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Abstract 
 

The purpose of this study was to explain the extent to which non-financial dependence of 

auditors may arise from auditors' identification with clients and examine its effects on the 

auditor's independence and objectivity. Furthermore, we have attempted to examine how the 

client identifier can be influenced by professional identification and auditor rotation. Thus, 

our problem was "how auditors identify themselves with their clients how this affects the 

auditor's objectivity? How is the client identifier of the auditor's profession? How can the 

auditor rotation contribute to a decrease in identification with the client? ". 

 

The empirical data were collected through an electronic survey sent to 1200 approved and 

certified public accountants in Sweden. The loss was 87%, the underlying reason may be that 

the questionnaire was sent out in all declarations. Furthermore, the collected material 

processed and analyzed in the statistical program (SPSS) using various analytical models. 

 

Our results demonstrate that Swedish auditors identify with their clients and that this 

identification occurs due to the social relationship between the auditor and the client. The 

non-financial dependency arising from identification with clients, however, shows no effect 

on the auditor's objective assessment, which indicates that the auditor whether the client 

wishes make an accurate assessment of an accounting dispute. Furthermore, this study shows 

that the identification with profession leads to increased identification with the client. This is 

due to the social identity theory suggests that individuals may identify with different social 

groups at the same time and that one identification need not exclude the other. Finally, we 

have shown that auditor rotation can‟t contribute to a decrease in identification with the 

client. Previous research shows the disadvantages of auditor rotation, so that additional costs 

and loss of entry, indicating that rotate auditors every seven years is not a proper solution that 

can benefit both parties. 
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1. Inledning 

Inledande kapitel introducerar en bakgrund av det huvudsakliga ämnesområdet för studien; 

revisorns icke-finansiella beroende. Vidare formuleras en problemdiskussion med vilken 

studiens problemformuleringar tagits fram. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 

samt dess fortsatta disposition. 

 

1.1 Introduktion 

Revisionen utvecklades redan på 1600-talet i Sverige och i samband med en ny 

aktiebolagslag kom förslaget att en allmän revisionsplikt skulle införas under 1900-talet. 

Både samhället och företagen skulle vinna på detta, men vid denna tidpunkt fanns det inte 

tillräckligt många kvalificerade revisorer för att införa krav på revision. 

  

Med tiden har revisorer fått en allt mer omfattande betydelse i det marknadsekonomiska 

systemet där revisorns uppgift är att kritiskt granska, planera och bedöma samt uttala sig om 

bokföringen, förvaltning och årsredovisning. Det är inte bara företagets ledingen som är 

intresserad av revisorns arbete utan det finns många intressenter och andra aktörer som är 

beroende av den finansiella informationen som revisorn utger (Carrington, 2010). Enligt 

Wolnizer (1987) är dessa aktörer och intressenter beroende av revisorn för att kunna 

säkerställa kvalitén på den finansiella informationen och med hjälp av det kunna styra 

beslutsunderlagen. Idag efterfrågas inte bara revision, utan även rådgivning vilket är 

kostnadseffektivt för en revisionsbyrå. Att revisorn utför rådgivning ökar hotet mot 

oberoendet, då revisionsbyrån blir mer ekonomiskt beroende av klienten och kan agera på ett 

sådant sätt som gynnar klienten (Svanström, 2008). 

  

Revisorernas oberoende är ett omtalat ämne och har fått allt mer uppmärksamhet från medier 

där det finansiella beroendet står i fokus. Den senaste forskningen (Stefaniak et al, 2012; 

Bamber & Iyer, 2007) har kommit fram till att revisorernas oberoende skadas av en nära 

relation mellan revisorn och klienten. Många väljer att anlita revisorn som en tredje part vars 

uppgift är att göra redovisningen mer trovärdig och säkerställa informationen (Carrington, 

2010). Revisorslagenlagen (SFS 2001:883) säger att revisorn själv ska pröva sitt oberoende 

och prövningen ska göras inför varje uppdrag då bevisbördan ligger hos revisorn själv. 

Många kritiker menar att denna fråga är för viktigt för att överlåtas till revisorn själv då det 
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finns många hot mot oberoendet. Revisorslagenlagen anger fem situationer som anses vara 

hot mot revisorns oberoende; egenintresse, självgranskning, partsställning, skrämsel och 

vänskap. Diskussionen uppstår när revisorns ska stå nära sin klient och känna företaget för att 

kunna göra en korrekt revision, men inte alltför nära då revisionen ska ske helt oberoende 

(Carrington, 2010). För att minska risken för detta vänskapsband mellan revisor och klient 

finns en lag kring revisorrotationen som säger att revisorn får endast revidera ett bolag av 

allmänt intresse under en tidsperiod på sammanlagt sju år i följd, vilket ska förebygga 

revisionsföretagen från att bli alltför beroende av en klient över tiden (Bamber & Iyer, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionsbranschen har fått mycket uppmärksamhet i medier där flera stora företagsskandaler 

har de senaste åren skakat finansmarknaden. Den största och mest kända är Enron-skandalen. 

Energiföretaget Enron var ett av USAs största företag fram till konkursen 2001. Enron 

lyckades redovisa ett högre värde än det verkliga värdet och denna missvisande 

redovisningen godkändes av vännerna, och revisorerna, på Arthur Andersen (Krishna 

Moorthy et al, 2012). Efter Enronskandalen ifrågasattes även revisorers integritet och 

profession (Wyatt, 2004).   

Uppmärksamheten kring revisorernas oberoende ökar i takt med skandalerna och genom åren 

har både nationella och internationella skandaler uppdagats där revisorernas oberoende och 

självständighet ifrågasatts (Öhman, 2007). Arbetet som revisorn utför styrs av lagar, regler 

och standarder som syftar till att fatta välgrundade beslut. För att säkerställa revisorns 

trovärdighet och oberoende har den nya revisorslagen i Sverige skärpt kraven på oberoendet i 

och med införandet av analysmodellen. Den 1 januari kom en ny Revisionslag med ett 

självgranskande verktyg i form av en analysmodell där de centrala i modellen är relationer. 

Denna analysmodell är en självgranskande modell och den bygger på de olika relationer en 

revisor har med omvärlden. Dessa relationer kan hota revisorns oberoende, att identifiera de 

specifika relationerna som revisorn är inblandad i kan hjälpa denne att hantera oberoendet 

(Glazer & Jaenicke, 2002). Tidigare forskning har behandlat alla fem hoten mot oberoendet, 

inkluderande egenintressen, självgranskning, partsställning, vänskap, och skrämsel där det är 

fördelaktigt att utreda vilka faktorer som förhindrar att hoten mot oberoendet uppstår (Arnold 

Sr. et al, 1999).  
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Relationer kan vara problematiska och icke-professionella, exempelvis kan revisorn reviderar 

samma klient i flera och därmed bygga en alltför nära relation med klienten. Detta i sin tur 

utgör det icke-finansiella beroendet som anses vara ett hot mot revisorns oberoende (Bamber 

& Iyer, 2007). Många revisorer vill utveckla och upprätthålla klientrelationer för att 

säkerställa att klienten inte blir missnöjd och söker sig till en ny revisor där målet är att 

tillhandahålla objektivitet och hög kvalité med lämpliga utvärderingar av företaget samt lösa 

frågor om klientens önskade position (Stefaniak et al, 2012). För att skapa ett kundvärde 

mellan revisorn och klienten är detta relations-byggandet nödvändigt, men inte helt enkelt då 

lagen mer eller mindre förbjuder detta.   

Bamber och lyer (2007) visar i sin studie att externa revisorernas sannolikhet att samtycka till 

klientens önskemål ökar i nivå med klientidentifikationen. De hävdar att en högre 

identifikation med klienten ökar de externa revisorernas önskemål om att bevara relationerna, 

som i sin tur påverkar det slutliga resultatet. Önskan om att behålla dessa relationer kan 

påverka de externa revisorernas objektivitet (Carcello, Hermanson & Huss, 2000; Blay 2005; 

Carey & Simnett, 2006) och är förenat med förmånlig behandling (Bamber och lyer, 2007), 

det vill säga revisorer blir mer benägna att finna sig till klient-föredragna redovisningslägen 

(Stefanik et al, 2012).   

Affärsrelationer kan skapa problem, revisorn måste förhålla sig till regelverken för att 

uppfattas som en oberoende part. Å andra sidan menar Stefanik et al (2012) att externa 

revisorer vill utveckla och upprätthålla klientrelationer för att säkerställa att klienten inte blir 

missnöjd och söker sig till en ny revisor där målet är att tillhandahålla objektivitet och hög 

kvalité med lämpliga utvärderingar av företaget samt lösa frågor om klientens önskade 

position. Balansen i relationen är svår att hitta då det leder till konflikter, dels på grund av 

hotet mot oberoendet och objektiviteten men även kravet att känna till klienten för att 

revisionen ska kunna utföras på bästa sätt med hänsyn till klientens önskemål och 

förväntningar.    

Den sociala identitetsteorin (Tajfel & Turner, 1985) lägger grunden till varför revisorer 

identifierar sig med olika identiteter och påverkas av olika relationer. Teorin beskriver hur 

individer tenderar att gruppera sig med andra som har likdanande identiteter, vilket påverkar 

individernas attityder och beteenden (Hogg och Terrry, 2000; Ellemers et al, 2002). Den 

sociala relationen mellan revisorn och klienten gör att ett icke-finansiellt beroende uppstår, 

som negativt kan påverka granskningen av klientens redovisning.   
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Enligt Stefaniak et al (2012) kan revisorernas objektivitet försämras av deras psykologiska 

anknytning till klienterna. Tidigare forskning inom socialidentitets teori (Tolman, 1943; 

Ashforth & Mael, 1989; Mael & Ashforth, 1992) har visat positiva samband mellan 

gruppidentifiering och gruppskydd, det vill säga, individer är mer villiga att bete sig på ett 

sätt som skyddar gruppen som de identifierar sig med (Thompson, 1995). Brewer (1999) 

skriver att när individer har fäst till en grupp psykologiskt, har de svårt att objektivt utvärdera 

information om gruppen. Den sociala identitetsteodrin beskriver hur indiver kan identifierar  

sig med flera identiteter samtidigt där revisorn på samma sätt kan identifiera sig med sin 

profession som med sin klient, det vill säga känna tillhörighet till sin profession.   

Inom revisionsbranschen är professionsengagemanget av största vikt, då intressenter måste 

kunna lita på de resultat och siffror som presenteras. Om revisorn säljer in extra 

tilläggstjänster, exempelvis skattekonsultation eller utveckling av kundens interna 

kontrollsystem uppstår en möjlighet att ifrågasätta revisorns självständighet (Boyd, 2004). 

Coffee (2002) påpekar hur konsulttjänsterna påverkar maktbalansen mellan revisorerna och 

deras kunder. Det kan vara svårt för ett bolag att sparka revisorn eftersom det kan leda till 

medial uppmärksamhet och eventuella granskningar. Om kunden däremot nyttjar både 

revisions- och konsulttjänster, så kan kunden utan vidare avsluta eller minska på antalet 

konsulttjänster för att på så sätt “bestraffa” revisorn (Coffee, 2002). Detta gäller framförallt 

partners i större revisionsbyråer, vars professionella framgång till stor del beror på hur pass 

bra relation de lyckas skapa med ledningen för det bolag de reviderar. Om relationen är bra, 

kan partnern få goda möjligheter att sälja in andra konsulttjänster. Detta gör det svårt för dem 

att rapportera brister i klientens redovisning, eftersom det kan komma att påverka deras 

karriär (Bazerman, 2002).  

För att försöka förhindra dessa icke-professionella relationer har bestämmelserna i 

Aktiebolagslagen kring revisorsrotationen inträtt i kraft år 2009 (SFS 2009:565) för att 

begränsa revisionsuppdragets längd vilket dock inte innebär att revisionsbyrån roterar. 

Grundtanken bakom denna lagstiftning är att undvika en alltför nära relation mellan revisor 

och klienten (Prop. 2008/09:135 s. 86f). Finansanalytikern Peter Malmqvist (2012) skriver att 

lagstiftare bör se över revisorns mandattid och överväga obligatorisk byrårotation. EU-

kommissionen menar att många bolag anlitar samma revisionsbyrå i årtionden vilket inte 

anses överensstämma med önskvärda standarder för oberoende då ett bolag behåller samma 

byrå kvarstår hotet mot oberoendet och förslaget om obligatorisk byrårotation diskuteras 
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därför i Grönboken.  Revisorsrotation ska medföra att vänskapsband inte skapas mellan 

revisor och klient till följd av långtidsuppdrag har mötts av viss kritik. Catanach och Walker 

(1999) har som argument mot revisorsrotation att granskningen blir mindre effektiv då den 

kunskap som upparbetats under ett uppdrag går till förlust när ett revisionsbyte skrev samt att 

misstag begångna av revisorn oftast skrev i början av en mandatperiod. Detta skulle då 

innebära att kortare uppdragstider skulle generera fler misstag från revisorerna och vidare 

visar de i sin artikel att revisorsrotationen innebär en högre omsättning av den expertis som 

revisorerna besitter.  

