidkaren för att de anställda skall kunna få lön. Denna diskussion passar likaså 

in på revisorn, eftersom alla revisorer gör revisionen för att få in en inkomst.  

 

Cheung och Turnbull (1998) menar att om det finns en relation kommer ett ömsesidigt 

beroende att finnas. Detta menar författarna stämmer i relationen mellan revisor och kund. 

Om hänsyn endast tas till tjänsten revision eller en speciell kund är inte revisorn beroende av 

kunden. Det spelar ingen roll om kunden köper rådgivning eller revision, samtidigt som det 

inte spelar någon roll vilken kund som gör det. På detta sätt är inte revisorn beroende av 

kunden i relationen. Samtidigt är revisorn beroende av att kunden rekommenderar denne till 

andra. På detta sätt är revisorn ändå beroende av kunden. Ser författarna beroendet från 

kundens perspektiv är beroendet större, då det är lagstadgat att kunden skall göra en revision. 

Detta gör att kunden är mer beroende av revisorn, än att revisorn är beroende av kunden. 

Samtidigt är det inte en speciell revisor som kunden är beroende av, utan denne kan byta om 

så önskas. Det bör dock poängteras att båda parterna har ett kontrakt på en mandattid vilket 

kan försvåra ett avbrytande, men det är fullt möjligt att avbryta uppdraget. Därav håller 

författarna med Cheung och Turnbull (1998) om att detta beroende gör det svårare att byta ut 

en part.  

 

Resonemanget ovan gäller i mångt och mycket även för Gummessons (2002) vikt, då det för 

revisorn är viktigt att få kunder. För kunden är det också viktigt att ha en revision, eftersom 

det är lagstadgat och att intressenterna skall kunna lita på företaget. Därför anser författarna 

att företag kan få det svårt att driva företaget om de inte har revisionen och därmed ses 

revisionen som viktig. Samtidigt kan det vara viktigt för både revisorn och kunden att ha en 

speciell typ av part. För ett stort företag är det enligt revisorerna oftast viktigt att ha en av de 

stora revisionsbyråerna med ett välkänt varumärke och för revisionsbyråerna är det viktigt att 

ha rätt typ av kund. Vissa företag tackar revisorerna nej till av olika orsaker, såsom rykte och 

kunskap. För både revisionsbyråerna och kunden är det dock viktigt att ha en part som passar 

in. 

 

Gummesson (2002) menar att det finns tre olika nivåer av beroende. Författarna anser att de 

stora företagen befinner sig på den första nivån där revisorn lockar till sig kunden främst 

genom deras ingående offertförfaranden och priset som viktigaste variabeln. Författarna anser 

dock att majoriteten av företagen ändå befinner sig på den andra nivån, där relationen består 
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av en kommunikation som sker direkt till kunden. Denna kommunikation kan ske antingen 

genom personliga möten eller genom annan kommunikation som är riktad direkt till parterna. 

Det är den enskilda revisorn som kommunicerar med kunden och inte revisionsbyrån, vilket 

enligt Claycomb och Martin (2002) är viktigt för att få en bra relation. De kunder som dock 

har en revisor genom en redovisningsbyrå har inte nått detta stadium, men är inte heller på 

nivå ett där priset är det väsentliga. Det är istället rekommendationerna från 

redovisningsbyrån som styr, vilket betyder att denna teori inte till fullo kan förklara beroendet 

mellan parterna.  

 

Författarna anser att ingen typ av relation mellan revisorn och kunden fullt ut har nått den 

tredje nivån där parterna knyter samman resurser. Att de inte befinner sig på denna nivå beror 

på att de inte har någon möjlighet att göra detta, eftersom det skulle strida mot 

oberoendereglerna. Resonemanget håller dock endast om resurser är materiella ting. Om 

resurser även ses som kunskap har kunden och revisorn knutit samman resurser genom att 

revisorn, speciellt i de små och medelstora ägarledda företagen, vet allt om personen bakom 

företaget och dennes privata ekonomi. Denna sammanblandning av resurser har dock inte nått 

lika långt som O´Neal (1989) menar är den extrema nivån i relationsmarknadsföringen, det 

vill säga att de utvecklat ett just-in-time system. Detta ser författarna inte heller som möjligt, 

då det skulle stå i konflikt med lagen.  

 

När det gäller engagemang menar Jobber och Fahy (2003) att ett engagemang är villigheten 

att anpassa sig efter den andra parten. Samtidigt anser Johnsson et al (2006) att det är en 

ömsesidig symbios och att parterna är beroende av varandra. I relationen mellan revisor och 

kund kan ett sådant engagemang skapa problem. Revisorn har inte samma möjlighet att ha en 

ömsesidig symbios, då revisorn egentligen utför tjänsten till kundens kund och inte direkt till 

kunden, vilket dessa teorier troligtvis är uppbyggda efter. Som kommer att diskuteras mer 

under rubriken adaption sker ändå en stor anpassning till kunden. Författarna håller därför 

med Morgan och Hunt (1994) om att när ett engagemang väl uppstår kommer viljan, 

samarbetet och tillgodoseendet av önskemål att öka hos den andra parten. Revisorns och 

kundens relation kan likafullt inte dras så långt att parterna är fullständigt beroende av 

varandra och de kan inte leva i en ömsesidig symbios om de skall följa lagen. Det har dock 

visats att det finns revisorer som kan engagerar sig utöver lagen om kunden vill det. 
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Revisorerna kan skriva bokföringsorder, sitta med på styrelsemöten eller räkna ut 

periodiseringsfonderna om kunden vill och betalar för detta.  

 

Revisorerna ansåg att de engagerar sig i sina kunder och att det ofta är en styrka från deras 

sida. I intervjuerna i framkom det även att det skulle kunna finnas skillnader mellan de små 

och de stora revisionsbyråerna. De små revisionsbyråerna menade att de stora ofta inte 

engagerar sig i kunden i samma utsträckning som de små gör. Vissa av revisorerna på de stora 

revisionsbyråerna uttryckte istället att de små revisionsbyråerna engagerar sig för mycket. 

Engagemanget beror likväl på kunden. Grönroos (2008) menar att engagemang är om ena 

parten är motiverad att göra affärer med den andre. I relationen mellan revisorn och kunden 

stämmer inte detta till fullo. De kunder som enbart ser revisionen som tvingande engagerar 

sig revisorn inte mycket i. Detta kan illustreras med Echeverri och Edvardssons (2002) teori 

om att det finns positivt engagerade, indifferenta och negativt engagerade parter. De positivt 

engagerade kunderna är de små och medelstora ägarledda företagen åt vilka revisorn ser sig 

som ett bollplank. Om kunden vill ha detta engagemang får den det. De indifferenta kunderna 

är de stora företagen som bara är där för att få den rena revisionen och lägsta möjliga pris. 

Revisorerna menade dock att de stora företagen väljer revisorer beroende på varumärke, vilket 

kan göra att de är positivt engagerade. De små och medelstora ägarledda företagen som inte 

vill kommunicera med revisorn kan antingen vara indifferenta eller positivt engagerade. Detta 

beror på om de inte vill kommunicera för att de inte bryr sig om revisionen utan bara ser det 

som tvingat enligt lag eller om de inte vill ha en interaktion med revisorn men har valt denne 

noggrant. Om det finns kunder som är negativt engagerade kan denna studie till fullo inte 

svara på, då studien endast riktat in sig på revisorns syn på relationen. Eftersom kunderna 

stannar länge kan det innebära att det finns kunder som är negativt engagerade och inte byter 

revisor av den anledningen att revisorn till exempel har mycket kunskap om kunden och att 

det därmed blir jobbigt att börja om från början.  

 

Ser författarna till revisorerna finns det även hos dem en skillnad i hur engagerade de vill vara 

oavsett kundens engagemang. De revisorer som har 350 uppdrag under ett år kan inte ha 

samma engagemang som de som har 60 uppdrag. Detta har även bekräftats av revisorerna. 

Dessa menar att det finns skillnader mellan hur mycket en revisor vill engagera sig i sina 

kunder. Av vissa revisorer har det lyfts fram att det finns två typer av revisorer. De som har 

ett engagemang och de som inte har detta. Det finns alltså både revisorer som är positivt 
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engagerade och som vill engagera sig samt indifferenta som inte bryr sig om kunden utan bara 

gör revisionen. Det som dock kan påpekas är att författarna anser att det är fler revisorer som 

är positivt engagerad än indifferenta.  

 

6.2.3 Förtroende, risktagande och osäkerhet 

Vid upptagandet av en ny kund kontrollerar revisorn kunden för att inte anta ett uppdrag som 

de inte klarar av eller vill ha. Detta innebär att revisorerna vid detta tillfälle försöker minska 

sitt risktagande och sin osäkerhet. Revisorerna är inte villiga att ta de risker som Mayer (1995) 

och Brien (1998) menar att de måste göra för att få förtroende. De är inte beredda att anta 

kunder inom vilka branscher som helst, då det innebär ett risktagande för dem. Att noga välja 

vilka partners som företaget vill arbeta med anser O´Neal (1989) är viktigt för relationen. 

Samtidigt kan inte revisorn göra som Brien (1998) säger, att handla och agera på ett sätt som 

är önskvärt av kunden. Det går inte att agera på detta sätt, eftersom kunden troligtvis helst vill 

ha en oren revisionsberättelse. Samtidigt håller författarna med Dwyer et al (1987) samt Hägg 

och Johnson (1982) om att revisorer som har ett förtroende för kunden därigenom kan 

balansera upp eventuella risker och problem. Om revisorn känner förtroende för kunden kan 

denne ändå erbjuda kunden tjänsten fast det finns risker. En riskfylld bransch kan till exempel 

vara kontantbranschen, som ingen av revisorerna vill befatta sig med. Samtidigt menar 

författarna att revisorerna tar risker i sitt arbete. Revisorerna går utanför vissa lagar för att 

erbjuda kunden en bra tjänst och detta kan ses som ett risktagande som revisorn gör. En 

revisor sa även: ”Det är dyrare att ansvarsförsäkra en revisor än en Formel 1 

förare.”(Revisor E) Revisorn menade att alla anser att det är revisorn som skall ta ansvaret, 

vilket kan ses som ett risktagande för revisorn. Detta bevisar att revisorerna tar risker fast de 

sa att de inte gör det. 

 

Då revisionen är en tjänst och därav är immateriell menar Mayer (1995) att det finns en viss 

osäkerhet i relationen. Kunden vet inte hur kompetent revisorn är från början eller vad 

resultatet kommer att bli av revisionen. Med anledning av att kunden inte heller skall kunna 

påverka revisionen ökar risktagandet och osäkerheten för kunden. Detta stämmer in på Neus 

(1991) teori om att när kunskapen inte finns måste kunden övergå i förtroende. Kunden får då 

övergå till att förlita sig på bland annat titeln. Samtidigt stannar de små och medelstora 

ägarledda företagen kvar hos revisorerna länge, vilket kan resultera i att risktagandet och 
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osäkerheten minskar när de lär känna revisorn och känner sig mer trygga i relationen. Detta 

anser författarna skulle innebära att Claycomb och Martins (2002) teori om att en sund och 

stark relation ger förtroende att köpa revisionen stämmer på denna relation. Författarna menar 

dock att det verkliga risktagandet inte behöver minska, då kunden inte vet hur kompetenta 

andra revisorer är kan de inte veta om deras revisor kommer att göra ett bättre jobb. Om 

kunden, som många revisorer också påstår, tar förgivet att revisorn har rätt kunskap genom 

titeln borde känslorna om osäkerhet och risktagande bara uppstå om de vet att de gjort fel. 

Om kunden vet att det de har gjort är korrekt behöver de inte vara lika osäkra. Samtidigt har 

alltid olika personer olika åsikter, vilket resulterar i att det av den anledningen kan finns en 

osäkerhet. 

 

Att kunderna blir mer trygga men att risktagandet ändå kan vara högt, beror på att kunden 

enligt revisorerna känner tillit och förtroende för sin revisor. Tillit och förtroende är ett viktigt 

karaktärsdrag enligt Gummesson (2002) och O´Neal (1989). I relationen mellan kunden och 

revisorn är det alltid en speciell revisor som har ansvaret för revisionen. Förtroende kan 

därmed byggas upp enligt Grönroos (1998), då denne menar att det är viktigt att det är en 

speciell person som de kommunicerar med. Detta kan dock inte sägas när det gäller kontakten 

med företaget. I de större företagen är det oftast fler personer som deltar, vilket skulle 

innebära att det inte är lika lätt att bygga förtroende för företaget. I de små och medelstora 

ägarledda företagen stämmer dock detta väl, då det oftast är en eller två individer som är 

kontaktpersoner.  

 

Förtroende kan ses ur Johnsson et al (2006) och Hart et al (1999a) synsätt, vilket innebär att 

förtroende uppstår när en part är övertygad om att den äger den andra partens tillit och 

förtroende och att denne kommer att agera rättvist, pålitligt, kompetent och etiskt. Om kunden 

anser detta kan denna studie inte svara på, då den är inriktad på revisorns åsikter. Revisorerna 

ansåg dock att kunden har förtroende för revisorn, men att det inte är något som en revisor 

arbetar för att uppnå. Förtroendet finns enligt revisorerna i titeln som auktoriserad eller 

godkänd revisor, att revisorn enligt lagen har tystnadsplikt och genom rekommendationer från 

andra att det är en bra revisor. Enligt författarna kan dessa förtroendegivande aktiviteter 

innebära att kunden anser att revisorn är rättvis, pålitlig och kompetent samtidigt som de tror 

att revisorn kommer att handla på ett etiskt sätt. Detta är även det generaliserade förtroendet 

enligt Gummesson (2002), då det uppstår genom de sociala normer som finns i samhället om 
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hur en revisor skall vara. Författarna anser att om förtroendet fortfarande finns för titeln och 

för det varumärke som revisorn som person står för borde revisorn ha uppnått kraven som 

kunden har. Annars skulle inte kunderna och andra näringsidkare, som banker och advokater, 

rekommendera revisorn.  

 

Tomkins (2001) menar att kunden och revisorn lär känna varandra under tidens gång och på 

detta sätt förstärks förtroendet mellan parterna. Genom att kunden och revisorn under 

revisionen interagerar kommer parterna se om de är öppna och ärliga mot varandra. Detta 

ansåg revisorerna stämde väl in på relationen, då de uppgav att denna interaktion är något som 

bygger upp förtroendet i denna relation. Under tidens gång växer alltså det som Gummesson 

(2002) kallar för det processbaserade förtroendet upp mellan revisorn och kunden. Genom att 

kunden lär känna revisorn och får erfarenhet av denne kan kunden sedan rekommendera 

revisorn till andra, som på detta sätt får ett förtroende för revisorn. De tillfrågade revisorerna 

menade därtill att det är svårare att uppnå ett förtroende hos vissa kunder och då framförallt 

de kunder som är större företag, eftersom dessa oftast har mer kunskap om ämnet än de 

kunder som är små och medelstora ägarledda företag. Revisorn måste därigenom anstränga 

sig under uppdraget för att få dennes förtroende. Det är alltså först genom erfarenhet och det 

processbaserade förtroendet som dessa kunder kan lita på revisorn.  

 

Revisorerna uttalade även att det är viktigt att veta vem hur personen som står bakom 

företaget är för att kunna göra en revision. Ingen av revisorerna skulle kunna tänka sig att ta 

en kund utan att ha träffat den eller de personer som står bakom företaget. De menade att ett 

förtroende handlar om att försöka sätta sig in i kunden och förstå om personerna som står 

bakom företaget är ute efter att lura revisorn. Detsamma gäller åt andra hållet, det vill säga att 

kunden måste ha ett förtroende för att revisorn inte vill lura kunden på till exempel pengar. 

Att specificera fakturorna för att det tydligt skall synas när och med vad revisorn har jobbat, 

ansågs vara ett sätt för revisorerna att få förtroende från kunden. Detta är det 

personlighetsbaserade förtroendet som Gummesson (2002) diskuterar och uppnås genom att 

parterna lär känna varandra som individer.  

