
 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för Ekonomi 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

Relationen mellan revisor och kund – en idealbild 

En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal  

kontra lagstadgade ramar 

Maria Mejstedt 
Marthina Tedesund 

 

 

2016 
 

Examensarbete, C-nivå, 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete 

 
Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 



 

ABSTRACT 
 

Title: The Ideal Relationship between the Auditor and the Client: An empirical client 

perspective study focusing on ideals versus legislation 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Maria Mejstedt and Marthina Tedesund 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2016 – January 

 

Aim: Previous research from an auditor perspective indicates that the relationship between 

the auditor and the client is a central factor in concerns regarding objectivity threats and the 

quality of audit. This research field will greatly benefit from new perspectives. This study 

therefore aims to investigate this relationship from the client’s perspective in a 

multidimensional manner, as well as put the client’s ideal relationship in contrast to the 

auditor’s legislative requirements regarding objectivity. 

 

Method: This study adopts a hermeneutic and constructivist perspective alongside an 

abductive research approach. A qualitative research method is used including semi-structured 

interviews for the empirical segment of the study. The theoretical part of the study is 

connected to, and based on, earlier research. When analyzing the results, a thematic analysis 

approach is applied. The results are then discussed and interpreted by us as authors where we 

put them in relation to earlier research and theories to generate new conclusions. 

 

Result & Conclusions: The results of this study indicate that the client’s ideal image of the 

relationship is closely connected to the auditor’s insertion in and understanding of the client’s 

business. However, this only applies as long as the audit quality is not compromised. 

Differences based in the size of the audit firms has also appeared; clients with large auditing 

firms seem to have a transactional approach whereas clients with smaller auditing firms seem 

to have a more relational approach. However, a consistency appears regarding the ideal 

relationship; that it would be closer and have a more relational focus. 

 

Suggestions for future research: For future research, there is a need to examine how the 

ideal image concluded from this study differs between client sectors, as well as the impact the 

client's ideal image would have on the auditor behaviors. Furthermore, future research could 

also cover the effect of the auditor’s competitive situation and the willingness to adapt 

towards the client’s ideal image in order to keep their clients in an increasingly competitive 

market.   

 

Contribution of the thesis: This study provides with a new perspective of the auditor-client 

relationship, which should be of interest for as well practitioners and standardization 

authorities as stakeholders and accounting/audit literature. A more extensive understanding 

concerning the relationship in contrast to the legislation should be considered beneficial in 

legislation updating as well as for all parties affected by the threats to impartialness by the 

auditor. 

 

Key words: Client-auditor relationship, ideal image, auditor objectivity, relational, 

transactional, trust, statutory regulation 

 

   



 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: Relationen mellan Revisor och Kund- en Idealbild: En empirisk kundperspektivstudie 

med fokus på ideal kontra lagstadgade ramar 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Maria Mejstedt och Marthina Tedesund 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2016 – januari 

 

Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning utifrån ett revisorperspektiv tyder på att relationen 

mellan revisorn och kunden är central vid hot mot oberoendet och revisionskvaliteten. 

Däremot efterlyses mer forskning från ytterligare perspektiv. Syftet med denna studie är 

därmed att studera relationen från ett kundperspektiv och kontrastera dennes idealbild av sin 

revisor ur ett flerdimensionellt perspektiv mot de lagstadgade kraven på objektivitet i 

revision. 

 

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och konstruktivistiskt perspektiv. Forskningsansatsen 

är abduktiv med tillämpning av en kvalitativ undersökningsmetod och semistrukturerade 

intervjuer som datainsamling. Den teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning, 

vidare sker tematisk analys där teman söks i intervjusvaren som fördelas i grupper. Svaren 

tolkas med förankring i tidigare forskning samt genom bearbetning av oss som författare där 

vi reflekterar/diskuterar över det framkomna resultatet.  

 

Resultat & slutsats: Studien tyder på att kundens idealbild av relationen till sin revisor är 

kopplad till revisorns insatthet och förståelse i kundens verksamhet, dock endast till den grad 

revisionskvaliteten inte äventyras. Vid anlitandet av större revisionsbolag tycks förhållandet 

vara transaktionellt fokuserat, vid mindre kan en närmare personlig och social kontakt 

skönjas. Dock framkommer en överensstämmande bild av hur idealbilden gällande revisor-

kundrelationen framställs; en närmare relation anses vara önskvärd. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning finns ett behov av att undersöka hur 

studiens framtagna idealbild skiljer sig mellan olika kundbranscher samt vilken påverkan 

kundens idealbild av relationen har på revisorns beteende. Vidare är konkurrenssituationen på 

revisorsmarknaden intressant att koppla till kundens idealbild och revisorns villighet att 

anpassa sig för att inte förlora kunder i en konkurrenskraftig marknad. 

 

Studiens bidrag: 
Denna studie bidrar med ett nytt perspektiv på revisor-kundrelationen, vilket är av intresse för 

såväl revisorer som intressenter och redovisnings-/revisionslitteratur. Revisorer gynnas av en 

djupare förståelse kring relationen för möjligheten att förstå och tillmötesgå kundens 

idealbild. Detta bidrar till ökad revisionskvalitet vilket även tredje part främjas av.  

 

Nyckelord: Revisor-kundrelation, idealbild, objektivitet, relationell, transaktionell, 

förtroende, lagstadgade ramar  
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1.0 INLEDNING 
 

1.1 Problemdiskussion/Bakgrund 
 

Kravet på den strikt professionella relationen mellan revisor och kund är ett aktuellt ämne 

som under lång tid har intresserat många företagsekonomiska forskare (Beattie, Brandt & 

Fearnley, 2001; Ravas, 2012; Herda & Lavell, 2015). Inte minst efter år 2002 ökade intresset 

kring ämnet, såväl nationellt som internationellt, delvis beroende på flera företagsskandaler 

men också på den nya revisorslagen som trädde i kraft den 1 januari 2002 (FAR, 2003:10). 

Inom revisionsyrket finns parametrar och krav som revisorn förväntas leva upp till och 

bemöta. Ett av kraven är att revisorn ska utföra sina uppdrag med en genomgående 

objektivitet och ett oberoende gentemot sin kund i samtliga delar av revisionsverksamheten. 

Revisorn förväntas således utföra sina uppgifter med en självständighet utan påverkan från 

kunden och dennes önskemål. Ramar kring detta oberoende- och självständighetskrav 

behandlas i Revisorslagen 20-23 §§ (RL, 2001:883), samt i Aktiebolagslagen kap. 9 (ABL, 

2005:551). 

 

Vidare är det av stor vikt att den faktiska graden av utövat oberoende går i linje med de 

formella krav som ställs på revisorns objektivitet. Av tidigare forskning har framkommit att 

en växande klyfta kan skönjas mellan uppsatta standarder och praktiskt utförande gällande 

oberoendekravet (Humphrey, Moizer & Turley, 1992). I stor utsträckning har fokus lagts på 

de hot mot oberoendet som ansetts centrala i frågan; bland annat kundens betydelse för 

revisionsbolaget, längd på förhållandet mellan revisor och kund samt revisorns identifiering 

med kunden i fråga (Tepalagul & Lin, 2015; Bamber & Iyer, 2007). Revisorer har i många 

fall anklagats för att anpassa sitt arbete efter kundernas önskemål, ofta med grund i dessa 

ovan nämnda hot (Arel, Brody & Pany, 2005; Shafer, Ketchand & Morris, 2004; George, 

2004). I samtliga hot-scenarion kan vi utröna att det är relationen mellan revisorn och kunden, 

med alla dess påverkande faktorer, som är central. Denna revisor-kundrelation är således av 

stort intresse för objektivitetsforskning inom revisionsbranschen. 

 

Relationen mellan ovanstående parter kan enligt Fontaine och Pilote (2012) ses som 

grundläggande för att revisionskvaliteten ska hålla en hög nivå. I enlighet med Bazerman, 

Morgan och Loewenstein (1997) menar Fontaine och Pilote (2012) att revisorns lyckande 
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eller misslyckande i utförandet av revisionstjänsten reflekterar naturen av relationen med 

kunden. Det är således fundamentalt att revisor-kundrelationen är av fungerande art. I tidigare 

forskning hävdas även att ett fungerande informationsutbyte är vitalt för revisionskvaliteten 

(Beattie et al., 2001). Kunden besitter den större mängden information vilken revisorn 

erfordrar för att kunna fatta välinformerade beslut och tillhandahålla en korrekt granskning. 

Med anledning av detta infinner sig en informationsasymmetri där kunden har överhanden. 

(ibid.) Även detta återför oss till relationsaspekten då en samarbetsvilja och involvering från 

kundens sida således ökar chanserna för en förbättrad revisionskvalitet. 

 

Andra forskare diskuterar huruvida revisionskvalitet överhuvudtaget är uppnåbar utan 

insatthet i kundverksamheten från revisorns sida (Bamber & Iyer, 2007). Det menas att 

revisorn i viss mån behöver förstå och känna sin kund för att förbättra sin revision. Dock kan 

denna insatthet hamna i konflikt med de lagstadgade objektivitetskraven. De potentiella 

oberoendehoten kan bli aktuella för granskning om revisor-kundrelationen blir för ingående 

(Tepalagul & Lin, 2015; Bamber & Iyer, 2007). Herda och Lavell (2015) väljer att granska 

denna problematik genom att särskilja kundengagemang och kundidentifiering. Det hävdas att 

engagemanget i kundens verksamhet bör ses som positivt för revisionskvaliteten, medan 

identifieringsaspekten har en negativ effekt på oberoendet (ibid.). Exempelvis tyder studier på 

att en tydlig identifikation med sin kund kan leda till att revisorn agerar i förmån för kunden 

(Svanberg & Öhman, 2014; Herda & Lavell, 2015). Engagemanget kan däremot 

sammankopplas med den tidigare nämnda insattheten i kundens verksamhet vilken, i lagom 

mängd, har en positiv inverkan på revisionskvaliteten (Bamber & Iyer, 2007).  

 

En stark relation mellan kund och revisor kan, med förankring i ovanstående, ha såväl positiv 

som negativ effekt på revisionskvaliteten. Å ena sidan kan en bra revisor-kundrelation ge 

upphov till en högre servicenivå (Herda & Lavell, 2013). Å andra sidan kan den starkare 

relationen resultera i en förlorad objektivitet vilket har en negativ effekt på den utförda 

tjänsten (Tepalagul & Lin, 2015). Det är således svårt att fastställa och ge ett entydigt svar på 

huruvida en stark relation mellan de båda parterna är till fördel eller nackdel för såväl kunden 

och revisorn som tredje part, vilket är de intressenter som tar del av den slutliga revisionen. 

En närmare och stark revisor-kundrelation kan misstänkas vara önskvärd från kundens sida. 

Detta på grund av den ökade servicenivån som omnämns av Herda och Lavell (2013) vilket 

kan medföra mervärdestjänster som ligger utanför de grundläggande revisionsramarna. 
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Intressant är även i sådant fall att studera kundens syn på huruvida den starka relationen väger 

tyngre än revisorns professionalitet och korrekthet. 

 

Forskning kring problematiken gällande revisor-kundrelationen har tidigare i betydande 

omfattning endast berört frågan från ett revisorsperspektiv (Salterio & Koonce, 1997; Beattie, 

Fearnley & Brandt, 2004; Goodwin, 2002; Srivastava, Mock & Turner, 2009). För att 

fördjupa kunskapen gällande denna relation finns inom aktuell forskning en efterfrågan 

avseende undersökningar från ett kundperspektiv (Gibbins, Salterio & Webb, 2001; Iyer & 

Rama, 2004). Vid en sådan undersökning kan det ses som intressant att ta fasta på hur kunden 

vill att deras relation till revisorn ska se ut, att skildra en idealbild av förhållandet samt 

kontrastera denna mot de lagstadgade ramarna kring objektivitetsförhållandet mellan kund 

och revisor. Detta är vad denna studie kommer att lägga fokus på. 

 

Vidare i vår studie tar vi fasta på relationen mellan revisor och kund i jämförelse med en 

säljar-köparrelation. En klassisk relation mellan köpare och säljare utgör en tvåpartsrelation 

där säljaren levererar en tjänst som köparen betalar för och konsumerar (Gummesson, 2002). 

Revisor-kundrelationen utgör däremot en trepartsrelation där säljaren betalas av kunden men 

den tillhandahållna tjänsten konsumeras av tredje part (Fontaine & Pilote, 2011).  Tidigare 

forskning utifrån relationsmarknadsföring har använt en endimensionell beskrivning av 

kundrelationen längs skalan transaktionell/relationell innebärande att köparen (kunden i vårt 

fall) i idealsynen på relationen till sin säljare (revisorn i vårt fall) antingen föredrar ett 

transaktionellt eller ett relationellt tillvägagångssätt (Fontaine & Pilote, 2011). Denna 

endimensionella beskrivning beror på tidigare studiers användning av enkäter som definierat 

relationen med hjälp av skalan transaktionell/relationell. Andra dimensioner av relationen, 

såsom förtroendeaspekter, som sammanhänger med revisorns kontrollfunktion har inte kunnat 

belysas i tidigare studier. Vår studie är en beskrivning av kundens uppfattning om sin 

idealbild av revisorn även i dimensioner med koppling till revisionsuppdragets betydelse för 

kundens företag gentemot externa intressenter. Vi ifrågasätter den hittillsvarande 

beskrivningen av kundernas idealbild av revisorn, innebärande att kunder värdesätter enbart 

rådgivande tjänster av sina revisorer och föredrar en revision som ställer låga krav på kundens 

redovisning, medan kontrollfunktionen endast skulle vara ett nödvändigt ont. Vår 

underliggande tes är att kundernas idealbild av revisorn även innefattar sådana egenskaper 

och funktioner som är viktiga för revisorns roll som kontrollant, såsom pålitlighet och 

korrekthet. Med grund i detta utvidgar vår studie tidigare resultat genom att belysa kundens 
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idealbild i dimensioner som går utöver transaktionell/relationell-tudelningen och genom att 

diskutera idealbilden i relation till revisorns kontrolluppdrag. 

 

1.2 Frågeställningar  
 

Utifrån ovanstående problemdiskussion/bakgrund utvecklade vi tre problemfrågor som vår 

studie ämnar besvara.   

 

 Hur ser kundens idealbild av revisor-kundrelationen ut? 

 Är det transaktionen eller relationen som är av störst vikt för kunden? 

 Framträder skillnader vid kontrastering av kundens idealbild av sin revisor och de 

lagstadgade kraven på objektivitet i revision? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa kundens idealbild av sin revisor ur ett flerdimensionellt 

perspektiv och kontrastera denna bild mot de lagstadgade kraven på objektivitet i revision. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vår empiriska studie är fokuserad endast utifrån ett kundperspektiv då en omfattande 

undersökning där både kund- och revisorsperspektiv tas hänsyn till ses som ogenomförbar 

inom ramen för denna studie. Då det huvudsakliga intresseområdet är relationen mellan 

kunden och revisorn har vi valt att inte göra genomgripande djupdykningar kring specifika 

frågor mellan parterna, utan istället avgränsat oss till att studera och belysa relationen som 

helhet i kontrast mot revisorns lagstadgade ramar kring opartiskhet. Vi har valt att avgränsa 

oss till att undersöka små- och mikroföretag i Sverige, vilka av EU definieras som företag 

som sysselsätter färre än 50 respektive 10 personer, samt har en omsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 10 respektive 2 miljoner euro per år (Tillväxtverket, 

2015).  
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1.5 Disposition 
 

 

 

Figur 1. Disposition. Egen konstruktion. 

 

Det första kapitlet i denna studie tillhandahåller en introduktion och en bakgrund till de 

områden som berörs samt hur vi har diskuterat med utgångspunkt i problematik från tidigare 

forskning och kommit fram till våra frågeställningar. Kapitlet klarlägger även studiens syfte 

och ger en förklaring till de avgränsningar vi har gjort. 

 

Kapitel två består av vår vetenskapliga metod där vi belyser vår vetenskapsteoretiska 

verklighets- och kunskapssyn samt redogör för vår forskningsansats och förförståelse inom 

området som studeras. Kapitlet består även av den empiriska metoden där de empiriska 

metodval som ligger till grund för vår datainsamling uppges och motiveras. 

 

Vidare består kapitel tre av tidigare forskning som ligger till grund för vår empiriska 

undersökning. Vi behandlar de olika dimensionerna som vi anser bör uppmärksammas i 

samband med vår framställning av kundens idealbild av revisor-kundrelationen samt belyser 

hur de lagstadgade ramarna kring revisorns objektivitet ser ut. 

 

Det fjärde kapitlet, empiri och analys, utgör en presentation av det empiriska material som 

insamlats genom våra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vidare analyseras och tolkas 

materialet från den empiriska undersökningen med förankring i tidigare forskning. 

 

Det femte kapitlet består av våra slutsatser, studiens såväl teoretiska som praktiska bidrag 

samt egna reflektioner och förslag till framtida forskning. 

 

 

  



6 

 

2.0 METOD 
 

I detta avsnitt har vi ämnat framställa och motivera metodvalen som vår studie vilar på. Vi 

kommer dels att behandla de vetenskapliga metodvalen och vår vetenskapsteoretiska 

verklighets- och kunskapssyn samt forskningsansats, och dels kartlägga de empiriska 

metodvalen för att skapa en klarläggning kring hur den empiriska datainsamlingen har 

genomförts och bearbetats. 