Tidigare forskning har fokuserats på revisorns finansiella beroende, det vill säga de 

finansiella incitamenten som påverkar oberoendet och objektiviteten där principal agent-

teorin beskriver verkligheten. Teorin utgår från det ekonomiska antagandet om att människor 

är rationella och nyttomaximerande (Artsberg, 2003). Detta kan innebära en risk i och med att 

revisorn kan antas vara en nyttomaximerande individ som är ute efter att maximera 

avkastningen på sitt arbete, vilket kan skapa incitament för revisorn att inte tillvarata ägarnas 

intressen i första hand (Diamant, 2004).  

Denna studie försöker mäta klientidentifikationen samt hur identifikationen påverkas av 

professionell identitet och revisorsrotation i en experimentell undersökning som är baserad på 

två tidigare studier, Bamber och Iyers (2007) och Stefaniaks et al (2012). Dessa två studier 

visar hur klientidentifikationen uppstår och vilka faktorer som påverkar detta. Ingen tidigare 

forskning har i likhet med vår studie försökt mäta hur professionell identitet och 

revisorsrotation kan motverka revisorns identifikation med klienten, vilket gör vår studie 

unik.    

Den experimentella undersökningen som görs på människor benämns klinisk prövning. 

Oftast har utformningen av undersökningen två eller flera grupper som ges olika 

behandlingar där målet är att jämföra grupperna och utifrån det dra slutsatser. Då vår studie är 

en kombination av tidigare forskning, har vi valt att utvidga vår studie genom att även mäta 

revisorsrotation. Vidare fokuserar vi i likhet med tidigare forskning på de sociala 

incitamenten som kan ha inverkan på oberoendet och objektiviteten. Det icke-finansiella 

beroendet står i fokus och våra antaganden grundas i den sociala identitetsteorin som utgår 

från att en nära relationen till klienten gör att revisorn är mer benägen att ge efter för den 

behandling klienten föredrar. Det icke-finansiellt beroende hos revisorer kan beskrivas som 

revisorns beroende av klienten på ett icke-finansiellt plan. Det vill säga när revisorn kommer 
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i en för nära relation med klienten och samtycker till klientens önskemål på grund av den 

sociala relationen och inte i likhet med de finansiella incitamenten där revisorn är villig att 

göra mer klientvänliga ställningsantagande för att tjäna pengar.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående diskussion har följande problem formulerats: 

Hur identifierar revisorerna sig med sina klienter hur detta påverkar revisorns 

objektivitet? 

 

• Hur påverkas klientidentifikationen av revisorns profession? 

• Hur kan revisorsrotationen bidra till en minskning av identifikationen med 

klienten? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att förklara i vilken utsträckning icke-finansiellt beroende hos revisorer kan 

uppstå genom revisorernas identifikation med klienter samt undersöka dess effekter på 

revisorns oberoende och objektivitet. Vidare ämnas vi undersöka hur klientidentifikationen 

kan påverkas av professionell identifiering och revisorsrotation. 
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1.6 Uppsatsens disposition  

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av de metodval som gjorts för 

att genomföra undersökningen. Kapitlet introducerats med det 

vetenskapliga synsättet och vidare presenteras 

forskningsansatsen som studien utgår ifrån. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Under detta kapitel presenteras socialidentitetsteori och vidare 

andra relevanta teorier inom ämnesområde där 

klientidentifieringen står i centrum. Kapitlet avslutas med en 

presentation av våra hypoteser.  

  

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångsätt och insamlingen 

av empirisk data för undersökningen. Vidare beskrivs metodiken 

för operationalisering, population och urval, beskrivande 

variabler och bortfall. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 5: Resultat och diskussion 

I detta kapitel utförs statistisk analys baserad på insamlat 

material.  Vi använder oss av analysmodeller för att diskutera 

och utifrån det dra slutsatser.  Kapitlet avslutas med prövning av 

hypoteserna.  

 

Kapitel 6: Sammanfattning och slutsats 

I det avlutande kapitlet görs en sammanfattning av studien. 

Vidare diskuteras studiens resultat och slutsatser och som 

avslutning presenteras egna reflektioner och förslag på fortsatt 

forskning inom ämnesområde. 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning utifrån vilket perspektiv studien görs och vilket 

tillvägagångsätt som används samt vilken ansats uppsatsen utgår ifrån. Detta för att ge 

läsaren en bättre insikt och vidare lägga grunden för hypoteser. 

 

2.1 Det vetenskapliga synsättet 

Det finns två olika utgångspunkter i det vetenskapliga synsättet, positivism och hermeneutik 

som vidare leder till om det är en kvantitativ eller kvalitativ metod som tillämpas. 

 

- Hermeneutik är en vetenskapsteori där inlevelse och förståelse är i fokus. Denna teori ska 

besvara frågan "Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?". Enligt denna 

kunskapsteori finns ingen absolut sanning utan teorin betonar metoder för förståelse och 

tolkning (Saunders et al, 2003). 

 

-Positivism strävar efter att grunda tänkandet på absolut kunskap. Forskaren i detta synsätt 

tolkar objektivt insamlingen av data på ett naturvetenskapligt sätt. Vilket innebär att de ser 

saker som de är, utan att tolka insamlad data. Utifrån de existerande observationerna kan 

statistiska analyser och generaliseringar göras (ibid). 

 

Vår uppsats utgår från det positivistiska synsättet vilket innebär att vi vill se saker som de 

verkligen är från ett objektivt perspektiv. Vi kommer att utgå från statistiska analyser och 

utifrån detta tillämpa olika samband. Generalisering av hela revisorpopulationen kan inte 

utgöras utifrån denna studie då urvalet är för litet, utan bara en inblick kan göras (ibid). 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns två existerande forskningsansatser som används för att dra slutsatser, deduktiva och 

induktiva. I den deduktiva ansatsen utgår författaren från den redan existerande teori och 

hypoteser som sedan testas mot insamlingen av empirin. Medan i den induktiva ansatsen 

utgår författaren från empirin för att sedan kunna dra generella och allmänna slutsatser 

(Saunders et al, 2003). 

  

Syftet med kvalitativ metod är att ge en förståelse för ämnet som skall studeras där urvalet är 
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begränsat. Enligt Bryman och Bell (2005) är denna typ av metod relaterat till en viss risk för 

subjektiv påverkan då forskare tolkar respondentens svar samt de personliga relationerna som 

existerar mellan forskare och respondenter vid intervjupunkten. Kvalitativ metod syftar 

istället till att ge en förklaring till ett fenomen, där undersökningen görs på en mängd större 

data och utifrån det dras generella slutsatser. Den bästa möjligheten för att uppfylla vårt syfte 

med studien är att utgå ifrån den kvantitativa metoden. Undersökningen görs genom en 

webbaserad enkätundersökning där samtliga respondenter får samma typ av frågor och 

svarsalternativ, detta kan underlätta tolkning av resultaten. 

 

Denna studie utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att hypoteserna utvecklas från 

redan befintlig forskning som vi sedan prövar mot empirisk granskning. Vi har till stor del 

utgått från tidigare studier, Bamber och Iyer (2007) och Stefaniak et al (2012) samtidigt som 

vi försökt tillföra ny mätning utöver den befintliga. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för att finna samband mellan 

teori och empir. Kapitlet innehåller de teorier som anses relevanta för studien där 

klientidentifiering står i centrum med dess konsekvenser samt att social identitetsteori 

identifieras och som avslutning presenteras hypoteserna. 

 

3.1 Social identitetsteori 

Social identitetsteori beskriver en självkategoriseringsprocess som gör det möjligt för 

personer att gruppera sig med andra. Genom identifiering kan individer internalisera 

värderingar och attityder som är typiska för gruppen. Social identifiering är en tillämpning av 

social identitetsteori. Teorin hävdar att självkonceptet består av identitet, som omfattar unika 

individuella egenskaper såsom kunskap, förmåga, intressen och social identitet som innefattar 

grupper av klassificering (Stefaniak et al, 2012). Denna förklaring kan användas i relationen 

mellan revisor och klient för att beskriva varför klienten kan ha stort inflytande över 

revisorer.  

 

När individer kognitivt identifierar sig med en viss grupp blir individerna psykologiskt 

sammanflätade med gruppen och känner ett gemensamt öde vilket vidare resulterar i att dessa 

individer upplever gruppens framgångar och misslyckanden som sina egen (Tolman, 1943). 

Vidare hävdar Stefaniak et al (2012) att det finns ett brett stöd för effekten av kognitiv-

baserad identifikation på yrkesmässigt beteende, vilket inkluderar revisorer.  

 

Bamber och lyer (2007) använder social identitetsteorin som grund för en kognitivt baserad 

förklaring, i motsats till en förklaring för ekonomisk beroende till varför extern revisorer 

påverkas av sina klienter. Forskarna Stefaniak et al (2012) och Bamber och lyer (2007)  har 

funnit att externa revisorer har genom en kognitiv relation med klienterna uppvisat en ökat 

förmånlig behandling vid redovisningstvister.  

 

Social identitet kan dekonstrueras i fyra dimensioner: (1) kognitiv; det vill säga kunskapen 

om att vara medlem i en viss grupp, (2) känslomässig; den känslomässiga bindningen till 

gruppen, (3) värderande; det vill säga det värde som tillhandahålls av gruppen, och (4) 

beteende; det vill säga beredskap att stå för och uppträda på ett sätt som är stödjande i 
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gruppen (Van Dick, 2001). Kognitiv identifiering, det vill säga att erkänna att man är medlem 

i en viss grupp, är det första steget i den sociala identifieringen (Stefaniak et al, 2012). Först 

efter att kognitiv identifiering har fastställts kan de andra dimensionerna förverkligas i 

slutändan så att människor kan bete sig som medlemmar i en organisation (Van Dick et al, 

2004). 

 

Dessa självkategoriseringar är utgångspunkten för att kunna tänka och relatera, vilket gör att 

social identitet ökar sannolikheten att individen internaliserar gruppers lagar och värderingar. 

Enligt Ashforth och Mael (1989) kan individer visa annat beteende stridande mot personlig 

identitet. Antagandet av en viss identitet påverkar hur individer tolkar information och fattar 

beslut (Lembke & Wilson, 1998). Individer brukar identifiera sig med grupper vars värden är 

enhetliga (Alvesson, 2000). Dessutom kan självkategoriseringen vara enskild, som till 

exempel identifikation med en arbetsgrupp som inte tvunget utesluter identifiering med annan 

grupp (Lachman & Aranya, 1986; Wallace, 1995; Bamber & Iyer, 2002).  

 

Identifiering påverkar beteende. Exempelvis revisorer som identifierar sig med klienten är 

mer benägna att rapportera färre antal arbetade timmar, då de inte vill att klienten ska betala 

för arbete som utförts ineffektivt. Inom serviceorganisationer där anställda direkt integrerar 

med klienter är klientrelationen en viktig del av deras sysselsättning enligt den sociala 

identitetsteorin. Alvesson (2000) hävdar att datorkonsulter som jobbar kontinuerlig med sina 

klienter under en längre period anser att de ibland kände klientens verksamhet bättre än sitt 

eget vilket möjligtvis resulterar i identitets- och lojalitetsproblem. Detta kan även jämföras 

med revisorsyrket då revisorn jobbar med samma klient under långa och återkommande 

perioder. Revisorn kan även se en klient som en blivande potentiell arbetsgivare, vilket 

möjligtvis kan leda till klientidentifikation. 

 

Sammanfattningsvis finns det ett brett stöd för kognitivbaserad identifieringsstruktur och att 

professionella, inkluderat revisorer, kan ha multipla identiteter som kan i sin tur påverka 

beteendet. 

 

3.2 Revisorns oberoende  

Så länge som revision har funnits har även revisorns oberoende ifrågasatts. Oberoendefaktorn 

utgör grundstommen i revisoryrket där intresset för att verka för ett starkare 
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oberoendeförhållande mellan revisor och klient har ökat successivt där syftet med revisorns 

beroendeställning gentemot klienten är att öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. 

Denna ökade tillförlitlighet är viktig eftersom ledningen annars kan rapportera siffror som 

inte visar en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (Dickins et al, 2010). När 

forskare nämner beroendet hos revisorer kan begreppet delas in i två kategorier, faktiskt 

oberoende och synligt oberoende. Det faktiska oberoendet benämns även för ”independence 

in mind” vilket uttrycker för om revisorn känner sig oberoende. Det synliga beroendet kallas 

även för ”independence in appearance” vilket uttrycker hur samhället upplever oberoendet 

(Glazer & Jaenicke, 2002). Långa relationer mellan parterna anses ha en negativ effekt på 

både det faktiska och det synbara oberoendet hos revisorn. Men en bristande kunskap om 

kundens verksamhet ger en ökad risk för att revisor ställs inför svårigheter i 

revisionsuppdraget. Detta medför en balansgång mellan att lära känna bolaget så väl att 

revisionen blir effektiv men inte bli så familjär med kunden att oberoendet kan ifrågasättas 

(Sinason et al, 2001). 