 

Om förtroendet mellan revisorn och kunden ses enligt Hart et als (1999b) sex steg ställer sig 

författarna lite frågande till det första steget. Revisorn kan inte tillmötesgå kundens behov och 

önskemål fullt ut. Revisorn har till uppgift att kvalitetssäkra företagets verksamhet åt andra 
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intressenter. Kunden kan begära att revisorn granskar mer men aldrig mindre. Samtidigt styr 

alltid väsentlighet och risk behovet, vilket gör att revisorn anpassar sig efter det. Andra 

önskemål som till exempel kommunikationen, anpassar sig dock revisorn efter. Revisorerna 

går ibland utanför lagen, då de ansåg att lagen är för sträng. Om kunden vill ha någon speciell 

tjänst utförd kan vissa revisorer tillmötesgå kunden. I första steget diskuteras också att 

personalen skall vara utbildad och kompetent. Det är oftast därigenom som respondenterna 

ansåg att kunden får sitt förtroende för revisorn. Med detta menade revisorerna att förtroende 

uppnås, som tidigare sagts, genom titeln som auktoriserad eller godkänd som FAR står bakom 

och den kompetens som följer av detta. Författarna vill dock poängtera att denna kompetens 

inte behöver vara verklig, då kunderna oftast inte har erfarenhet av vilken kompetens som 

andra revisorer har.  

 

Ses det istället till de gemensamma värderingarna, som Hart et al (1999b) diskuterar, finns 

dessa inte enligt revisorerna mellan revisorn och kunden. Revisorerna menade att det finns ett 

förväntningsgap mellan det revisorn anser att denne skall göra och det kunden vill att revisorn 

gör. Oftast blandar de små och medelstora ägarledda företagen ihop revisorns roll med 

redovisningskonsultens och ser revisorn som ett ombud. Riktlinjerna finns nedskrivna i både 

lag och etiska koder hos de större byråerna som Hart et al (1999b) förespråkar, men enligt 

revisorerna når dessa inte ut till kunden. Revisorerna uppfattar att de små och medelstora 

ägarledda företagen oftast vill vara närmare sin revisor än vad de får. Detta innebär att som 

Donaldsson och O`Toole (2002) säger att revisorerna har svårt att hantera gapet mellan 

förväntningar och utfall, vilket kan leda till att kundtillfredsställelsen sjunker. De större 

företagen har däremot oftast en bättre insikt i lagar och regler, vilket gör att de förstår vad 

revisorn skall göra. Några av revisorerna uttryckte att detta inte ställer till några problem så 

länge revisorn ger en ren revisionsberättelse. Författarna menar att det största problemet inte 

ligger i om de förstår revisorns uppgift i att granska åt tredje person. Problemet är snarare att 

kunden vill att revisorn skall vara alltför involverad i verksamheten.  

 

För att få ett förtroende krävs det enligt Hart et al (1999b) också att det finns en effektiv 

kommunikation. Likaså denna del kan ifrågasättas, då flera av de revisorer som arbetade på de 

små revisionsbyråerna betonade att det inte är tillräckligt mycket kommunikation. 

Revisorerna betonade att de därmed skulle behöva kommunicera mera, men tillade att de inte 

har tid. Samtidigt fanns det vissa som ansåg att kommunikationen är deras styrka i relationen. 
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De stora revisionsbyråerna ansåg att det oftast inte behövs mer kommunikation, utan att det är 

tillräckligt. En av dessa revisorer menade att en del av förtroendet för revisorn beror på hur 

snabbt kunden både får kontakt med och svar från revisorn. Revisorerna ansåg dock att det är 

upp till kunden att avgöra hur mycket kommunikation som behövs och om den är effektiv. 

Om kunden inte vill kommunicera mer tycker revisorerna att det räcker. Detta ställer 

författarna sig frågande till, då det krävs en viss kommunikation för att genomföra revisionen. 

Det är inte bara kunden som behöver ha tillräckligt med kommunikation utan även revisorn 

måste ha information, vilket de flesta av revisorerna inte nämnde.  

 

Enligt Hart et al (1999b) behöver parterna investera i relationen och lösa kundens problem. 

Författarna anser att revisorerna inte investera speciellt mycket i relationen genom att 

revisorerna ser sina arbetsuppgifter som tämligen standardiserade. De ser revisionen som 

ganska strömlinjeformad, men en viss investering gör de ändå genom att de investerar tid och 

kunskap i kunden. Som flera av revisorerna sa är revisorerna bollplank till de kunder som vill 

att revisorn skall vara det. En revisor ansåg att det är deras proaktivitet i att lösa kundens 

problem som är en av grundstenarna för att få ett förtroende från kunden. Samtidigt finns det 

lagar som reglerar hur mycket av kundens problem som revisorn får lösa.  

 

Hur mycket revisorn än arbetar för att få ett förtroende måste denne ändå gå emot detta 

ibland. Revisorer måste ge en oren revisionsberättelse fast att det skulle kunna skada 

förtroendet mellan parterna. Speciellt då denna information dessutom skall ge förtroende till 

andra intressenter. Författarna anser att det är dessa lagar som bygger upp det generaliserade 

förtroendet som Grönroos (2008) diskuterar. Det är genom lagen som förväntningarna uppstår 

om hur revisorn skall agera, vilket blir sociala normer som slutligen ger det generaliserade 

förtroendet. Utan en lag om hur en revisor skall vara hade inte titeln haft denna slagkraft. Som 

ovan sagts kan flera av revisorerna tumma på reglerna för att hjälpa kunden och lösa dennes 

problem. Detta anser författarna skadar revisorns generaliserade förtroende, då den sociala 

normen inte stämmer med verkligheten. 

 

6.2.4 Makt 

Alla revisorerna ansåg att makten i relationen mellan revisorn och kunden ligger hos revisorn. 

Det är revisorn som fullständigt har kraften att bestämma hur tjänsten skall utformas. Kunden 
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kan ha en åsikt om något, men det är revisorn som har beslutanderätten. Makten kan således, 

som Gummesson (2002) säger, vara asymmetrisk mellan parterna. Detta kan kunden uppfatta 

som orättvist i vissa fall, då kunden enligt vissa revisorer inte förstår varför alla granskningar 

skall göras. 

 

Om de olika delarna i makten analyseras uppstår det en annan bild över att makten inte är lika 

asymmetrisk som revisorerna ansåg. Makt kan delas upp i olika delar och Gummesson (2002) 

menar att varumärket ger en relativt stor makt. Detta är något som många av revisorerna 

också höll med om. Speciellt de stora revisionsbyråerna har en större makt genom att de är 

välkända företag. I och med att det genom ett varumärke finns en relation kan Gummessons 

(2002) parasociala relation mycket väl finnas i relationen mellan revisorn och kunden. Burns 

(2000) menar att det finns fyra olika typer av makt. Makten över resurserna och kunskapen 

finns hos både kunden och revisorn. Revisorn äger resurserna, i form av personal, samt i de 

flesta fallen kunskapen för att kunna göra en revision. I de större företagen finns oftast den 

kunskapen i företagen och därmed har ingen makten över den kunskapen. Resurserna vad 

gäller kunskapen om företaget och materialet för att genomföra revision har dock kunden och 

den makten kommer revisorn aldrig att äga. Pepper och Rogers (2000) menar dock att 

kunskap inte är ett maktverktyg. Detta håller författarna med om då kunskap per automatik 

inte är ett maktverktyg, då kunskap är ett måste för att kunna ha en relation. Ju mer kunskap 

desto närmare kommer de varandra, vilket stämmer in på revisionsmarknaden i Linköping. 

Kunskapen mellan revisorn och kunden kan dock vara asymmetrisk, vilket gör att kunskapen 

enligt författarna ändå blir ett maktverktyg.  

 

French och Ravens (1959) anser att makt uppstår genom hierarkiska positioner. Revisorn har 

inte en chefsposition rent hierarkiskt, men författarna anser att denna makt ändå kan finnas i 

relationen. Genom att revisorn skall kontrollera företaget menar författarna att revisorn 

kommer att bli sedd som en övervakare som står över kunden. Detta menar revisorer är viktigt 

att de inte gör, men de finner ändå att det ofta är på det viset. Referensmakten som French och 

Ravens också pratar om anser författarna inte är lika stark. De anser att kunden eller revisorn 

inte vill vara som den andra parten och därför menar författarna att denna makt inte är 

närvarande i relationen.  
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Som kommer att beskrivas nedan anpassar sig revisionsbyrån mycket till kunden. Detta 

innebär att kunden även har makten över engagemanget från revisorn. Revisorerna uttalade att 

kunden skall få det denne betalar för. Dock äger revisorn makten över hur tjänsten skall 

genomföras och det är denne som bestämmer hur mycket resurser som skall läggas ned på 

kunden för att få ett rättvisande resultat. Det är i detta avseende som revisorerna skulle kunna 

ses som det Gummesson (2002) kallar för ”maktföretag”, i och med att en av parterna har 

fullständig makt över den andra parten. Revisorerna menade att kunden aldrig kan påverka 

utförandet av tjänsten. Samtidigt ansåg vissa revisorer att större kunder har en större makt att 

påverka granskningsnivån genom att de betalar ett högre pris, men bara till den nivån att 

resultatet av granskningen inte förändras.  

 

Ses det istället till den makt som Granér (1991) kallar för makten över belöningarna när 

arbetsuppgiften är gjord har kunden dessa, då det är kunden som betalar revisorn för arbetet 

vid slutfört uppdrag. Bolman och Deal (1997) menar likväl att belöningsmakten även 

inkluderar makten över fördelningen av arbetsuppgifter. Denna makt har bara revisorn, med 

anledning av att det är denne som bestämmer vad som skall göras. Bestraffningsmakten finns 

istället hos båda parterna. Revisorn kan ge en oren revisionsberättelse, samtidigt som båda 

parterna kan avsluta relationen om de inte är nöjda. Det kan dock poängteras att ett 

avbrytande medför vissa komplikationer på grund av mandattiden på fyra år. Författarna 

menar med bakgrund av det förda resonemanget att den fullständiga makt som många 

revisorer talar om egentligen inte finns.  

 

6.2.5 Långsiktighet 

Relationen mellan revisor och kund är väldigt långsiktig, vilket Håkansson och Snehota (1995) 

menar är vanligt på den industriella marknaden. Detta är det karaktärsdrag som revisorerna 

var mest eniga om. Revisorerna underströk att de aldrig blir av med kunder. Om de väl fått en 

kund är det mycket som krävs för att kunden skall sluta. Detta innebär, precis som Dwyer et 

al (1987) menar, att det befintliga utbytet beror på hur de tidigare transaktionerna och dess 

processer sett ut. Det finns bara fyra tillfällen som gör att kunden byter revisor, vilket är när 

företaget läggs ned, företaget blir uppköpta, revisorn slutar eller att företaget enligt lag måste 

byta revisor. Utöver detta menade revisorerna att kunderna inte byter revisor. Relationerna 

mellan parterna är således väldigt långsiktiga. Författarna anser likt Henders (1992) att 
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nätverken inte behöver vara lika stabila och långsiktiga. De andra parterna som revisorerna 

arbetar med, som till exempel advokater, kan bytas ut beroende på vilken typ av andra part 

som behövs i relationen. Vad gäller revisorn eller kunden stannar de dock oftast kvar i 

nätverket. 

 

Precis som Gummesson (2002) menar ansåg revisorerna att långsiktigheten i relationen har 

gjort att revisorn och kunden har lärt känna varandra bättre. Revisorn får en säkrare känsla för 

vad kunden har för behov, vilket Jobber och Fahy (2002) anser är ett resultat av en långsiktig 

relation. Detta gör att revisorn på ett bättre sätt kan planera sin revision för att effektivisera 

processen. Relationen blir därigenom effektivare när revisorn vet mer om kunden, vilket även 

är ett av kraven som revisorerna har för att kunna genomföra en revision. Revisorn och 

kunden kan sålunda arbeta med relationen för att erhålla så mycket som möjligt av den, 

eftersom de vet var den andre parten står. Detta resulterar i en mer långsiktig relation enligt 

Jobber och Fahy (2003). Det vill säga att båda parterna kan erhålla flera fördelar av relationen, 

samtidigt som de har tillräcklig kunskap för att kunna reducera riskerna för att något negativt 

skall uppkomma.  

 

Jobber och Fahy (2003) menar därtill att en långsiktig relation kan resultera i att 

kommunikationen blir bättre, att det uppstår gemensam problemlösning och att parterna får 

större tillit till varandra. Detta kan till en viss del stämma, men författarna till denna studie 

anser inte att långsiktighet ensamt skulle ligga bakom dessa aktiviteter i relationen mellan 

kunden och revisorn. Kunden har enligt revisorerna en stor möjlighet att påverka relationen 

och bara för att kunden köpt tjänsten under en lång tid innebär det inte att de kommunicerar 

mer eller att de löser problem gemensamt. Enligt revisorerna skall de kunder som vill ha en 

mer ingående tjänst få det, medan de andra inte får mer än vad som är lagstadgat. Detsamma 

gäller för tilliten. Om de personliga egenskaperna som en av parterna har inte stämmer 

överens med den andra parten kommer en långsiktig relation inte att ge tillit. Författarna anser 

därför att den långsiktiga relationen är påtaglig i relationen mellan revisorn och kunden, men 

att det finns andra saker som kan göra att kommunikationen blir bättre, att det uppstår 

gemensam problemlösning och att parterna får större tillit till varandra.  

 

Långsiktighet är inte bara en positiv egenskap enligt revisorerna, vilket Håkansson och 

Snehota (1998) också menar är svårt att undkomma. Anderson och Jap (2005) samt Grönroos 
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(2008) menar att det finns nackdelar med relationer som de kallar ”The dark side of close 

relationship”. Författarna anser att dessa negativa konsekvenser av den långsiktiga relationen 

finns på revisionsmarknaden i Linköping. I denna relation kommer det att uppstå 

byteskostnader, som O´Neal (1989) menar är en baksida på relationen. Det blir dyrare att byta 

revisor och då framförallt på grund av kunskapen, som diskuterats tidigare. Effekten blir att 

kunden inte får en lika bra tjänst som denne möjligtvis skulle kunna få hos någon annan. 

Detta anser författarna framförallt gäller råden som en kund skulle kunna få, men som denne 

inte får. Kunderna kommer inte att byta revisor till någon annan fast att det finns alternativ. 

Det bör dock påpekas att de flesta revisorer menade att om kunden vill ha mer råd får denne 

det. Samtidigt är det på det viset att olika revisorer är olika duktiga, vilket gör att vissa kunder 

troligtvis är kvar hos en revisor trots att de skulle kunna byta till en som är bättre och ger 

bättre råd. Eftersom kunderna inte vet hur andra revisorer är har de dock inte denna kunskap.  

 

6.2.6 Frekvens, regularitet och intensitet 

Författarna anser att tjänsten som revisorn erbjuder i relationen mellan revisorn och kunden 

kan delas upp i två aktiviteter. Det ena är den rena revisionen och det andra är den 

revisionsnära rådgivningen. Ser författarna till den första aktiviteten genomförs den varje år. 

Denna del av tjänsten är väldigt regelbunden och revisorn och kunden vet oftast när alla delar 

av tjänsten skall genomföras. Beroende på vad den rena revisionen jämförs med kan det 

diskuteras om det enligt Gummessons (2002) teori är frekvent eller inte. I jämförelse med en 

målare som målar om samma hus vart tionde år är det frekvent, men jämfört det med inköpen 

i en mataffär är det inte särskilt frekvent.  

 

De stora företagen anlitar oftast en av de större revisionsbyråerna, vilka har inplanerat att de 

skall genomföra granskning under vissa veckor. När det kommer till den rena revisionen anser 

författarna att kommunikationen är mer frekvent för de kunder som utgörs av de stora 

företagen, då det behövs mer material för att göra själva revisionen i ett sådant företag. Detta 

bekräftas av att en revisor sa: ”…större bolag så är det nog kanske ett mail i månaden 

någonting.”(Revisor D) Kommunikationen med de stora företagen handlar inte endast om den 

rena revisionen, utan också om revisionsnära rådgivning. Uttalandet skulle kunna tolkas som 

att de stora företagen har en regelbunden kontakt med sin revisor. Författarna anser dock att 

detta uttryck inte innebär att det är just en gång i månaden, utan att det mer är ett talesätt. De 
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större företagen kan ha en mer frekvent interaktion, men författarna ser ändå inte denna del av 

revisionen som särskilt regelbunden.  