 

2.1 Vetenskaplig metod 
 

2.1.1 Vetenskapsteoretisk verklighetssyn 

 

Viss problematik infinner sig när begrepp som vetenskap, kunskap, verklighet och/eller 

sanning ska definieras (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Synen på dessa bör dock reflekteras 

kring vid författandet av en vetenskaplig studie och forskaren bör vara medveten om inom 

vilken vetenskapsteoretisk tradition han eller hon arbetar. I vår studie har vi ontologin som 

grund och lutar oss på det konstruktivistiska synsättet. Konstruktivismen som ontologisk 

ståndpunkt har som central grundtanke att sociala företeelser skapas och kantas av sociala 

samspel (Bryman & Bell, 2013). Vidare bör nämnas att dessa aldrig kan anses statiska utan 

existerar under ständig förändring samt kan betraktas olika av olika betraktare vars 

uppfattning kan präglas av erfarenheter. Med andra ord kan företeelser ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv ses som konstruerade av omgivningen samt aldrig slutgiltiga. 

(ibid.) Vid våra studier kring revisor-kundrelationen har vi behållit en medvetenhet kring 

intervjupersonerna som individer och att de aktivt fyller en funktion vid konstruktionen av 

den sociala verklighet de själva skildrar. Ur ett ontologi-konstruktivistiskt perspektiv påverkas 

även vi som författare då vår egen världsbild och verklighetssyn kan ha inverkan på, och 

resultera i, framställan av en subjektiv verklighet (Bryman & Bell, 2013). Dock bör nämnas 

att vi inte har för avsikt, eller ser det som möjligt i denna studie, att bidra med en 

generaliserbar och fullständigt objektiv sanning, utan snarare belysa, analysera och skapa en 

djupare förståelse kring en omdiskuterad problematik. 
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2.1.2 Vetenskapsteoretisk kunskapssyn 

 

Vid jämförelse av den positivistiska och den hermeneutiska forskningstraditionen 

framkommer skillnader gällande hur det främsta målet med forskningen i fråga formuleras 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Inom positivismen ämnar forskaren förklara en viss företeelse, 

vilket gör denna tradition lämplig att knyta an till kvantitativa studier. Fokus inom 

hermeneutiken läggs istället, i större utsträckning, vid förståelse av sociala fenomen. (ibid.) 

Vidare bör nämnas att det hermeneutiska synsättet bland annat kan ses som kantat av viss 

subjektivism utifrån forskarens egen förförståelse medan positivismen i större omfattning 

präglas av objektivitet då tolkning och djupare analyser ofta tas avstånd ifrån (Patel & 

Davidson, 2003). Sammanfattningsvis sammankopplas positivismen flitigt ihop med 

kvantitativ forskning där fokus ligger vid förklaring, mätning och kvantifiering medan 

hermeneutiken har en starkare länk till kvalitativ forskning där förståelse och tolkning är 

grundläggande faktorer (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Patel & Davidson, 2013). 

 

I denna studie har fokus placerats på djupare förståelse och tolkning då vi använt oss av en 

kvalitativ forskningsmetod, vilket kommer omnämnas mer detaljerat under det empiriska 

metodavsnittet. Arbetet med denna studie bedrivs således inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen då syftet är att belysa och skapa en förståelse kring revisor-

kundrelationen i kontrast mot de lagstadgade ramarna kring revisorns objektivitetskrav. 

Vidare ämnar vi i vår forskningsfråga belysa helheten, samt presentera en flerdimensionerad 

bild, gällande ovannämnda relationsproblematik vilket speglar kopplingen till den 

hermeneutiska traditionen ytterligare (Patel & Davidson, 2003). 

 

2.1.3 Forskningsansats 

 

Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv förekommer, enligt vissa forskare, tre sätt att angripa 

relateringen av teori och empiri; det induktiva, det deduktiva och det abduktiva (Patel & 

Davidson, 2003). Det induktiva angreppssättet betyder att forskaren utgår ifrån empirin för att 

formulera en teori medan det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren istället har sin 

utgångspunkt i befintlig teori för att formulera hypoteser som sedan prövas empiriskt (ibid.). 

Som tidigare nämnt anknyter denna studie till den hermeneutiska forskningstraditionen där 

mest tyngd ligger vid förståelse och tolkning. Vårt främsta intresse var alltså att bilda oss en 

djup förståelse kring vårt empiriska material. 
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Vid arbetet med denna studie såg vi det dock som bristfälligt att anta ett strikt induktivt 

angreppssätt vid relatering av empiri och teori. Detta på grund av att vi insåg svårigheterna i 

att lyckas bidra med meningsfulla och relevanta slutsatser och resultat vid tolkning av det 

empiriska materialet utan en förståelse och kunskap kring tidigare teori och forskning. Med 

anledning av detta har vi istället knutit an till det ovannämnda abduktiva angreppssättet. 

Abduktionen innebär sålunda att forskaren inte blir statisk varken i empirin eller i teorin utan 

istället växlar mellan dessa (Alvehus, 2013). Detta dels för att utveckla befintliga teorier med 

hjälp av empirin, men även för att uppnå en bättre förståelse och tolkning kring det empiriska 

materialet belyst av de teoretiska reflektionerna (ibid.). 

 

2.1.4 Förförståelse 

 

Att angripa en problematik och författa en studie som denna på ett helt objektivt sätt utan 

påverkan från tidigare erfarenheter, förståelse och världsbilder kan ses som en omöjlighet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Med andra ord kan våra tolkningar under arbetets gång ha 

påverkats av våra egna värderingar samt av våra förutfattade meningar. Både hermeneutiken 

och konstruktivismen präglas till stor del av forskarens subjektivism och aktiva roll i 

tolkningen av insamlad data (Eriksson & Hultman, 2014). Vid detta uppsatsskrivande kan det 

således vara betydelsefullt att uppmärksamma vilken förförståelse vi som författare hade för 

att kunna avgöra vilken inverkan detta kan ha haft på den slutliga studien. 

 

Vår största del av relevant förförståelse vid påbörjandet av denna studie kommer från vår 

ekonomiutbildning. De främsta tillämpliga områden vi studerat som kan anses aktuella i 

sammanhanget är beskattningsrätt, redovisningsteori samt externredovisning inom vilka vi 

tillgodogjort oss kunskaper via bland annat kurslitteratur och föreläsningar. Just relationen 

mellan revisor och kund hade vi dock inte i någon större utsträckning bekantat oss med 

tidigare. Likväl var företag inom restaurangbranschen och dess ekonomifunktioner inte heller 

något vi stött på i praktiken innan studiens början. Ändock fanns viss medvetenhet kring att 

branschen, som allmänt känt, präglats av vissa ekonomiskandaler och omtalats som att i viss 

omfattning ha kantats av skattebrott (Sveriges Riksdag, 2013), något vi dock inte heller har 

stött på i praktiken. Vidare har vi viss arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete inom större 

företag, men har aldrig själva haft någon revisor-kundrelation eller på något annat sätt på nära 

håll haft möjlighet att bilda oss en uppfattning kring hur en sådan relation kan se ut.  
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2.2 Empirisk metod 
 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 

 

Ovanstående modell illustrerar hur vi har gått tillväga efter att vi belyst vårt syfte, samt 

tydliggjort vår vetenskapliga metod.  Modellen bryter ner studien i olika delar som vi redogör 

för mer i detalj i det avsnitt som framgår. Avsikten med modellen är således att beskriva hur 

våra kapitel och avsnitt sammanhänger.  
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2.2.2 Litteratur-/teorisökning 

 

Vid insamling av information till vår empiriska studie har vi sökt i olika elektroniska 

databaser som vi har fått tillgång till via bibliotekskatalogen på Högskolan i Gävles webbsida, 

men även Örebro Universitets bibliotekskatalog för att öka tillgången till olika artiklar. Vi har 

även använt oss av relevant litteratur i form av utgivna böcker inom området som vi 

behandlar i vår empiriska studie samt inom företagsekonomisk metodik. I största möjliga mån 

har vi dock försökt att använda relevanta vetenskapliga artiklar skrivna av olika författare för 

att få en så objektiv och omfattande bild av forskningsområdet som möjligt. Användandet av 

vetenskapliga artiklar visar på en kumulativ ansats utifrån tidigare forskning och skapar en 

högre tillförlitlighet och trovärdighet i vår teoretiska referensram. Med anledning av 

begränsad tidigare forskning kring studiens syfte utifrån ett kundperspektiv har vi därför sökt 

efter all forskning utifrån detta perspektiv, utan att lägga någon större vikt vid publiceringsår, 

men även sökt information utifrån ett revisorperspektiv för att bredda vår undersökning. Vi 

har funnit båda perspektiv viktiga att utforska då dessa har gett oss en inblick av båda parters 

syn på det komplexa förhållandet.    

 

För att få relevanta träffar har vi använt oss av sökord såsom client, auditor, preferred 

relationship, objectivity, trust, seller-buyer relationship, transactional, relational samt en 

mängd förkortningar och kombinationer av dessa begrepp. Med anledning av ämnesområdet 

där den professionella relationen mellan kund och revisor är starkt reglerat har vi även använt 

oss av lagar såsom RL (2001:883) och ABL (2005:551) men även FAR som är en 

branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR, 2016).   

 

2.2.3 Forskningsstrategi/-metod 

 

De största övergripande forskningsstrategierna gällande insamling av data är enligt Bryman 

och Bell (2013) att använda sig av kvalitativ eller kvantitativ datainsamling. Den kvantitativa 

datainsamlingen lägger störst vikt vid mätbarhet och kvantifiering. Det är vid kvantitativ 

forskning angeläget att nå ut till så många relevanta intervjupersoner som möjligt, exempelvis 

med hjälp av en enkätstudie, för att kunna skapa sig en uppfattning av verkligheten. (ibid.) 

Denna strategi kan jämföras med naturvetenskapliga forskningsmetoder där verifiering eller 

falsifiering av fastställda hypoteser samt möjlighet att statistiskt analysera och beskriva data 

ses som värdefullt (Patel & Davidson, 2003). Med denna vikt vid mätbarhet och kvantifiering 
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vill forskare, vid användning av denna forskningsmetodologi, uppnå resultat som kan anses 

spegla verkligheten och bidra med någon sorts generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013; Bell, 

1995). Då syftet med denna studie inte är att bidra med en allgällande vetenskap gällande en 

kunds idealbild av sin revisor, utan snarare undersöka mänskliga relationer kan en kvalitativ 

forskningsstrategi ses som mer passande. Vid en önskan om att tolka och förstå människors 

upplevelser och attityder gällande ett visst område ses således den kvantitativa metoden som 

bristfällig (Patel & Davidson, 2003). Då vi önskade att skapa oss en djupare förståelse kring 

relationen mellan revisorn och kunden från ett kundperspektiv såg vi därmed en kvalitativ 

undersökningsmetod som fördelaktig för vårt syfte. Dels för att få möjlighet att ge 

intervjupersonerna svängrum i våra frågeställningar med även för att lämna utrymme för 

tolkning. 

 

Genom vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi har vi lyckats nå en mer omfattande och 

flerdimensionerad bild av vår forskningsproblematik kring revisor-kundrelationen samt 

beskriva ytterligare aspekter av kundernas idealbild som tidigare enkätundersökningar 

misslyckats med. Detta mänskliga fenomen kan te sig svårt att kvantifiera varför vi anser att 

en kvalitativ ansats lämpar sig bättre för vårt ändamål då vi i vår undersökning ämnar få en 

djupare bild av intervjupersonernas uppfattning. Detta anser vi vara eftersträvansvärt vid 

forskning kring frågor som rör sociala fenomen såsom relationer och människors 

uppfattningar/önskningar gällande sin sociala verklighet. Med en kvantitativ forskningsmetod 

skulle flera nyanser och djup i analysen av problematiken med stor sannolikhet ha gått 

förlorat. 

 

2.2.4 Urval 

 

Vid en kvalitativ undersökning är det av mindre intresse att i statistisk mening ha ett urval 

som representerar en hel population, det är snarare eftertraktat att vid kvalitativa intervjuer få 

en så stor variation som möjligt i sitt urval istället för likartade intervjupersoner (Bryman & 

Bell, 2013). Dock bör en viss grad av homogenitet finnas som kan betraktas som urvalets 

ramverk (Trost, 2005). Vi har i vårt urval valt att ha restaurangpersonal som ramverk där ett 

krav är att intervjupersonen är ansvarig för ekonomin och har kontakt med 

restaurangverksamhetens revisor. Inom detta ramverk har vi valt, vad Trost (2005), kallar ett 

bekvämlighetsurval som helt enkelt innebär att forskaren tar vad denne råkar finna. Vi kom i 

kontakt med våra intervjupersoner, dels genom våra egna kontakter men också via 
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mailförfrågningar. Vi är medvetna om vårt användande av självselektion vilket kan ha 

påverkat vår empiriska insamling i olika hänseenden. Detta i form av att det kan ha knutit an 

en viss typ av objekt till vår undersökning eftersom våra intervjupersoner hade en valfrihet i 

sitt deltagande i vår undersökning. 

 

Vårt val att fokusera studien mot små- och mikroföretag inom restaurangbranschen var i 

synnerhet subjektiv i den bemärkelsen att vi använt vår egen förförståelse kring området. 

Branschen kantas av ett sämre rykte, bland annat ur ett skatterättsligt perspektiv (Sveriges 

Riksdag, 2013). Detta kan, främst i de mindre verksamheterna, eventuellt vara grundat i 

avsaknaden av redovisningskompetens inom organisationen. Med anledning av detta rykte 

kring ekonomiska skandaler såg vi restaurangbranschen som intressant att studera. 

 

Då urval vid kvalitativa intervjuer inte representerar någon hel population i statistisk mening 

finns heller ingen anledning att göra någon generalisering eller ens sikta på att bidra med 

någon sorts generaliserbar sanning (Trost, 2005). Vi har valt att genomföra intervjuer med 

restauranganställda, samtliga ansvariga för restaurangens ekonomi. En restauranganställd kan, 

i vår studie, inte på något sätt likställas med en typisk restauranganställd utan det är endast 

den deltagande anställdes uppfattning och åsikt vid vår frågeställning som har presenterats. 

Detta gör det intressant att urskilja variationer och mönster i det empiriska materialet (Trost, 

2005). 

 

Med anledning av vårt ämnesområde och syfte kan våra frågor uppfattas som känsliga, detta 

tror vi föranledde en av anledningarna, tillsammans med tidsbrist, att några föll bort och inte 

ville närvara. Detta resulterade i att vi utlovade fullständig anonymitet till våra 

intervjupersoner och har endast benämnt dem med titel och företagsbokstav i empiri-, analys- 

och slutsatsdelar av studien. 

 

2.2.5 Datainsamling 

 

Semistrukturerade intervjuer har använts som insamlingsmetod för det empiriska 

datamaterialet. I vår studie valdes tio intervjupersoner ut, antalet intervjuer bestämdes av ett 

standardkrav från Högskolan i Gävle och Avdelningen för ekonomi. Dessa intervjupersoner är 

anställda inom slumpvis valda små- och mikroföretag i Sverige och har ansvar över 

verksamhetens ekonomi och/eller kontakt med revisorn, vilket gör dem till relevanta 
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intervjuobjekt. Vidare har vi, som nämnt tidigare, avgränsat studien till att behandla 

restaurangbranschen. Med avsikt att fånga upp och spegla dessa specifika intervjupersoners 

uppfattning och situation har målet inte varit att lyckas bidra med en generell sanning som 

sedan kan användas av företag i stort och antas spegla den “typiske restauranganställdes” 

åsikter. Målet var snarare att återge dessa utvalda intervjupersoners uppfattning och önskan 

kring sin sociala verklighet samt kontrastera denna mot lagstadgade krav. 

 

Vid datainsamlingen användes såväl primär- som sekundärkällor. Primärkällor är de som 

samlats in i närhet till informationslämnaren och som kan anpassas efter studiens syfte (Patel 

& Davidson, 2003). I detta fall kan intervjuerna, det vill säga vårt eget insamlade empiriska 

material, som vi har genomfört således bedömas som primärkällor. Sekundärkällor är de data 

som samlats vid tidigare tillfällen, och i andra sammanhang, som bygger på tidigare 

primärkällor (Eriksson & Hultman, 2014). I vårt fall är de sekundära källorna som har använts 

för datainsamling bland annat information och forskning från vetenskapliga artiklar och 

tidigare litteratur. 

 

2.2.6 Intervjuer 

 

Val av ämnen och faktorer som har berörts och undersökts i vår empiriska undersökning 

grundar sig i tidigare forskning gällande revisor-kundrelationen. Med grund i litteratur- och 

teorigenomgång formades en djupare förståelse för problemen som studien tar fasta på samt 

hur intervjufrågorna kunde formuleras för att beröra de delar som ansågs relevanta. Det är av 

stor vikt att ha välformulerade intervjufrågor vid genomförandet av en kvalitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2013). Dels för att varje intervjuperson ska förstå och tolka 

frågan såsom den är avsedd att tolkas och dels för att vi som har genomfört studien ska få 

relevanta och givande svar på våra frågor (ibid.). Det är dock centralt att vi inte har låtit våra 

eventuella fördomar och/eller förutfattade meningar stå i vägen för studien. 