 

Revisorns uppdrag är ett förtroendeuppdrag, vilket innebär att oberoendet har en väsentlig 

betydelse för att externa intressenter, som aktieägare och kapitalplacerare, ska kunna lita på 

den kvalitetsförsäkrade informationen som revisorn bistår med (Cassel, 1996). Syftet med de 

utlåtande som en revisor avger efter en uträttad revision, ska ge företagen en försäkran om att 

finansiella rapporter har genomgått en omfattande kritisk granskning. Vidare ska denna 

granskning vara oberoende, i syfte att övertyga företagets intressenter att bolagets finansiella 

information är tillförlitlig (SEC, 2001) 

  

RevL 20 § ”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet 

och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs”. 

          

Att man inte använder sig av begreppet oberoende i revisorsregleringar är för att man inte kan 

uppnå fullständigt oberoende enligt Bohlin och Forsberg (2003) författarna till uppsatsen 

menar att i verkligheten finns det alltid förhållanden som begränsar oberoendet.  

 

3.2.1 Analysmodellen 

Den oberoende revisionen kan förklaras som en objektiv granskning av en opartisk och 
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självständig revisor med hög grad av integritet som inte distraheras av förhållanden som är 

irrelevanta för uppdraget. Vidare har stora redovisningsskandaler lagt grunden till en 

internationell debatt angående revisorns roll samt ett krav på en skärpning av revisorns 

oberoende gentemot sina klienter. Debatten behandlar frågor som hur revisionens 

objektivitet, opartiskhet och självständighet ska kunna säkerställas (FAR, 2005). 

  

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, är modellens 

fullständiga namn och den återfinns i revisorslagen. Denna modell ska ses som vägledning i 

syfte att säkerställa revisorns oberoende, inskrivningen i revisorslagen gör att modellen är 

tvingande. Vidare är denna modell av självgranskningskaraktär, vilket innebär att revisorn 

ska använda den för att personligen granska sitt oberoende gentemot klienten vid varje 

uppdrag. Det vill säga modellen är utformad så att när revisorns tillämpar modellen ska 

självinsikt i huruvida det finns omständigheter i det specifika fallet som kan hota oberoendet 

uppnås. Revisorn ska själv avsäga uppdraget om hot föreligger mot oberoendet. 

  

Denna analysmodell består av tre steg: 

  

1. Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden: Revisorn kontrollerar själv om 

det finns omständigheter som kan utgöra hot mot oberoendet. 

 

2. Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden: Bedömning av huruvida 

revisorn har förmåga och vilja att utföra uppdraget med sitt oberoende intakt. 

 

3. Analysen dokumenteras: Dokumentation av revisorns prövning. 

  

Under steg ett ska revisorn utföra en kontroll inför varje uppdrag samt löpande under 

samtliga uppdrag om det existerar omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns 

oberoende. Analysmodellen nedan identifierar fem hot mot oberoendet bestående av 

situationer som anses oetiska där revisorn omedelbart ska avböja eller avsäga sig uppdraget. 

  

1. Egenintressehot: Revisorn har ett, direkt eller indirekt, ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet, det vill säga revisorn står i ett i ekonomiskt 

beroendeförhållande till revisionsklienten. Revisorer kan också favorisera, 

medvetet eller omedvetet, dessa egenintressen istället för intresset av att göra en 
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bra revision (Glazer & Jaenicke, 2002).   

 

2. Självgranskningshot: Revisorn har vid fristående rådgivning lämnat upplysning i 

en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, en sådan situation 

innebär hot mot revisorns oberoende (Diamant, 2004). 

 

3. Partställningshot: Revisorn uppträder, eller har uppträtt, till stöd för eller mot 

uppdragsgivaren i någon rättsligt eller ekonomiskt omtvistad angelägenhet där 

förtroendet kan rubbas. Hot föreligger först om revisorn haft i uppdrag att tala i 

klientens sak (Diamant, 2004). 

 

4. Skrämselhot: Revisorn utsätts för hot, eller någon annan form av påtryckning, som 

är   ämnad att skapa obehag hos revisorn. Om fallet är sådant, det ägnat att rubba 

förtroendet för revisorns och dennes förmåga att vara oberoende (Diamant, 2004). 

 

5. Vänskap: Om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har en nära relation 

med revisionsklienten eller i revisionsklientens ledning. Dessa nära relationer kan 

yttra sig i mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter. En 

särskild typ av vänskapshot kan uppkomma om revisorn innehaft ett uppdrag för en 

revisionsklient under en lång följd av år (SOU, 1999:43).  

 

Under steg två, i enlighet med modellen, ska en revisor avböja ett uppdrag om det finns 

omständigheter, liknande de fem hot som kan rubba förtroendet för revisorns 

oberoendeställning gentemot klienten. Revisorn kan få behålla uppdragets, trots att något av 

de fem hoten föreligger, förutsatt att revisorn kan påvisa att han eller hon vidtagit alla 

nödvändiga motåtgärder för att säkerställa att uppdraget kan utföras riskfritt. Det finns risk att 

revisorn agerar till förmån för företaget fastän han inte själv vill, bara för att han eller hon är 

rädda att förlora klienten och revisorn kan då hamna i beroendeställning (Wolf et al, 1999)  

 

Ett exempel på en sådan kvalitetssäkrande motåtgärd är second opinion, där man låter en 

annan revisor inom samma revisionsbyrå lämna ett andra utlåtande. En second opinion är en 

storts kvalitetssäkrande återfärd som revisionsbolag kan tillämpa. Föreligger ett vänskapshot 

på grund av att ett specifikt revisionsuppdrag pågått under en längre tid kan detta mötas upp 

med en granskning utförd av en revisor som står utanför den aktuella revisionsgruppen. Ett 
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byte av revisor kan även bli nödvändigt i det fall hotet anses vara tillräckligt grovt. Men i 

vissa fall anses inte det interna kvalitetssäkringssystemet vara tillräcklig för att säkra kvalitén. 

Ett exempel på detta är om en medlem från revisionsteamet lämnar fristående rådgivning i en 

fråga som omfattas av den granskning som uppdragsteamet ska utföra. Det vill säga när 

självgranskningshotet existerar (FAR, 2005). Det finns inte en klar och tydlig gräns mellan 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Med tiden har rådgivning blivit en viktig del 

av revisorns yrke, den anses enligt Van der Plaats (2000) vara mer lönsam än 

revisionsverksamheten. Risken med den fristående rådgivningen är att förtroendet för 

revisorn minskar då det kan leda till att det skapas ett ekonomiskt beroende eller att revisorn 

granskar resultatet av den rådgivning han givit.  

  

Under steg tre sker utredning om revisorn ska acceptera ett uppdrag eller inte samt 

överväganden som gjorts inför beslut enligt modellen ska noggrant dokumenteras. Vid ett 

eventuellt avböjande ska de tydligt framgå vilka förtroenderubbande omständigheter som har 

varit gällande i det specifika fallet samt på vilket sätt eventuella hot har återgäldats. På vilket 

sätt de eventuella hot har åtgärdats ska också framgå, om revisorn valt att ändå acceptera ett 

uppdrag där det har förekommit tveksamheter rörande revisorns oberoende. 

Dokumentationen ska göras fortlöpande under respektive uppdrag i syfte att möjliggöra för 

de bästa förutsättningarna för korrekt och aktuell information där kravet på dokumentation 

anses ytterligare minska risken för att revisorns oberoende ställning hotas. (Diamant, 2004). 

 

3.3 Klientidentifikation och dess konsekvenser 

Revisorns oberoende finns inte stiftat i lagtext utan innefattas i formuleringen ”opartiskhet 

och självständighet”, där revisorn ska vara objektiv i sitt ställningsantagande. 

 

RevL 20 § ”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet 

och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs”. 

 

Enligt RevL 21 § skall revisorn inför varje uppdrag testa om det finns sådana omständigheter 

som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet. Analysmodellen 

definierar fem typsituationer som kan rubba revisorns förtroende, där ett av hoten är vänskap, 

som uppstår när revisorn står i en för nära relation till klienten (Carrington, 2010). Vidare 
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definierar Svanström (2008) fyra potentiella faktorer som anses påverkar revisorns 

oberoende, där en av faktorerna är rådgivningstjänster till klienten, vilket kan påverka 

revisorn att agera gynnsamt. 

 

Social identitetsteori förutsäger att revisorn samspelar med klienten, vilket är en stor del av 

arbetet, revisorns identifikation med klienten. Många revisorer arbetar med sina klienter 

under långa och återkommande tidsperioder. För att utföra en korrekt revision måste revisorn 

förstå och känna till klientens verksamhet, redovisning och informationssystem där klienten 

kan ses som en potentiell framtida arbetsgivare (AICPA, 2005a).  

  

Identifikation med klienten kan leda till konsekvenser vid utförandet av uppdraget åt den 

aktuella klienten. Bamber och Iyer (2007) anger tre faktorer som påverkar en revisors 

identifikation med klienten. Den första faktorn är klientens image som enligt social identitets 

teori innebär att individer tenderar att identifierar sig med grupper som har en tilltalande bild 

där samarbete med gruppen ökar individens egen bild och självkänsla. Den andra faktorn är 

klientens betydelse, där revisionsbyrån strävar efter långa klientrelationer. Den tredje faktorn 

är tiden, revisorn reviderar samma klient, vilket innebär att klientidentifikationen ökar ju 

längre revisorn utför uppdrag åt klienten (ibid). 

  

Enligt Stefaniak et al (2012) är en för nära relation mellan revisorn och klienten olämpligt 

allteftersom det försämrar revisors objektivitet vid granskning vilket i sin tur leder till 

felaktigheter i revisionen. Vidare hävdar Bamber och Iyer (2007) till att identifikation med 

klienten leder till att revisorn blir mer benägna att samtycka till klientens föredragna position 

av en väsentlig angelägenhet och inte kräva ta upp en skuld i de finansiella rapporterna. Detta 

innebär att klientidentifikationen har påverkat revisorns bedömning negativt och även en 

negativ inverkan på klientens finansiella ställning och det slutliga resultatet.  Å andra sidan 

menar Stefaniak et al (2012) att revisorer måste utarbeta och upprätthålla relationen med sina 

klienter för att säkerställa att de inte blir missnöjda. Revisorn måste även tillhandahålla 

objektiv bedömning av hög kvalité i revisionen och därmed tillämpa företagets utvärderingar. 

Därför är det viktigt att avgöra vilka klienter som har tydliga föredragna positioner, eftersom 

revisorn önskar att bevara klientrelationer över en längre tidsperiod. Vilket i sin tur påverkar 

revisorernas objektivitet som är förenat med att ge förmån till klientens behandling, det vill 

säga lindrigare redovisningsrelaterade beslut (ibid). 
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3.4 Revisorsrotation 

Revisorsrotationens påstådda effekter för oberoendet har engagerat forskare världen över och 

dess för- och nackdelar har varit föremål för forskning. Identifikationen med klienten är en 

process som tar tid och ju längre revisorn arbetar med samma klient desto större är risken för 

klientidentifikationen. Det icke-finansiellt beroende är ett problem som uppstår på grund av 

det nära vänskapsbandet mellan revisorn och klienten, förespråkare för revisorsrotation 

nämner som argument att rotationen syftar till att förhindra att långsiktiga relationer mellan 

revisor och klient utvecklas.  

 

ABL 9:21 § “Uppdraget som revisor för ett bolag, vars överlåtbara värdepapper är 

upptagna till handel på en reglerad marknad, får gälla högst sju år i följd. Den som har varit 

revisor i bolaget under sju år enligt första stycket får inte delta i revisionen, om inte minst två 

år har förflutit sedan han eller hon lämnade revisionsuppdraget”.  

 

Enligt ABL 9 kap. 21a § 1 st. får revisorn endast revidera i ett noterat företag högst sju år i 

följd och detta syftar till att revisorn inte ska bli alltför bekant med sin klient (Arel et al, 

2005; Jackson et al, 2008). Revisorsrotation kan vara något som minskar 

klientidentifikationen då huvudsyftet är att bryta relationen mellan parterna innan revisorn 

hinner identifiera sig med sin klient. Identifikationen med klienten definieras som ett problem 

under revisorns oberoende där lagstiftarna reglerat bestämmelserna om revisorrotation i ABL.  

 

Vidare menar Jackson et al (2008) att införande av obligatorisk byrårotation kan leda till att 

förbättra revisionskvalitén. Emiliano et al (2009) menar att lagkrav på revisorsrotation stärker 

revisorers oberoendeställning till företaget. Att oberoendet stärks innebär ett minskat antal 

vinklade rapporter och minskad risk för ledningen att påverkarevisorns beslut. Kaplan och 

Mauldin (2008) skriver att obligatorisk revisorsrotation är nödvändigt då det stärker revisorns 

faktiska oberoendeställning där rotationen även krävs för att uppnå väsentlig effekt på det 

synbara oberoendet.  

 

Dessa långsiktiga förbindelser anses ha en negativ inverkan på revisorns objektivitet, 

opartiskhet och självständighet (Catanach & Walker, 1999) där Bamber och Iyer (2007) visar 

i sin forskning att ju länge revisorn reviderar en klient, ju mer identifierar de sig med 

klienten. Marsden och Campbell (1984) styrker inte Bamber och Iyer och deras forskning om 
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att ju länge tid en revisor reviderar klienten ju mer identifierar de sig med klienten. Marsden 

och Campbell (1984) förklarar att den tid människor lägger ner i en relation inte alltid är ett 

bra mått på hur stark en relation är. Relationen kan vara svag, trots att revisorn och klienten 

spenderar mycket tid tillsammans där svaga band är mer effektiva. 