 

Mellan revisorn och kunder som är små eller medelstora ägarledda företagen finns det två 

olika typer av kommunikation och granskning vad gäller den revisionsnära rådgivningen. 

Antingen träffar kunden revisorn först vid slutrevisionsmötet eller har de en väldigt frekvent 

kommunikation. Revisorerna vittnar om att det inte alltid finns en kontinuerlig 

kommunikation mellan dem och kunden. Vissa kunder har revisorn i princip ingen kontakt 

med, medan revisorn under året har löpande kontakt med vissa. I denna löpande 

kommunikation diskuterar parterna företaget och revisorn ger råd om förbättringar. 

Kommunikationen beror i dessa fall mycket på kunden och revisorerna arbetar för att kunden 

skall få det denne vill ha. Om en kund vill att revisorn skall ringa varje vecka kommer denne 

att göra det, men det kommer också att kosta. Flera revisorer ansåg att de skall göra så mycket 

som de får betalt för. Detta innebär att det till stor del är kunden som bestämmer hur frekvent 

kommunikationen skall vara.  

 

Både O´Neal (1989), Blomqvist et al (1999) samt Lindgren och Crawford (1999) menar att 

interaktivitet och öppenhet i kommunikationen är viktig för att kunna bygga en relation. Detta 

skulle kunna innebära att relationen mellan revisor och kund inte blir framgångsrik enligt 

dessa författare, eftersom en frekvent kommunikation saknas. Det framkom under 

intervjuerna att en god kännedom om kunden är en förutsättning för revisionsarbetet. Om 

kommunikationen i princip är obefintlig kan det bli svårt att för revisorn att få en god 

kännedom om kunden, vilket i sin tur kan leda till att revisionen inte blir lika bra och att 

relationen inte blir lika framgångsrik. Författarna menar att detta kan innebära att revisorerna 

skulle behöva kommunicera mer med sina kunder och inte helt låta dem bestämma hur 

mycket kommunikation som behövs.  

 

Samtidigt anser Lindgren och Crawford (1999) att företag bör undvika perioder där ingen 

kommunikation äger rum. Detta är absolut något som sker i relationen mellan revisorn och 

kunden, speciellt där revisorn inte kommunicerar med kunden förrän vid slutrevisionsmötet. 

Bland de kunder som är små och medelstora ägarledda företag är skillnaderna mellan hur ofta 

revisorn och kunden kommunicerar med varandra som störst. Som sagts ovan finns det små 

och medelstora ägarledda företag som revisorn bara hör av vid slutrevisionen och inget mer. 
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Det finns även kunder för vilka revisorn uppfattar sig som ett bollplank och dessa kunder hör 

ofta av sig till revisorn. Detta stämmer med O´Neals (1989) teori om att de parter som är mer 

nära varandra kommer att vilja kommunicera. Författarna menar dock att det dessutom kan 

vara tvärtom och att det i sådana fall är deras vilja att kommunicera som gör att de kommer 

nära varandra. I det senare fallet blir kommunikationen mer frekvent enligt Gummessons 

(2002) teori, medan kommunikationen i det första fallet sker väldigt sällan.  

 

Revisorerna uttryckte, trots att kunden ofta avgör frekvensen, att de måste höra av kunden 

med jämna mellanrum för att kunna utföra tjänsten och ge de råd kunden skall ha enligt lag. 

Det finns också revisorer som antingen inte vill ha någon kommunikation med kunden eller 

som har för många uppdrag och att tiden därmed inte räcker till för att kommunicera. Speciellt 

revisorerna på de små revisionsbyråerna ansåg att de är dåliga på detta och har svårt att få tid 

till denna kommunikation. Vissa av revisorerna kan alltså inte erbjuda mer kommunikation 

även om kunden vill ha det.  

 

Kommunikationen från revisorn blir dock inte speciellt regelbunden enligt Gummessons 

(2002) teori, då revisorn ofta samlar på sig material och ringer när det finns tillräckligt 

mycket. Detta skulle innebära att ingen relation kan uppstå mellan revisor och kund om 

Håkansson och Snehotas (1995) åsikt stämmer. De menar att det krävs mer än några enstaka 

tillfällen när kunden och revisorn träffas för att en relation skall uppstå, vilket författarna vad 

gäller denna relation inte ställer sig bakom. Vissa revisorer ringer dessutom när de har tid som 

till exempel i bilen, vilket gör att denna kommunikation inte är speciellt regelbunden. Inte 

heller kundens kommunikation med revisorn vid eventuella frågor blir speciellt regelbunden 

på grund av att kunden ringer när det behövs och inte bara för att prata, eftersom revisorn 

debiterar för kommunikationen. Detta anser författarna försvårar ett relationsbyggande. 

Författarna anser att det blir svårare att uppnå en bra dialog mellan en revisor och dennes 

kund om kunden inte vill ringa revisorn på grund av debiteringen. 

 

Alla revisorer är likväl överens om att när revisorn och kunden väl interagerar är 

kommunikationen intensiv enligt Gummessons (2002) teori. Det skiljer sig dock i graden av 

intensitet. De små och medelstora ägarledda företagen som bara lämnar in sina papper för att 

revisorn skall kunna gå igenom dem kommer inte att ha en lika intensiv kommunikation som 

de kunder för vilka revisorn uppfattar sig själv som ett bollplank. Med vissa av kunderna har 
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en del av revisorerna ett socialt umgänge, vilket gör att de kan samtala om annat än sakfrågan 

och därmed anser författarna att intensiteten ökar i kommunikationen. Detta är den informella 

kommunikationen som Dwyer et al (1987) menar är viktig att ha parallellt med den formella 

kommunikationen. Revisorerna ansåg dock att det blir en dialog och en dubbelriktad 

kommunikation även med de kunder som revisorn endast träffar vid slutrevisionsmötet. 

 

Hur dubbelriktad kommunikationen är efter att revisionen är utförd kan också förklara 

intensiteten i relationen. Enligt Kotler et als (2005) kategorisering av affärsrelationer som bas, 

reaktiv, ansvarstagande, proaktiv och partnerskap anser författarna att de kunder som är stora 

företag befinner sig på den första nivån. Detta på grund av att revisorn säljer en produkt i 

form av revisionsberättelsen men ingen direkt återkoppling sker, då revisorn enligt lag inte får 

ge råd som är utanför revisionen. Resonemanget stärks av att en revisor sa att efter 

slutrevisionsmötet är det inte särskilt mycket kommunikation med dessa kunder förrän vid 

nästa revision. När det gäller de kunder som är små och medelstora ägarledda företag är 

relationen mer proaktiv, där diskussion och samtal förs mellan parterna. Detta med anledning 

av att revisorn ger tips på ytterligare tjänster som företaget skulle behöva. Sedan menade 

revisorerna att det är upp till kunden att avgöra om denne vill köpa tjänsten eller utföra den 

själv. Därtill finns det revisorer som poängterade att dessa tjänster inte skall erbjudas när 

revisionen är slutförd, utan att det skall ske under tiden. Författarna ser det dock ändå som att 

dessa relationer är proaktiva enligt Kotler et als (2005) teori, i och med att revisorn ger dessa 

råd men vid en annan tidpunkt.  

 

6.2.7 Adaption 

Gummesson (2002) och Goldsmith (1999) menar att båda parterna i en relation måste vara 

villiga att anpassa sig till varandra för att en långsiktig relation skall utvecklas. Detta stämmer 

till viss del även på relationen mellan revisor och kund. Författarna ser denna anpassning som 

tvådelad. Den ena delen består av revisionstjänsten och det andra avser anpassningen av det 

som finns kring tjänstens utförande.  

 

När det kommer till själva tjänsten och dess utförande finns det i princip inget som kunden 

kan påverka. Som tidigare nämnts kan kunden ha åsikter, men det är revisorn om har makten 

och som bestämmer hur saker och ting skall utföras för att revisionen skall bli korrekt. 
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Revisorn kan anpassa sig till kundens åsikter, men det krävs att kunden kan övertyga revisorn 

om att dennes sätt är korrekt. Om revisorn har en annan åsikt är det revisorns synsätt som ses 

som det korrekta. Kunden kan likväl göra på ett annat sätt, men med konsekvensen att denne 

att får en oren revisionsberättelse. Samtidigt kan det konstateras att flera revisorer kan gå 

utanför lagen för att det skall bli rätt, vilket kan ses som en anpassning enligt Gummessons 

(2002) teori till kundens önskemål. Exempel på detta skulle kunna vara att kunden inte vet hur 

denne skall bokföra och därför frågar revisorn om detta. Revisorn menade att de utför dessa 

uppgifter dagligen för att hjälpa kunden. På detta sätt anser författarna att revisorn anpassar 

sig efter det kunden behöver få gjort. 

  

När det kommer till anpassningen av det runt själva tjänsten, såsom kommunikationen, 

engagemanget från revisorn och tilläggstjänster, ser det annorlunda ut. I relationen sker det en 

anpassning som Gummesson (2002) och Goldsmith (1999) diskuterar, men denna anpassning 

är inte ömsesidig utan i detta fall är det revisorn som anpassar sig. Alla revisorer är helt eniga 

om att revisorn anpassar sig efter kundens önskemål om hur revisorn skall bete sig. Om 

kunden vill ha en kommunikation varje vecka anpassar sig revisorn efter det. Vill kunden ha 

fler tjänster eller att revisorn skall var ett bollplank, där kunden i princip kan ställa alla slags 

frågor, går det bra så länge kunden betalar för arbetet. På detta sätt uppnår även revisorerna 

kravet från Goldsmith (1999) om att revisorn i en relation måste behandla varje kund som 

unik. Samtidigt finns det vissa revisorer som författarna anser har lägre benägenhet att göra 

detta, då vissa revisorer har 350 uppdrag och därför inte har tid att kommunicera med kunden. 

 

Anpassningen kan enligt Goldsmith (1999) finnas på tre nivåer. På den första nivån, som är 

den mellanmänskliga, skall revisorn lära känna kunden via informella vägar. I de små 

städerna, och då framförallt i de små revisionsbyråerna, kan det vara lättare för revisorn och 

personerna som står bakom kundföretaget att lär känna varandra på informella vägar. 

Revisorerna menade att parterna ena dagen träffas på kontoret och den andra dagen på en fest. 

En revisor sa därtill att denne kunde få nya kunder under en promenad med hunden, vilket är 

en informell väg att lära känna personerna som står bakom företaget. På den operationella 

nivån skall revisorn lära känna kundens processer samt behov och därefter anpassa revisionen. 

Detta är något som revisorn gör i fulla drag. Som sagts ovan anpassar sig revisorn till det 

kunden vill ha, men revisorn anpassar sig även efter kundens behov genom att analysera 

väsentlighet samt risk i företaget och planera revisionen utifrån detta. När revisorerna sedan 
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kommer ut i företagen anpassar de sig ytterligare efter behovet beroende på vad de får fram i 

den inledande granskningen. På detta sätt är företagets behov av granskning avgörande för hur 

revisorerna skall arbeta för att komma fram till revisionsberättelsen. I de större företagen 

måste revisorerna ta reda på vilka de skall prata med för att kunna få fram den informationen 

de behöver för att kunna skriva revisionsberättelsen. Detta är enligt Goldsmith (1999) den 

organisatoriska nivån, vilket är den tredje nivån. Det kan dock tilläggas att det fanns revisorer 

som ansåg att de stora revisionsbyråerna aldrig nådde denna nivå, då de är för inriktade på 

siffrorna och inte ser organisationen som de skall revidera.  

 

Författarna anser därtill att det genom revisorns anpassning uppstår någon typ av asset 

specificity som Jones (1995) kallar det. Revisorn har anpassat sig i den grad att denne har 

investerat i något som inte kan användas i någon annan relation. Denna investering är den 

kunskap som revisorn får om kunden. Alla revisorer uttryckte att det är avgörande att lära 

känna kunden som företag och de personer som står bakom företaget. Denna kunskap som 

revisorn har är så pass viktig och avgörande för relationen att revisorerna ansåg att kunden av 

den anledningen inte byter revisor. Denna kunskap kan revisorerna inte använda i en annan 

relation, utan den är endast användbar i den specifika relationen. Denna adaption kan då även 

ses om en långtgående inlåsningseffekt, vilket Gummesson (2002) diskuterar. Det kan dock 

tilläggas att revisorn kan ha viss nytta av kunskapen vid revision av andra företaget i samma 

bransch. Författarna anser däremot, som tidigare nämnts, att denna anpassning inte har gått så 

långt att det blivit ett just-in-time systemen, vilket diskuterats av O´Neal (1989). Författarna 

anser därtill inte att kunden investerar i någon speciell resurs som skulle innebära att de har en 

asset specificity.  

 

6.2.8 Attraktion 

Relationen mellan revisorn och kunden präglas väldigt mycket av att det finns en 

dragningskraft mellan parterna. Detta stämmer väl in på Gummessons (2002) uttalande om att 

även relationer mellan företag präglas av attraktion. Vidare anser författarna att det finns olika 

åsikter om vad som attraherar kunder till revisorerna beroende på vem kunden är och hur 

denne vill bli bemött. Revisorerna ser sina egenskaper som positiva och nedvärderar 

konkurrenternas. De stora företagen ser det som positivt att vara stor och negativt med att vara 

liten, samtidigt som de små revisionsbyråerna gör tvärtom. Författarna ser dock en viss trend i 
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attraktionen. För framförallt de kunder som är stora företag är det enligt revisorerna de stora 

varumärkena som drar till sig kunderna. Detta eftersom de tror att dessa varumärken på bästa 

sätt kan hjälpa det egna varumärket att stå sig starkare, vilket även bidrar till att de bygger upp 

parasociala relationer enligt Gummessons (2002) terminologi. Denna attraktion kan 

kategoriseras in som en psykologisk faktor enligt Halinens (1997) terminologi och sociala 

faktorer enligt Grönroos (2008) terminologi. Denna attraktion av ett specifikt varumärke kan 

även ses som en emotionell faktor enligt Parment (2006a och 2006b) och Kotler et al (2005). 

Revisorerna poängterade dock att den viktigaste faktorn för att ett stort företag väljer en 

speciell revisor, är priset som lämnas via offerterna. Denna attraktion är det Halinens (1997) 

och Grönroos (2008) kallar för en ekonomisk rationell faktor, medan Parment (2006a och 

2006b) och Kotler et al (2005) klassificerar det som en rationell faktor.  

 

När det gäller de små och medelstora ägarledda företagen är det enligt revisorerna däremot 

inte företagets varumärke eller priset som är det viktigaste för kunden, utan det är revisorn 

samt dennes engagemang som attraherar kunden. Kunderna väljer revisorer som de har blivit 

rekommenderade. Sedan viker inte kunderna från revisorns sida om det inte händer något 

speciellt. I dessa fall är det de psykologiska faktorer, de sociala faktorerna och de emotionella 

faktorerna som avgör om kunden attraheras till en speciell revisor. En revisor menade till och 

med att det är dennes långsiktighet i relationen som gör att en kund väljer denne revisor. Med 

långsiktighet menas att revisorn håller kunden i handen när det blåser och ser kunden som en 

god vän. Detta anser dock inte författarna karakteriserar attraktionen i denna relation utan är 

en åsikt som är förhållandevis extrem, men det är fortfarande en uttalad åsikt som författarna 

anser berättar något om relationen. 

 

Att revisorn är serviceminded, ställer upp, kompetent, gör en revisionsberättelse med kvalitet 

och finns tillgänglig är faktorer som gör att en kund väljer en viss revisor framför en annan. 