 

Det är även, som nämnt under rubriken intervjuform, viktigt att lämna utrymme för 

intervjupersonerna i sina svar och bibehålla en flexibilitet genom hela intervjun. För att uppnå 

detta kan en semistrukturerad intervjuform med användning av en intervjuguide ses som en 

fördelaktig metod. (Bryman & Bell, 2013) Olsson och Sörensen (2011) nämner att kvalitativa 

intervjuer bör ske på en plats med så få störningsmoment som möjligt och där 

intervjupersonen känner sig trygg. Vi har genomfört våra intervjuer på intervjupersonernas 
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egna arbetsplatser för att underlätta deras deltagande samt öka bekvämlighetsgraden för dem. 

En intervju skedde dock per telefon då intervjupersonen (ägare E) ej hade möjlighet att fysiskt 

närvara på grund av geografiska hinder. Alla intervjuer genomfördes i sin helhet, vi upplevde 

dock att några av intervjuerna kantades av störningsmoment i form av frågor från såväl 

medarbetare som kunder då intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplatser. Vi 

kunde ändock ställa samtliga frågor och vi anser därför att datamaterialet blev användbart för 

vår studie. 

 

Efter intervjupersonernas medgivande som deltagit i vår studie spelades varje intervju in som 

stöd till vårt minne (Timmermans & Tavory, 2012). Detta för att inga nyanser eller detaljer i 

intervjupersonernas svar skulle gå förlorade vid bearbetningen av den insamlade datan. 

Vidare belyser Dalen (2008) att inspelat material följt av transkribering underlättar det 

efterföljande analysarbetet. Vi använde oss av en smartphone och dess röstmemo när vi 

spelade in intervjuerna och lät sedan genomföra transkribering på egen hand.  Dalen (2008) 

påvisar fördelen att göra transkriberingen själv då det medför chans att lära känna sitt 

empiriska material innan det blir dags för analysarbetet. 

 

 Intervjuform 

 

Genom vårt val av en semistrukturerad intervjuform var vår vision att göra intervjuerna i vår 

kvalitativa studie flexibla och följsamma gentemot intervjupersonerna, dock ändå med en viss 

struktur att följa (Bryman & Bell, 2013). Vårt mål var därmed att lämna utrymme för våra 

intervjupersoner att röra sig utanför ramen för frågorna som ställdes samt lämna en öppning 

för möjligheten till följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun, till skillnad från den 

ostrukturerade, följer dock ändå en viss struktur med framtagna frågor och ämnen som 

forskaren önskar beröra (ibid.). Då denna empiriska undersökning inleds med ett uttryckt och 

avgränsat fokusområde kan den semistrukturerade intervjuformen ses som eftersträvansvärd 

då svar på specifika frågeställningar önskas. 

 

Intervjuguide 

 

Vid semistrukturerade intervjuer betonar Dalen (2008) vikten av att utforma en intervjuguide 

som innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena 

för en studie. Dock behöver inte de ställda frågorna komma i samma ordning som i 
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intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) betonar därtill att en 

välstrukturerad intervjuguide underlättar analys av empiri. Således har vår intervjuguide rymt 

ett visst mått av struktur med ett förhållandevis tydligt fokus men har samtidigt lämnat 

flexibilitet och utrymme till intervjupersonerna som har fått svara fritt för att inte hindra 

någon från att avvika från ämnet. Intervjuguiden täcker frågeställningar som har delats in i 

fyra olika teman som belyser olika teoretiska aspekter som vi har behandlat i vår teoretiska 

referensram. Intervjuguiden som helhet har vi bilagt (se appendix 1), vilket sker i enlighet 

med kvalitativ forskningsmetodik (Trost, 2010). 

 

Fråga 1-10 ställdes med fokus på hur kunden uppfattar kravet på objektivitet hos revisorn. Är 

kunden informerad kring vad detta innebär och har denne överhuvudtaget reflekterat kring 

innebörden? Hur ser vikten av oberoende ut i förhållande till kundens idealbild av revisorn, är 

det viktigt eller mindre viktigt? I och med att vårt primära fokus låg vid vilken relation 

kunden önskar att ha till revisorn var det relevant för vår empiriska studie att undersöka 

huruvida oberoendet var en del av revisorsidealet från ett kundperspektiv, med andra ord ett 

mått på efterfrågan på objektivitet. Vi hade även för avsikt att översiktligt undersöka ifall 

kunden i vissa avseenden har för avsikt att påverka sin revisors beslut, vilket i sig kan ha 

påverkan på objektiviteten. 

 

Fråga 11-16 ställdes med fokus på relationen mellan revisorn och kunden. Vill kunden ha 

engångstjänster (revision) där revisorn endast spelar en granskande roll eller vill denne ha en 

relation som löper över tid med mer interaktion med deras revisor (en mer serviceinriktad 

roll)? Vi ville med dessa frågor undersöka ifall revisorsidealet, från kundens sida, är ett enbart 

granskande organ med relativt lite kontakt med kunden eller om det vore idealiskt för kunden 

att ha en närmare relation till sin revisor för att exempelvis kunna bolla redovisningsfrågor 

med och bibehålla kontakt under hela räkenskapsåret. Här spelade även förtroende en central 

roll. 

 

Fråga 17-20 ställdes med fokus på solidaritet mellan revisor och kund. Är det av störst vikt att 

den professionella relationen parterna emellan är laglig och distanserad eller ser kunden en 

social och samarbetsfokuserad relation som viktigare? Med dessa frågor avsåg vi ytterligare 

kunna undersöka huruvida kunden var medveten om vad revisorn enligt lagens mening ska 

spela för roll i dennes verksamhet genom att se om det är relationen och lojaliteten som är av 

störst vikt eller om det är det lagstadgade ansvaret som väger tyngst. 
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Fråga 21-24 ställdes med fokus på synen på rollen som revisorn spelar från kundens 

perspektiv. Lägger kunden stor vikt vid att rollerna är definierade och statiska eller kan roller 

överlappa varandra? 

 

2.2.7 Dataanalys 

 

Gällande kvalitativ dataanalys är de accepterade metoderna begränsade (Bryman & Bell, 

2013). Resultaten från det insamlade empiriska materialet måste tolkas och värderas av 

forskaren för att slutsatser sedan ska kunna dras utifrån dessa. Det är bland annat detta som 

skiljer den kvalitativa undersökningen från den kvantitativa då syftet är att skaffa en djupare 

förståelse kring det omforskade området snarare än en ytlig bild. (Patel & Davidson, 2003) I 

och med avsaknaden av etablerade dataanalysmetoder för den kvalitativa forskningsgrenen är 

det svårt att specificera hur analysen i denna studie har genomförts. Vi har tagit fasta på det 

relativt vaga begreppet tematisk analys som omnämns av Bryman och Bell (2013) där vi har 

sökt efter teman i intervjusvaren. Redan innan intervjuerna genomfördes hade 

intervjufrågorna strukturerats och fördelats in i olika tematiska grupper utifrån vilka svaren 

analyserades och tolkades. Den föregående temaindelningen underlättar analysen av den 

insamlade datan då teman inte helt behöver sökas från grunden när datainsamlingen väl skett. 

Vidare har svaren analyserats och tolkats med förankring i tidigare forskning samt gemensamt 

bearbetats av oss som har författat denna studie där vi har reflekterat kring samt diskuterat 

den framkomna informationen. 

 

2.2.8 Metod-/källkritik 

 

För att ge denna studie extra betydelse och kredibilitet bör ett kritiskt och analyserande 

förhållningssätt gentemot valen av såväl metoder som källor tas. Vi anser att det är viktigt att 

reflektera över vilka möjligheter och begränsningar som exempelvis metodval har medfört 

och hur detta har påverkat vår studie. Vi har, som nämnt ovan, valt att i denna studie använda 

oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer och fokus på små- och 

mikroföretag inom Sveriges gränser. Först och främst kan de praktiska avseendena diskuteras. 

Dessa nämns av Eriksson och Hultman (2014) som faktorer där ett självkritiskt synsätt bör 

appliceras. I och med begränsningar gällande såväl tid som pengar, men ändå en önskan om 

att frambringa värdefull information, ser vi våra intervjuer som ett framgångsrikt metodval. 

Detta på grund av att det gav oss möjlighet att skapa oss en förståelse kring den problematik 
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som vi har undersökt utan att förbruka alltför mycket tid. Hade mätbarhet och 

generaliserbarhet istället varit i fokus hade studien troligen gynnats av en kvantitativ metod 

med enkäter (Bryman & Bell, 2013). Naturligtvis kan valet av intervjuer bli en tidskostsam 

historia inräknat planering, restid, genomförande etcetera (Bell, 1995). Trots detta ser vi valet 

som försvarbart givet den djupare uppfattningen och insikten intervjuerna har gett. Vidare ger 

intervjuer möjlighet för tolkning, inte bara av svaren i sig utan även av kroppsspråk och 

reaktioner på frågorna, som kan vara svårt att uppnå vid internet- eller telefonbaserad 

undersökningsteknik (Eriksson & Hultman, 2014).   

 

En ytterligare kritik som kan riktas mot intervjuer som metodval är att resultaten, bland annat 

då de enbart berör en så pass begränsad del av populationen, lätt kan bli skeva (Bell, 1995; 

Eriksson & Hultman, 2014). Detta beror enligt författarna till stor del på samspelet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, men även i vissa fall på att den som genomför studien 

väljer att bortse från extrema värden som inte passar in i studiens resultat (ibid.). Vid 

medvetenhet om dessa svårigheter redan innan genomförandet av intervjuerna hoppades vi 

dock i största möjliga mån kunna förebygga risken att hamna i den fällan vilket vi anser att vi 

har haft framgång med. 

 

Gällande val av intervjupersoner finns även en risk att studiens resultat kan ha påverkats. Vi 

har valt att ta ett strikt kundperspektivorienterat betraktelsesätt och därmed helt bortsett ifrån 

revisorsperspektivet i den empiriska delen av uppsatsen. Detta på grund av att forskningen ur 

revisorns synvinkel redan är så pass utbrett undersökt (Fontaine & Pilote, 2011). Vi ser därför 

den omfattande tidigare forskningen från revisorsperspektivet som en stadig teoretisk pelare 

att luta oss mot och kontrastera emot i vår empiriska studie från ett annat perspektiv, det vill 

säga kundens. Med anledning av detta såg vi det således som berättigat att lägga allt vårt 

intervjufokus på kunderna och deras syn. 

 

Ett självkritiskt tillvägagångssätt är även nödvändigt vid val och granskning av använda källor 

(Eriksson & Hultman, 2014). I denna studie har såväl primära källor, i form av intervjuer, 

som sekundära källor, i form av vetenskapliga artiklar och böcker använts. Intervjuerna och 

hur resultaten från dessa kan anses tillförlitliga diskuterades ovan, bland annat gällande risk 

för skevhet och svårighet med generalisering. I övrigt såg vi det som viktigt att intervjua 

personer som är insatta i ekonomin samt ansvarar för den löpande kontakten mellan 

verksamheten och revisorn för att en så rättvis och trovärdig bild som möjligt ska kunna 
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framställas. Med detta i beaktning såg vi våra primärkällor som tillförlitliga och som att de 

har tillräckligt med erfarenhet och är lämpligt insatta för att antas ha kunnat ge oss reliabla 

svar på våra frågeställningar. Gällande de vetenskapliga artiklarna som används är samtliga 

publicerade i olika relevanta tidskrifter och alla är peer reviewed. Detta innebär att artiklarna 

är granskade av sakkunniga inom det forskningsfält artiklarna tillhör (Vetenskapsrådet, 2011). 

Därav ansåg vi dessa källor pålitliga. Dock är det viktigt att behålla en kritisk ståndpunkt 

gällande dessa källors tolkningar av andra arbeten som de refererar till i sina texter (Eriksson 

& Hultman, 2014). Det är med andra ord inte hållbart att direkt ta författarens ord som 

sanning utan att först kritiskt reflektera över hur väl dessa ord överensstämmer med 

exempelvis tidigare forskningsresultat. Detsamma gäller användning av böcker och dess 

sanningsgrad. En sanning eller en vetenskap, som behandlas i dessa böcker, kan inte ses som 

statisk och oföränderlig och kan därför inte heller direkt accepteras utan egen eftertanke 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vissa böcker, och även vetenskapliga artiklar, som har använts 

i denna studie skrevs under 90-talet, ibland även ännu tidigare, vilket vi som författare har 

haft i åtanke vid användandet av dessa. Vi har under studiens gång haft i åtanke att våra källor 

kan anses partiska och därmed inte godtagit några resonemang eller åsikter rakt av utan 

försökt att ständigt anta ett kritiskt angreppssätt genom att ställa referenserna mot varandra. 

 

2.2.9 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

 

För att bilda sig en uppfattning gällande en studies trovärdighet och kvalitetsnivå har det i 

forskningslitteraturen framställts kriterier som studien kan ställas emot. Inom den kvantitativa 

forskningsgrenen diskuteras flitigt kring begreppen reliabilitet och validitet, dock ses dessa i 

sin ursprungliga form som svårapplicerbara och i viss utsträckning irrelevanta inom den 

kvalitativa traditionen (Bryman & Bell, 2013). Exempelvis är en viktig faktor för 

kvalitetsmätning i kvantitativa studier den externa reliabiliteten, eller replikerbarheten, vilken 

kan ses som svår att uppfylla vid kvalitativ forskning. Detta på grund av att kvalitativa studier 

ofta tar hänsyn till sociala aspekter och betingelser, vilka kan skilja sig avsevärt mellan två 

undersökningstillfällen. En social miljö är alltså omöjlig att fixera och kommer således inte att 

generera likvärdiga resultat vid olika tidpunkter. (ibid.) 

 

Vår studie utgår istället från de kriterier för kvalitetssäkring som anses mer applicerbara på 

kvalitativa studier vilka framställs av Guba och Lincoln (1985; 1994) utifrån Bryman och Bell 

(2013). Av dessa författare nämns fyra trovärdighetskriterier, nämligen; tillförlitlighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse (ibid). Vi har behandlat samtliga av 

dessa kriterier i relation till vår studie nedan. 

 

Tillförlitlighetskriteriet tar fasta på att forskaren i fråga har skildrat sina intervjupersoners 

sociala verklighet på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013). När intervjuerna till denna studie 

genomförts och sedan sammanställts i empirikapitlet har en deltagarvalidering 

implementerats. Detta har alltså skickats ut till intervjupersonerna via mail för att säkerställa 

att vi som författare har uppfattat och tolkat dennes svar korrekt vilket vi anser ökar 

tillförlitligheten i studien. Denna deltagarvalidering bidrar även till studiens tillförlitlighet 

genom att vi som författare i största möjliga mån kan eliminera utsvävande egna tolkningar. 

 

Överförbarheten innebär att studien bör vara informativ och fyllig gällande gruppen som har 

studerats för att framtida forskare ska kunna avgöra huruvida de framkomna resultaten kan 

anses överförbara till en annan miljö (Guba & Lincoln, 1985 utifrån Bryman & Bell, 2013). I 

denna studie har vi beskrivit vår begränsning till små- och mikroföretag inom 

restaurangbranschen. Vi har dessutom gjort ytterligare specificering då vi upplyser om att vi 

endast haft kontakt med den personen i de olika verksamheterna som främst står för den 

löpande kontakten med revisorn samt motiverat vår avgränsning till restaurangbranschen. 

Med anledning av vår omfattande beskrivning av vilka val som gjorts samt motivering till 

dessa val anser vi kriteriet gällande överförbarhet som uppfyllt. 

 

För att uppfylla det tredje kriteriet, pålitligheten, menar Guba och Lincoln (1985) utifrån 

Bryman och Bell (2013) att vi som författare bör vara noga med att förmedla vilka metoder, 

val och avgränsningar som använts i studien för att ge läsaren en nyanserad bild av hela 

forskningsprocessen. Detta för att senare kunna ställa metodvalen mot slutsatser och resultat 

för att bilda en uppfattning kring hur pålitlig studien kan anses vara (ibid.). I denna studie har 

vi ägnat tid åt att spegla och motivera processen, från vetenskapliga och empiriska metodval 

till urval av intervjupersoner och kartläggning av tidigare forskning, detta för att ge en 

transparent återgivelse av förloppet. Vi har även i framställningen av vårt insamlade 

empiriska material klargjort vilka åsikter intervjupersonerna är överens om samt var olikheter 

förekommer, bland annat med användning av citat.  

 

Gällande konfirmering eller bekräftelse innebär detta att forskaren ska kunna säkerställa att 

denne har agerat i god tro (Bryman & Bell, 2013). Som nämnt i flera delar av studien är vi väl 
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medvetna om att vi med denna studie varken kan eller har för avsikt att framställa en 

generaliserbar sanning. Vi påpekar även vår medvetenhet om att objektiviteten inte går att 

säkerställa till fullo med anledning av att våra egna erfarenheter som författare kan ha 

påverkan vid tolkning av resultatet. Dock bekräftas att vi i största möjliga mån har haft för 

avsikt att bortse från personliga värderingar och erfarenheter vid genomförandet av denna 

studie. 