 

Catanach och Walker (1999) belyser i sin forskning att revisorsrotationen innebär en högre 

omsättning av den expertis som revisorerna besitter. Rotationen kan vara till fördel vid en 

granskning av exempelvis immateriella tillgångars värde, då dessa ofta grundas på subjektiva 

bedömningar. Forskarna hävdar att korta uppdragsperioder ökar revisorers incitament att 

motstå påtryckningar från ledningen på företaget. Mot bakgrund av detta anses revisorns 

oberoende vara mer påtagligt vid kortare uppdragsperioder, vilket då talar till fördel för 

revisorsrotation. Men Catanach och Walker (1999) belyser även i sin artikel vissa nackdelar 

med revisorsrotation där de framlägger åsikten att kostnaderna, för såväl klient som revisor, 

överstiger nyttan med revisorsrotation. Lu och Sivaramakrishnan (2009) beskriver också 

merkostnaderna som en nackdel med revisorsrotationskrav och menar att revisorer inte 

kommer att ha samma fördel av förkunskap om företaget som föregående revisor har. Denna 

brist på förkunskap hämmar effektiviteten i revisionsprocessen. Vidare menar Catanach och 

Walker (1999) att det vid revisorsbyten mists en stor del expertis kring det specifika 

uppdraget. Den förlorade kunskapen anses i sin tur minska effektiviteten eftersom den nya 

revisorn måste sätta sig in i klientföretagets specifika situation, vilket ofta är en tidskrävande 

process. Granovetter (1973) stödjer detta resonemang och menar att långa relationer blir 

effektivare för alla parter och revisorn lär sig hantera relationen. I långsiktiga relationer måste 

revisorn och klienten anpassa sig till varandra. Denna anpassning kan med åren bli 

långtgående och en brytning av relationen kan därför bli kostsam för båda eller en av 

parterna. 

 

En annan nackdel som bland annat Petty och Cuganesan (1996) tar upp, är att 

revisorsrotationen riskerar att minska enskilda revisorers incitament att specialisera sig inom 

en viss bransch. En direkt följd av att revisorn är väl medveten om att han eller hon kommer 

att förlora sitt uppdrag inom en viss tidsgräns, och av den anledningen inte ser en 

specialisering som nödvändig. Balansen mellan den yrkesmässiga och den personliga 

relationen avgör revisionens kvalitet. Det är endast när förhållandet mellan revisorn och 

klienten är av både hög yrkesmässig och personlig kvalitet som revisionen uppnår den 

optimala graden av kompetens och oberoende. Chrystelles (2006) menar alltså, till skillnad 
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från Catanach och Walker, att ett visst mått av vänskap är nödvändigt i syfte att uppnå den 

högsta möjliga kvaliteten på granskningen.  

  

Forskaren Vanstraelen (2000) har istället utredd sambandet mellan revisionsuppdragets längd 

och revisionens kvalitet, där det framgår tydligt att revisorers rapporteringsbeteende 

förändras under uppdragets längd. Under mandatperiodens två första år tycks revisorer vara 

mer villiga att utfärda orena revisionsberättelser, jämfört med sista året på mandatperioden. 

Vanstraelen (2000) menar att detta kan vara en indikation på att beslutet om att förlänga 

revisorns uppdrag med en andra mandatperiod redan är fattat, och välkänt för revisorn, redan 

innan han eller hon undertecknat den sista revisionsberättelsen för den innevarande 

mandatperioden. En tvingande revisorsrotation kan vara nödvändig i syfte att säkerställa 

granskningens kvalitet. revisionsberättelser, jämfört med sista året på mandatperioden. 

 

Revisonsrotation av tvingande karaktär kräver att klienten i företaget inte behåller revisorn 

för mer än angiven tid. Koncept stöds av tanken att revisorsrotation inte ska tillåta de berörda 

revisorerna att ha incitament i form av att söka den framtida ekonomiska tillväxten från sina 

klienter och på ett sådant sätt skulle minska sannolikheten att påverka de rapporter till förmån 

för klientens ledning. Å andra sidan, avser revisorn att behålla de givna uppdraget under den 

bestämda tiden. Grundtanken är att eftersom revisorn inte möter eventuella risker för 

uppsägning inom den angivna tidsperioden, kan de arbeta utifrån en mer oberoende 

synvinkel. Eftersom revisorn är medveten om rotationen, där andra revisorer kan komma att 

ta över klienten efter den bestämda tidsperioden kommer revisorn att eftersträva att inte begå 

misstag och ta tag i alla tvistiga frågor innan denne lämnar uppdraget (Arel et al, 2005). 

 

3.4 Revisorers profession och kompetenskrav 

För att få utföra revision i Sverige måste revisorn vara registrerad enligt de nya reglerna och 

skall vara godkänd revisor med avlagd revisorsexamen eller auktoriserad revisor. 

Godkännande- och auktorisation av revisorer sker av Revisorsnämnden för fem år i taget 

(Revisorsnämnden, 2012). Oberoende tillsammans med kompetens skapar revisionskvalitet, 

det vill säga faktorer som påverkar revisorns oberoende och kompetens påverkar även 

kvaliteten på revisionen. Kompetens kan ses som en potentiell handlingsförmåga i relation till 

en viss situation eller uppgift där kompetensnivån kan påverka hanteringen av situationen 

eller uppgiften. Utifrån ett samhällsperspektiv är revisionskvaliteten avgörande för den 
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garantifunktion som revisorn har vilket gör att kompetens och oberoende är de viktigaste 

bitarna för en revisor att bygga sitt arbete på (Ellström, 1992). 

          

Revisorns oberoende och yrkeskompetens är några av de viktigaste redskapen för att 

garantera revisionens kvalité och utgör därför en viktig del i revisorsyrket (Moberg, 2006). 

Kompetens är ett stort begrepp och innehåller mer än begreppet kunskap, men kompetens 

förutsätter kunskap men står även för färdighet, attityd och värdering. Kompetens är ett aktivt 

begrepp och visas när människor utför något. De viktigaste komponenterna är den sociala 

kompetensen och den moraliska kompetensen. Den sociala kompetensen består av 

personalens engagemang och dess förmåga att skapa både kontakter och att arbeta 

självständigt. Den moraliska kompetensen är en etisk kompetens som innehåller personalens 

förmåga att agera moraliskt och passande i förhållande till klienten (Nilsson, 2001).  

  

En förutsättning för att revisorn ska anses professionell är att specifik kompetens krävs för att 

bli revisor, dels att en sådan kompetens kan garanteras. Då kompetens brister hos revisorn, 

skadas oberoendet. Revisorns oberoende kan ifrågasättas om denna inte har nivån av 

kompetens som behövs för att utföra uppdraget. Oberoendet ifrågasätts även då revisorn inte 

visar tydlig kompetens, i fördelning av ansvar mellan sig själv och klienten (Cassel, 1996).  

 

  

”The professions have never been more important to the well-

being of society. Professional knowledge and expertise are at 

the core of contemporary society. How such professional 

expertise is developed, how it is deployed, by whom it is 

deployed and for what ends are among the most pressing 

issues facing all modern nations. ” (Sullivan 2000: 673) 

  

Professioner är alltså yrken som baserar sin inkomst och status på att de använder 

vetenskaplig kunskap. Ett professionellt uppträdande innebär att revisorn ska värna om sin 

yrkesmässiga integritet samt sin objektivitet vid uppdragets utförande. Denna regel är till för 

att värna om intressenternas förtroende för revisorerna där lagen kräver opartiskhet och 

självständighet. För att kunna stärka sitt oberoende som opartiskt och självständigt skall 

revisorslagens analysmodell användas för att revisorn skall veta om denne skall avböja sig 

uppdraget. Analysmodellen, som vi tidigare nämnt, innefattar fem faktorer som kan rubba 
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revisorns oberoende vid ett revisionsuppdrag. Revisorn kan komma för nära bolagets ledning 

varvid revisorn identifierar sig med företagsledningens problem och tappar det professionella 

omdömet. Revisorn kan även lockas av att negligera problemområden för att få behålla 

uppdraget. Att göra kunden tillfredsställd kan bli revisorns prioritet snarare än att följa den 

professionella standarden (Sinason et al, 2001). 

  

Professionella relationer, är relationer mellan revisorn och klienten, där balansen är svår att 

hitta. När relationen blir för nära mellan parterna går det över till en icke professionell 

relation. Oberoendet hotas, revisorn är inte tillräckligt kritisk till en klients påståenden eller 

uppgifter och accepterar klientens synpunkter. Det vill säga, revisorn blir mer benägen att 

samtycka till klientens önskemål på grund av den nära relationen parterna byggt upp (Glazer 

& Jaenicke, 2002).  Parterna kan under revisionsuppdragets längd bygga starka relationer 

mellan varandra där de påverkas av varandra och tar efter vandras beteende där även detta 

resonemang bygger på den sociala identitetsteorin (Barabasi & Bonabeau, 2003). Enligt 

Granovetter (1973) beror styrkan i relationen på en kombination av mängden tid, den 

emotionella intensitet, intimitet, kommunikation och de ömsesidiga förutsättningarna som en 

relation karaktäriseras av.  
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3.5 Hypotesutformning 

Modellen nedan är utformad för att beskriva våra hypoteser som utgår från den teoretiska 

referensramen. Modellen visar klientidentifikation som innebär att revisorn identifierar sig 

med klienten. Vidare visar modellen i vilken omfattning tiden revisorn arbetar tillsammans 

med klienten påverkar klientidentifikation samt hur klientidentifikationen har inverkan på den 

objektiva bedömningen. Slutligen visas hur professionell identitet och revisorsrotation 

motverkar de två tidigare faktorer som påverkar klientidentifikationen. 

Figur 3.1 Egenbearbetad figur om revisorns identifikation med klienten  

 

Objektivitet innebär att revisorn skall göra en objektiv bedömning istället för att samtycka till 

klientens önskemål (Bamber & Iyer, 2007). Samhället ser objektiviteten som kärnan i 

revisorns värde, vilket uppfylls genom rättvisa och objektiva bedömningar (Johnstone et al. 

2001). Revisorn har själv möjlighet att styra omfattningen av identifieringen med klienten så 

att den inte försämrar professionaliteten och objektiviteten (Bamber & lyer, 2007). 

Carrington (2010) uppger att en av hoten mot revisorns oberoende är vänskapsband som 

uppstår när revisorn står i en för nära relation till klienten, detta kan i sin tur rubba revisorns 

förtroende i klientens finansiella rapporter. Enligt Lam et al (2010) kan en individ identifiera 

sig med flera olika grupper parallellt, denna identifiering till viss grupp kan vara olika stark 
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vid olika situationer. När klientidentifieringen är stark i högre utsträckning är risken större att 

oberoendet rubbas vilket leder till att revisorns beteende anpassas till klientens önskemål. 

Bamber och Iyer (2007) och Stefaniak et al (2012) har i sina senaste forskningar kommit 

fram till att identifikationen med klienten har negativ inverkan på revisorns oberoende och 

objektiviteten vilket innebär att revisorn har gett efter för den behandlingen klienten föredrar 

vid redovisningstvist, detta trots revisorns identifikation med professionen. Utifrån detta 

ställer vi vår hypotes, att revisorernas identifiering med klienten försämrar deras objektivitet 

så att sannolikheten att revisorerna kommer att finna sig till klientens föredragna behandling 

ökar i den utsträckning de identifierar sig med klienten. 

   

H1: Revisorns samtycke till klient-föredragna behandling ökar i den utsträckning de 

identifierar sig med klienten. 

  

Identifikation med klienten utgör ett hot mot revisorns oberoende, där professionell identitet 

är en faktor som kan minska detta hot. Bamber och Iyer (2002) finner att revisorer kan 

identifiera sig med sin profession, klienten och organisationen. Den sociala identitets teorin 

visar att individer bygger upp identiska mål och preferenser som tillhandahålls av gruppen de 

identifierar sig med (Ashforth & Mael, 1989). Detta innebär att revisorer som identifierar sig 

med sin profession kommer även införliva professionens lagar och värderingar. Bamber och 

Iyer (2007) har in sin forskning kommit fram till att revisorer som identifierar med sin 

profession är mer benägna att internalisera professionens normer och värderingar. 

Professionell identitet anses främja objektiviteten och oberoendet där revisorer med hög 

professionell identifiering är mindre benägna att samtycke till klientens föredragna 

behandling och istället verka som en oberoende part och därmed göra en objektiv bedömning 

av de finansiella rapporterna (Johnstone, 2001). Utifrån ovanstående resonemang finns det 

anledning att påpeka att revisorns identifiering med professionen kommer att reducera 

identifikationen med klienten. 

  

H2: En starkare identifiering med professionen minskar revisorns identifiering med klienten. 