Dessa kan ses som rationella egenskaper som attraherar både de stora samt de små och 

medelstora ägarledda företagen, genom att företagen får ut mer värde av revisionen. Något 

som revisorerna på de stora och de små revisionsbyråerna inte är överens om är om det är 

attraktivt att ha spetskompetensen inne i huset eller utanför huset. Författarna tolkar detta som 

att olika kunder vill ha olika egenskaper och att revisorerna ser sitt utgångsläge utifrån en 

positiv synvinkel. Att revisorerna fått denna syn från kunderna kan bero på att kunderna 

aldrig byter revisor, vilket gör att kunderna inte vet hur alternativet ser ut. Samtidigt menade 
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de små revisionsbyråerna att kunderna attraheras till dem framför de stora revisionsbyråerna 

för att det är lättare att komma i kontakt med dem. Denna åsikt är inte heller samstämmig 

mellan de stora och de små revisionsbyråerna, då de stora ansåg att kommunikationen är deras 

styrka. Författarna anser, likt Kleine et al (1993) och Alvessson (2000), att kunderna går till 

den revisorn de känner sig komfortabla med. Är de själva ett litet företag trivs de enligt vissa 

revisorer bättre hos en liten revisionsbyrå, eftersom de känner sig bekväma i en liten 

organisation.  

 

Revisorn är väldigt noggrann när en ny kund skall antas genom att kunden bland annat 

kontrolleras i näringslivsregister. Kunderna granskas väldigt noggrant för att det skall vara 

företag som är bra för revisionsbyrån. Revisorerna vill inte ha struliga kunder som inte 

kommer att vara lönsamma för dem, vilket ses som en ekonomisk och rationell faktor till valet 

av kund. En annan faktor som revisorerna tar i beaktande är att affärsidén skall vara 

genomförbar. Om den inte är det kommer kunden inte att kunna betala revisorn, vilket gör att 

de resurser som revisorn har lagt ned är meningslösa. Dessa rationellt ekonomiska faktorer 

som Halinens (1997), Grönroos (2008) och Parment (2006a; 2006b) talar om är enligt 

revisorerna avgörande för att revisorn skall vilja ha en relation med kunden. 

 

Samtidigt vill revisorerna bara ha kunder inom vissa speciella branscher. Det finns två orsaker 

till detta. Det ena är att revisorerna inte har kunskap om branschen, vilket är en teknisk faktor 

enligt Grönroos (2008). Att revisorerna inte vill förknippas med vissa branscher resulterar 

också i att de inte väljer vissa kunder. Detta medför att det kan vara sociala, psykologiska och 

emotionella faktorer som avgör vilka typer av kunder de vill ha. Andra sociala och 

psykologiska faktorer, såsom magkänslan och personkemin, mellan parterna är därtill extremt 

viktigt enligt revisorerna. Både revisorn och kunden attraheras enligt respondenterna därför av 

en part som har speciella egenskaper, vilket Gummesson (2002) menar är normalt även i en 

relation mellan företag. De vill ha en part som har vissa kvaliteter som till exempel ”sexig” 

och ”cool”, men som i detta fall snarare skulle vara att parterna får en bra ”feeling” för 

varandra och att revisorn har kompetens om branschen.  
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6.2.9 Närhet och distans 

Precis som Gummesson (2002), Blomqvist et al (1999) och O´Neal (1989) anser författarna 

att relationen mellan revisorn och kunden kan befinna sig på olika avstånd. Gummesson 

(2002) menar att denna närhet beror på om det är den fysiska, den mentala eller den 

emotionella närheten som diskuteras. Vad gäller den fysiska nivån vill revisorerna ha alla sina 

kunder inom Linköpingsområdet. Detta är deras normala upptagningsområde, men det finns 

andra anledningar som till exempel att kunden vill ha en speciell revisor som gör att revisorn 

har kunder på andra ställen i Sverige och ibland i världen. Denna fysiska och geografiska 

närhet är positiv för relationen enligt Normann (2000b), då parterna lättare kan bygga upp 

nätverk och få skalfördelar. Revisorerna eller kunden behöver därmed inte åka lika långt, 

samtidigt som revisorn vet vilka andra parter i deras nätverk som kan användas för att hjälpa 

kunden.  

 

Ser författarna till fysisk närvaro i form av personliga möten är dessa inte särskilt många 

enligt revisorerna, då mail och telefon är vanliga som kommunikationsmedel. Detta innebär 

att den direkta närvaron mellan parterna har minskat till fördel för internet och maskiner, som 

Gummesson (2002) menar har blivit allt vanligare. Det kan dock sägas att de stora 

revisionsbyråerna redan från början ofta har planerat in några personliga möten. Författarna 

anser att detta gör att närheten till kunden inte blir lika stark, som den hade varit om parterna 

träffats oftare. Samtidigt är det kunden som bestämmer hur nära de vill vara revisorn när det 

gäller den fysiska närheten. Om kunden vill ha fler personliga möten får den oftast det, med 

konsekvensen att revisionen blir dyrare. Samtidigt finns det relationer som i princip inte har 

någon fysisk närhet i form av personliga möten över huvudtaget, då de bara träffas vid 

slutrevisionsmötet.  

 

Vad gäller den mentala närheten anser författarna att det kan ifrågasättas om parterna har 

denna typ av närhet. Kunderna, och då speciellt de som är små och medelstora ägarledda 

företag, har enligt revisorerna inte samma typ av värderingar som revisorn och ser inte på 

revisionen på samma sätt som revisorn. Detta gör att kunden och revisorn inte har en mental 

närhet när det kommer till deras synsätt och därigenom kommer lätt meningsskiljaktigheter att 

uppstå, med anledning av att kunden anser att denne inte fått tillräckligt hög kvalitet. Enligt 

revisorerna tror oftast kunderna som är små och medelstora ägarledda företag att revisorn 
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skall göra mer för kunden än vad denne gör. Precis som Jobber och Fahy (2003) anser 

författarna att det är viktigt att göra kunden tillfredställd och att uppnå den mentala närheten 

för att bygga upp en relation. I denna relation anser författarna att kundtillfredsställelsen kan 

vara svår att uppnå, eftersom det finns ett förväntningsgap mellan parterna som Donaldsson 

och O´Toole (2002) samt Grönroos (2008) diskuterar. 

 

Samtidigt anser författarna att en brist i den mentala närheten kan resultera i en förbättring av 

den emotionella och den mentala närheten. Detta genom att kunden kontaktar revisorn för att 

ställa frågor och då får förklarat för sig vad revisorns arbetsuppgift är. Därigenom lär parterna 

dessutom känna varandra. Det kan dock vara tvärtom att kunden tror att revisorn inte kommer 

att vilja svara på frågan och därav inte tar kontakt, vilket försvårar att kunden och revisorn 

skall kunna närma sig varandra på det mental och emotionella planet. 

 

Likväl menar författarna att det finns en väldigt god emotionell närhet i vissa relationer 

mellan revisor och kund. Speciellt i de relationer där revisorn uppfattar sig som ett bollplank 

och där revisorerna anser att kunden skall se revisorn som sin bästa vän. Författarna anser att 

de små revisionsbyråerna har lättare att uppnå denna närhet, då de oftast är själva som 

kontaktperson mot kunden samt att de får utföra fler tjänster åt kunden. För att detta skall 

uppstå måste dock revisorn ha den inställningen att denne vill ha en närmare relation, vilket 

inte alla revisorer ansåg men likväl majoriteten. På detta sätt kan revisorn och personen eller 

personerna som står bakom kundföretaget lära känna varandra och få en god personlig 

kontakt. De kan då prata om allt som till exempel hockey, fotboll, vädret, bilen, hunden och 

barnen. Resultatet blir att de får ett socialt utbyte som Håkansson och Snehota (1995) anser är 

en grundsten i en relation, vilket kan bidra med att parterna går utanför sina formella roller.  

  

Det finns dock de relationer som varken har den emotionella eller mentala närheten. Dessa 

relationer är framförallt de där kunden inte vill interagera med revisorn, utan därför bara 

träffar denne på slutrevisionsmötet. I dessa fall kan revisionstjänsten nästan ses som en 

distanstjänst, som Echeverri och Edvardsson (2002) pratar om, där kunden skickar papper till 

revisorn och sedan träffar denne för att skriva på och därefter ses de inte förrän om ett år. I de 

fall där kunden kommer via en redovisningsbyrå kommer parterna väldigt långt ifrån varandra 

och informationen går genom en mellanhand som Gummesson (2002) diskuterar. Samtidigt 

anser författarna att den mentala och emotionella närheten är svårare att uppnå, då det finns 
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lagar och regler som styr närheten mellan revisor och kund. Detta gör att parterna kan komma 

nära varandra, men hur nära är en omtvistad fråga som inte ens revisorerna är eniga om. 

Revisorerna har olika uppfattningar angående vad de får göra som revisorer. Flera av 

revisorerna menade även att den lagliga gränsen är snävare än vad revisorerna egentligen gör i 

sin yrkesmässiga utövning.  

 

6.2.10 Formalisering och öppenhet 

Relationen mellan revisor och kund är i mångt och mycket formaliserad enligt Gummessons 

(2002) teori. Det är dock främst den rena revisionen som är formaliserad, medan relationen i 

övrigt inte är speciellt formaliserad. Att den rena revisionen anses vara formaliserad beror på 

att det finns många lagar och regler som revisorerna måste ta hänsyn till vid utförandet av 

tjänsten. Dessa lagar och regler är enligt revisorerna framförallt oberoendereglerna och 

jävsreglerna. Lagarnas betydelse i relationen kan illustreras med uttalanden från revisorer som 

lyder: ”en nagel i ögat”(Revisor B) och ”ett ok”(Revisor E). Trots att revisionstjänsten är 

tämligen styrd av lagar och regler, upplevde dock revisorerna att det finns visst 

handlingsutrymme för hur revisionen skall genomföras.  

 

Med anledning av att revisorerna i hög utsträckning styrs av lagar och regler anser författarna 

att relationen mellan revisor och kund kan tolkas som en lagbaserad relation enligt 

Gummesson (2002). Samtidigt finns det källor till krav som parterna kan ställa på varandra 

vilket stämmer in på Dwyer et als (1987) betraktelsesätt av relationer. Med tanke på att 

revisorn har lagar att följa i sin yrkesutövning innebär det att revisorn kan bli bestraffad om 

denne inte uppträder laglydigt. Detta menar författarna kan ge stora konsekvenser, vilket kan 

göra att formaliseringen blir ytterligare påtaglig för revisorn. Författarna menar således att 

relationen mellan revisor och kund har en tämligen hög grad av formalisering, vilket 

följaktligen skulle gå emot Håkansson och Shehotas (1995) åsikt om att affärsrelationer ofta 

har en låg grad av formalisering. 

 

Samtidigt som relationen anses vara formaliserad karaktäriseras relationen också av öppenhet 

enligt Gummessons (2002) teori. För att revisorn skall kunna genomföra sitt uppdrag krävs att 

kunden berättar mycket om verksamheten och är öppen med all den information som revisorn 

kan behöva. Hur öppna kunderna är beror på hur de ser revisorns roll. De kunder för vilka 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

112 

revisorn ser sig som ett bollplank är väldigt öppna. Det händer att dessa kunder pratar med sin 

revisor oavsett om det handlar om skilsmässa eller svarta pengar. Samtidigt finns det kunder 

som inte vill interagera med revisorn och därför är slutna. Detta var också något som 

revisorerna ansåg är en makt som kunden har. Om kunden inte berättar eller ljuger om saker 

som revisorn inte kan få reda på i granskningen kan det innebära att revisorn drar en felaktig 

slutsats. Revisorerna menade därför att denna öppenhet är viktig för revisionens 

genomförande. 

 

Vid revision åt små och medelstora ägarledda företag ger revisorn råd till kunden löpande 

under arbetet och revisorn försöker därmed vara proaktiv i sitt arbete. Allteftersom revisorn 

upptäcker mindre fel eller tvivelaktigheter tar således revisorn kontakt med kunden och 

försöker få denne att rätta till dessa. En revisor sa till och med att det är ett misslyckande om 

råd behöver ges i samband med slutrevisionsmötet. Med detta som bakgrund anser författarna 

att revisorn enligt Gummessons (2002) terminologi är öppen gentemot kunden när det gäller 

uppdrag åt små och medelstora ägarledda företag. Kunder som är små och medelstora 

ägarledda företag och för vilka revisorn ser sig som ett bollplank är det enligt författarna en 

nödvändighet att revisorn är öppen. Detta för att kunden skall få det som denne önskar få ut 

av tjänsten. För kunder som är större företag har revisorn inte möjlighet att ge ytterligare råd 

och därmed anser författarna att revisorn inte behöver vara lika öppna gentemot dessa kunder. 

 

Enligt O´Neal (1989) följer öppenheten mellan parterna av att de har en nära relation. 

Författarna anser att den öppenhet som finns mellan kund och revisor, framförallt vad gäller 

företag som för vilka revisor uppfattar sig som ett bollplank, skulle tyda på att parterna har en 

nära relation. Författarna anser att revisorn och kunden står varandra nära i dessa relationer, 

vilket medför att författarna ser resonemanget som högst trovärdigt. Vidare anser författarna, 

liksom O’Neal (1989), att denna närhet gör att kunden och revisorn undviker vissa 

missförstånd. Trots denna öppenhet finner författarna att missförstånd, som är tämligen 

anmärkningsvärda, ändå uppstår. Dessa missförstånd utgörs, som tidigare nämnts, ofta av att 

kunden inte vet vad som ingår i revisorns uppgift.  

 

Denna öppenhet visar på att relationen mellan revisor och kund även har informella inslag. 

Gummesson (2002) menar att det är nödvändigt att ha en informell relation som ett 

komplement till den formella relationen. I relationen mellan revisor och kund är det faktum 
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att kunden och revisorn inte kan bli för informella ett problem. Detta innebär att O´Neals 

(1989) teori om att parterna, med en informell relation, kan öppna sig och prata fritt om allt 

inte stämmer helt på relationen mellan revisor och kund. Trots detta har det visat sig att vissa 

kunder mycket väl kan tänka sig att prata om mycket som till exempel skilsmässor och svarta 

pengar. Författarna menar att hotet mot revisionen utgörs av att revisorn och kunden kommer 

att lära känna varandra väldigt bra och att relationen blir mer informell än formell. Författarna 

anser att detta hot mycket väl finns i relationen. 

 

6.2.11 Rutinisering 

Att utföra en revision är till viss del tämligen rutiniserat. Revisorn vet vad som krävs och 

förväntas av denne. När revisorn väl vet vad som skall granskas blir tillvägagångssättet för att 

kunna göra en revisionsberättelse relativt strömlinjeformat. Som nämnts ovan måste dock en 

anpassning göras och denna del är inte lika rutiniserad. Revisorerna har en föreställning om 

vad som skall göras, men denna uppfattning kan behöva omarbetas beroende på vilka problem 

och väsentliga risker som finns i verksamheten som skall revideras. Som diskuterats och som 

kommer att diskuteras ytterligare, görs mycket anpassning även i andra avseenden inom 

relationen. Författarna anser därmed att relationen i stor utsträckning kan betraktas som en 

skräddarsydd lösning, vilket är vanligt inom relationer som uppstår på marknaden för 

business-to-business enligt Lam et al (2004). 

 

Hur revisorn kommunicerar med sin kund är något som i hög utsträckning anpassas beroende 

på vad kunden har för önskemål. Kommunikationen mellan revisor och kund består dock som 

sagts tidigare till stor del av mail och telefonsamtal, vilket innebär att den personliga 

kontakten har minskat i betydelse. Relationen mellan revisor och kund skulle således kunna 

falla in som Gummessons (2002) elektroniska relation. Genom att kommunikationen till stor 

del sker elektronsikt innebär det att småpratet mellan parterna försvinner. Detta eftersom det 

är enklare att enbart gå rakt på sak när information skall utbytas via mail.  

 

Revisionen har dock inte nått och kommer enligt författarna inte att nå ett stadium där det kan 

bli en maskin-till-maskinrelatin som Gummesson (2002) diskuterar, då revision enligt 

revisorerna handlar mycket om att veta vem personen eller personerna bakom räkenskaperna 

är. Författarna och de flesta av revisorerna anser att det inte går att dra slutsatser från 
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dokument, utan revisorn måste förstå hur personen bakom dokumenten tänker för att göra en 

bra revision. Detta gör att författarna ifrågasätter e-postens ökade användning, då parterna inte 

får samma kontakt som vid ett personligt möte. 