 

Förutom ovanstående trovärdighetskriterier framkommer ytterligare kriterier vilka berör 

studiens äkthet och väcker mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i 

allmänhet (Guba & Lincoln, 1985 utifrån Bryman & Bell, 2013). Dessa äkthetskriterier berörs 

dock inte i denna studie med anledning av begränsning i tid och omfattning. Att inom ramen 

för arbetet avgöra huruvida våra intervjupersoner har fått en bättre förståelse för sin sociala 

situation och av den sociala miljö de lever i, samt huruvida vår studie bidragit med 

möjligheter för intervjupersonerna att förändra denna, ser vi som ouppnåbart. (ibid.)   
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3.0 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I och med vår ambition att belysa revisor-kundrelationen ur ett flerdimensionellt perspektiv 

såg vi det som vitalt att vid framställning av tidigare forskning göra en omfattande 

kartläggning av relationens påverkansfaktorer och inte nöja oss med ett endimensionellt 

relationellt kontra transaktionellt fokus. Vi har därför i detta kapitel även tagit hänsyn till 

ytterligare dimensioner såsom företroendeaspekten och vilken betydelse revisorn har för 

kunderna i de olika organisationerna, samt revisorn som kontrollfunktion. 

 

Med hjälp av stöd från tidigare forskning har denna empiriska studie för avsikt att kartlägga 

kundens idealbild av sin revisor och kontrastera denna bild mot de lagstadgade kraven på 

objektivitet i revision. För att uppnå detta har vi inlett den teoretiska referensramen med en 

definition av uttrycken idealbild, det lagstadgade oberoendekravet och dess hot som kan 

påverka en revisors pålitlighet och objektivitet i sin revision följt av en beskrivning av 

revisorns roll och betydelse i revisor-kundrelationen. Därefter har vi förklarat relationen i 

jämförelse med en säljar-köparrelation, detta ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv, 

vilka strategier kunden anammar i relationen med sin revisor samt teorier om olika hot som 

relationen tvingas bemöta. Vi har även lagt vikt vid att lyfta fram revisorers mer framträdande 

konkurrenssituation och kopplat denna till redovisningsteori för att ge en bild av vilken 

påverkan detta kan ha på revisor-kundrelationen. 

 

3.1 Idealbild 
 

För att förstå innebörden av frågeställningen och syftet med denna empiriska undersökning 

såg vi det som viktigt att tydliggöra vad som i sammanhanget menas med uttrycket idealbild. 

Ett ideal beskrivs i Svenska Akademiens Ordlista (2015) som det eftersträvade och 

fulländade. Med andra ord bör användandet av ordet ideal hänföras till en sorts önskvärd 

situation. I denna empiriska undersökning diskuteras vilken idealbild kunden har av sin 

revisor. Det menas sålunda vilka önskemål kunden har gällande ramarna av dennes relation 

till sin revisor och hur det eftersträvansvärda förhållandet kan se ut utifrån ett kundperspektiv. 
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3.2 Det lagstadgade oberoendekravet 
 

I enlighet med såväl aktiebolagslagen som revisorslagen ställs det krav på att revisorer som 

yrkesgrupp ska utöva sin revision med opartiskhet och självständighet (RL, 2001:883, 20-23 

§§; ABL, 2005:551, kap. 9, 6b §, 17-18 §§). Regelverket kring detta krav finns uppsatt för att 

motverka att en revisor blir subjektiv i sin bedömning vilket skulle leda till att den utförda 

revisionen förlorar pålitlighet. Detta drabbar i sin tur främst tredje part, som i detta fall är 

företagens intressenter. För att försäkra sig om att objektiviteten inte äventyras är det upp till 

revisorn att, innan denne tar sig an ett nytt revisionsuppdrag, pröva om det finns 

omständigheter som kan påverka opartiskheten i revisionen (RL, 2001:883, 21§). I lagtexten 

finns uppsatta kontrollpunkter som bör ses över av revisorn innan ett accepterade av ett nytt 

uppdrag sker. I dessa punkter behandlas exempelvis om denne har en nära relation till 

uppdragsgivaren eller ett ekonomiskt intresse i kundens verksamhet. Dessa hot mot 

självständigheten som, bland annat, regleras i RL (2001:883), 21 §, kallas för analysmodellen 

(FAR, 2011). Modellens huvudsakliga användningsområde är att ge revisorn möjlighet att 

identifiera eventuella hot mot objektiviteten för att sedan ifrågasätta huruvida dessa hot 

påverkar dennes möjlighet att utföra sitt uppdrag självständigt och opartiskt. Denna prövning 

ska sedan dokumenteras. (ibid.) 

 

FAR (2011) väljer att specificera och lyfta fram fem utmärkande hot som kan ha påverkan på 

en revisors opartiskhet. Det första hotet kallas egenintressehotet och gör sig aktuellt när 

revisorn själv eller någon i dennes närhet har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i det 

granskande företaget. Exempel som faller inom denna hotkategori är ifall revisorns ersättning 

på något sätt är hänförlig till verksamhetens resultat. Det andra hotet benämns 

självgranskningshotet vilket innebär att revisorn granskar något som denne redan vid ett 

tidigare tillfälle har tagit ställning till. Exempel är ifall revisorn bistått med rådgivning och 

ställningstaganden tidigare i processen än vid det aktuella revisionstillfället. Vidare nämner 

FAR (2011) ett partställningshot vilket innebär att revisorn i fråga exempelvis företrätt 

kunden i kontakt med Skatteverket eller liknande myndighetsinstans och i det fallet fört 

kundens talan. Det fjärde hotet fokuserar på relationen mellan kunden och revisorn och kallas 

av FAR för ett ”vänskapshot”. Som omnämnandet indikerar innebär detta att opartiskheten 

kan bli hotad ifall revisorn, eller någon i dennes närhet, har en nära relation till det granskande 

företaget. Med anledning av förhållandet parterna emellan kan detta hot sålunda leda till att 

revisorn blir för välvilligt inställd till kundens önskemål då revisorn vill kundens bästa. Det 
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nämns även att relationens längd kan vara av betydelse, det vill säga antalet år som revisorn 

haft kunduppdraget, kan spela en central roll vid dennes revision. Det är detta vänskapshot 

som denna undersökning lägger främst fokus vid då den behandlar just relationen mellan 

parterna. Det femte hotet benämns som skrämselhotet och gäller sålunda i de fall kunden 

utövar diverse hot eller påtryckningar gentemot revisorn för att få som denne önskar. (ibid.) 

Alla dessa eventuella hot mot objektiviteten och självständigheten (analysmodellen) finns 

berörda i RL (2001:883), 21§. 

 

Som tidigare nämnts är det egentligen inte den betalande kunden av revisionstjänsten som i 

störst utsträckning förlorar på om den utförda revisionen saknar objektivitet. Istället är det 

tredje part, det vill säga intressenterna i det granskade företaget, som måste kunna lita på de 

rapporter som presenteras (Fontaine & Pilote, 2011). Analysmodellen ska därmed väga in de 

påverkansfaktorer på objektiviteten, såsom ekonomiska och sociala omständigheter, som är 

okända för den tredje parten för att säkerställa att denne inte blir förd bakom ljuset på grund 

av icke-objektiva bedömningar (FAR, 2011). Det är denna tredjepartsfaktor som till stor del 

skiljer revisor-kundrelationen från andra säljar-köparrelationer (Fontaine & Pilote, 2011). 

 

3.3 Revisorns roll 
 

För att kunna dra slutsatser gällande kundens idealbild av sin revisor kontra de lagstadgade 

ramarna kring relationen mellan dessa parter krävs ett tydliggörande av en revisors faktiska 

uppgifter. Främst är det i revisorns yrkesbeskrivning fastställt att denne ska tillhandahålla 

tjänster såsom granskning, kontrollering och rapportering (FAR, 2013a). Dessa uppgifter ska 

utföras i enlighet med god revisionssed och internationella revisionsstandarder, vilket innebär 

att revisorn förväntas uppfylla krav om bland annat kompetens, oberoende och tystnadsplikt 

(FAR, 2013b). Revisorns uppdrag kan även utökas till att omfatta rådgivning kring kundens 

verksamhet, dock utan påverkan på oberoendet eller revisionskvaliteten (RL 21§). Det kan 

sammandraget förklaras som att revisorn kan anta två olika roller vid arbetet med en kund; 

den traditionella revisorsrollen med granskning som största fokus, eller den expanderade 

revisorsrollen där högre fokus ligger på den rådgivande funktionen, dock krävs i båda fallen 

att objektiviteten i det utförda arbetet säkerställs. 
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3.3.1 Intressent-/legimitetsteori 

 

Tidigare förelåg ett krav på att samtliga företag skulle anlita en revisor, detta kom att ändras 

år 2010. Numera är vissa mindre företag ej obligerade att ha en revisor. Kravet vilar således i 

dagsläget på vissa parametrar gällande ett företags nettoomsättning, balansomslutning och 

antal anställda. Det görs även skillnad på om företaget är publikt eller inte samt vissa övriga 

branschrelaterade regleringar. (Bolagsverket, 2014) Ovannämnda väcker frågor kring 

huruvida ett företag gynnas eller ej av att anlita en revisor, i de fall då det inte föreligger 

någon skyldighet. Detta har haft en effekt på revisorsyrket genom att revisorn i större 

omfattning har behövt anta en mer säljande roll (FAR, 2013a). I Statens Offentliga Utredning 

(SOU 2008:32) gällande revisorsplikten påtalas såväl för- som nackdelar med förändringen. 

Bland annat menas att det kan vara positivt att alla företag, stora som små och aktiva som 

inaktiva, inte behandlas likvärdigt då utläggen för revisorskostnaden för vissa småföretag kan 

anses oskälig. Det hävdas att företagens gemensamma kostnader för revision kan minskas 

med närmare 6 miljarder kronor per år när plikten har eliminerats. Visserligen kan det vara 

kostsamt för ett litet företag att köpa revisionstjänster men likväl kan revisorn bistå med 

kompetens som ger företaget möjligheten att undvika felaktigheter som i sin tur kan bli än 

mer kostsamma. Vidare behandlas riskerna med avskaffandet av revisorsplikten, bland annat 

ökat skattefusk och ökad övrig ekonomisk brottslighet. Dock nämns även i utredningen att 

företag, trots de nya reglerna, bör lockas av att köpa revisions- och redovisningstjänster för att 

bevara den höga redovisningsstandarden som finns i Sverige. (ibid.) 

 

För att koppla denna problematik till redovisningsteori kan såväl intressent- som 

legitimitetsteorin behandlas i sammanhanget. Ur en revisors synvinkel kan hävdas att deras 

yrkesposition har skiftat med tanke på att de möter en ny konkurrensbild med anledning av 

lagändringen (SOU 2008:32). Detta kan innebära att revisorn tvingas till ytterligare 

konkurrens när inte alla företag har revisorsplikt, och därmed kan behöva anta en mer 

säljande roll. Det kan dock hävdas att oavsett om revisorskravet finns lagstadgat eller ej kan 

kunden uppleva revisionsmomentet som värdefullt. Konkurrens inom revisionsbranschen har 

även undersökts av bland andra Newton, Wang och Wilkins (2013) som reflekterar kring 

konkurrens kontra kvalitet. Utifrån tidigare forskning vidareförmedlar dessa författare oron 

kring hur en låg konkurrens kan resultera i lägre revisionskvalitet. Deras eget resultat påvisar 

dock motsatsen; en ökad konkurrens leder till minskad kvalitet. Detta på grund av att revisorn 

i en mer konkurrenskraftig marknad kan tvingas anpassa sig efter kundens önskemål vilket i 
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sin tur kan äventyra kvaliteten. Om revisionskvaliteten dock lämnas åt sidan och fokus istället 

läggs på den mindre företagskundens val gällande att ha eller inte ha revisor kan anknytning 

till nedanstående teorier diskuteras. (ibid.) 

 

Legitimitetsteorin innebär att företag har en strävan efter att uppfattas som legitima i 

omvärldens ögon (Deegan & Unerman, 2011). Det menas sålunda att företag vill arbeta inom 

normen för vad intressenterna och resterande omvärld anser vara acceptabelt samt uppfylla 

sitt sociala ansvar gentemot allmänheten (ibid.). Denna teori kan anses fylla en viktig funktion 

vid reflektion kring kundens val att anlita en revisor eller ej. Med en revisor som granskar och 

fastställer korrektheten i ett företags rapporter kan detta medföra en ökad grad av legitimitet 

(Whittle, Carter & Mueller, 2014). För att öka tredje parts förtroende gentemot företaget, 

förbättra legitimiteten, kan det således i enlighet med legimitetsteorin ses som gynnsamt att 

anlita en revisor. 

 

Ur en intressentteoretisk synvinkel hävdas bland annat att alla intressenter i företaget har rätt 

till rättvis behandling (Deegan & Unerman, 2011). Även detta kan kopplas till fördelen av att 

ha en revisor trots att plikten förändrats. Detta på så sätt att revisorns utlåtande och fastställda 

granskning enligt lag ska vara opartisk och rättvis. Det innebär i sin tur att oavsett vilken 

ställning intressenten har, oberoende av dess påverkan på företaget, ska denne kunna lita på 

revisorns godkännande och se detta som en pålitlig kvalitetsstämpel. (FAR, 2013c)   

 

Sammanfattningsvis bör, med förankring i intressent- och legitimitetsteori, företag oavsett 

storlek anse det vara fördelaktigt att anlita en revisor. Detta med grund i trovärdigheten och 

tryggheten för intressenter i företaget. En revisor som granskar ett företags finansiella 

rapporter kan således ses som en kvalitetsförsäkring gentemot tredje part. Dock gäller endast 

ovanstående givet att relationen mellan revisorn och kunden förblir korrekt och att 

objektiviteten inte på något sätt äventyras. Ifall revisor-kundrelationen däremot skulle förlora 

distans och revisorns opartiskhet skulle bli hotad faller ovanstående teorier platt. Det är 

möjligheten att kunna förlita sig på revisorns omdöme som legitimitet- och intressentteorin i 

det här fallet lutar sig på. 
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3.4 Revisor-kundrelation kontra säljar-köparrelation 
 

En relation mellan kund och revisor skiljer sig åt från ett traditionellt förhållande mellan 

köpare och säljare (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991; Grönroos, 1994; Sheth & 

Parvatiyar, 1995). Ett klassiskt förhållande mellan köpare och säljare kan sägas utgöra en 

tvåpartsrelation där säljaren levererar en produkt eller tjänst medan köparen betalar till denne 

och konsumerar varan/tjänsten på ett eller annat sätt (Gummesson, 2002). I en relation mellan 

kund och revisor förhåller sig detta annorlunda och kan istället sägas utgöra en 

trepartsrelation; kunden betalar säljaren för en tjänst men en tredje part konsumerar tjänsten 

då den betalande kunden inte är den avsedda användaren av den tillhandahållna tjänsten 

(Fontaine & Pilote, 2011). Dessutom är detta förhållande enligt lag starkt reglerat i form av 

professionell granskning, självständighet och objektivitet (RL, 2001:883). Dessa fastställda 

normer förekommer inte i en klassisk relation mellan köpare och säljare (Fontaine & Pilote, 

2012). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Trepartsrelation. Egen konstruktion. 

 

Denna trepartsrelation förklaras av figur 3 där utövaren är revisorn, den ansvarige parten är 

kunden och tredje parten intressenter såsom aktieägare, kunder, kreditgivare, styrelser, 

revisionskommittéer, lagstiftare eller tillsynsmyndigheter. Mellan kunden och den tredje 

parten finns ett ansvarsförhållande där kunden, gemensamt med revisorn, är ansvarig inför 

tredje part, detta ansvar menar Fontaine och Pilote (2011) är vad som skiljer en revisor-

kundrelation gentemot andra traditionella relationer mellan köpare och säljare. Med andra ord 

innebär denna trepartsrelation att den avsedda användaren av revisionstjänsten inte är kunden 
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utan den tredje parten. Revisorn i sin tur, som debiterar kunden, granskar kunden till förmån 

för den tredje parten. För att tredje part ska ha förtroende för revisorn krävs dock ett 

professionellt oberoende och opartiskhet från denne gentemot kunden, samtidigt som en 

samarbetsrelation mellan kund och revisor i viss mån är nödvändig. (Fontaine & Pilote, 2012) 

Beattie et al. (2001), Kleinman och Palmon (2001) menar dock att förekomsten av en tredje 

part skulle kunna ge upphov till ett icke samarbetsvilligt beteende där en samarbetsrelation 

mellan kund i förhållande till sin revisor kan ifrågasättas. Fontaine och Pilote (2011) 

exemplifierar detta genom en möjlig önskan från revisorn att vilja skydda tredje part, detta 

genom att säkerställa att den finansiella informationen förefaller vara korrekt enligt de 

lagstadgade kraven för revision. Kundens mål å andra sidan kan vara att säkerställa att den 

finansiella informationen är gynnsam och attraktiv för tredje part. (ibid.) Dessa två intentioner 

förefaller motstridiga och ger upphov till frågan huruvida kunden är motiverad att inleda en 

samarbetsrelation med sin revisor (Kleinman & Palmon, 2000; 2001; Fontaine & Pilote, 

2011).       