  

Revisorn kan revider för samma klient i fler år, vilket är ett hot mot revisorns oberoende, 

parterna kan komma i en för nära relation som i sin tur påverkar revisorns opartiskhet och 

självständighet. För att motverka detta så har lagstiftarna reglerat bestämmelserna om 

revisorrotation i ABL där syftet är att förhindra att revisorn ska bli alltför bekant med sin 
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klient. Bamber och Iyer (2007) har i sin studie kommit fram till att det existerar signifikanta 

samband mellan antal år revisorn har reviderat klienten och klientidentifikation. Medan 

Catanach och Walker (2000) har kommit fram till motsatsen, revisorsrotation bidrar till att 

granskningen blir mindre effektiv då den kunskap som upparbetats under ett uppdrag går till 

förlust när ett revisionsbyte skrev samt att misstag begångna av revisorn oftast skrev i början 

av en mandatperiod. 

  

 H3: Införandet av rotationen motverkar revisorns identifiering med klienten. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångsätt i undersökningen. Vidare beskriver vi 

metoden för datainsamling, population och urval, operationalisering samt bortfall. 

Avslutningsvis beaktas studiens validitet och reliabilitet samt presenteras analysmetoden. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data finns som två olika typer, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är 

tidigare insamlad data som sammanställts och används för ett annat syfte än vårt eget, t.ex. 

böcker, tidskrifter och artiklar på Internet. Fördelen blir att den finns tillgänglig med ett stort 

urval av källor vilket gör det mindre tidkrävande att göra en egen undersökning. Primärdata 

är data som vi själva samlar in för eget syfte och kan göras genom till exempel intervjuer, 

observationer och enkäter. Fördelen är tillförlitligheten i materialet då vi själva tagit fram 

den. En annan fördel är att materialet bli anpassat till vårt eget syfte och framförallt aktuellt 

(Christensen, 2001). Uppsatsen har gjorts genom primärdata, en webbenkätundersökning. 

Primärdata valdes på grund av det begränsade forskning och information inom 

klientidentifikation. Dock finns det mycket forskning inom de faktorer vi ämnas undersöka 

som kan ha inverkan på klientidentifikationen.    

 

4.2 Population och Urval 

Denna studie omfattar godkända och auktoriserade revisorer. Då studien begränsats på grund 

av tid och resurser har endast ett urval gjorts av populationen till undersökningen. 

Populationen består av ca 5000 kvalificerade revisorer och enligt Saunders et al (2007) är ett 

urval på ca 350 personer lagom. utvalt består av 1200 stycket revisorer då enkäter ofta får låg 

svarsfrekvens. Urvalet kan bero på flera faktorer men oavsett hur stort vårt urval är bör datan 

vara normalfördelad för en korrekt analys. Ett större urval ger ett säkrare resultat och ger en 

mer normalfördelad datafördelning (Saunders et al, 2007). 

 

Enkäten skickades ut via enkätprogrammet EvaSys till 1200 stycken godkända samt 

auktoriserade revisorer i Sverige. Revisorerna valdes ut slumpmässigt från FAR, Föreningen 

Auktoriserade Revisorer. Vidare delades de 1200 revisorerna in i tre grupper, med 400 

revisorer i varje grupp, där de fick samma enkät men olika påståenden om hur länge de hade 
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reviderat samma klient. Det vill säga om de reviderat klienten i ett, tre eller sju år (se 4.3.4). 

Denna indelning gjordes för att utreda om det finns skillnader mellan tidsgrupperna då de 

tidigare nämnda bestämmelserna föreslår revisorsrotation genom att revisorn får högst 

revidera samma företag i sju år i syfte att bryta relationen mellan revisorn och klienten innan 

klientidentifiering uppstår. 

 

4.3 Operationalisering  

Denna experimentella undersökning mäter klientidentifikation, revisorsrotation och revisorns 

professionella identitet som baseras på två tidigare forskningar, Bamber och Iyers (2007) och 

Stefaniaks et al (2012) studie. Vår studie är en kombination av ovannämnda forskningar med 

utvidgning av att mäta revisorsrotation. Metoden för att mäta variablerna är i likhet med 

Stefaniaks et al (2012) studie där deltagarna ombads anta att de var anställda på 

Revisionsbyrån ABC. Ett hypotetiskt företag skapades och information om klienten Tango 

Sierra angavs, det hypotetiska företagets information som vi använt i vår enkät är tagen från 

Stefaniaks et al (2012) men vi översatte texten från engelska till svenska. Grundtanken 

bakom ett hypotetiskt företag är att tillföra information om klienten och utnyttja deltagarnas 

förmåga att sätta sig in i förtegets situation för att vidare med hjälp av egen kunskap och 

erfarenhet besvara enkäten. Enligt Abrams och Hogg (1990) får deltagarna möjlighet att 

placera sig i en välbekant situation, vilket vi anser borde underlätta deltagarnas bedömning 

och svar. Hur samtliga variabler har mäts framgår i texten nedan under respektive variabler. 

 

Enkäten är indelad i fyra stycken sektioner. Den första sektionen inkluderar frågorna 1.1-1.9 

som är tänkta att slå samman till en enda variabel med hjälp av SPSS som utgör professionell 

identifiering. Andra sektionen innehåller två revisionsfall (2.1-2.2) i syfte att utreda ifall 

revisorerna är benägna att ge efter för den behandling klienten föredrar. Även i sektion tre är 

frågorna 3.1-3.7 tänkta att slås samman till variabeln klientidentifikation, den sista sektionen 

innehåller demografiska frågor för att ge en övergripande bild av respondenterna och med 

hjälp av det kunna beskriva respondentgruppen. Revisorsrotation utgör en annan variabel som 

mäts genom att enkäten är indelat i tre grupper där samtliga grupp har fått samma typ av 

frågor men med olika påståenden om hur länge de reviderat klienten. 

  

Svaren från respondenterna är kodade genom enkätprogrammet som har använts, EvaSys, 

och därmed bearbetade i statistikprogrammet (SPSS). Uppsatsens beroende variabeln är 
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klientidentifikation (se 4.3.1) och oberoende variablerna är de faktorer som har inverkan på 

klientidentifikationen vilka är revisorns objektivitet (se 4.3.2), professionell identifiering (se 

4.3.3) och revisorsrotation (4.4.4). 

 

4.3.1 Studiens beroende variabel: Klientidentifikation 

För att mäta klientidentifikation har frågorna i enkäten formulerats utifrån Bamber och Iyers 

(2007) studie som inkluderas i sektion tre (3.1-3.6). Mätmetoden för den oberoende variabeln 

är baserade på Mael- och Ashforts (1992) organisatoriska skalan där (1)= Håller inte med alls 

och (5)= Håller med starkt. I tidigare forskning har Russo (1998) använt en liknande teknik 

för att mäta journalisternas professionella identifikation med lyckat resultat. Vi har byggt 

klientidentifikationens mått på ett liknande sätt som Russos (1998) tidigare forskning. 

 

4.3.2 Hypotes 1 

Revisorns samtycke till klient-föredragna behandling ökar i den utsträckning de 

identifierar sig med klienten.  

Eftersom vi ämnas undersöka om revisorn identifierar sig med sina klienter är det intressant 

att även undersöka vilka konsekvenserna blir av klientidentifikationen. Som tidigare nämnt 

innehåller enkäten två korta revisionsfall (2.1-2.2) från tidigare forskning av Iyer och Rama 

(2004) där en revisionskonflikt beskrivs. Dessa utgör den oberoende variabeln för hypotes ett 

där tanken bakom revisionsfallen är att mäta revisorernas objektivitet för att vidare bedöma 

potentiella konsekvenserna av identifikationen med klienten. Det första fallet beskriver en 

tvist som uppstår mellan revisorn och klienten över oregistrerade skulder där ekonomichefen 

önskar att skulderna inte tas upp i redovisningen. Det andra revisionsfallet beskriver en 

situation där revisorn upptäcker brister i en utvecklad programvara, ACE redovisningssystem 

som det egna förteget har installerat. Genom dessa revisionsfallen kan vi se om revisorn 

samtycker till klientens föredragna behandling utan att göra en objektiv bedömning. 

Deltagarna hade möjlighet att uppge sannolikheten huruvida de skulle acceptera klientens 

önskemål och inte kräva att redovisa dessa skulder, vilket mäts med hjälp av skalan där 

(1)=mycket låg sannolikhet och (10)=mycket hög sannolikhet.  

 

4.3.3 Hypotes 2 

 En starkare identifiering med professionen minskar revisorns identifiering med klienten. 
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Vi ämnas även undersöka om klientidentifikationen kan påverkas av revisorns profession det 

vill säga om högre identifiering med professionen (1.1-1.9) leder till en minskad identifiering 

med klienten. Mätmetoderna för professionell identitet är grundade på Mael - och Ashforts 

(1992) organisatoriska skala, som är den oberoende variabeln för hypotes två. Deltagarna 

ombads att svara på en femgradig skala där (1)=Håller inte med alls samt (5)= Håller med 

stark. Eftersom Russo (1998) använt en liknande teknik för mätning av journalisternas 

professionella identitet med lyckat resultat kunde även vi mäta på ett liknande sätt. 

 

4.3.4 Hypotes 3 

 Införandet av rotationen motverkar revisorns identifiering med klienten. 

Införandet av revisorsrotation har tidigare diskuterats under teoridelen där bland annat ABL 

och forskarna Arel et al (2005); Jackson et al (2008) försöker föreslå revisorrotation för att 

förhindra en nära relation mellan revisorn och klienten. Utifrån nämnda resonemang ställer vi 

frågan om revisorsrotation kan bidra till en minskning av identifikationen. För att mäta denna 

variabel har enkäten skickats ut till tre grupper, 400 stycken i varje där de fick samma typ av 

frågor men med olika påståenden om hur länge de reviderat klienten. Vi beslutade oss för ett, 

tre och sju år, vilket utgör den oberoende variabeln för hypotesen. Eftersom lagen och 

forskare föreslår att revisorn endast får revidera klienten i högst sju år valde vi påståendet om 

att respondenterna reviderat klienten i längst sju år. Det första året valde vi för att se 

skillnaden när revisorn är nyanställd och reviderat klienten i endast ett år, och tredje året 

valde vi då revisorn är uppe i mitten av mandattidperioden. Grundtanken bakom denna 

uppdelning är att jämföra om det existerar någon skillnad mellan dessa gruppers svar vid 

mätning av klientidentifikationen, det vill säga om identifikationen med klienten ökar ju 

längre revisorn reviderar klienten vilket vi borde se i det sjunde året då som vi tidigare nämnt 

att klientidentifikationen kan ta lång tid innan den uppstår samt att lagen och tidigare 

forskning föreslår att revisorn endast får revidera i högst sju år. Bamber och lyer (2007) har 

funnit att erfarenhet minskar identifiering med klienten vilket lägger grunden till varför vi 

valt att undersöka om svaren skiljer sig åt beroende på hur länge revisorn reviderat klienten. 

 

4.3.5 Beskrivande variabler  

Majoriteten av respondenterna är män med hela 69 %. Ca 53 % av respondenterna är 

auktoriserade revisorer och har erfarenhet av revisorsyrket i 11-15 år, där majoriteten har 

varit anställda på samma företag i 11-15 år och har 11-20 kollegor på arbetsplatsen. Den 
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största gruppen av respondenterna är varken chef eller ledare och har reviderat fler än 81 

klienter. 42 % av respondenterna är 51-55 år gamla där majoriteten jobbar för the Big 4.  

 

4.4 Bortfall  

Enkäten skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda revisorer där vi erhöll 154 vilket ger en 

svarsfrekvens på 13 % och bortfallet är 87 %.  

Tabell 4.1 Svarsfrekvens samt bortfall för varje enskild grupp 

Antal 

reviderande år 

Tillfrågade i 

varje grupp 

Antal svarande 

i varje grupp 

Bortfall för 

varje grupp 

Procentuellt 

bortfall för 

varje grupp 

Första året 400 57 343 86 % 

Tredje året 400 43 357 89 % 

Sjunde året 400 54 346 87 % 

Totalt 1200 154 1046 87 % 

 

Svaren som vi erhållit för respektive grupper är till största delen jämnfördelat, vilket är 

positivt. Detta innebär att vi inte ta hänsyn till svarsfördelningen när vi undersöker skillnader 

mellan samtliga grupper i tabellen 5.10. Det höga bortfallen kan bero på att enkäten skickades 

ut i samband med deklarationstiden där många revisorer prioriterat sina klienter.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet avgör hur pålitligt ett forskningsresultat är och en studie skall ha hög 

validitet och reliabilitet för att det slutliga resultatet ska betraktas som tillförlitligt (Merriam, 

1994). Bryman och Bell (2005) menar att validitet handlar om att forskar mäter det som avses 

att mäta i sin undersökning vilket är av väsentlighet att forskaren använder lämpliga 

mätmetoder för att resultatet i slutändan ska bli korrekt. Vår enkätundersökning är till stor del 

lik Bamber och Iyers (2007) samt Stefaniaks et al (2012) studie, vilket ger hög validitet. 

Vidare borde studien få en ännu högre validitet eftersom frågorna i enkäten är väl anpassade 

till revisorernas yrkesnivå och dessutom stämmer överens med de delar som behandlas i 

teoriavsnittet.  