 

Trots att revisorerna använder sig av mail och telefon vid kommunikationen med kunderna 

betyder det inte att den personliga kommunikationen saknas. Åtskilliga revisorer underströk 

vikten av personlig kommunikation och att relationen därmed inte kan bli allt för rutiniserad. 

Det personliga mötet används vanligtvis när en ny kund skall upptas samt när revisionen är 

genomförd och revisionsberättelsen skall skrivas under. Vid revision i företag kan det handla 

lika mycket om att lita på siffror som att lita på personen eller personerna som står bakom 

verksamheten. Det är därför viktigt att revisorn har en god kännedom om den eller de 

personer som figurerar inom det reviderade företaget. Detta anser författarna vittnar om att 

den interaktiva funktionen, som Grönroos (1998) talar om, är viktig i relationen mellan 

revisor och kund.  

 

Grönroos (1998) anser dessutom att en god kännedom kan leda till att det uppstår en trygghet 

mellan parterna. Huruvida det uppstår en trygghet mellan revisorn och kunden ställer sig 

författarna frågande till. Författarna anser att revisorn kan känna en trygghet genom att en god 

kännedom om kunden gör det lättare för revisorn att få information som kan vara viktig vid 

genomförandet av revisionen. En av revisorerna påvisade detta genom följande 

uttalande: ”…den bästa revisionen har jag vid fikabordet.”(Revisor G) Samtidigt anser 

författarna att en god kännedom inte på samma sätt ger kunden en trygghet. Kunden kan 

fortfarande inte känna sig trygg med utfallet av tjänsten, det vill säga om revisorn kommer att 

skriva en ren revisionsberättelse eller inte. Kunden kan genom en god kännedom trots detta 

känna en viss trygghet i att revisorn kommer att göra ett korrekt jobb samt att denne kommer 

att ge rätt råd.  

 

Revisorerna tillade därtill att det vid revision i större företag krävs mer kommunikation i form 

av personliga möten. Detta med anledning av att det är betydligt mer som revisorn måste 

undersöka och kontrollera för att kunna ge ett korrekt uttalande. Med tanke på att 

kommunikationen mellan revisor och kund i princip alltid innefattar personliga möten medför 

det att småpratet mellan parterna inte försvinner helt och hållet. Detta trots att dagens 

kommunikation enligt Gummesson (2002) kan leda till att småpratet försvinner mer och mer. 
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Vad gäller uppdrag där revisor uppfattar sig som ett bollplank åt kunden blir det också en hel 

del personlig kontakt, i form av möten och telefonsamtal. Detta gör att småpratet även 

upprätthålls i dessa typer av uppdrag.  

 

6.2.12 Innehåll 

Enligt Gummesson (2002) är det andra parter än revisorn och kunden som måste tas i 

beaktande vid beskrivandet av relationens karaktär. I denna relation finns det enligt 

Gummessons (2002) terminologi därmed ett nätverk kring revisorn. Detta skulle enligt Egan 

(2001) innebära att revisorn har relationer åt alla håll i distributionskedjan. De stora 

revisionsbyråerna som har all nödvändig kunskap inom företaget kan behöva dra nytta av 

kontor på andra orter för att komma åt rätt kunskap. De små revisionsbyråerna har däremot 

inte denna möjlighet, utan för dessa gäller det istället att samarbeta med andra utomstående 

parter, såsom skattejurister eller advokater, om kunden är i behov av en viss spetskompetens. 

Detta bildar det Gummesson (2002) kallar för ett nätverk eller det Normann och Raminez 

(1994) kallar för värdestjärnan, där kunden är en del. Revisorerna samarbetar dessutom med 

konkurrenter för att få mer kunskap. Detta inträffar om revisionsbyrån av någon anledning 

inte kan eller får erbjuda allt kunden efterfrågar. Normann och Raminez (1994) menar 

dessutom att revisorerna för att kunna erbjuda kunden maximalt värde i relationen måste 

samarbeta med andra näringsidkare på marknaden, vilket följaktligen är något som 

revisorerna gör. 

 

 Revisorerna som arbetar på samma revisionsbyrå samarbetar också för att få rätt kunskap. I 

de större uppdragen är det flera revisorer som är inblandade. För att uppdraget skall 

genomföras på bästa tänkbara sätt krävs det att teamen med revisorer plockas ihop med 

omsorg. Detta medför att revisorerna arbetar i olika konstellationer beroende på vad som 

passar för just det aktuella uppdraget. Författarna kan konstatera att revisorernas nätverk är en 

viktig del i relationen mellan revisorn och kunden. För de små revisionsbyråerna är detta 

särskilt betydelsefullt, eftersom de inte har samma möjlighet att själva bidra med all 

spetskompetens. Detta innebär således att dessa revisionsbyråer, som Gummesson (2002) 

pratar om, blir större utan att växa. Nätverken som finns i relationen mellan revisor och kund 

innehåller många olika parter, vilket skulle tyda på att nätverken är öppna enligt Castells 

(2001). Samtidigt väljs parterna med omsorg, vilket därav vittnar om att nätverken är stängda 
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och svårgenomträngliga. Författarna anser därmed att Castells resonemang stämmer väl in på 

nätverken som uppstår i relationen mellan revisor och kund. 

 

I kontrast till det som sades ovan ser författarna nätverket i de mindre revisionsbyråerna som 

en styrka i relationen, då kunden genom dessa samarbeten kan få ut mer. Precis som Egan 

(2001) anser författarna att individerna och företagen genom dessa nätverk drar fördel av 

samarbetet. Författarna vill dock inte påstå att de stora byråerna inte har detta nätverk, men de 

har den mesta kompetensen inom bolaget och därav är det där samarbetet sker. Hägg och 

Johansson (1982) samt Håkansson och Johansson (2001) anser att företagets konkurrenskraft 

till stor del byggs upp och utvecklas med resurser som finns utanför företaget. Författarna 

håller bara delvis med om detta. Vad gäller de mindre revisionsbyråerna anser författarna att 

nätverket utanför revisionsbyrån definitivt är en avgörande faktorer för konkurrenskraften 

samt att det i mångt och mycket kan avgöra den upplevda kvaliteten av tjänsten. Författarna 

anser dock att de större företagen kan få samma konkurrenskraft genom att bygga upp ett 

nätverk inom företaget istället. Författarna går därför även emot Thorellis (1986) tankar om 

att en långsiktig relation måste innehålla ett nätverk med två eller fler involverade parter.  

 

6.2.13 Personliga och sociala egenskaper 

Enligt Gummesson (2002) är de sociala nätverken ytterst viktiga och dessa måste således 

skapas och underhållas. Åtskilliga revisorer har vittnat om att kunden följer med trots att 

revisorn byter arbetsgivare. Detta tyder på att det sociala nätverket är viktigt i relationen. 

Enligt Gummesson (2002) kan nätverkstillhörighet gå hand i hand med befattningen, men så 

verkar det inte vara i denna relation. Kunderna följer med revisorn oavsett var denne jobbar. 

För de kunder som är små och medelstora ägarledda bolagen och för vilka revisorn ser sig 

som ett bollplank är revisorn en viktig del i deras nätverk, vilket kan illustreras med följande 

citat: ”Det är ju så att som småföretagare så måste man, förutom sin familj ha två väldigt 

goda vänner och det är doktorn och revisorn.”(Revisor E) Författarna anser att revisorn inte 

på samma sätt är en del av nätverket hos de kunder som är större företag. Detta anser 

författarna beror på att revisorn endast utför revisionen och inte har möjlighet att vara ett 

bollplank. Samtidigt finns det ofta tillräckligt mycket kunskap i de större företagen och 

därigenom behöver de inte ha revisorn i nätverket. 
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Författarna anser likt Dwyer et al (1987) att relationen mellan revisor och kund till stor del 

påverkas av den personlighet som revisorn samt personerna som figurerar inom kundföretaget 

har. Revisorerna vittnar om att personligheten kan avgöra hur relationen ser ut med avseende 

på exempelvis kommunikation och samarbete. Enligt Håkansson och Snehota (1995) kan 

personliga egenskaper skapa problem i en relation. Författarna anser dock att revisorerna i 

mångt och mycket försöker undvika dessa problem. På en större revisionsbyrå, med flera 

revisorer, försöker revisionsbyrån välja ut en revisor som passar till den eller de personer som 

revisorn skall ha kontakt med på kundföretaget. Den enskilde revisorn försöker också att 

avgöra om dennes personlighet kommer att gå ihop med personernas personlighet. Ibland 

avslutas till och med uppdrag om relationen inte funkar på det personliga planet. Detta anser 

författarna tyder på att relationen mellan revisor och kund faller in under den sociala relation 

som beskrivits av Gummesson (2002).  

 

Det framkom under intervjuerna att revisorerna försöker vara smidiga och forma sig efter den 

personlighet som personerna på kundföretaget har. Författarna menar därmed att Håkansson 

och Snehotas (1995) resonemang stämmer in på denna relation, i och med att revisorn 

försöker läsa av identiteten och att relationen därefter anpassa och formas. Detta kan även ses 

som en social innovation enligt Norrmann (2000b), då parterna inträder i lämpliga roller för 

att få en så bra relation som möjligt. Likt Håkansson och Snehota (1995) anser författarna att 

revisorns personlighet genom dennes bemötande och anpassning kan vara avgörande för hur 

kunden kommer att uppfatta kvaliteten. Samtidigt anser författarna att kvaliteten av tjänsten 

inte är helt enkel att avgöra för denna typ av relation. Detta eftersom det inte enbart är kunden 

som skall bedöma kvaliteten av tjänsten, utan att det oftast är andra intressenter såsom 

kreditgivare och ägare som skall bedöma kvaliteten. 

 

Enligt Håkansson och Snehota (1995) är det sociala utbytet viktigt och genom en fysisk 

kontakt kan parterna gå utanför sina formella uppgifter. Flera av revisorerna ansåg att det är 

viktigt att ha en social samverkan. Revisorn och personerna som figurerar inom kundföretaget 

kan prata om annat förutom sakfrågan, vilket enligt författarna tyder på att de har ett socialt 

utbyte. Om parterna skulle bli för personliga i sin relation anser författarna att det kan 

innebära ett hot mot oberoendet. Genom att revisorn och personerna inom kundföretaget blir 

för personliga finns det därmed en risk för att parterna kliver utanför sina formella roller, 

vilket i sin tur kan leda till att revisorn får svårare att vara professionell i sitt yrkesutövande. 
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Revisorerna ansåg att de kan vara professionella trots att de har ett socialt utbyte. De menade 

att det handlar om att parterna förstår vad deras roller är. Författarna är inte säkra på att denna 

gräns är lika lätt att dra, som revisorerna menar att den är. Inte ens revisorerna har samma 

åsikt var denna gräns går, vilket tyder på att det inte är lika enkelt som de påstod. En mer 

utförlig diskussion kommer att föras här nedan.  

 

Samtidigt kan relationen mellan parterna enligt Gummesson (2002) vara direkt eller genom en 

mellanhand. Vissa av revisorerna får sina uppdrag genom en redovisningsbyrå, vilket kan 

medföra att det är någon på redovisningsbyrån som helt och hållet sköter kontakten med 

kunden. Detta innebär att en mäklare används inom dessa relationer. Kunden och revisorn 

kommer i dessa fall inte att kunna få någon kontakt. Om kunden kommer den vägen är det 

enligt en revisor redan för sent att lära känna kunden. De flesta uppdrag som revisorerna har 

går dock inte via någon mellanhand, utan är att betrakta som en direkt relation mellan kund 

och revisor. Revisorerna uppgav att det är en nödvändighet att lära känna kunden för att 

kunna utföra en bra revision. Om revisorn endast får ett uppdrag via en redovisningsbyrå och 

därmed inte lär känna kunden kan det medföra att revisionen inte blir lika bra. 

 

6.2.14 Lojalitet 

Författarna håller med Reichheld (2003) om att lojalitet är ett svårt begrepp att definiera. Han 

har definierat lojalitet som viljan att göra en uppoffring och Oliver (1999) har definierat det 

som en total hängivenhet och djup förbindelse till produkt, varumärke eller organisation. Ses 

det till Reichhelds definition anser författarna att detta finns i relationen, i alla fall hos vissa 

revisorer. De revisorer som går utanför lagen anser författarna gör en uppoffring för kunden, 

då de utsätter sig för en risk. Om författarna istället ser lojalitet ur Olivers (1999) definition 

anser de att total hängivenhet och djup förbindelse är starka ord som inte passar in på 

relationen mellan revisorn och kunden. Författarna anser att det skulle vara för långt att gå 

och där med passar inte dessa egenskaper inte in i relationen.  

 

Likt Lam et al (2004) anser författarna att denna lojalitet kan vara en källa till konkurrenskraft. 

Genom att kunderna blir lojala binder revisorerna till sig dem och därigenom kan kunderna 

stannar kvar hos sin revisor under en längre tid. Noordhoff et al (2004) anser dock att 

lojaliteten kan vara antingen attitydmässig eller beteendemässig. Enligt Fonell (1992) är det 
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faktum att kunden rekommenderar revisorn för någon annan ett starkt bevis för att kunden är 

lojal. Detta menar författarna talar för att det finns en attitydmässig lojalitet mellan revisorn 

och kunden. Med tanke på denna attitydmässiga lojalitet anser författarna att revisorerna har 

lyckats bygga upp ett förtroende. Att kunden rekommenderar sin revisor till andra vittnar om 

att kunderna har ett referensvärde för revisorn, vilket Storbacka och Lehtinen (2000) talar om. 

Detta referensvärde kan vara till stor nytta för revisorn om denne vill skaffa sig nya kunder 

 

Vid revision av små och medelstora ägarledda företag blir revisorn väldigt insatt i både 

företagets ekonomi och ägarens privata ekonomi, vilket medför att revisorn har en stor 

förståelse för hur allt hänger ihop. Om kunden skulle byta revisor skulle det innebär att det 

kommer en ny person som måste bli insatt i företaget innan relationen kan fungera på ett 

liknande sätt. Detta gör det svårt för kunden att byta revisor, vilket är att betrakta som en 

beteendemässig lojalitet enligt Noordhof et al (2004). Vissa kunder har revisorn inte någon 

speciell kontakt med, utan de skickar i princip bara en pärm med papper och vill ha tillbaka en 

påskriven revisionsberättelse. En av anledningarna till att dessa kunder ändå stannar kvar kan 

vara att de inte orkar byta, vilket således innebär att de kan vara beteendemässigt lojala. 

Carlells (1999) resonemang om att en lojalitet inte behöver innebära att de har en relation kan 

därför stämma. Samtidigt kan denna lojalitet, om den ses ur Egans (2001) synvinkel, innebära 

att det finns en relation och på gränsen till en emotionell sådan. Författarna vill dock 

framhäva att det kan vara på det viset att kunderna vill ha denna typ av relation med revisorn, 

vilket skulle tyda på att kunderna är nöjda. Detta kan i sådana fall innebära att de är 

attitydmässigt lojala. 

 

När stora företag anlitar en revisor görs detta ofta genom ett offertförfarande. Dessa företag 

kan välja den revisionsbyrå som kan erbjuda det lägsta priset för tjänsten, vilket är att se som 

en beteendemässig lojalitet. Samtidigt är de stora företagen enligt revisorerna måna om att 

välja någon av de större revisionsbyråerna. Detta skulle således kunna tyda på en 

attitydmässig lojalitet. Om priset är en viktig faktor vid val av revisor kan det innebära att det 

finns ekonomiska bindningar, som Liljander och Strandvik (1995) talar om. Samtidigt väljs en 

revisor på en mandattid på fyra år. Detta kan göra det svårt för företaget att avbryta relationen, 

vilket istället är att se som tidsmässiga bindningar. Kunden skulle därmed enligt Söderlund 

(2001) tankegångar vara tvungen till att ha revisorn som leverantör. På grund av dessa 

bindningar uppstår det en beteendemässig lojalitet enligt Noorhoff et al (2004). 
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Som tidigare nämnts blir revisorerna, allteftersom ett uppdrag fortlöper, bättre insatta i 

företagets verksamhet. Genom att ha utfört revision åt ett företag under en längre tid skapas 

därigenom kunskapsmässiga bindningar, då revisorn kan företaget och vet hur det fungerar. 