 

3.5 Marknadsföringsteori 
 

En utmaning vid studerandet av förhållandet mellan kund och revisor är att bestämma 

lämpliga definitioner för denna typ av relation (Fontaine & Pilote, 2011). Med anledning av 

detta har vi därför valt att utgå från området relationsmarknadsföring där relationen mellan 

köpare och säljare är teoretiskt definierat och empiriskt studerat. Teoretiska och empiriska 

modeller inom området visar att en säljare föredrar en relationsstrategi med sin kund. 

Säljaren, revisorn i vårt fall, tycks se fördelar med fokus på relationen då detta kan påverka 

dess intäkter, kundlojalitet och totalkostnaderna i positiv bemärkelse. (Grönroos, 2000; 

Gummesson, 2002) Däremot föredrar inte alltid kunden en relationsstrategi gentemot säljaren, 

denne föredrar i vissa avseenden hellre en transaktionell strategi (Pels, Coviello & Brodie, 

2000). Av tidigare studier kring relationsmarknadsföring har framkommit att kunden i 

idealsynen på relationen till sin revisor antingen vill anta ett tillvägagångssätt med fokus på 

transaktionen i sig eller på relationen (Grönroos, 1991; 1997; 2000; Paulin, Ferguson & 

Payaud, 2000). Med andra ord kommer en kund att prioritera antingen ett nära förhållande till 

sin revisor eller ett distanserat förhållande, men inte båda samtidigt (Fontaine & Pilote, 

2012).   
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Vid tillhandahållande av tjänster från serviceyrken som utgör varierad kvalitet, är 

betydelsefulla och viktiga (vilket innebär hög/komplex delaktighet av kunden själv) menar 

forskare såsom Sheth och Parvatiyar (1995) och Berry (1995) att kunden gynnas av en 

relationell strategi. Exempel på sådana yrken med dessa tjänster är bank, försäkringsbolag 

eller någon form av medicinsk verksamhet. Anledningen till detta förklarar forskarna genom 

att arbetsintensiva tjänster uppmuntrar kundlojalitet när kunden upplever en utmärkt service. 

(ibid.) Dock föreslår Pels et al. (2000) en dynamisk modell som visar på att varje kund har ett 

speciellt behov av struktur, denna är baserad på hur kunden uppfattar tjänsteutbudet hos 

säljaren. Om tjänsteutbudet uppfattas som unikt kommer kunden föredra en relationsstrategi, 

om tjänsten som säljaren erbjuder upplevs som generisk föredrar kunden hellre en 

transaktionell strategi. (ibid.) 

 

3.5.1 Transaktionell strategi 

 

Ett tillvägagångssätt med fokus på transaktionen är baserat på konkurrens och egenintresse 

vilket resulterar i ett distanserat förhållande mellan kund och revisor (Morgan & Hunt, 1994). 

I detta förhållande menar Goldman och Barlev (1974) vidare att kunden har makt över sin 

revisor, detta med anledning av kundens uppfattning av att revision upplevs vara en tjänst av 

generisk art, det vill säga en lättillgänglig och oviktig sådan. Denna uppfattning av icke-

betydelse menar forskarna ger kunden makt. (ibid.) Andra forskare har till och med hävdat att 

en revisionstjänst är mer som en handelsvara där kunder, i många fall, söker den revisor som 

erbjuder det bästa och lägsta priset (Schmidt & Sanborn, 1988). Makten ligger, enligt 

Goldman och Barlev (1974), därför i kundens favör då den utvalde revisorn är den av kunden 

föredragna. Det är således kunden som fastställer revisorns anställningsvillkor och har makten 

att avsluta affärsrelationen på eget bevåg. Företagets ledning ger därefter revisorn all den 

information som behövs för en bokslutsgranskning. Om kunden skulle vara intresserad av att 

modifiera revisionsberättelsen skulle då ett hot kunna riktas mot revisorn såsom att avsluta 

affärsrelationen eller genomföra förändringar i revisorns anställningsvillkor om kundens 

önskemål ej blir tillgodosedda. (ibid.) 

 

Enligt en teoretisk modell av Goldman och Barlev (1974), som tidigare har använts inom 

forskning kring relationen mellan kund och revisor av bland annat Kleinman och Palmon 

(2001) och Iyer och Rama (2004), påvisas att den betalande kunden inte gynnas av en 
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revisionstjänst, därför uppfattas denna tjänst som mindre viktig för denne. Detta förklaras av 

modellen som att även om revisorn, från gång till annan, blir tillfrågad av kunden att hantera 

icke rutinmässiga frågor, vilka kan ses som ett mervärde för kunden, är ändock många frågor 

rutinmässiga. På grund av rutinmässiga frågor och att kunden inte drar nytta av tjänsten 

uppfattas därför själva revisionen vara av mindre betydelse vilket åter resulterar i ett 

asymmetriskt förhållande parterna emellan, till förmån för kunden. (ibid.) Fontaine och Pilote 

(2011) förklarar vidare att med tanke på den betydelse revisionstjänsten tycks ha borde därför 

kunden föredra en transaktionell strategi med sin revisor. 

 

Frågan huruvida en revisionstjänst uppfattas som rutin och av mindre värde kan 

vidareutvecklas. Även om revisionstjänsten inte tycks vara av direkt nytta för kunden kan 

denne ändå gynnas av andra råd som erbjuds av revisorn (Fontaine & Pilote, 2011). 

Ytterligare teori erbjuder en alternativ förklaring till varför en kund uppfattar 

revisionstjänsten som ett mervärde och som en viktig och unik tjänst, det vill säga varför 

kunden i vissa fall föredrar en relationell strategi. 

 

3.5.2 Relationell strategi 

 

Ett tillvägagångssätt med fokus på relationen är ett relationsutbyte som återspeglar en 

pågående process baserad på samarbete, kommunikation och tillit (Morgan & Hunt, 1994). I 

relationsmarknadsföring uttrycks detta som att en mervärdestjänst är en viktig del av 

relationsstrategin som gör det möjligt för företag att differentiera sig från sina konkurrenter 

och upprätthålla en konkurrensfördel (Grönroos, 1997). Mervärdet av revisorn, det vill säga 

det som är bortom själva revisionstjänsten, är den källa som erbjuder stöd och rådgivning till 

kunden vilket resulterar i gemensamma insatser av parterna då kunden förlitar sig på dessa råd 

från sin revisor (Beattie et al., 2001). Dessa forskare fann en önskan från ett kundperspektiv 

om tillgång till råd om intern kontroll, vägledning om redovisningsprinciper och allmän 

företagsrådgivning. Råd är således en del av mervärdestjänsten och har gett sken av att vara 

viktigt för kunden, om inte råd ges finns en möjlighet/risk att revisorn blir utbytt. (ibid.) 

Mervärdestjänsten är vidare en viktig del av relationsstrategin och ger därför en teoretisk 

förklaring till varför revision inom denna teori skulle uppfattas som en icke rutinmässig, unik 

och viktig betydelsefull tjänst (Fontaine & Pilote, 2011).   
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Teorin får dock bemöta motstånd från gällande regelverk där RL (2001:883) tydligt uttrycker 

att en revisor ska, i dennes uppdrag, utföra detta opartiskt och självständigt samt förhålla sig 

objektiv gentemot sin kund. Dock menar Eilifsen, Knechel och Wallage (2001) att 

mervärdestjänsten är en biprodukt av revisionen, ytterligare information, och inte en separat 

tjänst. Skillnaden teorierna emellan blir därför tydliga, medan i den transaktionella strategin 

ser kunden ett värde i det grundläggande utbytet av kärnprodukten, själva granskningen, men 

i den relationella strategin förefaller mervärdet av revisionen vara en viktig komponent för 

kunden (Fontaine & Pilote, 2011).   

 

3.6 Rollteori 
 

Vid kundens önskan om relationsorientering ställs objektiviteten på sin spets och gör det svårt 

för revisorn att ge uttryck för sin professionella identitet utan att det uppstår en rollkonflikt. 

Spänningsförhållandet mellan förväntningar och verklighet gör att revisionen måste utföras 

med en dubbelbottnad kommunikation; man säger inte riktigt det man gör (Argyris & Schön, 

1974). Detta förhållande förklaras av ovanstående författare och dess handlingsteorier som 

understryker det förhärskande och svårbegripliga problemet att på ett effektivt sätt integrera 

tanke med handling. Något förenklat är handlingsteorier just teorier, med vilka de följer ett 

orsakssamband i linje med ”om…, så…”. Teorierna kan sedan hjälpa till att förklara, styra 

eller förutsäga människans handlande i en given situation (ibid.). Argyris och Schön utgår i 

sitt resonemang från att människan formar, lagrar och hämtar fram handlingsmönster som 

sedan förklarar hur denne ska agera för att uppnå de syften som överensstämmer med dennes 

grundläggande värderingar (Argyris, 1995). Dessa mönster är vad Argyris och Schön (1974) 

kallar handlingsteorier, med dessa blir det sedan möjligt att studera det mänskliga handlandet. 

 

Kopplat till dessa handlingsteorier menar Argyris och Schön (1974) vidare att människan har 

en medfödd oförmåga att leva som vi lär, det föreligger en omedvetenhet om de värden som 

ligger till grund för vägledning av sina egna beteenden. Denna insikt fick författarna att göra 

en tudelning inom sin handlingsteori där två teorier utformades; anammad och tillämpad teori 

(eng: espoused theory och theory-in-use) (ibid.). Den anammade teorin hänvisar till en 

världsbild och värden som människan tror vägleder sina beteenden (Savaya & Gardner, 

2012). Tillsammans utgör en människas anammade teorier den värdegrund som styr dennes 

attityder kring sitt agerande (Argyris & Schön, 1974). Den tillämpade teorin hänvisar dock till 

en världsbild och värden som avspeglas i beteenden som faktiskt driver människans 
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handlande (Savaya & Gardner, 2012). Med andra ord är det vad människan mer eller mindre 

medvetet lär sig i det vardagliga arbetets upprepade rutiner som faktiskt tillämpas i samma 

givna situation (ibid.). Argyris och Schön (1974) fann dock att de anammade teorierna sällan 

överensstämmer med hur människan egentligen uppträder, samtidigt som människan har 

skapat ett system där vi förblindar oss själva för denna uppenbara oförenlighet. Om vi som 

människor sedan i begreppet kompetens lägger förmågan att handla i enlighet med de egna 

värderingarna menar Argyris (1995) att vi har blivit skickliga på att dölja våra 

kompetensbrister för oss själva – ”in short, human beings are skilfully incompetent” (s. 22). 

 

Gällande relationen mellan revisorn och kunden kan detta spänningsförhållande mellan 

kundens förväntningar och revisorns verklighet tyckas svår att bemästra. Detta har inte minst 

gett uttryck för alla de företagsskandaler som infunnit sig genom historien (FAR, 2003:10). 

En revisor är enligt lag skyldig att utföra sina åtaganden med självständighet och opartiskhet 

samt vara objektiv i sitt beslut (20§ RL). Samtidigt måste revisorn ta i beaktande den strävan 

från kunden, som enligt den relationella strukturen visar på att denne utifrån en idealbild 

önskar ett mervärde utöver själva revisionen i form av stöd och rådgivning. Om en 

mervärdestjänst inte infinner sig föranleder risk till en avbruten relation där revisorn är den 

förlorade parten. (Beattie et al., 2001) Ett hot uttrycks således och kan ge upphov till den 

medfödda oförmåga att leva som vi lär; man säger inte riktigt det man gör. Argyris och Schön 

(1974) anger ett exempel där en affärskonsult vilken dess anammade teori var att samarbeta 

gällande problemlösningar med sin kund. Dock, via inspelning, avslöjades affärskonsulten att 

främja sina egna synpunkter och åsikter och helt avstå från kundens tankar, detta tyder på att 

dennes tillämpade teori var att främja sina egna idéer. Författarna menar vidare att om 

människan är omedveten om sitt uppträdande som driver dess handlingar, att denne på ett 

effektivt sätt inte kan hantera sina beteenden, kan resultatet få oavsiktliga och oönskade 

konsekvenser. (ibid.)   

 

3.7 Förtroende 
 

Ett förtroende i relationen mellan kunden och revisorn kan ses som fundamentalt för att 

förhållandet ska vara hållbart (Kerler & Brandon, 2010). Dock kan denna fundamentala faktor 

även ses som ett hot då ett omfattande förtroende ur revisorns perspektiv gentemot kunden 

kan ha påverkan på revisorns objektivitet (ibid.). Enligt Nooteboom (1996) kan förtroendet 

(trust) delas upp i två separata delar. Den första delen gäller kompetensförtroende 
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(competence trust) vilket hänförs till en individs förmåga att prestera som förväntas av denne. 

Den andra delen gäller förtroendet som grundar sig i välvilja (goodwill trust), det vill säga att 

ett förtroende för att den andra parten vill prestera väl föreligger. (Nooteboom, 1996) En 

ytterligare aspekt adderas dock av bland andra Doney och Cannon (1997) som hävdar att 

hänsyn även bör tas i beaktande gällande vad de kallar ”benevolence trust” vilket syftar till 

den andra partens motiv och intentioner. Såväl Nooteboom (1996) som Doney och Cannon 

(1997) har studerat säljar-köparrelationer ur ett marknadsföringsperspektiv, men dessa syner 

på förtroende kan ses som applicerbara även på revisor-kundrelationer. 

 

Att ha ett välviljeförtroende för en person kan leda till en möjlig förbindelse av andra positiva 

attribut till den personen, såsom sympatiskhet, ärlighet, pålitlighet och hjälpsamhet (Kerler & 

Brandon, 2010). Dessa attribut hos en säljare skulle i försäljningsbranschen troligtvis bidra till 

ökad försäljning (ibid.). Även i relationen mellan kund och revisor spelar, som nämnt tidigare, 

förtroendet en central roll. Gällande kompetensförtroendet kan det ses som troligt att kunden i 

de flesta fall i utgångsläget litar på att dennes revisor är kompetent inom sitt yrkesområde, 

samt har goda intentioner gällande utförandet av en oklanderlig revision. De andra 

dimensionerna av förtroende, välvilja och motiv, är de som kan ses som mer intressanta i 

undersökningen av hur kundens idealbild av revisorn ser ut. Givet att kunden har förtroende 

för sin revisor, ligger vikten vid vilka attribut som denne ser som mest fundamentala samt hur 

detta påverkar revisionskvaliteten. Är det ärlighet och pålitlighet som är av störst vikt, eller 

väger sympatiskhet och hjälpsamhet tyngre? 

 

Tidigare forskning utifrån revisorsperspektivet tyder på att förtroendet grundar sig bland 

annat i längd på en revisorns kunduppdrag, kommunikationskvaliteten mellan kunden och 

revisorn samt samarbetsviljan mellan dessa parter (Shaub & Lawrence, 1996; Kerler & 

Killough, 2009). Ett längre uppdrag med god kommunikation från båda håll och ett lyckat 

samarbete torde sålunda leda till ökat förtroende. Givet att kunden ser förtroendet som en av 

de centrala pelarna i sin relation till revisorn kan det, som nämnt ovan, vara intressant att 

undersöka vilka specifika faktorer som kunden ser som förtroendestärkande. Med detta 

uppkommer även frågan vilken roll förtroendet spelar i kundens idealbild av revisorn, vilket 

vi ämnar återspegla i denna studie. 
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3.8 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen framgår det att definitionen för begreppet idealbild hänförs, 

enligt Svenska Akademiens Ordlista (2015), till en sorts önskvärd situation vilket är vad 

studien ämnar undersöka; en kunds idealbild av sin revisor. Vidare avser studien kontrastera 

denna bild mot de lagstadgade kraven på revision vilka sålunda bör beaktas i revisor-

kundrelationen. Med anledning av vårt intresse av att studera revisor-kundrelationen, och dess 

starka lagreglering kring objektivitet, var det därför viktigt att inledningsvis förklara revisorns 

roll samt dess oberoendekrav. Dessa innebär i korthet att revisorn ska utöva sin revision på ett 

opartiskt och självständigt sätt. Hot mot självständigheten behandlas i analysmodellen (RL, 

2001:883, 20-23 §§; ABL, 2005:551, kap. 9, 6b §, 17-18 §§). För denna empiriska studie är 

”vänskapshotet” av högst intresse. Detta hot mot självständigheten fokuserar på relationen 

mellan kunden och revisorn (FAR, 2011). Hotet innebär sålunda att opartiskheten kan komma 

att prövas ifall revisorn har en nära relation till det granskande företaget vilket vidare kan leda 

till att revisorn faller platt inför kundens önskemål (ibid.). Vid studerandet kring revisor-

kundrelationen och i kombination med vår avgränsning till små- och mikroföretag och 

vetskapen om att revisionstjänsten inte är pliktskyldig för alla företag i Sverige (Bolagsverket, 

2014) fann vi intresse i att utforska fördelar respektive nackdelar för ett företag som besitter 

en egen valmöjlighet vid anlitandet av en revisor. Sålunda, med förankring i intressent- och 

legitimitetsteorin, bör företag anse det vara fördelaktigt att anlita en revisor, dock endast givet 

att relationen mellan revisorn och kunden förblir korrekt och att inte objektiviteten äventyras. 