 

Reliabilitet anger ett mått på tillförlitligheten i forskningen och det slutliga resultat skall vara 

detsamma oavsett vem som utför undersökningen. Dock kan det finnas svårigheter att komma 

fram till samma resultat då individer tolkar information på olika sätt samt att samhället 

förändras och utvecklas ständigt. Grundtanken bakom reliabilitet är att göra en identisk 
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undersökning med exakthet och noggrannhet vilket vi gjort med vår studie. Den är identisk 

med befintlig forskning vilket höjer reliabiliteten då framtagen information har tillförlitliga 

källor.  

 

Genom att frågorna i enkäten använts i tidigare forskning innebär det att frågorna är testade 

och även lämpade för revisorer och deras situation, även innehållet i enkätfrågorna stämmer 

överens med teoridelen. Dessa frågor i enkäten är översatta från engelska till svenska och stor 

vikt har lagt i för korrekt översättning. Vi har under hela uppsatsens gång varit noggranna 

med att inhämta information från tillförlitliga källor som är väl anpassade för vårt 

ämnesområde. Utifrån ovanstående resonemang kan vår studie förknippas med hög 

tillförlitlighet och därmed stärkande validitet och reliabilitet. 

 

4.6 Analysmetod  

Analysmetoden är multivariata tester och korrelationstabeller. För att visa studiens reliabilitet 

använder vi oss av Chronbach‟s Alpha test och för att visa samband mellan den beroende och 

oberoende variabler använder vi oss av Pearsons korrelationstest och signifikansmått. 

Studiens samtliga tester genomförda i datorprogrammet SPSS. 

5. Resultat och analys 

Kapitlet nedan presenterar resultatet som erhållits från insamlad data samt en prövning av 

hypoteserna. Vidare kommer resultatet att kommenteras för att påvisa de samband som finns 

mellan hypoteserna och resultatet. 

 

I den experimentella undersökningen redovisas den beskrivande statistik som beskriver olika 

variabler. Vidare utförs en faktoranalys på professionell identitet samt klientidentifikation 

och slutligen observerar vi signifikansnivån för samtliga hypoteser. Studiens kvalitativa 

variabler, så som kön och ålder, redovisas i en procentuell fördelning. De kvantitativa 

variablerna visar ett så kallat centralmått som anger exempelvis medelvärde och 

standardavvikelse.  
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5.1 Beskrivande statistik  

Beskrivande statistik är viktig på grund då oorganiserad data inte ger någon värdefull 

information. För att organisera och presentera data inom området för beskrivande statistik 

används frekvensfördelningar och diagram. Inom beskrivande statistik beräknas också 

beskrivande värden på datamängder såsom medelvärden och standardavvikelse. 

 

Medelvärde är det genomsnittliga värdet för ett urval eller en population. Medelvärde 

beräknas som summan av alla värden i en population eller ett urval dividerat med antalet 

observationer i en population eller ett urval. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som 

används för att mäta risk och visar hur mycket de olika värdena i en population avviker från 

medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen 

låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet ger en hög 

standardavvikelse. Enklare kan man säga att det är ett mått på hur utspridda de verkliga talen 

är kring det förväntade värdet, vilket de två tabellerna nedan visar.  

 

Tabell 5.1 Beskrivande statistik för professionell identitet 

 Min. Max. Medelvärde Standard 

avvikelse 

Min profession har inte ett bra rykte i 

näringslivet. 

1,00 5,00 1,766 0,788 

Samhället har höga tankar om min 

profession. 

1,00 5,00 3,978 0,647 

Min profession anses vara en av de 

bästa. 

1,00 5,00 3,430 0,783 

Personer som vill avancera i sin 

karriär i sin nuvarande anställning bör 

tona ner sin anknytning till min 

profession. 

1,00 5,00 1,637 0,675 

När någon kritiserar min profession 

känns det som en personlig 

förolämpning. 

1,00 5,00 2,854 1,074 

Jag är väldigt intresserad av vad andra 

tycker om min profession. 

1,00 5,00 3,338 0,879 

När jag talar om min profession säger 

jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

1,00 5,00 4,051 0,828 

Min professions framgångar är mina 

framgångar. 

1,00 5,00 3,379 0,883 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Population
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När någon berömmer min profession 

känns det som en personlig 

komplimang. 

1,00 5,00 3,416 0,837 

Professionell identitet  1,00 5,00 3,4104 0,642 

 

Tabellen ovan visar resultaten från enkäten som behandlar revisorers professionella identitet. 

Som svaren ovan visar tycker respondenterna att deras profession har ett bra rykte i 

näringslivet där de även anser att samhället har höga tankar om deras profession. Vidare är 

revisorerna mest överens i sina svar när det gäller samhällets åsikter om deras profession då 

standardavvikelsen och därmed spridningen kring medelvärdet, är lägst. Majoriteten av 

revisorerna identifierar sig med sin profession då de använder ”vi” istället för ”de” när de 

talar om sin profession.  

 

Den sista redan i tabellen, professionell identitet, är en sammanslagning av de fem frågorna 

som ger högst faktorladdning (SPSS, 2012). Varför dessa fem frågor har högst faktorladdning 

kan bero på att frågorna är mer anknutna till det personliga perspektivet. Dessa fem frågor 

presenteras närmare i faktoranalysen där faktorladdningen för varje fråga tolkas (Tabell 5.3).  

 

Tabell 5.2 Beskrivande statistik för klientidentifikation   

 Min. Max. Medelvärde Standard 

avvikelse 

Vänligen bedöm betydelsen av denna 

klient för ert företag? 

1,00 5,00 3,081 0,966 

När någon berömmer Tango Sierra AB 

skulle det vara som en personlig 

komplimang. 

1,00 5,00 2,721 0,883 

Om jag reviderar Tango Sierra och 

talar om företaget säger jag vanligtvis 

"vi" istället för "de". 

1,00 5,00 2,059 1,147 

Om jag var revisor för företaget skulle 

jag tycka att Tango Sierras framgångar 

är mina framgångar. 

1,00 5,00 2,250 0,892 

Som revisor är jag är väldigt 

intresserad av vad andra tycker om 

Tango Sierra. 

1,00 5,00 3,504 0,910 

När någon kritiserar Tango Sierra 

känns det som en personlig 

förolämpning. 

1,00 5,00 2,022 0,898 
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Om jag var revisor för Tango Sierra 

skulle jag tro att allmänheten har höga 

tankar om bolaget. 

1,00 5,00 2,985 0,743 

Klientidentifikation 1,00 5,00 2,490 0,661 

 
Som vi kan utläsa från tabellen ovan om revisorernas identifikation med klienten ligger 

medelvärdena i den nedre delen av skalan och standardavvikelsen är låg. Medelvärdet är 

högst på frågan om revisorerna är intresserad av vad andra tycker om deras klient.  

 

Den sista redan i tabellen, klientidentifikation, är en sammanslagning av de fyra frågorna som 

ger högst faktorladdning. Dessa fyra frågor presenteras närmare i faktoranalysen där 

faktorladdningen för varje fråga tolkas (Tabell 5.4).   

 

5.2 Faktoranalys  

Genom att titta på sambandet mellan olika variabler kan man urskilja eventuella 

bakomliggande faktorer med hjälp av en faktoranalys. Vidare kan dessa variabler undersökas 

närmare och analyseras. Innan en faktoranalys kan genomföras måste ett KMO och Barlett‟s 

test utföras för att veta om insamlad data lämpar sig till en faktoranalys. 

  

Explorativ faktoranalys genomfördes för att bestämma faktorstrukturen hos de i studien 

ingående skalorna. Syftet med faktoranalysen är att upptäcka latenta, ej observerade 

variabler, utifrån analys av manifesta, observerade frågor i enkäten. Vi förväntar oss att 

professionell identitet och klientidentifikation skall vara en endimensionell variabel, det vill 

säga bestå av en faktor (SPSS akuten). 

 

Tabell 5.3 Professionell identitet 

Variabler        Faktor 

När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning.  .709 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession.  .692 

När jag talar om min profession säger jag vanligtvis "vi" istället för "de".  .527 

Min professions framgångar är mina framgångar.   .800 

När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang.  .816 

 

En riktlinje för KMO värdet är att detta värde bör överstiga 0,6, för professionell identitet är 

KMO värdet 0,767 vilket innebär att datan är lämpad för en faktoranalys. Vidare utfördes 
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faktoranalysen på enkätdelen professionell identitet, antalet frågor reducerades till fem för att 

reliabiliteten skall erhålla tillräckligt hög nivå (cronbach alfa). Anledning till varför dessa 

frågor har uteslutits är för att de indirekt är kopplade till det personliga förhållandet, och 

därmed i större omfattning kopplat till det allmänna perspektivet vilket har visat att dessa 

frågor enligt respondenterna synvinkel inte lika viktiga eftersom vi erhåller låg reliabilitets 

nivå på dem. Vidare mäter inte dessa frågor (1.1-1.4) det vi ämnas mäta i studien. 

 

De valda frågorna framgår i tabellen ovan och tabellen redovisar den så kallade 

faktorladdningen. Faktorvärdena visar hur mycket olika variabler laddar på respektive faktor, 

vilket i detta fall är endast en. Värdet på laddningen är förknippat med variabeln, det vill säga 

ju högre laddning desto mer förklaras variabeln av den bakomliggande faktorn. Den sista 

faktorn visar högst värde vilket innebär att majoriteten av respondenterna identifierar sig med 

sin profession. En tumregel för god reliabilitet är att korrelationsmåttet ska överstiga 0,700. 

Cronbach alfa för denna skala är 0,749 vilket är acceptabelt och därmed en god reliabilitet. 

 

Tabell 5.4 Klientidentifikation  

Variabler        Faktor 

När någon berömmer Tango Sierra AB skulle det vara som en personlig komplimang. .760 

Om jag var revisor för företaget skulle jag tycka att Tango Sierras framgångar  

är mina framgångar.      .843 

När någon kritiserar Tango Sierra känns det som en personlig förolämpning.  .809 

 Om jag var revisor för Tango Sierra skulle jag tro att allmänheten har höga tankar om bolaget. .625 

 

KMO värdet för klientidentifikation uppgår till 0,718 vilket även här visar att datan är lämpad 

för en faktoranalys. Samma analys gjordes för klientidentifikation, även här antalet frågor 

reducerades till fyra för att reliabiliteten skall erhålla tillräckligt hög nivå (cronbach alfa). 

Frågorna (3.1, 3.3 och 3.5) har uteslutits för att de indirekt är kopplade till det personliga 

förhållandet. Värdet på Cronbach alfa är 0,760 vilket tyder på en god reliabilitet. 

Klientidentifikation kunde enligt tidigare forskning förväntas ha endast en dimension. Den 

faktor som har störst inverkan på klientidentifikationen enligt tabellen ovan är hur revisorn 

uppfattar företagets framgångar, det vill säga revisorn uppfattar företagets framgångar som 

sina egna framgångar. 
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5.3 Hypotesprövning  

5.2.1 H1: Revisorns samtycke till klient-föredragna behandling ökar i den utsträckning de 

identifierar sig med klienten.  

 

Hypotesen testas utifrån det två revisionsfallen med hjälp av variansanalys. Det första 

revisionsfallet innehåller ett påstående om revisorn kommer att ta upp oregistrerade skulder i 

redovisningen, vilket ekonomichefen på förteget inte önskar.  

 

 

Tabell 5.5 Revisionsfall ett 

 Summa Skillnad Medelvärde F Sig 

Regression 19,257 5 3,851 0,741 0,594 

Resudual 742,851 143 5,195   

Totalt 762,107 148    

 

Signifikansvärdet uppgår till 0,594 vilket innebär att värdet är högre än 0,05 vilket innebär att 

det inte finns något signifikant samband mellan klientidentifikation och den objektiva 

bedömningen.  

 

Det andra revisionsfallet undersöker hur stor sannolikheten är att revisorn lämnar negativa 

kommentarer om företagets brister i den utvecklade programvaran ACE redovisningssystem 

som upptäckts.  

 

Tabell 5.6 Revisionsfall två 

 Summa Skillnad Medelvärde F Sig 

Regression 42,148 5 8,430 1,929 0,093 

Resudual 629,245 144 4,370   

Totalt 671,393 149    

 

Då inget signifikant samband kan påvisas mellan vår hypotes och revisionsfallen fortsätter vi 

heller inte med att visa koefficienterna.  

 

5.2.2 H2: En starkare identifiering med professionen minskar revisorns identifiering med 

klienten. 
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Denna hypotes testas med hjälp av Analaysis of Variance samt Pearsons korrelationstest.  

 

Tabell 5.7 ANOVA  

 Summa Skillnad Medelvärde F Sig 

Regression 36,706 10 3,671 4,513 0,000 

Resudual 116,294 143 0,813   

Totalt 153 153    

 

Resultatet visar ett starkt positiv samband mellan variablerna professionell identitet och 

klientidentifikation. Signifikansvärdet är 0,000 vilket tyder på att sambandet är helt säkert, 

det vill säga att vi kan med 95 % säkerhet säga att det finns ett samband mellan variablerna. 