Den sociala aspekten är vikig i relationen mellan kund och revisor. En relation kan 

upprätthållas med anledning av att revisorn och kunden fått en bra kontakt med varandra. 

Detta anser författarna tyder på att det finns sociala bindningar i relationen mellan revisor och 

kund och där med även en beteendemässig lojalitet. 

 

6.3 Oberoendet  

6.3.1 Definition och tolkning 

I detta kapitel används den översta delen av studiens analysmodell för att beskriva hur 

oberoendet ser ut mellan parterna. Det finns olika definitioner av begreppet oberoende. Enligt 

Revisorslagen innebär ett oberoende yrkesutövande att revisorn skall vara opartisk, 

självständig och objektiv. Enligt Suddaby et al (2009) är det lagar och normer som definierar 

oberoendet snarare än de krav som kunden ställer. Trots att revisorerna uppgav att de är noga 

med att följa de lagar och regler som finns anser författarna att det inte är helt sant. Det 

framkom under intervjuerna att revisorerna anser att det inte finns någon given tolkning för 

vad som egentligen avses med ett oberoende yrkesutövande samt att det händer att de går 

utanför lagarna. I och med att oberoendelagarna bryts innebär det att revisorerna inte är helt 

oberoende, vilket Diamant (2004) och Broberg et al (1998) menar är en central förutsättning 

och ett krav. Vidare menar författarna att det därmed inte är lagarna som är avgörande för det 

oberoende yrkesutövandet. Detta går därför emot Suddaby et al (2009) teori om att det är 

lagen som definierar oberoendet. Däremot verkar deras slutsats att det inte är kunden som 

avgör oberoendet stämma, då de kunder där revisorn ser sig som ett bollplank ofta vill att 

revisorn skall göra mer än vad denne får. Författarna menar att det istället är revisorn som går 

på sin magkänsla angående vad som är att betrakta som ett oberoende yrkesutövande. Att 

revisorerna uppfattar att kunderna ser dem som ett bollplank skulle enligt Svanstöm (2004) 

kunna skada oberoendet.  

 

Den allvarligaste svagheten hos en revisor är enligt Cassel (1996) att inte framstå som 

oberoende. Vad gäller det synliga oberoendet menar Moberg (2003) att det handlar om att se 
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till att utomstående inte ifrågasätter revisorns oberoende. De tillfrågade revisorerna uppgav att 

det är svårt att visa sitt oberoende för utomstående. Samtidigt ansåg respondenterna att de inte 

behöver kunna visa det för utomstående, eftersom de upplever att allmänheten har ett 

förtroende för att revisorskåren är oberoende i sitt yrkesutövande. Med tanke på att 

revisorerna anser att allmänheten litar på att oberoendet följs anser författarna att det finns en 

risk att revisorerna inte säkerställer det synliga oberoendet. Detta skulle kunna medföra att 

förtroendet för revisorskåren hotas. Författarna anser dock att revisorerna inte kan sända ut 

vilka signaler som helst till allmänheten, eftersom förtroendet för att revisorskåren uppträder 

professionellt därigenom förr eller senare riskerar att minska. Enligt Sikka (2009b) är 

revisorns oberoende yrkesutövande inte lika fast förankrat. Detta menar författarna skulle 

medföra att revisorerna kan få ytterligare problem om de inte säkerställer det synliga 

oberoendet. För att kunna vara oberoende tar revisorerna avstånd från sina kunder på det 

privata planet, medan det däremot inte verkar som om revisorerna finner någon anledning till 

att inte stå nära sin kund i den professionella rollen. Detta skulle enligt FAR (2009) innebära 

att revisorerna arbetar för att utomstående skall uppfatta revisorn som oberoende, vilket 

således betyder att revisorerna arbetar för att upprätthålla det synliga oberoendet även om de 

själva inte är medvetna om detta.  

 

Ett oberoende yrkesutövande innefattar att revisorn inte skall vara delaktig i upprättandet av 

det material som denne sedan skall revidera. Att revisorn skriver en bokföringsorder är 

således inte tillåtet, men som sagts tidigare förekommer det att revisorerna gör detta. Vidare 

kan revisorerna sitta med på styrelsemöten utan att vara noterade eller räkna ut 

periodiseringsfonderna om kunden vill det. Även om revisorerna går utanför lagen anser dock 

respondenterna att de är oberoende i sitt yrkesutövande. En revisor uttryckte att det är 

viktigare att det blir rätt än att alla regler följs till punkt och prickar. Författarna kan därmed 

konstatera att det händer att revisorer bryter mot reglerna. Likaså detta torde dock främst 

uppkomma i de uppdrag där revisorn uppfattar sig som ett bollplank åt kunden, eftersom det 

är i dessa företag som tillräcklig kunskap om redovisning kan saknas. På grund av att 

revisorerna medvetet går utanför lagen stämmer inte Page och Spiras (2005) resonemang om 

att ett bristande oberoende skulle vara oavsiktlig.  

 

Att revisorerna i vissa fall bryter mot lagarna kan tyda på att de håller med Wyatt (2004) 

resonemang om att det är kunskapen och inte oberoendet som är det centrala i 
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yrkesutövningen. Enligt Page och Spira (2005) ignorerar många revisorer det faktiska 

oberoendet. I och med att revisorerna är villiga att bryta mot lagen skulle detta resonemang 

kunna vara förankrat i praktiken. Samtidigt har flertalet av revisorerna framhållit hur viktigt 

det trots allt är med ett oberoendet yrkesutövande. Därav anser författarna att revisorerna inte 

helt och hållet ignorerar det faktiska oberoendet. Enligt FAR (2009) innebär det faktiska 

oberoendet att revisorn kan dra slutsatser utan att påverkas. Att revisorerna bryter mot lagen 

behöver enligt denna definition således inte betyda att revisorn inte kan upprätthålla det 

faktiska oberoendet. Trots det faktum att revisorerna inte är oberoende enligt lagen anser 

författarna att det ändå kan vara möjligt för revisorerna att vara tillräckligt oberoende i sin 

yrkesutövning för att det inte skall uppstå några problem. Författarna går därmed emot 

Broberg et al (1998) tankar om att ett brytande av oberoendet innebär att revisionen inte är 

meningsfull. Det stadgas också i regeringspropositionen (200/01:46) att oberoendet är den 

viktigaste beståndsdelen för att uppfylla kvaliteten på revisionen, vilket författarna inte anser 

stämmer till fullo.  

 

6.3.2 Problematik 

Respondenterna var eniga om att det kan bli problem med att ha en relation och samtidigt vara 

oberoende. Några revisorer framhävde att det faktum att kunderna stannar väldigt länge hos 

sin revisor är något som kan försvåra ett oberoende yrkesutövande. De ansåg att ju mer 

långsiktig relationen blir, desto större blir faran att revisorn inte kan vara oberoende. 

Revisorerna sa att när en kund kommer till en ny revisor upptäcker ofta den nya revisorn 

felaktigheter. Detta kan om det kommer ut till intressenterna göra att dessa tvivlar på 

revisorns förmåga och vilja att lämna korrekta uppgifter. Att intressenterna inte litar på 

revisorn är enligt FAR (2009) en orsak till att en revisor skall avböja uppdrag. Författarna 

menar att detta troligtvis har att göra med att revisorn haft kunden en längre tid, vilket bevisar 

att långsiktighet kan vara skadligt för revisionen. Det verkar dock inte ha att göra med att 

revisorerna inte rapporterar fel som de har hittat som Richard (2006) pratar om, utan att de 

inte hittar felen. I kontrast till det som sades ovan tyder detta på att Page och Spiras (2005) 

resonemang om att ett bristande oberoende skulle vara oavsiktlig kan stämma. Författarna 

anser i och med detta att relationen och revisorns oberoende kan skapa problem. Då 

långsiktighet har uttalats av flera revisorer och även tagits upp av FAR (2009) som ett 

problem anser författarna att Page och Spiras (2005) samt Lowe och Panys (1995) 
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resonemang om att en relation under en längre tid kan skada det synliga oberoendet. 

Problemet med en långsiktig relation kan dock till stor del undvikas i de stora företagen, 

eftersom dessa enligt Aktiebolagslagen 9 kapitlet 21a§ bara får ha samma revisor i sju år. Att 

revisorerna medgav att det kan finnas problem gick därmed emot Page och Spiras (2005) 

resonemang om att revisorerna inte vill erkänna detta. Revisorerna har dock aldrig sett denna 

problematik som ett hot hos sig själva. Samtidigt är långsiktighet ett hot som FAR anser att 

revisorn måste granska extra noga. Då det står skrivet i FAR och revisorerna ansåg att det är 

ett hot, undrar författarna vem som har problemet om inte ens revisorn som haft samma 

kunder i nästan 40 år upptäckt detta hos sig själv. Har de skygglappar på sig? Enligt Moore 

(2006) kan det vara svårt att veta när hotet blivit för stort i en pågående relation. Det skulle 

därmed kunna vara så att revisorerna helt enkelt inte märker att en långsiktig relation 

utvecklats åt det hållet. Författarna anser även att det kan bero på att revisorerna inte vill 

erkänna problemen, trots att de vet att de har dem.  

 

Det kan konstateras att revisorerna upplever att det kan finnas en problematik med att ha en 

relation och samtidigt vara oberoende. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström uttalande 

om att: ”Det finns inga oberoende revisorer”(Precht, 2005 s.19) verkar dessutom vara 

förankrat hos en del av revisorerna. Detta med anledning av att åtskilliga revisorer anser att 

framförallt det faktum att revisorn erhåller ett arvode från kunden kan leda till att det blir svårt 

att vara oberoende. Att ett beroendeförhållande uppstår på grund av att revisorn erhåller ett 

arvode kan enligt en revisor skapa större problem i mindre revisionsbyråer, eftersom dessa 

inte har samma ekonomiska kraft att avstå ett uppdrag. På grund av att kunden betalar 

revisorn är oberoendet som Svanstöm (2004) samt Macey och Sales (2003) menar redan satt 

ur spel. Resonemanget stämmer även med Sikka (2009a) samt Page och Spira (2005) 

resonemang om att det är omöjligt att vara helt oberoende.  

 

Åtskilliga revisorer uppgav under intervjuerna att problematiken mellan att ha en relation och 

samtidigt vara oberoende främst finns när revision utförs åt små och medelstora ägarledda 

företag. Dessa kunder vill enligt revisorerna vara närmare sin revisor än vad lagen tillåter. 

Denna problematik torde dock främst uppkomma i de fall där revisorn uppfattar sig som ett 

bollplank. En revisor berättade att småföretagare behöver ha två goda vänner i form av en 

doktor och en revisor. Samtidigt tillade respondenten att denne ser sina kunder som sina goda 

vänner. Detta anser författarna tyder på att det kan finnas tillfällen då revisorn och kunden har 
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en väldigt nära relation, vilket i sin tur skulle kunna leda till att det kan bli problem att 

upprätthålla oberoendet.  

 

Författarna ser därtill en viss skillnad i problematiken med oberoendet mellan de små och de 

stora revisionsbyråerna. I vissa fall anser de stora revisionsbyråerna att de små 

revisionsbyråerna har en för nära relation med sina kunder. Revisorn i en liten revisionsbyrå 

kan bli vald i bekantas bekantas bolag, där det finns mycket personliga relationer. De små 

revisionsbyråerna anser istället att de stora revisionsbyråerna inte engagerar sig tillräckligt. 

Detta anser författarna har att göra med att det inte är klart var gränsen går för oberoendet. I 

de stora revisionsbyråerna är det ett team som jobbar med kunden, vilket enligt författarna gör 

det svårare att komma lika nära som i de små revisionsbyråerna där det bara finns en revisor. 

 

För att det inte skall uppstå någon problematik med oberoendereglerna i relationen ansåg 

revisorerna att deras personlighet spelar en viktig roll. Respondenterna menade att om 

revisorn besitter egenskaper såsom integritet, självinsikt samt att denne tillämpar sunt förnuft 

och kan stå emot påtryckning kommer denna problematik att undvikas. Detta håller dock inte 

FAR (2009) med om, i och med att de anser att alla har en relation med alla. Att utföra sitt 

arbete utifrån sina egna föreställningar om vad som är rätt och fel är något som författarna 

menar ligger i revisorsyrket och något som denne dagligen får hantera. Att kunna stå emot 

påtryckningar från en person som står nära anser dock författarna kan vara svårare än att 

hantera samma sak med en person som inte står nära. Detta med anledning av att revisorn kan 

bli känslomässigt involverad och därmed vill släppa efter. Samtidigt som det kan vara lättare 

att vara öppen och ärlig till någon som står nära.  

 

Revisorerna ansåg att byråjävet är något som går hand i hand med oberoendet. Enligt 

propositionen 2005/06:97 finns risken att revisorn inte granskar lika kritiskt och noga om det 

är en kollega som har upprättat bokslutet. En revisor uttryckte att denne inte ser det som ett 

problem att revidera arbetet som en kollega gjort. Författarna ställer dig dock tveksamma till 

detta och menar att det kan bli problem. Trots att revisorn anser att denne kan göra en lika 

kritisk granskning menar författarna att det omedvetet kan vara på det sättet att revisorn inte 

granskar allt lika noga, eftersom denne litar på att kollegan gjort ett korrekt jobb.  

Vidare anser författarna att det är märkligt att nästan alla revisorer ansåg att det finns problem 

med att vara oberoende eller självständig, men att ingen har haft problemen själva. Det är 
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istället revisorn på andra sidan gatan som skulle kunna ha dessa problem. Revisorerna sa att 

de avböjt flera uppdrag för att de varit för nära kunden, men det är endast en revisor som har 

avvecklat en kund för att de kommit för nära varandra under uppdraget. Författarna undrar om 

det är på det viset att revisorerna vänjs in i relationen. Detta menar författarna talar för att 

långsiktigheten och närheten i en relation kan medföra en problematik med att upprätthålla en 

oberoende yrkesutövning. När parterna väl är inne i relationen ser de inte hur nära de är. En 

av respondenterna uppgav att en kund frågat om deras familjer skulle åka till London 

tillsammans. Revisorn uttryckte att denne givetvis inte kan åka på en resa med sin kund, men 

samtidigt såg revisorn inget större problem med att frågan ställts. Detta anser författarna 

tydligt visar på att revisorn och kunden omedvetet kan stå varandra väldigt nära. I en sådan 

relation anser författarna därmed att det är svårt att vara oberoende. Det fanns dessutom 

revisorer som sa att när det kommer kunder från en annan revisor hittar de ofta fel, som den 

gamla revisorn inte hade sett. Författarna anser att antingen har revisorerna problemen och vet 

om det men säger det inte i intervjutillfället eller märker de inte själva att de har problemen. 

 

6.3.3 Analysmodellen 

För att säkerställa sitt oberoende använder revisorerna sig av analysmodellen både när nya 

uppdrag antas och för befintliga uppdrag. Enligt Revisorslagen skall en revisor avsäga sig ett 

uppdrag om denne upptäcker att det föreligger hot mot oberoendet. Bland de tillfrågade 

revisorerna var det endast en respondent som uppgav att denne fått avsäga sig ett uppdrag på 

grund av att relationen med kunden blivit för personlig. Detta menar författarna skulle kunna 

tyda på att det inte är ett vanligt förekommande problem. Samtidigt uppgav dock en 

respondent att det kan vara på det viset att det har hänt att revisorn kommit kunden för nära 

men att revisorn inte ingripit, vilket enligt författarna ytterligare vittnar om att det kan finnas 

problem som revisorerna inte ser. 