 

Då revisor-kundrelationen saknar lämpliga definitioner har vi valt att utgå från området 

relationsmarknadsföring där relationen mellan köpare och säljare är teoretiskt definierat och 

empiriskt studerat. En relation mellan kund och revisor skiljer sig dock åt från ett traditionellt 

förhållande mellan köpare och säljare (Christopher et al., 1991; Grönroos, 1994; Sheth & 

Parvatiyar, 1995). Det klassiska förhållandet utgör en tvåpartsrelation med köpare och säljare 

som parter (Gummesson, 2002). Revisor-kundrelationen är istället en trepartrelation med 

revisor, kund och tredje part som aktörer i affären (Fontaine & Pilote, 2011). Vidare har vi i 

studien undersökt om kunderna i idealsynen på relationen till sin revisor antingen föredrar en 

relationsstrategi eller en transaktionell strategi. Dessa två begrepp har vi av den anledningen 

utvecklat i den teoretiska referensramen. Det framkommer av teorin att en kund prioriterar 

endera ett nära förhållande till sin revisor eller ett distanserat förhållande, dock inte båda 

samtidigt (Fontaine & Pilote, 2012). De kunder som föredrar en transaktionell strategi ser 
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revisionstjänsten som rutin och av mindre värde, med andra ord som ett nödvändigt ont. 

Kunderna värdesätter sålunda det grundläggande utbytet av kärnprodukten, själva revisionen. 

(Goldman & Barlev, 1974) Kunder som föredrar en relationell strategi ser å andra sidan 

revisionstjänsten som betydelsefull; ett mervärde och som en viktig och unik tjänst (Fontaine 

& Pilote, 2011). Mervärdet av revisionen anses således vara en viktig komponent vilket är den 

service som är bortom själva revisionstjänsten, den källa som erbjuder stöd och rådgivning till 

kunden (Beattie et al., 2001). 

 

Vid kundens önskan om relationsorientering kan dock objektiviteten komma att ifrågasättas 

och göra det svårt för revisorn att ge uttryck för sin professionella identitet, sålunda behandlar 

teorin två hot mot en revisors objektivitet. Det ena hotet berör spänningsförhållandet mellan 

kundens förväntningar och revisorns verklighet som gör att revisionen måste utföras med en 

dubbelbottnad kommunikation. Vid studerandet av Argyris och Schöns (1974) 

handlingsteorier ställs revisorns professionella roll mot människans medfödda oförmåga att 

leva som vi lär; man säger inte riktigt det man gör. Därmed antar revisorn en utmaning när 

denne både är skyldig att utföra sina åtaganden med en självständighet och opartiskhet samt 

vara objektiv i sitt beslut men likväl ta i beaktande den strävan från kunden som önskar ett 

mervärde utöver själva revisionen i form av stöd och rådgivning (Beattie et al., 2001). Det 

andra hotet berör förtroendet som i revisor-kundrelationen kan ses som en fundamental faktor 

för att förhållandet ska vara hållbart. Likväl kan denna faktor ses som ett hot då ett 

omfattande förtroende kan ha påverkan på en revisors objektivitet (Kerler & Brandon, 2010). 

Således kan både rollteori och förtroende mellan parterna ses som relevanta att studera i 

samband med undersökningar där fokus läggs på revisor-kundrelationen och kraven på 

objektivitet.  
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4.0 EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel sammanfattar vi våra intervjupersoners svar, i samband med sammanfattningen 

har vi genomfört en tematisk analys där vi, utifrån intervjuguidens temaindelning, vidare har 

tolkat och analyserat svaren med förankring i tidigare forskning. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Med anledning av viss känslighet i intervjuguidens frågor och möjligheten till att få relevanta 

och givande svar har vi i vår studie valt att låta intervjupersonerna vara anonyma. Nedan 

följer en beskrivning av dessa och deras företag som inte är av känslig art men likväl relevant 

för studien. Variation förekommer i antalet anställda, omsättning samt roll i företaget. 

 

Antalet anställda hos de intervjuade företagen varierar mellan 5 och 22 stycken. Beträffande 

omsättningen varierar den mellan 4 691 tkr och 29 599 tkr per år. Gällande roll i företaget 

besitter samtliga intervjupersoner ansvar över verksamhetens ekonomi och den löpande 

kontakten med revisorn. Dock representeras dessa av både ägare och ekonomiansvariga. Vid 

framställan av en persons åsikt har vi återgett dem med roll och företagsbokstav enligt 

nedanstående tabell. Vid redogörelse för flera har vi dock använt benämningen 

intervjupersoner då inte alla innehar samma roll i företagen. 
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Roll Företag Bransch Datum för intervju 

Ägare A Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

16 november 2015 

Ägare B Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

16 november 2015 

Ekonomiansvarig C Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

17 november 2015 

Ekonomiansvarig D Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

19 november 2015 

Ägare E Restaurangverksamhet Kommunikation per 

telefon, 19 november 

2015 

Ekonomiansvarig F Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

19 november 2015 

Ekonomiansvarig G Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

23 november 2015 

Ägare H Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

23 november 2015 

Ekonomiansvarig I Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

24 november 2015 

Ekonomiansvarig J Restaurangverksamhet Personlig kommunikation, 

24 november 2015 

                     Tabell 1. Sammanställning av intervjupersoner. Egen konstruktion. 

 

4.2 Kundens uppfattning kring revisorns lagstadgade oberoende 
 

Med syfte att under studiens gång kunna få en tydligare bild över kundens idealbild av sin 

revisor i kontrast mot de lagstadgade kraven på objektivitet i revision behandlar detta avsnitt, 

liksom i intervjuguidens inledande tema, kundens syn på revisorns objektivitetskrav. Det 

visade sig att det varierar i vilken utsträckning revisorerna har varit tydliga i sin förmedling av 

sitt krav på oberoende. En likställd fördelning kan skönjas mellan intervjupersonerna som har 

haft en dialog med sin revisor respektive de vars revisorer inte har varit tydliga i sin 

förmedling av sitt krav på oberoende. Dock är merparten överens om vikten av revisorns 

opartiskhet i sin revision. En tydlig förmedling och ett strikt förhållande till oberoendekravet 

ses som önskvärt från majoriteten av intervjupersonerna. Ekonomiansvarig D menar bland 
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annat att ”objektiviteten spelar en central roll vid eliminering av bedrägeri och dylikt” vilket 

visar att tillförlitlighet och en korrekt utförd revision är något som värderas högt av 

intervjupersonerna. Trots variation i förmedling av oberoendekravet kan en gemensam syn 

skönjas gällande revisorns förmåga att förhålla sig objektiv och opartisk i sin revision. 

Majoriteten av intervjupersonerna gav uttryck för att revisorerna bemästrar att särskilja den 

rådgivande funktionen från den granskande rollen vilket har en positiv inverkan på 

oberoendet och befrämjar revisorns möjlighet att förhålla sig opartisk i sin granskning. Ägare 

B menade att dennes revisor besitter ”en pondus och yrkesstolthet som resulterar i att han 

inte under några omständigheter skulle kompromissa objektiviteten”. Endast en ägare tog 

dock helt avstånd från ovanstående och menade att revisorn varken hade varit tydlig med att 

förmedla eller förklara kravet på oberoende och hävdar vidare, gällande ett strikt förhållande 

till oberoendekravet, att ”hårda krav snarare stjälper den frihet och flexibilitet” som 

efterfrågas. Denne ser även revisorn som något nödvändigt ont, ”en försäkring för att 

ekonomin ska bli godkänd” (ägare H).  Följaktligen kan skönjas att merparten av 

intervjupersonerna ändå anser oberoendet vara en viktig del av revisorsidealet från ett 

kundperspektiv, det finns ett mått på efterfrågan på objektivitet. Samtidigt framförs även 

intervjupersonernas uppfattning om att dess revisorer lyckas utöva sin revision med 

opartiskhet och självständighet.  Det lagstadgade oberoendekravet tycks således vara av vikt 

för båda parter i revisor-kundrelationen.  

 

En nyans av diskrepans framkommer dock vid frågan kring en hotad objektivitet, om 

förekomsten av en för nära relation leder till en inte helt objektiv bedömning i granskningen 

till fördel för kunden och dess önskemål. Merparten av de tillfrågade påvisade å ena sidan 

bestämt att dess revisor kan förhålla sig korrekt till den professionella relationen samt utöva 

en oberoende bedömning, ”revisorn kan utöva en professionell nära relation” 

(ekonomiansvarig C). En motivering till detta gavs av ägare B i form av att dennes revisor 

erhöll en gedigen erfarenhet med många år inom revisionsbranschen, “vår revisor har inget 

behov av att göra karriär och tar därför inga tveksamma beslut”. Å andra sidan framkom 

exempelvis en önskan av ekonomiansvarig G om att revisorn skulle vara subjektiv i den 

mening att revisorn är på kundens sida, att denne hjälper kunden att få ekonomin så 

fördelaktig som möjligt och i vissa prekära situationer bortser från dess objektiva 

ställningstaganden men ändå förhåller sig inom lagens gränser. Denna intervjuperson 

påvisade en hotad objektivitet som positivt och något kunden tjänar på. I samma spår gav 

ägaren till företag E ett konkret exempel när en för nära relation hotade objektiviteten som 
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fick ge vika. Anledningen var att kunden ifråga varit involverad i en katastrofhändelse som 

påverkade dennes psykiska välmående vilket fick revisorn att identifiera sig med sin kund 

som i sin tur påverkade dennes förmåga att agera objektivt. Opartiskheten blev sålunda hotad 

då revisorn tycktes bli för välvilligt inställd som i detta fall ville kundens bästa. Detta 

igenkänns med resultat från tidigare studier, där i fall som det ovan, kan tydas att revisorn har 

identifierat sig med sin kund vilket enligt Herda och Lavell (2015) har en negativ effekt på 

revisorns objektivitet. 

 

Vid sådant fall där revisorns objektivitet föll offer för en trolig kundidentifierings-

/medlidandeaspekt verkar den sannolikt största förloraren inte reflekterats kring – tredje part. 

Företagets intressenter kan vid äventyrad objektivitet från revisorns sida inte förlita sig på de 

rapporter som presenteras (Fontaine & Pilote, 2011). Syftet av en revision är att ge 

trovärdighet åt den ekonomiska information som offentliggörs av ett företag (Moberg, 2006). 

Det finns även ett behov från intressenterna att erhålla en försäkran på att informationen 

revisorn baserar sitt beslut på är tillförlitlig (Dunn, 1996). Revisionens syfte och 

intressenternas möjlighet att lita på framställda rapporter blir således offer för en förlorad 

objektivitet. 

 

Intervjupersonernas samarbete med sina nuvarande revisorer tycks ändock kunna hålla sitt 

kundengagemang på en rimlig nivå där revisorerna lyckas behålla en god kundrelation 

samtidigt som de håller sig inom de lagstadgade ramarna. Dock kunde ett enstaka fall skönjas 

där identifieringsaspekten övertog och lagarna tänjdes (ägare E). Av svaren framträdde en 

tydlig bild kring intervjupersonernas uppfattning av vikten av objektiviteten för att öka 

pålitlighet och korrekthet. Opartiskheten är sålunda något som i stor utsträckning uppskattas 

ur kundperspektivet och värderas väldigt högt. Samtidigt kan vi dock från våra intervjusvar 

utläsa att revisorerna i samtliga fall inte med noggrannhet har förmedlat sitt krav på 

objektivitet vilket ledde till att vissa intervjupersoner inte var införstådda med dess innebörd. 

Detta kommunikationsgap är något vi ser som fundamentalt att åtgärda då vi tror att en ökad 

tydlighet kring dessa lagstadgade ramar skulle underlätta för revisorn att bibehålla sin 

objektivitet. 
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4.3 Revisor-kundrelationen utifrån kundens önskemål 
 

Under denna rubrik har vi ämnat framställa svaren vi erhållit på frågorna i intervjuguiden där 

fokus låg på relationen kontra transaktionen. Vi ville belysa om det var den sociala relationen 

med revisorn eller transaktionen (tjänsten) i sig som var av störst vikt utifrån kundens 

idealbild. 

 

4.3.1 Transaktionellt kontra relationellt fokus 

 

Ett relationellt kontra transaktionellt fokus mellan en kund och revisor avgörs i hur kunden 

utifrån en idealbild ser på relationen till sin revisor. Inom teorierna följer olikheter; i den 

transaktionella strategin ser kunden ett värde i det grundläggande utbytet av kärnprodukten, 

själva granskningen, men i den relationella strategin förefaller mervärdet av revisionen vara 

en viktig komponent för kunden där mervärde definieras som stöd och rådgivning (Morgan & 

Hunt, 1994; Fontaine & Pilote, 2011; Beattie et al., 2001). 

 

Intervjupersonerna betonade en relationell strategi som idealisk och eftersträvansvärd där 

mervärde för de tillfrågade personerna exempelvis låg i hjälp med privata/familjens/företagets 

deklarationer, rådgivning vid skattebetalning, att bygga en buffert eller ej, vilken inverkan 

regeländringar kan ha på kundens verksamhet, vid eventuellt nyförvärv; hur/vad ska kunden 

tänka på etcetera. Vikten av en god relation visade sig inte minst där ägare till företag E 

faktiskt hade bytt revisor på grund av avsaknad av en bra och fungerande förbindelse parterna 

emellan, detta oavsett en belåten granskning. Tidigare revisor och ägare E hade ett distanserat 

förhållande där fokus endast låg på transaktionen.  

 

Vid ställd fråga hur intervjupersonerna hanterade oenighet mellan parterna kring ett ärende 

påvisades ytterligare vikt av den sociala relationen. Majoriteten av de tillfrågade svarade att 

en gemensam diskussion förekom men i slutändan och vid fortsatt oenighet segrade revisorn. 

Ekonomiansvarig I förklarade detta genom att det är revisorn som besitter kunnandet kring 

vilka regler som ska följas enligt lag. Detta visar att förtroendet för revisorn och dennes 

kunnande spelar en central roll i relationen mellan parterna. Endast ekonomiansvarig G 

menade att det självfallet är viktigt att hålla sig till sakfrågor men såg det som en självklarhet 

att kunden är den som i slutänden bestämmer hur denne vill göra i sin verksamhet, detta även 

beroende på vilka konsekvenser oenigheten får i exempelvis revisionsberättelsen.   



40 

 

 

Samtliga intervjupersoner betonade vikten av att revisorn är insatt i deras verksamhet, att 

denne gör sig förstådd med tydliga förklaringar, värnar om kundens affärsidé samt att revisorn 

ska finnas tillgänglig hela året och inte endast vid årsavstämningen. Det finns en 

genomgående önskan från intervjupersonerna om en mer gemensam prestation, detta inom 

lagens gränser med kontinuerliga avstämningar och möjlighet till rådfrågning som leder fram 

till ett bra resultat. Förvånansvärt betonade även majoriteten av intervjupersonerna vikten av 

det transaktionella, det vill säga även den professionella och transaktionella strategin med en 

korrekt revision som viktigast. Vid frågan om relationen var viktigare än själva granskningen 

i sig där granskningen kan komma att påverkas till förmån för relationen delades svaren. 

Merparten av intervjupersonerna eftersträvade en personlig relation endast till den grad 

revisionskvaliteten inte kan komma att ifrågasättas; vid en nära relation med en bristande 

revisionskvalitet kontra en mer distanserad relation med en korrekt revision föredras det 

sistnämnda. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att revisorn endast är 

viktig till den grad denne presterar enligt kundens önskemål och preferenser, om inte kunden 

känner sig tillfredsställd finns risk att revisorn blir utbytt (Beattie et al., 2001). Endast ägare E 

menade att relationen är av högst prioritet oavsett den hotade objektiviteten och om 

granskningen blir lidande. Denne gav exempel då berörd person var på utlandsresa med sin 

familj vars hotell utsattes för en terrorattack där flertalet människor omkom. Med anledning 

av denna händelse och den psykiska påverkan på ägare E som förelåg bortsåg dennes revisor 

från punkter i revisionen som hade upptäckts och som ska beaktas vid en korrekt revision. I 

enlighet med önskan från ägare E förlorade därmed revisorn sin opartiskhet och objektivitet i 

sitt ställningstagande. Revisorn hade således identifierat sig med sin kund vilket, enligt Herda 

och Lavell (2015), har en negativ effekt på revisorns bedömning. Även om majoriteten av 

intervjupersonerna poängterade vikten av att värna om revisorns objektiva bedömning och 

dess självständighet tror ändå ekonomiansvarig J att en avvikelse från objektiviteten kan 

förekomma när ens verksamhet visar ett svagt resultat, “det är lättare att inte förhålla sig 

korrekt enligt lagens mening och fatta vissa felaktiga beslut i dåliga dagar”. Ägare B ger 

ytterligare exempel som menar att detta kan framträda i form av slarv med underlag, en 

personalfest som inte bokförs korrekt eller vid tjänsteresor där reseräkningen inte redovisas på 

ett korrekt sätt. 
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4.3.2 Revisionskvalitet 

 

Att döma av intervjupersonernas svar tycks ändå kvaliteten på revisionen vara det mest vitala, 

detta i harmoni med en fungerande relation men inte på bekostnad av en pålitlig och korrekt 

granskning. Ovanstående korrelation överensstämmer med tidigare forskning som menar att 

en fungerande relation är grundläggande för att revisionskvaliteten ska hålla en hög nivå 

(Fontaine & Pilote, 2012). Vad som är av hög kvalitet av en revision är dock något subjektivt 

och kan skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas, de redovisningsskyldiga respektive de 

redovisningsberättigade och revisorerna definierar eventuellt kvalitet annorlunda. Enligt 

Westerdahl (2005) är det svårt för utomstående att värdera kvaliteten i en revision, lättare är 

det att urskilja en revision av låg kvalitet. Avsaknad av låg kvalitet blir sålunda definitionen 

av kvalitet (ibid.). Revisionens utveckling från att vara av subjektiv karaktär till en mer 

strukturerad karaktär menar Francis (1994) har lett till att revisorers kritiska tänkande har gått 

förlorad, detta till följd av revisorers uppfattning om avsaknad av dess arbete som 

bedömningsbaserat. Författaren menar vidare att en revision med brist på reflektion och 

praktiska resonemang inte är ändamålsenlig (ibid.). 