Korrelationen är stark (0,349) vilket innebär att professionell identitet påverkar 

klientidentifikationen. 

 

Tabell 5.8 Korrelationen mellan professionell identitet och klientidentifikation  

   Professionell identitet Klientidentifikation   

Professionell identitet Pearson Korrelation 1  0,349** 

  Sig. (2-tailed)    0,000 

Klientidentifikation  Pearson Korrelation 0,349**  1 

  Sig. (2-tailed)  0,000 

  N  154  154 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed)  

 

 

5.2.3 H3: Införandet av rotationen motverkar revisorns identifiering med klienten. 

 

Tabell 5.9 Identifikationen med klienten över tiden 

 Antal Min. Max. Medelvärde Standard 

avvikelse 

Första året 58 -2,163 3,896 -0,055 1,089 

Tredje året 42 -1,749 2,429 -0,003 0,850 

Sjunde året 54 -2,163 2,227 0,062 1,022 

Totalt 154 -2,163 3,896 0,000 1,000 
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I den tredje hypotesen jämför vi om klientidentifikationen skiljer sig åt över tiden, beroende 

på om revisorn reviderar klienten för första, tredje eller sjunde året. Som vi kan utläsa från 

tabellen ovan skiljer medelvärdet sig mellan grupperna där den tredje gruppen har högst 

medelvärde, det vill säga klientidentifikationen är högst hos denna grupp, men är skillnaderna 

signifikanta? Detta får vi reda på genom att se på ANOVA-tabellen. 
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Tabell 5.10 Skillnad mellan samt inom grupperna 

 Summa Skillnad Medelvärde F. Sig. 

Mellan grupperna 0,384 2 0,192 0,190 0,827 

Inom grupperna 152,616 151 1,011   

Totalt 153     

 

Från tabellen ovan kan vi utläsa vilka gruppers medelvärden som är signifikant olika. Värdet 

ligger på 0,192 vilket tyder på att ingen av grupperna har någon indikation om att vara olika 

då värdet skulle högst ligga på 0,1. Tabellen visar vidare ett F-värde där grundprincipen är att 

detta värde jämför variationen inom grupperna med variationen mellan grupperna. Ju större 

variationen mellan grupperna är, och ju mindre variationen inom grupperna är, desto större 

blir F. Värdet jämför sedan med ett kritiskt värde, beroende på hur många respondenter det 

finns. Om F-värdet är större än det kritiska värdet drar vi slutsatsen att det finns signifikanta 

skillnader mellan minst två av grupperna. 

 

Signifikansvärde uppgår till 0,827 vilket innebär att värdet är högre än riktvärdet 0,05, det 

vill säga det inte finns signifikanta skillnader i klientidentifikation mellan tidsgrupperna. 

Eftersom variansanalysen visar ett icke-signifikant resultat är det för vår studie inte relevant 

att göra ett post hoc- test för att undersöka skillnader mellan enskilda grupperna. Vi finner 

inget stöd för hypotes 3. 

 

5.4 Analys och diskussion  

Olika situationer och relationer kan påverka revisorns professionella identitet och 

identifikationen med klienten (Bamber & Iyer, 2007). För att undersöka detta har vi utfört en 

faktoranalys som ska visa samband mellan olika variabler. Vår första faktoranalys visar 

revisorns professionella identitet där denna identitet påverkas mest av hur samhället 

berömmer revisorns profession, då detta uppfattas som en personlig komplimang. Förklaring 

till varför denna berömmelse uppfattas personligt finner vi i den sociala identitetsteorin som 

säger att individer identifierar sig med sin yrkesidentitet och tar till sig berömmelser som 

deras yrke tillhandahålls av samhället. Vår andra faktoranalys visar att det som har störst 

inverkan på klientidentifikationen är revisorns uppfattning om företagets framgångar, det vill 

säga revisorn uppfattar företagets framgångar som sina egna framgångar. Även detta grundas 

i den sociala identitetsteorin, då revisorn identifierat sig med företaget som revideras 

uppfattas desamma framgångar personligt. Det är inte bara företagets framgångar som 
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uppfattas personligt, utan även negativ kritik som riktas mot företaget uppfattas som en 

personlig förolämpning. Vårt resultat styrks av Tomlans (1943) forskning som hävdar att när 

en individ identifierar sig med en viss grupp blir individen psykologiskt sammanflätad med 

gruppen vilket leder till att individen upplever gruppens framgångar och misslyckanden som 

sina egna. Bamber och Iyer (2007) förklarar att revisorer uppfattar förtegets situation 

personligt där den sociala identiteten beskriver att individer tenderar att identifiera sig med 

grupper som har en tilltalande bild där samarbetet med gruppen ökar individens egen bild och 

självkänsla.  

 

De senaste redovisningsskandaler har lagt grunden till en internationell debatt angående 

revisorns roll samt striktare krav på revisorns oberoende i förhållande till sina klienter. Enligt 

FAR (2005) behandlar den senaste debatten frågor om hur säkerställandet av revisionens 

objektivitet, opartiskhet och självständighet uppnås och följs. Med detta som utgångspunkt 

bygger vår första på Bamber och Iyers (2007) och Stefaniak et al (2012) antagande om att 

revisorns samtycke till klientens önskemål ökar i samma omfattning som identifikationen 

med klienten. Vårt resultat tyder på att det inte finns något positivt samband mellan 

klientidentifikationen och den objektiva bedömningen, vilket motsäger vår hypotes samt 

Stefaniak et al, (2012) och Bamber och Iyers (2007) studie. Detta kan bero på att mycket 

uppmärksamhet riktats mot revisorns oberoende vilket medfört att revisorn blivit mer 

noggrann med den objektiva bedömningen. Det svaga resultatet kan även bero på att revisorn 

är medveten om konsekvenserna av att inte ta upp registrerade skulder samt inte rapportera 

brister i klientens redovisningssystem. Vidare kräver regelverket att revisorn skall i 

revisionsverksamheten utföra varje uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 

objektiv i sina ställningstaganden (Revisorslag 20 §). Enligt Moberg (2006) används 

analysmodellen som ett verktyg för att säkerställa att det inte föreligger omständigheter som 

antas äventyra revisorns oberoende samt rubba dess förtroende. I jämförelse med vårt resultat 

väljer revisorn att istället redovisa skulder och rapporter brister oavsett klientens önskemål, 

allteftersom det är revisorn som i slutändan godkänner revisionsberättelsen. Ellström (1992) 

förklarar att revisorns kompetens kan ses som en potentiell handlingsförmåga i relation till en 

viss situation eller en viss uppgift där kompetensnivån kan påverka revisorns beteende i olika 

situationer. Detta innebär att när revisorn är kompetent så är han eller hon är mer benägen att 

göra en rättvis och lämplig bedömning av en viss situation då denne håller fast vid sin 

profession normer, lagar och regler samt är medveten om hur situationen skall hanteras. Det 
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är dock intressant att notera att det inte gått att reproducera Bamber och Iyers (2007) resultat 

på svenska data. Den amerikanska studien jämte Stefaniak et al (2012) är för närvarande de 

enda studier i världen som kunnat bekräfta effekten av klientidentifikation på etiska 

bedömningar i redovisionskontext. 

 

För att förhindra identifieringen med klienten har vi ställt hypotesen att när revisorn 

identifierar sig med sin profession så minskar identifieringen med klienten. Resultat visar 

positivt samband mellan professionell identitet och klientidentifikation. Detta innebär att 

revisorer som har en starkare identifiering med sin profession identifierar sig mer med sina 

klienter, det vill säga individer som ser sig själv som professionella är mer benägna att 

identifiera sig med förteget. Sammanfattningsvis tycks alltså gälla att benägenheten att 

identifiera sig med sociala sammanhang är individuell, varför identifiering med professionen 

och klienten går hand i hand. Den professionella identiteten är inget hinder mot att utveckla 

klientidentitet, trots att dessa delvis borde vara införenliga. Sannolikt utvecklas identiteter på 

ett omedvetet plan där det oetiska hos en klientidentitet är oåtkomligt för den enskilde 

revisorn. Den sociala identitetsteorin menar att individer identifierar sig med olika grupper 

där Lam et al (2010) skriver att dessa identifikationer kan vara olika starka vid olika 

situationer. Bamber och Iyer (2007) har i sin studie funnit att revisorerna kan identifiera sig 

med sitt yrke och sin klient, detta trots att var och en av dessa identifikationer förutspår olika 

beteenden. Tidigare forskning har visat att identifikation med en social grupp inte tvunget 

utesluter identifikation med andra sociala grupper (Lachman & Aranya, 1986; Wallace, 1995; 

Bamber & Iyer, 2002). 

 

Studiens tidigare resultat visar att revisorer uppfattar klientens framgångar, men även 

motgångar personligt. Detta tyder på identifikation med både klienten så som med 

professionen och en annan förklaring till detta kan vara att vårt resultat visar att majoriteten 

av revisorer anser sig själva ha ett bra rykte i näringslivet och tror att samhället har höga 

tankar om deras profession. Vidare stämmer vårt resultat överens med tidigare forskning 

(Bamber & Iyer, 2007) om att när revisorer identifierar sig med sin profession är de mer 

benägna att internalisera professionens normer och värderingar (Ashforth & Mael, 1989) och 

en hög professionell identitet gör revisorn mindre benägen att samtycka till klientens 

önskemål, det vill säga revisorn verkar som en oberoende part (Johnstone, 2001). 

Ovanstående resultat grundas på den sociala identitetsteorin som visar att individer bygger 
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upp identiska mål och värderingar som tillhandahålls av gruppen de identifierar sig med 

(Ashforth & Mael, 1989). Vidare menar Bamber och Iyer (2002) att revisorer kan identifiera 

sig med sin profession, klienten och organisationen de arbetar i då enligt Lam et al (2010) 

kan en individ identifiera sig med flera olika grupper samtidigt som i sin tur är olika stark vid 

olika situationer. 

 

Tidigare forskning inom ämnesområde visar indikationer på att ju längre revisorn arbetar 

tillsammans med klienten desto högre blir klientidentifikationen (Bamber & Iyer, 2007), 

undersöker vi om revisorsrotation kan förhindra identifikationen men klienten. Vårt resultat 

tyder på att revisorer som utför revisionen det sjunde året identifierar sig mer med sina 

klienter än de revisorer som reviderar sin klient första året, men skillnaden mellan 

tidsgrupperna är inte signifikant. Den social identitetsteori förutsäger att revisorn samspelar 

med klienten, då många revisorer arbetar med sina klienter under långa tidsperioder 

(Alvesson, 2000). Forskare som Stefaniak et al (2012) grundar sitt resonemang i denna teori 

och menar att revisorer måste utarbeta och upprätthålla relationen med sina klienter för att 

säkerställa att de inte blir missnöjda. Revisorn måste förstå och känna till klientens 

verksamhet, redovisning och informationssystem för att kunna utföra revisionen på ett 

korrekt sätt (AICPA, 2005a). Det antyder att relationen som skapas mellan revisorn och 

klienten är viktig eftersom revisorn erhåller all information som behövs från klienten för att 

kunna göra en ändamålsenlig bedömning och med det uppnå en korrekt revision. Detta 

överensstämmer med argumenten som Catanach och Walker (1999) anger, nämligen att 

revisorsrotation leder till att granskningen blir mindre effektiv eftersom kunskapen som 

upparbetats under uppdraget går förlorad samt att misstag begångna av revisorn oftast 

förekommer i början av revisionsuppdrag. Vidare argumenterar Lu och Sivaramakrishnan 

(2009) att revisorsrotation medför kostnader för såväl klient som revisor och menar att 

revisorn inte kommer att ha samma fördel av förkunskap om klienten som den tidigare 

revisorn har. Utifrån de nämna argument så är revisorsrotation ingen lämplig lösning för att 

bryta relationen mellan revisorn och klienten, eftersom detta leder till att revisionen förblir 

bristfällig när man det inte existerar en god relation mellan parterna. En bättre lösning skulle 

kunna vara att revisionsbyråerna får ha kontroll över sina revisorer och se till att det inte 

skapas en stark relation mellan denne och klienten som rubbar dess förtroende. Granovetter 

(1973) menar att det är inte bara mängden tid som påverkar parterna, utan att de finns flera 

faktorer som påverkar så som intensiteten i relationen där styrkan i relationen inte alltid kan 
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mätas i tid (Marsden & Campbell, 1984). Man kan också vara mer noggrann med att hantera 

analysmodellen som den krävs så att inga inkluderande omständigheter kan hota revisorns 

oberoende. 

 

6. Sammanfattning och slutsats 

I detta kapitel görs en sammanfattning av studien där vi vidare presenterar resultatet och 

slutsatser med egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studien 

Studiens syfte har varit att förklara i vilken utsträckning icke-finansiellt beroende hos 

revisorer kan uppstå genom revisorernas identifikation med klienter samt undersöka dess 

effekter på revisorns oberoende och objektivitet. Vidare har vi försökt undersöka hur 

klientidentifikationen kan påverkas av professionell identifiering och revisorsrotation. 