 

Ett av hoten som kan leda till att ett uppdrag måste avslutas är vänskaps- och förtroendehotet i 

analysmodellen. Vad gäller kunder som inte innefattas av regeln om att revisorn måste bytas 

ut efter sju år, vittnar revisorerna om att relationerna mellan revisor och kund är väldigt 

långsiktiga. En revisor illustrerade detta tydligt genom att berätta att denne inte kunde säga tio 

kunder som bytt revisor sedan denne började arbeta år 1973. Dessutom ansåg alla de 

tillfrågade revisorerna att det är nödvändigt att ha en god kännedom om kunden för att kunna 
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utföra en bra revision. En god kännedom skulle inte bara innefatta företaget som sådant, utan 

även personen eller personerna som figurerar inom företaget. Detta menar författarna skulle 

kunna tyda på att vänskaps- och förtroendehotet är något som revisorerna mycket väl kan 

behöva hantera. Författarna anser dessutom att självgranskningshotet kan vara något som 

revisorerna kan behöva hantera för de kunder för vilka revisorn ser sig som ett bollplank. 

Detta eftersom det framkom under intervjuerna att dessa kunder löpande får mycket tips och 

råd från sina revisorer, vilket kan leda till att revisorn får ta ställning till sitt eget arbete.  

 

6.4 Efter revisionspliktens avskaffande 

Om revisionsplikten avskaffas tror författarna och revisorerna att det kan bli en förändring på 

revisionsmarknaden i Linköping. För det första skulle det formella karaktärsdraget i 

relationen enligt Gummessons (2002) teori förändras, eftersom kunden inte längre skulle vara 

tvingad av lagen att ha revisionen. Revisorerna uttryckte därtill att lagarna om oberoendet och 

jävet kan förändras. Några respondenter ansåg att om revisionsplikten avskaffas kommer 

revisorn och kunden komma närmare och bli mer kompis med varandra. Flertalet av 

revisorerna ansåg dock att parterna kommer att kunna föra en dialog på andra områden om 

revisionsplikten avskaffas, då de inte längre är styrda av lagarna. Detta med anledning av att 

de menar att jävet skulle försvinna som styrande lagstiftning. Att jävet antas försvinna beror 

för det första på att en statlig offentlig utredning har visat att jävet borde avskaffas och att 

endast analysmodellen skall gälla. För det andra kan ett avskaffande innebära att de tjänster 

som kommer att utföras inte är revision, vilket innebär att jävsreglerna ej längre skulle stadga 

hur dessa tjänster skall utföras. Revisorerna skulle då inte att vara revisorer utan till exempel 

redovisningskonsulter. Detta skulle få till innebörd att oberoendet inte kommer att styra den 

rollen, vilket kan göra att revisorn blir friare att till exempel ge intyg men ändå ha en nära 

relation.  

 

Om revisorn träder in som redovisningskonsult och indirekt försäkrar att det denne gjort är 

korrekt, anser författarna att det uppstår ett hot. Detta skulle innebära att andra punkter i 

analysmodellen enligt författarna skulle kunna bli aktuella för revisorerna att titta extra noga 

på. Självgranskningshotet är ett hot som författarna ser som ett problem om revisionsplikten 

avskaffas och revisorerna därigenom skulle utföra andra arbetsuppgifter. Om revisorerna har 

ett uppdrag där de ger råd för att sedan även intyga att det är korrekt, kan detta skapa ett 
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problem enligt analysmodellen. Självgranskningshotet är enligt FAR (2002b) dessutom det 

vanligaste hotet och författarna tror att det skulle bli mer uppmärksammat om revisionsplikten 

avskaffas.  

 

Vidare anser författarna att det kan bli problem i partställningshotet om revisorerna får andra 

typer av roller i relationen. Revisorn skulle kunna företräda kunden i en roll, medan denne 

skall kvalitetssäkra i en annan roll. Trots att revisorerna tror att revisorn och kunden inte 

kommer närmare varandra om revisionsplikten avskaffas anser ändå författarna att vänskaps- 

och förtroendehotet kan skapa problem. Författarna anser att revisorn och de kunder där 

revisorn ser sig själv som ett bollplank redan i vissa fall är ganska nära varandra, vilket skulle 

kunna innebära att om lagen förändras kommer de ännu närmare varandra. Författarna anser 

därför att vissa av punkterna i analysmodellen kan bli viktigare att granska efter 

lagförändringen. Samtidigt finns det skäl att anta att ett avskaffande av revisionsplikten skulle 

innebära att dessa lagar inte kommer att reglera hur tjänsten skall utföras om det inte är 

revision. Om det istället är ett intyg som revisorn skall utfärda skulle dessa regler inte längre 

gälla. Författarna anser ändå att problemen kvarstår och att det i framtiden kan bli ett ännu 

större problem, då kvalitetssäkring i och med ett eventuellt avskaffande kommer ske utan 

lagar som reglerar detta.  

 

Samtidigt tror och hoppas flera av revisorerna att oberoendet kommer att ändras, men de tror 

att det kommer att ta några år. Vissa av revisorerna hoppas att lagen kommer att ändras och 

att revisorerna därigenom inte behöver vara oberoende, utan endast skall vara självständiga. 

Detta eftersom de anser att en revisor inte kan vara oberoendet i sitt arbete. Alla revisorerna 

var dock eniga om att det alltid kommer att behövas en kontroll av revisorerna. Vissa ansåg 

att denna kontroll inte skall fokusera på om de är oberoende eller inte utan snarare 

självständiga, medan andra menade att det är oberoendet som skall kontrolleras även i 

framtiden.  

 

Vad gäller de andra karaktärsdragen i Gummessons (2002) teori tror revisorerna inte att det är 

relationen i sig som genom ett avskaffande av revisionsplikten skulle förändras utan att det är 

tjänsten. Revisorerna ansåg att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra att de blir 

tvungna att erbjuda mer värde till kunden, då tjänsten blir frivillig för kunden och något som 

denne inte måste ha enligt lag. Om revisionsplikten avskaffats tror författarna därmed att 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

128 

revisorerna måste vara mer villiga att anpassa sig till det kunden efterfrågar, som Jobber och 

Fahy (2003) menar är ett krav i en relation för att kunna erbjuda ett högre värde av tjänsten. 

Detta innebär att karaktärsdraget adaption skulle förändras och därmed ställa mer krav på 

revisorn. Om kunden vill ha något speciellt skulle revisorerna enligt författarna ha större krav 

på sig att genomföra detta. Det skulle dock inte vara möjligt för revisorn att gå hur långt som 

helst.  

 

Författarna anser att det finns skäl att anta att karaktärsdraget beroende kommer att minska i 

styrka hos kunden, eftersom parterna som Johansson et al (2006) säger inte skulle vara lika 

beroende av varandra. Detta gäller framförallt kunden, eftersom det inte längre skulle vara 

lagstadgat att denne är tvungen att ha revisionen. Författarna tror dock att karaktärsdraget vikt 

skulle prägla relationen mer om revisionsplikten avskaffades, av den orsaken att det skulle bli 

viktigare att få tjänsten utförd för att intressenterna skall vilja vara engagerade i företaget. 

Detta innebär dessutom att en del av makten kan förändras och flyttas från revisorn till 

kunden. Därigenom kan den asymmetriska makten, som Gummesson (2002) diskuterar, 

komma att väga över mer till kunden än revisorn. Makten gäller framförallt innan en relation 

har börjat, då kunden kan välja hur denne vill att tjänsten skall utformas. Författarna tror 

därtill att makten skulle förändras i relationen, eftersom kunden kan kräva mer av revisorn. 

Kunden har dock redan en hel del makt inom detta område. 

 

Revisorerna uttryckte att den rena revisionen skulle minska i betydelse om revisionsplikten 

avskaffas och att innehållet i tjänsten skulle bli annorlunda. Revisorerna skulle behöva 

erbjuda andra typer av tjänster, som exempelvis konsultuppdrag och rådgivning. Samtidigt 

ansåg revisorerna att det alltid kommer att behövas en kvalitetssäkring för att kunna 

säkerställa för intressenterna att det företaget har gjort är korrekt. Revisorerna är därmed 

eniga om att en kvalitetssäkring kommer att finnas även om revisionsplikten avskaffas. 

Däremot kanske det inte blir en revisor, utan en redovisningskonsult som intygar att 

redovisningen är korrekt. Detta skulle kunna medföra att revisorns jobb inte blir lika 

rutiniserat om revisionsplikten slopas. I och med att det finns skäl att anta att revisorn skulle 

få flera olika typer av arbete kan det ge en större variation och inte lika mycket rutin.  

 

Samtidigt ansåg revisorerna och även Svanström (2008) att ett avskaffande av 

revisionsplikten inte skulle innebära att särskilt många av kunderna slutar. De kunder som 
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författarna tror skulle sluta är de som egentligen inte vill ha revisionen, utan bara har det för 

att det är tvång. Detta göra att det finns anledning att anta att karaktärsdraget engagemang och 

den attitydmässiga lojaliteten skulle öka från kundens sida, samtidigt som den 

beteendemässiga lojaliteten skulle minska. De kunder som egentligen inte vill ha en revision 

utan bara har den för att den är lagstadgad samt antingen skickar papperna eller bara lämnar 

av dem hos revisorn antas försvinna. Om kunderna själva engagerar sig och vill ha revisorns 

tjänster tror författarna likaså att revisorerna skulle bli mer engagerade. Detta med anledning 

av att revisorerna har uttalat att de engagerar sig i den utsträckning som kunden vill. 

Resultatet av ett ökat engagemang skulle kunna innebära att det blir en mer frekvent 

kommunikation, då kunden vill ha ett mervärde. Författarna anser att påståendet om en mer 

frekvent kommunikation styrks också av att revisorerna har denna tro om framtiden. 

Samtidigt menade revisorerna att intressenterna trots en frivillig revision antagligen skulle 

kräva en kvalitetssäkring, vilket skulle innebära att det inte blir lika frivilligt som sagts ovan. 

Om kvalitetssäkringen blir ett krav från intressenterna skulle det kunna innebära att även de 

som egentligen inte vill ha revisionen behåller tjänsten och att engagemanget inte skulle öka. 
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7 Slutsats 

I denna studie har författarna valt att beskriva vad som karakteriserar relationen mellan 

revisor och kund samt om denna relation kan skapa problem med oberoendet. I detta kapitel 

presenteras författarnas slutsatser. Denna del ger svar på studiens problemfrågor, men 

kapitlet innehåller även studiens kunskapsbidrag samt förslag till vidare forskning inom det 

aktuella området. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studien. 

 

7.1 Karaktären av relationen 

Gummesson (2002) menar att betydelsen av de olika karaktärsdragen varierar i olika 

affärsrelationer. Enligt Thorelli (1986) samt Morgan och Hunt (1994) påstås dock samarbete, 

makt, engagemang och förtroende vara framträdande karaktärsdrag i en relation. Vad gäller 

relationen mellan revisor och kund anser författarna att adaption är att se som särskilt 

betydande. Revisorerna anpassar i mångt och mycket relationen till kunden och anpassning 

kan göras av kommunikationen, engagemanget, arbetssättet samt med anledning av de 

personlig och sociala egenskaper som kunden besitter.  

 

Ett annat karaktärsdrag som författarna anser är betydelsefullt i relationen mellan revisor och 

kund är formalisering. Revisorerna har mycket lagar och regler att ta hänsyn till och rätta sig 

efter i sitt arbete. En revisor beskrev det som att: ”Dom hänger där som ett ok över en.” 

Dessa lagar och regler är något som revisorerna inte kan bortse ifrån. Trots detta upplever 

revisorerna att de har visst handlingsutrymme samt att de i vissa fall gör avsteg från lagen. 

 

Det framkom under intervjuerna att revisorerna anser att det finns ett generellt förtroende för 

revisorskåren. Om detta förtroende inte fanns anser författarna att revisionen i princip skulle 

vara meningslös, eftersom revisionsberättelsen inte skulle få någon genomslagskraft som 

kvalitetssäkring av företagets redovisning. Samtidigt uppgav revisorerna att det är viktigt att 

lära känna personen eller de personer som står bakom företaget. Det är därmed viktigt för 

revisorn att känna förtroende för denna eller dessa personer. Författarna anser därav att 

tjänsten och relationen mellan revisor och kund i mångt och mycket bygger på och 

karaktäriseras av förtroende.  
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Därtill anser författarna att långsiktighet är ett centralt karaktärsdrag i relationen mellan 

revisor och kund. Att relationen mellan revisor och kund är långsiktig är något som 

revisorerna var helt samstämmiga om. Revisorerna vittnar om att kunden följer med oavsett 

vilken revisionsbyrå som revisorn arbetar för och att det är ytterst sällsynt att kunden byter 

revisor om de inte på ett eller annat sätt blir tvungna att göra det. 

 

Slutligen präglas relationen enligt författarna till stor del av parternas personliga egenskaper. 

För både kunden och revisorn är personliga egenskaper, enligt revisorerna, viktigt när en 

relation skall inledas. Likaså när en relation väl uppstått mellan revisor och kund kommer 

personliga egenskaper ha en betydande roll. Detta eftersom relationen i mångt och mycket 

kommer att anpassas utifrån parternas personliga egenskaper. Att anpassning av relationen 

kommer att ske får till följd att relationen kommer att se olika ut beroende på vilka personliga 

egenskaper som revisorn respektive kunden besitter. Författarna anser därmed att parternas 

personliga egenskaper till stor del präglar relationen mellan revisor och kund. 

 

Om karaktären av en relation ses generellt kan författarna inte dra slutsatsen att de 

karaktärsdrag som författarna kommit fram till i denna studie kan överföras till alla 

affärsrelationer. Författarna anser att det är som Gummesson (2002) säger, att alla 

affärsrelationer karaktäriseras av olika saker. Det skulle dock ändå enligt författarna kunna 

vara på det viset att de yrkesgrupper som har en liknande problematik med en lag om 

oberoendet skulle kunna karaktäriseras av formalisering och förtroende. Detta då lagen 

troligtvis även där är väldigt styrande och att denna lag skulle kunna vara en orsak till att 

förtroende för leverantören uppstår. Samtidigt anser författarna att adaption samt personliga 

och sociala egenskaper är viktiga i alla affärsrelationer, eftersom termen 

relationsmarknadsföring blivit mer uppmärksammad (Grönroos, 2008). Detta skulle innebära 

att alla affärsrelationer enligt författarna borde karaktäriseras av adaption samt sociala och 

personliga egenskaper. Långsiktighet är också viktigt enligt relationsmarknadsföringen 

(Gummesson, 2002). Författarna anser dock att det inte på samma sätt som ovan går att säga 

att alla affärsrelationer borde präglas av långsiktighet då detta troligtvis inte stämmer i 

praktiken.  
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7.2 Relation vs. oberoende yrkesutövning 

När det gäller de stora företagen kommer kunden enligt författarna inte så nära revisorn att det 

kan bli ett problem att kvalitetssäkra. Inte heller de företag som träffar revisorn enbart vid 

slutrevisionsmötet anser författarna att detta kan ifrågasättas. Det är istället i de små och 

medelstora ägarledda företagen där revisorn ser sig själv som ett bollplank som författarna ser 

detta problem som större. Författarna anser att det främst är i karaktärsdraget långsiktighet 

som problematiken kan uppstå. Detta då en mer långsiktig relation ofta innebär att parterna lär 

känna varandra bättre och därigenom kommer varandra närmare. Genom en långsiktig 

relation kan därmed en vänskaplig relation uppstå mellan revisor och kund, vilket kan leda till 

att vänskaps- och förtroendehotet enligt analysmodellen blir ett problem. Detta innebär att 

även karaktärsdraget närhet genom en långsiktig relation hotar oberoendet.   

 

Författarna menar således att nära och långsiktiga relationer framförallt uppstår mellan 

revisorn och de kunder där revisorn ser sig själv som ett bollplank. För dessa personer är det 

revisorn som kunden tar kontakt med vid alla eventuella frågor, också sådana som inte har 

med revision att göra. I dessa uppdrag sker interaktionen mellan samma individer, vilket 

resulterar i att parterna även kommer närmare varandra av den orsaken. Genom att parterna 

kommer närmare varandra anser författarna att det bildas en god emotionell närhet mellan 

parterna. Men anledning av den nära relationen stannar dessutom kunden kvar länge hos sin 

revisor.  