 

Intervjupersonerna ger uttryck för en koppling mellan revisorernas erfarenhet och den kvalitet 

som kan anses vara god och som förefaller vara pålitlig enligt kunderna. Denna konstellation 

av egenskaper visades även starkt efterfrågas då ägare B och ekonomiansvarig C inom 

överskådlig framtid kommer tvingas byta revisor med anledning av revisorernas 

uppkommande pension. Dessa intervjupersoner sades hellre föredra en äldre och mer erfaren 

revisor, helst på en mindre byrå då de ser större möjligheter till en god social men samtidigt 

en professionell pålitlig relation. Det är även dessa två intervjupersoner som noga 

poängterade sin nuvarande revisors förmåga att behålla en nära relation utan påverkan på 

dennes objektivitet. En intressant aspekt är därför att se, utifrån en strukturerad karaktär med 

förutbestämda arbetsmoment som revisorn kan gå igenom utan att reflektera över helheten 

(Porter, Simon & Hatherly, 2003), hur denna utveckling påverkar kundens bedömning av 

kvalitet och dess uppfattning om sin revisor. Samtliga intervjupersoner föredrog en mer 

relationell strategi där ett mervärde värdesattes i form av tips och råd utöver själva 

granskningen. Vid avsaknad av detta förelåg till och med ett revisorsbyte (ägare E). Sålunda 

kan därför tolkas att upplärning av de mindre erfarna revisorerna inom revisionsbyråerna blir 

av stor betydelse för att dessa ska få med sig den kritiska reflektion som de mer erfarna 

besitter vilket tycks vara önskvärt av intervjupersonerna. Om de rutinerade revisorerna inte 
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innehar förmågan att förmedla sin erfarenhet av kritiskt granskande och se bortom 

förutbestämda mallar kan detta ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten vilket tycks 

påverka intervjupersonernas förtroende för revisorerna.    

 

4.4 Kundens uppfattning kring påverkan av längden på revisorns uppdrag 
 

Vid kartläggning av revisor-kundrelationen har av tidigare forskning framkommit att längden 

på relationen kan ha påverkan på revisorns förmåga att hålla sig objektiv, detta har sålunda 

setts som ett hot mot oberoendekravet (Shaub & Lawrence, 1996; Kerler & Killough, 2009; 

Tepalagul & Lin, 2015; Bamber & Iyer, 2007). Med anledning av detta samt studiens syfte, 

att studera kundens idealbild av sin revisor, har vi i vår empiriska studie tagit fasta på denna 

aspekt. Dels för att belysa vilket scenario kunden i fråga föredrog, men också för att analysera 

hur denne reflekterade kring vilka såväl negativa som positiva effekter längden på revisor-

kundrelationen kunde ha på revisorns krav att hålla sig inom de rättsliga ramarna. 

 

Intervjupersonerna gav uttryck för en gemensam idealbild av relationslängden; ju längre desto 

bättre. Detta uttryck hänförde sig främst till revisorns möjlighet att skapa sig en förståelse 

kring kundens verksamhet vilket flitigt sammankopplas med en mer välutförd tjänst. Det 

framkom av samtliga intervjupersoner en genomgående önskan om att revisorn skulle vara 

insatt i deras verksamhet för att på bästa och smidigaste sätt kunna bidra med såväl revisions- 

som rådgivningstjänster. Ägare B lyfte fram svårigheten för en revisor att ge värdefulla råd 

om denne är helt okunnig gällande den specifika verksamhet som kunden bedriver;  

 

Jag är helt övertygad om att längden på samarbetet har en påverkan på revisionskvaliteten i och med 

att det är tidskrävande för min revisor att sätta sig in i saker och ting kring min verksamhet. Jag har 

svårt att se hur revisorn ska ges en ärlig möjlighet att fatta välinformerade beslut om man ständigt 

byter.  

Även ekonomiansvarig C och G samt ägare H var inne på samma spår och påtalade att det 

kan vara väldigt tidskrävande för nya revisorer att skapa sig en omfattande förståelse kring 

företagets drift varför ett långsiktigt förhållande är att föredra. 

 

Den genomsnittliga längden på förhållandet mellan revisorn och den tillfrågade 

intervjupersonen var cirka 8 år. Endast ägare till företag E hade bytt revisor under sin tid i det 

aktuella företaget. Denna förändring skedde med anledning av att ägaren i fråga och dennes 
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revisor inte kom överens varken socialt eller arbetsmässigt. Revisorn motsatte sig den önskan 

om fler råd och ökad tillgänglighet som ägare E eftersträvade. Detta ledde således till att ägare 

E varken uppfattade relationen eller den utförda tjänsten som värdefull vilket resulterade i ett 

revisorsbyte. Dock var även denna intervjuperson överens med resterande och nämnde att i 

dennes ögon kunde en långsiktig relation likställas med en högre revisionskvalitet och bättre 

hjälp (ägare E). 

 

Vad som även framkom vid frågeställningar gällande relationslängden mellan parterna var 

intervjupersonernas syn på förtroende i sammanhanget. Vid en gemensam överenskommelse 

om att revisorns insatthet i intervjupersonernas företag var en av de viktigaste faktorerna 

lyftes likväl förtroendet som en viktig faktor; ”Förtroendet och samarbetet mellan mig och 

min revisor är något som har byggts upp under flera år. Med åren ökar möjligheten att kunna 

förlita sig fullt ut på revisorn vilket är otroligt viktigt, framförallt i ett litet företag som vårt.” 

(ekonomiansvarig D). Denna inställning speglades på likvärdigt sätt av majoriteten av 

intervjupersonerna. Ur tidigare forskning kring förtroendeaspekten kan vi utläsa en 

överensstämmelse med vad intervjupersonerna beskriver. Såväl Shaub och Lawrence (1996) 

som Kerler och Killough (2009) menar att förtroendet grundar sig bland annat i längden på 

revisor-kundrelationen, tillsammans med kommunikationskvaliteten och samarbetsviljan. 

Detta tankesätt är alltså i samförstånd med vad vi i vår studie har kunnat utröna vara 

förtroendestärkande faktorer parterna emellan. 

 

Flera av intervjupersonerna hade haft kontakt med sina revisorer i andra sammanhang redan 

innan dessa anlitades av bolaget och hade under en längre tidsperiod byggt upp en relation 

som de var mycket nöjda med och värderade högt. Bland annat hade ägare B träffat sin 

revisor genom en vänskapsrelation med revisorns son och ekonomiansvarig C kände sin 

revisor genom sin pappa vars bolag hade anlitat revisorn sedan företaget grundades år 1986. 

Andra intervjupersoner hade relativt nyligen inlett relationen med revisorn, men såg det ändå 

som fördelaktigt att i längden försöka bibehålla en fungerande relation. Intressant att ta fasta 

på gällande långvarigheten i revisor-kundrelationen är således att intervjupersonerna tycks 

värdera en långsiktig relation främst grundat i revisorns möjlighet att vara insatt och 

uppdaterad kring dess verksamheter. Samtliga intervjupersoner poängterade samtidigt vikten 

av att revisor-kundrelationen var av socialt fungerande art.   
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Samtidigt som flera av intervjupersonerna uttryckte önskan om en långsiktig relation 

påvisades likväl att dessa inte skulle ha några problem med att byta revisor vid en relation av 

icke fungerande art. Bland annat nämns av ekonomiansvarig G att ”Jag har svårt att se hur 

revisorns hårda krav eller otillgänglighet skulle vara ett hinder för min verksamhet, ifall jag 

inte är nöjd med revisorn så är det ju bara att byta”. Detta finner vi intressant. Vid syftning 

till en icke fungerande relation låg fokus i de flesta fall på den sociala komponenten samt 

tillgängligheten hos revisorn – inte i den faktiska revisionstjänsten. Exempelvis kan ägare E, 

som bytt ut en icke fungerande revisor-kundrelation, citeras i detta sammanhang; ”Jag valde 

att byta revisor med anledning av att min förra var otroligt sur och tråkig, hon ville inte prata 

om något annat än revision”. Då intervjupersonerna å ena sidan var noga med att specificera 

att det var korrekthet i den utförda revisionen som var av högsta prioritet nämndes samtidigt 

en önskan om en ömsesidig fungerande social relation vilken sågs som vital för ett långsiktigt 

förhållande parterna emellan. Således bör tilläggas att majoriteten av intervjupersonerna 

önskar ett långsiktigt samarbete men ser samtidigt revisorn som utbytbar. Detta tankesätt 

gällande revisorsbyte givet missnöjdhet från kundens sida kan ses som en faktor som 

ytterligare påverkar konkurrenssituationen som revisorer befinner sig i (utöver påverkan vid 

avskaffandet av revisorsplikten som nämnts tidigare under 3.3.1). Som diskuteras av Shafer et 

al. (2004) kan denna inställning bli problematisk då oberoendet kan påverkas i fall där 

revisorn försöker anpassa sig för mycket efter kundens önskemål vilket en ökad 

konkurrenssituation möjligen kan leda till.  

 

Ytterligare aspekt som bör tas i beaktande är att vissa skillnader framkommer mellan 

intervjupersonerna som anlitat stora respektive små revisionsbyråer. De intervjupersoner som 

hade kontakt med små revisionsbyråer (ägare B, ekonomiansvarig C, ekonomiansvarig D, 

ekonomiansvarig F, ägare H och ekonomiansvarig I) betonade vikten av en långsiktig relation 

medan de som anlitat större revisionsbyråer (ägare A, ägare E, ekonomiansvarig G och 

ekonomiansvarig J) inte föreföll ha reflekterat kring frågan i samma utsträckning. Även detta 

kan kopplas till den sociala aspekten av relationen mellan kunden och revisorn där 

intervjupersonerna med mer begränsad kontakt inte såg vitsen i en långsiktig relation i samma 

utsträckning som de med nära social kontakt gjorde. Återigen bör konkurrenssituationen i 

detta sammanhang påtalas vid analysen av vilken påverkan små kontra stora revisionsbyråer 

har på revisorer. Shafer et al. (2004) menar att revisorer i ett mindre bolag ser det som av 

större vikt att i viss mån anpassa sig efter kundens önskemål för att kunna behålla denne. I 

större revisionsbolag kan antas att en kund mer eller mindre inte har lika stor betydelse som 
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denne har i ett mindre bolag. Vilken påverkan denna konkurrenssituation har på 

revisionskvaliteten i de olika fallen är vidare intressant att diskutera, bland annat med 

förankring i Newton et al. (2013) studie som nämns under 3.3.1. Då denna studie avgränsar 

sig till kundperspektivet kommer dock vidare analys kring revisorns konkurrenssituation inte 

att diskuteras, detta kan ändock ses som ett intressant ämne för fortsatta studier. 

 

4.5 Kundens idealbild 
 

I slutet av varje intervju bad vi samtliga intervjupersoner med egna ord fritt framställa deras 

idealbild av revisor-kundrelationen, samt vilka kvaliteter de värdesatte högst hos en revisor. 

Detta för att skildra intervjupersonernas egentliga önskemål utifrån deras tidigare erfarenheter 

samt föreställningar gällande revisor-kundrelationen. Svaren särskildes något men 

intervjupersonerna var rörande överens om vikten av att revisorn var insatt i deras specifika 

verksamheter, detta främst för att kunna bistå med relevanta råd och betydelsefull kunskap. 

Denna insatthet från revisorns sida var något som samtliga intervjupersoner i samband med 

denna frågeställning uppmärksammade som eftersträvansvärd. Vid framställan av sin 

idealbild eftersöktes av ekonomiansvarig C och D samt ägare B även att revisorn skulle ha ett 

intresse för området inom vilket företaget verkade. I samband med detta påtalade bland andra 

ekonomiansvarig C även en önskan om att revisorn skulle värna om verksamhetens specifika 

affärsidé och nisch. Detta menade intervjupersonen inte bara skulle stärka relationen parterna 

emellan utan även bidra till en förbättrad revisionskvalitet och ett övergripande framgångsrikt 

samarbete. Som nämnt under tidigare rubrik angående längd på revisor-kundrelationen spelar 

sålunda den omnämnda verksamhetsförståelsen och insattheten i organisationen en betydande 

roll för intervjupersonerna gällande hur väl revisor-kundrelationen fungerar.  

Vidare menar flera intervjupersoner att en revisors insatthet och förståelse för hur företaget 

arbetar även främjar effektiviteten i dennes arbete vilket likaledes är en önskvärd kvalitet. 

Problematiken gällande kvalitet kontra förståelse och information kring verksamheten har 

diskuterats av Bamber och Iyer (2007) som i enlighet med intervjupersonerna ser involvering 

och förståelse som vitalt för en god revisionskvalitet. Dock bör engagemang och 

identifikation särskiljas då en i verksamheten engagerad revisor är fördelaktig för 

opartiskheten men en revisor som identifierar sig med sin kund är ofördelaktig och kan hota 

objektiviteten (Herda & Lavell, 2015; Svanberg & Öhman, 2014). Intervjupersonernas 

önskemål om revisorns förtrogenhet och strävan att förstå de olika parametrarna gällande 
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företagets funktion bör således i enlighet med tidigare forskning vara gynnsamt för 

revisionskvaliteten. Dock kan kvaliteten samtidigt ställas inför ett objektivitetshot givet att 

revisorns insatthet leder till att denne, genom identifikation med kunden, känner ett behov av 

att hjälpa kunden med frågor som egentligen kan anses stå utanför revisionstjänsten (FAR, 

2011). 

Intervjupersonerna gav även uttryck för att tillgänglighet och öppen dialog var önskvärda 

kvaliteter i relationen med revisorn. De intervjupersoner med en nära social relation med 

möjlighet att kontakta revisorn närsom såg detta som en av de mest centrala och uppskattade 

faktorerna i deras revisor-kundrelation. Likväl framkom önskan om en mer öppen dialog och 

en ökad tillgänglighet hos revisorn i de fall en mer distanserad relation förelåg. Detta uttrycks 

av ägare E på följande sätt:  

Jag vill kunna ringa min revisor och ställa dumma frågor gällande vad man kan och 

inte kan göra. Jag önskar en öppen och tillgänglig dialog med min revisor där jag kan 

känna mig trygg snarare än en kontakt som förekommer endast en till två gånger per 

år.  

Det är, enligt tidigare nämnt, ägare E som har bytt revisor från en som arbetat på en 

revisionsbyrå av större storlek till att anlita en revisor från en mindre byrå. Detta menar 

intervjupersonen har resulterat i en mer kontinuerlig kontakt, precis som eftersträvat. Från 

samtliga intervjupersoner kan sålunda en gemensam idealbild av kontaktintensiteten till sina 

respektive revisorer skönjas, en önskan om en löpande kontakt som inte begränsas till ett fåtal 

gånger per år utan ett mer kontinuerligt samarbete över hela räkenskapsåret. Denna löpande 

kontakt och möjlighet till öppen dialog menade ytterligare intervjupersoner även kan öka 

effektiviteten för båda parter. Exempelvis menar ägare H att effektiviteten kan förbättras 

genom att misstag i bland annat bokföringen kan förhindras på förhand snarare än justeras i 

efterhand. 

Ytterligare kvaliteter som intervjupersonerna finner önskvärda hos en revisor är 

professionalitet, korrekthet och förtroende. Vid frågan vilken revisor-kundrelation 

intervjupersonerna föredrar om allt ställs på sin spets; en nära social relation med omfattande 

kontakt och rådgivning eller en strikt och distanserad revisor som levererar en korrekt och 

pålitlig revision föredras det sistnämnda.  ”Professionalitet och korrekthet från revisorn och i 

den utförda revisionen är något som inte under några omständigheter får kompromissas med, 

då förlorar tjänsten hela sin mening” (ekonomiansvarig C).  Detta går dock inte helt i linje 
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med övriga resultat vi kunnat urskilja. Möjligen kan detta grunda sig i att intervjupersonerna 

inte är så insatta i/har blivit tillräckligt väl informerade kring revisorns objektivitetskrav samt 

de möjliga hoten mot detta. En del av intervjupersonerna nämner å ena sidan att de erhållit 

information gällande objektivitetskravet, men å andra sidan ser de inte hur en nära relation 

kan ha påverkan på revisorns opartiskhet. Exempelvis ser ekonomiansvarig C det som 

självklart att deras revisor utan svårighet kan särskilja sina roller som professionell och 

objektiv kontra pappa till dennes vän. Även andra intervjupersoner, bland andra 

ekonomiansvarig I, ekonomiansvarig D och ägare B, ser det som fullt möjligt för en revisor 

att ha en nära social relation till sin kund utan att dennes objektivitet i arbetet påverkas. Vi 

ställer oss tveksamma till dessa resultat då vi ser det tidigare nämnda vänskapshotet gentemot 

objektiviteten (FAR, 2011) som högst relevant och aktuellt vid spekulationer kring detta. 