Således har vår problemformulering varit ”Hur identifierar revisorerna sig med sina klienter 

hur detta påverkar revisorns objektivitet? Hur påverkas klientidentifikationen av revisorns 

profession? Hur kan revisorsrotationen bidra till en minskning av identifikationen med 

klienten? ”. 

Det empiriska materialet har samlats in genom en elektronisk enkätundersökning som 

skickades ut till 1200 godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Bortfallet blev 87 %, 

den bakomliggande anledningen kan vara att enkäten skickades ut i samband med alla 

deklarationer. Vidare har den insamlade materialet bearbetats och analyserats i 

statistikprogrammet (SPSS) med hjälp av olika analysmodeller. 

Studiens resultat visar att svenska revisorer identifierar sig med sina klienter och att denna 

identifikation uppstår på grund av den sociala relationen mellan revisorn och klienten.  Det 

icke-finansiella beroendet som uppstår genom identifikationen med klienter visar dock ingen 

påverkan på revisorns objektiva bedömning, vilket tyder på att revisorn oavsett klientens 

önskemål gör en korrekt bedömning vid en redovisningstvist. Vidare visar denna studie att 
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identifikationen med professionen leder till ökad identifikation med klienten. Detta har sin 

grund i den sociala identitetsteori som antyder att individer kan identifiera sig med olika 

sociala grupper samtidigt och att den ena identifikationen inte behöver utesluta den 

andra.  Slutligen har vi visat att revisorsrotationen inte kan bidra till en minskning av 

identifikationen med klienten. Tidigare forskning visar nackdelar med revisorsrotationen, så 

som merkostnader och förlorad förkunskap, vilket indikerar i att rotera revisorn var sjunde år 

är ingen korrekt lösning som kan gynna både parterna. 

 

Nyckelord: Social identitets teori, Klientidentifikation, Professionell identitet, Revisorns 

oberoende, Revisorsrotation. 

 

6.2 Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att undersöka i vilken utsträckning icke-finansiellt beroende hos 

revisorer kan uppstå genom revisorernas identifikation med klienter samt undersöka dess 

effekter på revisorns oberoende och objektivitet. Då vi i vår uppsats inte intervjuat alla 

revisorer i Sverige kan våra slutsatser inte betraktas som allt för generella. Tidigare i 

uppsatsen har vi visat att revisorer påverkas både positivt och negativt av samhällets 

omdöme, inte bara yrkesmässigt utan även på ett personligt plan. Alla faktorer påverkar 

varandra i sin tur, det vill säga när samhället bedömer revisorns arbete påverkas inte bara den 

professionella identiteten utan även identifieringen med klienten. Vi ser det som att när 

samhället bedömer revisorn, vare sig det är positivt eller negativt, så påverkas revisorns 

profession som i sin tur påverkar i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. 

 

Sambandet mellan revisorns profession och klientidentifikationen som vår undersökning 

visar innebär att ju mer revisorn identifierar sig med sin profession, desto mer identifierar sig 

denne med klienten. Tidigare studier har visat att en stark identifiering med professionen 

minskar identifikationen med klienten, därför är det anmärkningsvärt att vår studie visar 

motsatsen till tidigare forskning och vår antagande om att professionell identifiering kan 

motverka klientidentifikation. Detta samband kan innebära, som den sociala identitetsteorin 

säger, att individer som identifierar sig med en viss grupp sannolik kommer identifierar sig 

med annan grupp.  
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 Detta tyder på att revisorerna identifierar sig så väl med sin profession som med sin klient. 

Beroende på hur länge revisorn jobbar med revisionsyrket kommer detta även påverka 

identifieringen med professionen, av dem erhållna resultaten är majoritet av respondenterna 

auktoriserade revisorer och har arbetat med revision under en längre tid. Resultat grundar sig 

alltså i den sociala identitetsteorin, där slutsatsen att när individer känner medlemskap i en 

viss grupp kommer de att agera gynnsamt och försöka skydda gruppen samt att den längre 

relationen ökar identifieringen med individen.  

 

Få yrkesutövare har lika stränga krav som behöriga revisorer. Skulle en revisor hantera 

relationen med klienten på ett felaktigt sätt, även om det vore av misstag, skulle det få 

omfattande följder för revisorn. Om inte revisorerna kan hantera denna nära relation som 

uppstår mellan parterna på ett korrekt sätt, utan låter sig påverkas av klienten, ger deras 

underskrift av årsredovisningen inte den trovärdighet som den är avsedd att göra. Detta leder 

till att revisorns insats blir meningslös. De tillfrågade revisorerna har svarat att de inte skulle 

låta relationerna till sina klienter äventyra deras yrkesroll som revisor. Det vill säga, 

identifikation med klienten behöver inte ha en negativ effekt på revisorns oberoende och 

objektivitet då vi har kommit fram till att klientidentifikationen inte har någon inverkan på 

den bedömning revisorn gör vid en redovisningstvist. Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att 

när revisorn har arbetat länge med ett revisionsuppdrag och samtidigt följt lagar och normer 

som gäller för yrket så är sannolikheten större att revisorn gör en objektiv bedömning. Att 

resultatet blev svagt kan bero på att revisorerna är medvetna om konsekvenserna av de 

oregistrerade skulderna och väljer därför att redovisa dessa skulder genom att ta ställning till 

tillämpliga lagar och normer. Detta kan även bero på att majoriteten av respondenterna jobbar 

på the Big 4 och har reviderat många klienter, vilket innebär att flera medarbetare är 

inblandade vid upprättande av revisionsuppdrag samt att på de stora revisionsbyråerna 

kontrolleras revisorer bättre på grund av ryktet och kvalitén i revision. Detta i sin tur gör att 

revisorerna är mer uppmärksamma med att upptäckta tvister och med det göra professionella 

bedömningar grundade på regelverken och den långa erfarenheten inom revisionsyrket. Det 

kan även styrkas med vårt resultat från respondenterna som visar att nästan hälften är mellan 

51-55 år gamla, vilket innebär att de har jobbat länge inom revisionsyrket och kan tydliggöra 

en gräns mellan sig själva och klienten så att relationen inte påverkar bedömningen denne gör 

för klienten.  
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När vi undersökte om revisorsrotation kunde vara en lösning för att bryta relationen mellan 

revisorn och det reviderade klienten, det vill säga förhindra att klientidentifikationen uppstår. 

Vårt resultat visade inga signifikanta skillnader mellan de olika tidsgrupperna. Detta innebär 

att klientidentifikationen inte skiljer sig åt över tiden, beroende på om revisorn reviderat 

klienten första, tredje eller sjunde året. Tidigare forskning hävdar att en utvecklad relation 

mellan revisorn och klienten är viktigt eftersom den förkunskap som skapats om klienten går 

förlorat och att en införd rotation kan bidra till merkostnader för så väl revisorn som klienten. 

Men vi tror att styrkan i relationen mellan parterna inte beror på endast tiden, då relation är 

svåra att mäta i tid. Istället tror vi att styrkan i relationerna kan vara en kombination av 

mängden tid, den emotionella intensitet, intimitet, kommunikation och de ömsesidiga 

förutsättningarna som en relation karaktäriseras av.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi undersöker om externa revisorer identifierar sig med klienten och dess påverkan på 

bedömningen av redovisningstvister. Det skulle vara intressant om framtida forskning 

undersöker om klientidentifikationen skiljer sig åt mellan interna- och externa revisor och 

vilka faktorer påverkar klientidentifikationen. Det kan även vara intressant att undersöka om 

det finns andra faktorer som kan motverka klientidentifikationen.  
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Bilaga 1 
 
1. Inledning 

1.1  Min profession har inte ett bra rykte i näringslivet.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.2  Samhället har höga tankar om min profession.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.3  Min profession anses vara en av de bästa.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.4  Personer som vill avancera i sin karriär i sin nuvarande anställning bör tona ner sin anknytning till min 

profession.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 
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1.5  När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.6  Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.7  När jag talar om min profession säger jag vanligtvis "vi" istället för "de".  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.8  Min professions framgångar är mina framgångar.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

1.9  När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang.  
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1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

2. Gör ditt bästa att bedöma dessa revisionssituationer! 

Vänligen svara på följande två korta revisionsfrågor. Jag är medveten om att du normalt skulle kräva mer 

bakgrundsinformation. Men, för syftet av min studie ber jag dig att svara (1) baserad på den begränsade 

informationen och (2) utgå från att du arbetar på ABC Revisionsbyrå och har Tango Sierra AB som klient sedan 

tre år tillbaka och att du arbetar i ett revisionsteam som gör revisionen på Tango Sierra. 

Tango Sierra AB är börsnoterat, omsätter ca 500 Mkr per år och tillverkar receptbelagda läkemedel. Bolaget har 

redovisat vinst de senaste tre åren. Tango Sierra AB har tidigare erhållit okvalificerade yttranden av revisorn i 

årsredovisningen. Tidigare i år har ett patent som skyddar ett av bolagets mest sålda läkemedel löpt ut. 

Lyckligtvis har forskningsavdelningen utvecklat två nya läkemedel som kan marknadsintroduceras i år. 

Ledningen i bolaget är mycket stolt över bolagets läkemedel men det finns en viss oro över finanserna. VD i 

bolaget menar att intäkterna från de nya läkemedlen är tillräckliga för att kompensera för 

försäljningsminskningen som beror på att patentet löpt ut. Styrelseordföranden anser dock att det bolaget kan få 

finansiella problem inom ett år. 

 

2.1  I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och ledningen för Tango Sierra AB angående väsentligheten 

av vissa oregistrerade skulder som du upptäckt under revisionen. Vare sig professionella riktlinjer eller riktlinjer 

på ditt företag erbjuder något definitivt svar på om det aktuella beloppet är materiellt. Klientens ekonomichef, 

som är en före detta partner med dig, anser att den totala mängden oregistrerade skulder är oväsentlig och menar 

därför är det onödigt att göra justeringar av redovisningen. Som revisor, hur troligt är det att du inte kommer att 

kräva att dessa skulder skall redovisas? Vänligen ange ditt svar genom att markera med ett X på en specifik 

punkt på följande skala:  

1: Mycket låg sannolikhet 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: Mycket hög sannolikhet  
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2.2  Ditt företag har utvecklat en programvara som kallas ACE redovisningssystem som säljs till allmänheten 

samt till ditt företags kunder. Under granskningen av Tango Sierra AB upptäcker du en allvarlig kontrollsvaghet 

i redovisningssystemet som ditt företag har installerat. Vad är sannolikheten att ditt brev till ledningen hos 

klienten kommer att innehålla negativa kommentarer om redovisningssystemet?  

1: Mycket låg sannolikhet 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: Mycket hög sannolikhet  

 

3. Klientinformation 

Vänligen tänk dig att du arbetar på ABC Revisionsbyrå och att du är revisor för klienten Tango Sierra AB när 

du besvarar nedanstående frågor. 

3.1  Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ert företag?  

1: Inte alls viktig  

2: Viktig till viss del 

3: Viktig 

4: Väldigt viktig 

5: Vet ej 

 

3.2  När någon berömmer Tango Sierra AB skulle det vara som en personlig komplimang.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

3.3  Om jag reviderar Tango Sierra och talar om företaget säger jag vanligtvis "vi" istället för "de".  
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1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

3.4  Om jag var revisor för företaget skulle jag tycka att Tango Sierras framgångar är mina framgångar.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

3.5  Som revisor är jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om Tango Sierra.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

3.6  När någon kritiserar Tango Sierra känns det som en personlig förolämpning.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 

3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

3.7  Om jag var revisor för Tango Sierra skulle jag tro att allmänheten har höga tankar om bolaget.  

1: Håller inte med alls 

2: Håller inte med 
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3: Neutral 

4: Håller med 

5: Håller med starkt 

 

4. Demografiska frågor 

4.1  Vilken typ av revisionsbyrå jobbar du på?  

1: Big 4 

2: Annan 

 

4.2  Ålder.  

1: 20-30 år 

2: 31-40 år 

3: 41-50 år 

4: 51-65 år 

5: 66 - 

 

4.3  Kvinna eller man?  

1: Kvinna 

2: Man 

 

4.4  Hur många år har du arbetat med redovisning?  

1: 1-3 år 

2: 4-6 år 

3: 7-10 år 

4: 11-15 år 

5: 16 år eller mer 

 

4.5  Har du följande auktorisation?  

1: Auktoriserad/ godkänd redovisningskonsult 

2: Godkänd revisor 
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3: Auktoriserad revisor  

 

4.6  Hur många kollegor har du på arbetsplatsen?  

1: 1-3 

2: 4-6 

3: 7-10 

4: 11-20 

5: 21 eller fler 

 

4.7  Vilken position har du i företaget?  

1: Ej chef/ledare 

2: Chef/ledare för upp till 10 personer 

3: Chef/ledare för fler än 10 personer 

4: Chef/ledare för andra chefer/ ledare 

5: Annan   

 

4.8  Hur länge har du varit anställd i ditt nuvarande företag?  

1: 1-5 år 

2: 6-10 år 

3: 11-15 år 

4: 16 år eller mer 

 

4.9  Ungefär hur många klienter har du reviderat?  

1: 1-20 

2: 21-40 

3: 41-60 

4: 61-80 

5: 81 eller fler  
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