 

Revisorerna anser att de är oberoende i sin yrkesutövning. Detta ställer sig författarna 

frågande till, då författarna menar att det kan finnas en risk att revisor inte se hur nära 

relationen är. Författarna bygger resonemanget på att revisorn anser att problemet finns, trots 

att de själva uppgav att de aldrig har haft problemet i sina relationer. En orsak till detta skulle 

kunna vara att närheten mellan parterna uppstår successivt och att revisorn därmed inte är 

medveten om hur nära parterna egentligen är varandra. 

 

Revisorerna är inte överens om var gränsen för ett oberoende yrkesutövande går. Vissa 

revisorer kan tänka sig att gå utanför oberoendereglerna, vilket författarna menar kan bidra till 

en uttänjning av gränsen för vad revisorerna anser är acceptabelt. Vissa av de handlingar som 

revisorerna utför trots att de bryter mot oberoendet menar författarna kan ses som bagateller. 
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Författarna anser dock att det är principen att vissa revisorer kan tänka sig att bryta mot 

oberoendet som är det väsentliga.  

 

Författarna anser med bakgrund av ovanstående resonemang att revisorn inte ens rent 

teoretiskt kan vara oberoende. Att vara oberoende i en relation är en omöjlighet enligt 

författarna. Detta på grund av att båda parterna är beroende av varandra för att tjänsten skall 

kunna genomföras, exempelvis genom att kunden väljer sin revisor och att revisorn erhåller 

arvode från kunden. Om revisor och kund genom sin relation dessutom har en emotionell 

närhet anser författarna att omöjligheten blir ännu mera uppenbar. Författarna anser därmed, 

likt bland annat Macey och Sale (2003), att det inte är möjligt för en revisor att ha en relation 

med någon typ av kund men samtidigt vara oberoende.  

 

På ett generellt plan menar författarna att ingen kan vara oberoende. Det kommer alltid att 

uppstå ett beroendeförhållande så länge den ena parten är beroende av att den andre finns. 

Detta anser författarna är applicerbart på alla yrkesgrupper som skall ha någon form av 

oberoende. När det däremot kommer till vänskaps- och förtroendehotet kan slutsatsen inte 

dras att detta problem skulle kunna finnas i alla affärsrelationer där leverantören skall vara 

oberoende. Författarna anser ändå att det finns en risk att denna problematik mycket väl 

skulle kunna finnas i andra yrkesgrupper som skall vara oberoende och då framförallt på små 

orter samt när leverantören är ett litet företag.  

 

7.3 Efter revisionspliktens avskaffande 

Författarna anser att om revisionsplikten avskaffas kan relationen komma att präglas mer av 

att revisorn kan ge ett mervärde till kunden. Eftersom en majoritet av företagen inte längre 

skulle behöva ha en revision anser författarna att det skulle krävas att revisorerna i högre 

utsträckning anpassar sig efter kundens behov. Om kunden inte upplever att denne får valuta 

för pengarna kan det innebära att kunden kommer att överväga att inte fortsätta att ha tjänsten. 

Detta kan också medföra att makten i mångt och mycket flyttas över från revisorn till kunden. 

Författarna ser att denna maktförändring framförallt skulle innebära att kunden i framtiden 

skulle kunna påverka mer gällande hur mycket resurser revisorn skall lägga på kundens 

uppdrag samt hur tjänsten skall utformas.  
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Om lagförändringen genomförs anser författarna att karaktärsdraget beroende inte borde vara 

lika betydelsefullt i relationen. Eftersom revisionen inte längre skulle vara obligatorisk för 

alla företag innebär det att beroendet av tjänsten minskar. Däremot anser författarna att 

karaktärsdraget vikt istället borde öka, då intressenterna även fortsättningsvis kan kräva en 

kvalitetssäkring.  

 

Med anledning av en eventuell lagförändring anser författarna att revisorn och kunden skulle 

kunna föra en dialog på fler områden än vad som tidigare varit möjligt. Lagförslaget borde 

därmed innebära att revisorn skulle kunna erbjuda andra tjänster och då framförallt rådgivning. 

Detta medför att kommunikationen borde bli mer öppen och därigenom menar författarna att 

karaktärsdraget frekvens kan komma att förändras. Om kunden vill ha mer råd och mer valuta 

för pengarna skulle det innebära att intensiteten men framförallt frekvensen kommer att öka i 

interaktionen.  

  

Vidare kommer det formella karaktärsdraget att förändras om revisionsplikten avskaffas 

Förutom detta anser åtskilliga revisorer samt att det dessutom stadgas i en statlig offentlig 

utredning att jävsreglerna borde avvecklas och att analysmodellen istället skulle bli 

applicerbar på de flesta eventuella problem. Detta skulle då innebära att revisionsbyrån kan 

utföra flera tjänster, vilket enligt författarna skulle kunna innebära att vissa av 

analysmodellens punkter blir viktigare efter en eventuell lagförändring. Partställningshotet är 

en av dessa punkter som författarna i framtiden anser kan bli mer betydelsefullt att ta i 

beaktande. Revisorn kommer att kunna företräda kunden i flera frågor som skulle kunna 

innebära att de biträder kunden i ena frågan och kvalitetssäkrar i en annan, vilket inte skulle 

vara förenligt med analysmodellen. Samtidigt anser författarna, med liknade motivering, att 

självgranskningshotet likaså skulle kunna bli ett problem. Detta då revisorn skulle kunna ge 

rådgivning i en roll och kvalitetssäkra i en annan. Samtidigt kan ett indirekt intygande av det 

egna arbetet skapa problem. Detta eftersom arbetet ligger utanför revisionsrollen och därmed 

inte regleras av lagstiftningen om ett oberoende yrkesutövande. Trots att revisorerna ansåg att 

kunden och revisorn inte skulle komma närmare varandra om lagförändringen träder i kraft 

ifrågasätter författarna detta. Som sagts här ovan anser författarna att vissa av kunderna är för 

nära revisorn. Om kunden och revisorn kan komma att diskutera och även lär känna varandra 

mer, ser författarna ändå ett potentiellt hot i vänskaps- och förtroendehotet.  
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Författarna anser att tjänsteerbjudandet troligtvis kommer att vara den största förändringen 

om revisionsplikten avskaffas. Kunden borde enligt revisorerna och författarna vilja ha ett 

mervärde, vilket skulle ge kunden mer makt och krav på revisorn att anpassa sig. Samtidigt 

anser författarna att om lagstiftningen släpps blir revisorn friare i sin yrkesutövning, vilket 

kan bidra med ytterligare problem för revisorns oberoende. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Under dessa veckor har författarna reflekterat mycket kring detta ämne och andra 

frågeställningar som dykt upp. Författarna har i denna studie valt att endast utgå ifrån 

revisorernas synvinkel. Författarna anser därmed att det vore intressant att studera kundens 

åsikter om de karaktärsdrag som relationen mellan revisorn och kunden består av för att se om 

åsikterna överstämmer. Likaså en studie på ett annat yrke som har denna problematik skulle 

vara intressant för att se om slutsatsen blir densamma. Genom en sådan studie skulle 

problematiken i andra yrken belysas ytterligare, vilket författarna anser skulle vara bra. Detta 

med tanke på att problematiken oftast inte tas upp som en svårighet inom dessa yrken. 

Avslutningsvis finner författarna att det skulle vara av intresse att genomföra en studie som 

behandlar hur relationen verkligen förändrades om revisionsplikten avskaffats. En sådan 

studie skulle vara intressant som en uppföljning för att se om författarnas och revisorernas 

framtidsutsikter förverkligats. 

 

7.5 Studiens kunskapsbidrag 

Författarna anser att studiens slutsats kan få parterna att tänka om, då författarna anser att den 

generella attityden är att det går att vara oberoende. Genom denna studie har författarna 

bidragit med en precisering av vad just relationen mellan revisorn och kunden karaktäriseras 

av. Samtidigt har den gett både en precis bild av problematiken med oberoendet på 

revisionsmarknaden i Linköping och på andra marknader. Oavsett hur relationen och 

oberoendet kommer att förändras om revisionsplikten avskaffas anser författarna att studien 

har givit ett förtydligande av vilka dimensioner som kan komma att påverkas om lagen 

förändras.  
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Denna studie anser författarna har bidragit till att ge en bredare syn på relationer, och då inte 

bara relationer mellan en revisor och dennes kund utan även relationer mellan andra parter 

som kan ha detta problem. Andra yrken som kan ha denna problemtik är relationen mellan 

socialsekreteraren och klienten, mellan chef och anställd samt mellan läraren och eleven. I 

och med författarnas viktigaste slutsats i denna studie, att ingen kan vara oberoende, vill 

författarna att denna studie skall vara en ögonöppnare för de individer som tror att det inte 

skulle kunna finnas en problematik inom detta område.  

 

7.6 Reflektion 

Efter att författarna genomfört denna studie kan de konstatera att denna process varit lärorik 

och givande. Det har varit en period som under vissa perioder varit jobbig och där 

motivationen ibland har varit låg. Det har varit, som förutspåddes av författarnas handledare, 

en process med mycket omarbetning. Författarna blev dock aldrig riktigt trötta på ämnet, 

vilket visar på att de ansåg att ämnet var intressant. Samtidigt har författarna aldrig blivit 

stillastående i processen, utan det har hela tiden funnits något att göra. Detta har hjälpt 

författarna att inte bli trötta på ämnet.  

 

I och med att denna studie har författarna lärt sig att jobba självständigt och lära sig att ta 

ansvar. Författarna har fått lära sig att ta reda på saker själva och inte få det serverat, vilket 

har varit nyttigt. Vidare har författarna fått lära sig att själva lägga upp tidsplaner för en längre 

period, vilket varit en värdefull erfarenhet som de kommer att bära med sig. Författarna har 

dessutom fått möjlighet att lära sig hur det är att arbeta med en och samma person under en 

längre period och anpassa sig till varandra. Detta arbetssätt har bidragit till att författarna har 

utvecklats både kunskapsmässigt men även personligt. 

 

Ser författarna till den kunskap som har uppstått i det studerade ämnet kan det konstateras att 

vissa av de slutsatser som drogs förvånande författarna. Slutsatsen att ingen kan vara 

oberoende förvånade författarna mest. Samtidigt trodde inte författarna att revisorerna skulle 

vara så positiva till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten som de var. Revisorerna såg 

inte detta som något hot, vilket författarna innan studien trodde att revisorerna ansåg. Vidare 

blev även författarna förvånade över att revisionsyrket präglas i så stor grad av anpassning 

samt sociala och personliga egenskaper. Författarna trodde att revisionsyrket handlade mer 
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om ett rutinmässigt och formaliserat arbete, än vad det visade sig i denna studie. 

Sammanfattningsvis anser författarna att de lärt sig mycket om affärsrelationer och dess 

kontrast med oberoendet samt att ett oberoende yrkesutövande inte är lika lätt som det verkar 

i teorin.  

 

Författarna kan även konstatera att det inte är lätt att genomföra en akademisk studie av denna 

dignitet. Trots att denna period kan ses som lång kan författarna konstatera att ett absolut sant 

värde är svårt att uppnå. Detta är första gången som författarna genomför en så omfattande 

studie, vilket nedför att allt inte blir rätt från början. Under studiens gång har det dykt upp 

problem som författarna inte kunnat förutse. Dessa har författarna fått ta ställning till och 

reflektera över. Samtidigt är det omöjligt att tänka på allt i förväg. Författarna anser att det 

inte går att dra helt sanna slutsatser, utan den slutsats som författarna har dragit är subjektiv. 

Inte ens författarnas åsikter är helt samstämmiga om vad oberoendet exakt innebär. Under 

studiens gång har likväl en bild som båda författarna kan stå bakom tagits fram och det är den 

bilden som presenterats i studien. 

 

Att studien inte inkluderar kunderna skulle kunna ses som en svaghet, då slutsatser drogs 

utifrån hur revisorn tror att kunden ser på relationen. Författarna menar att revisorn var den 

part som de ville studera, eftersom det är denna part som har problematiken med oberoendet. 

Författarna är således medvetna om denna svaghet, men anser samtidigt att avgränsningen var 

motiverad.  

 

Författarna är medvetna om att både relationer och oberoende kan vara komplicerade att 

studera. Relationer för att det inte är något som revisorn behöver reflekterar över. Samtidigt 

beror relationen mycket på parterna, vilket gör att det kan vara svårt att hitta en samstämmig 

bild. Likaså kan det vara svårt att studera oberoendet, då det inte finns en klar bild av vad 

oberoendet innebär.  

 

Vad gäller frågan om revisionspliktens eventuella avskaffande var den under en stor del av 

studien inte tänkt att vara med. När författarna diskuterade ämnet med olika personer visades 

det sig att detta var en viktig aspekt, varför den tredje frågan skrevs in i 

problemformuleringen. Hur det bli i framtiden kan dock ingen svara på, därav är studiens 

slutsatser baserade på hur revisorerna tror relationen kan förändras om revisionsplikten 



Att vara nära men ändå på avstånd 
Erlandsson och Ullbrand  

 

 
 

138 

avskaffas. Detta kan diskuteras om det är vetenskap men författarna finner, som sagts ovan, 

denna fråga som viktig och intressant för denna studie.  

 

Författarna kan konstatera att de är nöjda med sina prestationer. De anser att de har lagt sig på 

en relativt hög ambitionsnivå och lyckats uppnå en röd tråd genom hela studien. Vidare anser 

författarna att de problemfrågor som tagits upp i inledningen besvaras i slutsatsen. Slutligen 

menar även författarna att studien lyckats bidra med kunskap på det generella planet och på 

detta sätt berikat läsaren med kunskap.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Hur skulle ni beskriva revisionen? 

2. Vad anser ni revisionen tillför er kund? 

3. Hur skulle ni beskriva konkurrensen på marknaden?  

4. Varför väljer en kund er?  

5. Väljer ni vilka kunder ni vill ha? Vilka? 

6. Finns det något som gör det svårt att få nya kunder?  

7. Hur länge stannar era kunder kvar hos er i genomsnitt?  

8. Varför tror ni de stannar så länge?  

9. Var finns mestadels era kunder rent geografiskt? 

10. Hur många personer har ni kontakt med på varje företag som ni reviderar?  

11. Hur många personer från revisionsbyrå är inblandade i varje uppdrag?  

12. Hur lär ni känna kunden?  

13. Hur ofta har ni kontakt med kunden?  

14. Hur kommunicerar ni med kunden?  

15. Hur sker återkopplingen till kunden efter utfört uppdrag?  

16. Är kommunikationen tillräcklig? Varför? 

17. Hur styrs ni av lagar och regler?  

18. Finns det något annat som styr revisionen? Vad? 

19. Innan revisionen utförs är ni då alltid säkra på hur ni ska gå till väga? På vilket sätt?  

20. Vilken möjlighet har ni att påverka revisionen? 

21. Vilken möjlighet har kunden att påverka revisionen? 

22. I vilken utsträckning anpassar ni revisionen efter kundens behov? 

23. Hur samarbetar ni och kunden?  

24. Hur engagerar ni er i varje kund?  

25. Hur arbetar ni för att kunden ska kunna lita på er?  

26. Hur påverkar kundens personlighet relationen?  

27. Hur påverkar er personlighet relationen? 

28. Anser ni att ni och kunden har samma värderingar kring revisionens utförande? På 

vilket sätt?  

29. Blir revisionen bättre av en god kännedom om kunden? Varför? 

30. Hur skulle ni beskriva ett oberoende yrkesutövande mer praktiskt?



31. Anser ni att det finns någon problematik mellan att ha en relation med kunden men 

ändå vara oberoende? Varför?  

32. Hur säkerställer ni ert oberoende? 

33. Hur visar ni för utomstående att ni säkerställt ert oberoende? 

34. Har ni vidtagit någon åtgärd på grund av att kunden kommit er för nära? 

35. Hur tror ni relationen mellan revisor och kund kommer att se ut om revisionsplikten 

avskaffas? 

36. Hur tror ni oberoendet kommer att se ut om revisionsplikten avskaffas? 

 

 
 