Ytterligare resultat som framkommit i denna studie, vilket kan ses som tämligen intressant 

och som en av intervjupersonerna nämnde som önskvärt i sin idealbild var att det gjordes en 

mer utbredd skillnad på revisorns roll i små respektive stora företag (ekonomiansvarig G). 

Som nämnt i studiens teoretiska referensram har revisorsplikten för små företag nyligen 

avskaffats (SOU 2008:32), dock har revisorns förhållningssätt till kunden i de småföretag 

revisorn fortfarande verkar inom ej lagändrats. Detta innebär att revisor-kundrelationen 

befinner sig inom samma ramar oavsett storlek på företaget; om det är ett företag med fyra 

eller 400 anställda, med eller utan ekonomiavdelning etcetera. Ekonomiansvarig G tyckte att 

detta kändes ologiskt och framställde i sin idealbild en revisor som, i de fall där det behövdes, 

hade möjlighet att bistå med större mängd information, rådgivning och övrig ekonomisk 

vägledning. Intervjupersonen uttryckte sig som följer:  

Jag önskar att det var skillnad på reglerna för revisorer i små bolag där en eller få 

har kontrollen och tar konsekvenserna jämfört med större bolag där det är anställda 

som sköter verksamheten och ägarna behöver någon tredje person som verkligen 

granskar. 

Detta är något som vi anser bör vara av intresse bland annat för diverse standardiseringsorgan 

samt vid framtida eventuellt lagändringar. Detta med anledning av att vi ser det som en högst 

relevant önskan och intressant iakttagelse. Huruvida en ytterligare uppdelning, bortsett från 

den för vissa företag avskaffade revisorsplikten, är möjlig i praktiken samt hur en sådan 

laguppdatering eventuellt skulle kunna se ut är dock utanför ramarna för denna studie och har 

därmed inte undersökts vidare utan lämnats vid spekulationsstadiet. 
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Med anledning av ovannämnda preferenser utifrån intervjupersonernas idealbild av sin revisor 

kan generellt skönjas en önskan om en mer omfattande rådgivningsfunktion samt en närmare 

revisor-kundrelation ur ett socialt perspektiv. Problematiskt är dock det oberoendekrav som 

revisorn förväntas eftersträva. En alldeles för god relation skulle enligt tidigare forskning 

kunna äventyra objektiviteten (Arel et al., 2005; Shafer et al., 2004; George, 2004). Hot 

såsom självgransknings- och vänskapshot kan i sådant fall bli aktuella för granskning (FAR, 

2011). Dock nämns även av intervjupersonerna att det i slutänden är professionalitet och 

korrekthet i den utförda revisionen som väger tyngst. Under intervjuerna fick vi dock 

genomgående en känsla av att objektiviteten och professionaliteten hos revisorn inte var så 

väsentligt som intervjupersonerna ville framställa, åtminstone inte i jämförelse med 

möjligheten till rådgivning och en nära relation. Detta baserar vi i hur resonemanget gick 

kring resterande teman i intervjuguiden. De flesta intervjupersonerna menade exempelvis att 

de var införstådda med revisorns objektivitetskrav, men samtidigt påtalades en önskan om en 

revisor-kundrelation som i stor utsträckning skulle äventyra objektiviteten i relation till bland 

annat vänskapshot. Vi menar således att majoriteten av intervjupersonerna hävdar att de ser 

revisorns förmåga att förhålla sig professionell och inom de lagstadgade ramarna som viktigt, 

men de ger samtidigt uttryck för att den sociala-/rådgivande funktionen är viktigare. 
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5.0 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel har vi framställt vilka slutsatser vi kunnat dra utifrån vår 

genomförda studie med de empiriska resultaten i relation till tidigare forskning. Vi har delat 

upp kapitlet i tre delar; slutsatser, bidrag och egna reflektioner samt förslag till framtida 

forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

 

Syftet med vår empiriska studie var att på ett flerdimensionerat sätt belysa kundens idealbild 

av revisor-kundrelationen och att kontrastera denna mot de lagstadgade kraven på objektivitet 

inom revisionsbranschen. Resultatet tyder på att kunden vill ha en nära social relation till sin 

revisor där utrymme för löpande kontakt och möjligheter till en utbredd rådgivningsfunktion 

ses som önskvärt. Med anledning av studiens urval av små företag där många saknar en 

verksamhetssektion med utbildade ekonomer, en kvalificerad ekonomiavdelning, är resultatet 

inte helt oväntat. Det är i många fall på grund av bristen av redovisningskompetens i företaget 

som intervjupersonerna i denna studie eftertraktar tryggheten av en mer öppen och rådgivande 

relation till sina revisorer. 

Intervjupersonerna i denna undersökning ger uttryck för att en nära revisor-kundrelation är 

vital, samtidigt som korrekthet och professionalitet i revisorns utförda arbete väger tyngst. 

Pålitlighet i revisionen anses sålunda vara den mest betydelsefulla egenskapen samtidigt som 

tillgänglighet och öppen dialog värderas högt. Dessa resultat motsätter sig i viss mån tidigare 

forskning som hävdar att kunden i fråga föredrar antingen en relationell strategi eller en 

transaktionell strategi, men inte båda samtidigt (Fontaine & Pilote, 2012; Grönroos, 1991; 

1997; 2000; Paulin et al., 2000). Av vår studie kan vi skönja att både det relationella och det 

transaktionella väger tungt då intervjupersonerna önskar en revisor som kan inneha, och skilja 

på, två roller inom verksamheten; revisorn med den nära och sociala kundrelationen och den 

objektiva, strikta och professionella revisor-kundrelationen. Detta anser vi paradoxalt i 

relation till önskan om en vidgad öppenhet hos revisorn med anledning av att en relationellt 

fokuserad revisor-kundrelation kan resultera i hot mot objektiviteten och således även de 

lagstadgade ramarna kring revision som en korrekt och professionell revisor förväntas 

eftersträva. Med andra ord ser vi det som problematiskt att ge ett entydigt svar på huruvida 

transaktionen eller relationen prioriteras högst hos våra intervjupersoner, de må å ena sidan 

hävda att professionalitet och korrekthet väger tyngst men å andra sidan nämns bland annat att 
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revisorn utan tvekan kan bytas ut givet att den sociala relationen mellan parterna är av icke-

fungerande art (bland annat av ekonomiansvarig G och ägare E). Denna inställning kan 

jämföras, och hävdas gå hand i hand, med Beattie et als. (2001) forskning som påvisar att 

revisorn endast är viktig så länge denne lever upp till kundens önskemål och preferenser, vid 

kundens missnöje kan revisorn alltså tvingas utstå risken att bli ersatt. Våra resultat ger oss 

dock en mångtydig uppfattning som inte till fullo överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat. Detta kan grunda sig i vår ambition att belysa flera dimensioner av 

relationen som tidigare i större utsträckning bortsetts ifrån, bland annat kundens värdering av 

revisionsuppdragets betydelse med hänsyn till tredje part i relation till sociala aspekter. Dock 

bör även återigen nämnas att studien är av kvalitativ art och inte har bedrivits som en exakt 

kopia av tidigare studier vilket kan vara en påverkande faktor i skiljaktigheter i resultaten. 

Skillnader i såväl vetenskaplig- som empirisk metod samt frågeställningar och 

tillvägagångssätt vid analyser och diskussioner kan bidra till att forskningsresultaten 

differentierar. 

 

Enligt studien framkommer även intervjupersonernas önskan om att revisorn ska vara insatt i 

deras verksamhet. Kunderna eftertraktar en revisor som har förståelse för verksamheten och 

även gärna värnar om kundens affärsidé och nisch. Här kan en viss problematik infinna sig då 

forskning tyder på att revisionskvaliteten ökar givet att revisorn är insatt i kundens 

verksamhet, samtidigt försvåras revisorns möjlighet att korrekt förhålla sig till det lagstadgade 

oberoendekravet (Bamber & Iyer, 2007; Tepalagul & Lin, 2015). Detta på grund av 

svårigheten för revisorn att lyckas bibehålla sin objektivitet i fall där denne blir så insatt att 

identifiering- eller vänskap med kunden kan uppträda. Vi anser dock ett visst mått av insatthet 

bör eftersträvas, varken för mycket eller för lite. Detta för att revisorn å ena sidan ska närma 

sig kundens idealbild och samtidigt förbättra revisionskvaliteten medan revisorn å andra sidan 

undviker att äventyra oberoendeställningen. Bamber och Iyer (2007) tog dock vid diskussion 

kring gällande problematik hänsyn till ytterligare en faktor som vi i denna studie inte berörde 

på djupet, nämligen betydelsen av revisorns erfarenhet. Dessa forskare hävdar att möjligheten 

för en revisor att lyckas vara insatt i, och ha en djupare förståelse kring, verksamheten och 

kunden samtidigt som denne bibehåller sin opartiskhet ökar i takt med en ökad erfarenhet 

(ibid.). Utifrån våra resultat kan vi inte utläsa vilken erfarenhet revisorerna i fråga besitter i 

och med vårt kundperspektivfokus och ramarna däromkring, dock hade detta varit en 

intressant faktor att ta i beaktning vid vidare studier inom samma problemområde. 
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I resultaten kan en viss skillnad skönjas mellan kunder som anlitat större respektive mindre 

revisionsbyråer. I fallen med större revisionsbyråer tycks relationen mellan revisor och kund 

vara transaktionellt fokuserad och i större utsträckning opersonlig, medan en närmare 

personlig och social kontakt kan skönjas mellan kunder och deras revisorer där mindre 

revisionsbyråer anlitats. Intervjupersonerna betonar dock en överensstämmande bild av hur 

idealbilden gällande revisor-kundrelationen ser ut. Detta ideal hänförs till relationen vi har 

kunnat urskilja hos kunder som anlitat mindre revisionsbyråer, sålunda anses en närmare 

relation mellan parterna vara mest önskvärd. Sammanfattningsvis har vi i vår studie kunnat 

utröna en önskan från kundperspektivet om en fungerande social relation med öppenhet och 

tillgänglighet från revisorns sida. Rådgivning och möjlighet till en löpande kontakt värderades 

högt, men samtidigt underströks vikten av pålitlighet och korrekthet. 

 

5.2 Bidrag 
 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Tidigare studier kring revisor-kundrelationen har till stor del endast berört förhållandet från 

ett revisorsperspektiv (Salterio & Koonce, 1997; Beattie et al., 2004; Goodwin, 2002; 

Srivastava et. al., 2009). Vårt syfte, att ”belysa kundens idealbild av sin revisor ur ett 

flerdimensionellt perspektiv och kontrastera denna bild mot de lagstadgade kraven på 

objektivitet i revision”, utgår således från kundperspektivet vilket inom aktuell forskning 

efterfrågas (Gibbins et al., 2001; Iyer & Rama, 2004). Genom att utgå från kundperspektivet 

skapas en möjlighet att förstå relationen utifrån fler perspektiv och inte nöja sig med att ha 

skildrat förhållandet från revisorns synvinkel. Detta leder således till ökad förståelse kring 

kundens önskemål och beteende i revisor-kundrelationen vilket bör ses som ett välkommet 

bidrag till forskningen.  

 

Vidare utvidgar vår studie forskningen om kundens idealbild av revisorn genom att fokusera 

på mindre företag än tidigare då dessa efterfrågar revision av andra skäl än stora företag vilket 

ofta beror på brist på redovisningskompetens inom dess organisationer. Således utgör vår 

studie ett nytt teoretiskt bidrag till forskningen kring revisor-kundrelationen då studier utifrån 

kundperspektivet med fokus på små- och mikroföretag bidrar med en unik och intressant 

synvinkel på ett tidigare undersökt problem.  
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5.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Förutom det teoretiska bidraget anser vi att denna studie även lämnar ett praktiskt bidrag som 

vi anser vara värdefullt för branschen. En utökad och mer omfattande förståelse för revisor-

kundrelationen bör ses som vital för bland annat revisorer, men även för tredje part som i 

slutänden tar del av det finansiella underlaget. Tidigare forskning visar att revisorns framgång 

i utförandet av revisionstjänsten reflekterar naturen av relationen med kunden (Bazerman et 

al.,1997; Fontaine & Pilote, 2012). Det är således grundläggande att revisor-kundrelationen är 

av fungerande art. Att studera relationen från kundperspektivet och öka förståelsen kring 

kundens önskemål kan således bidra till ökad revisionskvalitet vilket enligt studiens empiriska 

resultat är vad som efterfrågas. Intervjupersonerna poängterar pålitlighet och korrekthet som 

viktiga egenskaper, detta i kombination med en fungerande relation. Likväl framkommer även 

att relationen endast är viktig till den grad revisionskvaliteten kan komma att ifrågasättas 

vilket ytterligare visar på vikten av kvaliteten. Genom att studera relationen såsom den 

upplevs av kunden bidrar studien till förståelse kring dess önskemål, vilka revisorsegenskaper 

och vilken revisor-kundrelation som efterfrågas, därav syftet att belysa kundens idealbild av 

sin revisor. Utifrån ett konkurrensperspektiv har således revisorer stor nytta av information 

kring kunders behov och önskemål för att kunna bemöta dessa på ett uppskattat sätt och 

samtidigt förhålla sig korrekt gentemot de lagstadgade oberoendekraven. En av anledningarna 

till revisorsbranschens ökade konkurrens är lagändringen som innebär att inte alla företag är 

obligerade att anlita en revisor (Bolagsverket, 2014). Kundinformation är därför av vikt vid 

frågan på vilket sätt revisorer kan tillmötesgå dessa kunder som inte har en revisorsplikt. 

 

Ytterligare forskning har även visat på att ett fungerande informationsutbyte är vitalt för 

revisionskvaliteten (Beattie et al., 2001). Då kunden besitter information som revisorn 

erfordrar för att kunna fatta välinformerade beslut och tillhandahålla en korrekt granskning är 

således revisorn beroende av en god revisor-kundrelation. För att en god revisionskvalitet ska 

kunna uppnås är revisorn beroende av en välfungerande och samarbetsvillig relation till sin 

kund (Beattie et al., 2001; Fontaine & Pilote, 2011). Detta bör även ligga i tredjeparts intresse 

som måste kunna lita på att den finansiella informationen förefaller vara korrekt. Detta anser 

vi belyser vikten av förståelse, som ett viktigt bidrag till forskningen, kring revisor-

kundrelationen att som revisor kunna bemöta kunden med förtroende och trygghet vilket leder 

till god revisionskvalitet. Vidare kan revisionen uppfylla sitt syfte; att ge trovärdighet åt den 

ekonomiska information som offentliggörs av ett företag (Moberg, 2006). 
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5.3 Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 
 

Denna studie har bidragit med en inblick i idealbilden av revisor-kundrelationen i små- och 

mikroföretag inom Sverige från ett kundperspektiv. Vi vill återigen understryka att vi inte har 

för avsikt att bidra med en generaliserbar sanning utan snarare en djupare förståelse med 

utgångspunkt i ramarna för en kvalitativ metod. Resultatet har även tolkats och bearbetats av 

oss som författare utifrån vår uppnådda förståelse kring det studerade ämnet, studien kan 

således ej betraktas som helt objektiv. För att lyckas uppnå generaliserbarhet hade en 

omfattande kvantitativ enkätstudie möjligen varit att föredra. Detta för att lyckas samla en stor 

och mätbar mängd information. För vårt syfte och frågeställning ser vi dock den valda 

kvalitativa metoden som passande. 

 

Vår syn på den önskvärda revisor-kundrelationen vid studiens inledningsfas och inför den 

empiriska undersökningen har i mångt och mycket visat sig vara närbelägen med 

intervjupersonernas idealbild. Dock framkom kvaliteter som korrekthet och 

yrkesprofessionalitet hos revisorn vara mer centrala och uppskattade av kunden än vad vi 

tidigare kunnat ana. Till vår förvåning nämndes dessa egenskaper av merparten när 

intervjupersonerna ombads att med egna ord beskriva dess idealbild av revisor-

kundrelationen. Efter viss eftertanke och reflektion, och i samband med resterande 

intervjusvar, såg vi det som naturligt. När en kund inte har tillit och förtroende till revisorns 

förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och professionellt sätt förlorar den 

förvärvade tjänsten i stor mån relevans. 

 

Det var mycket intressant att undersöka kundernas idealbild i relation till de lagstadgade 

objektivitetskraven på revisorn. Med anledning av studiens begränsning finner vi en svårighet 

att bilda oss en uppfattning kring hur utbredd och vanlig denna idealbild som vi lyckats 

skildra egentligen är bland kunderna, samt hur mycket det skiljer sig mellan olika 

kundbranscher och dylikt. Detta ger vi som förslag till vidare forskning. Det vore även 

intressant att studera hur revisorer som yrkesgrupp ser på relevansen av kundens idealbild. Vi 

menar sålunda hur denna studie skulle tas emot av revisorer och hur dessa ser på kundens 

önskemål kontra de lagstadgade ramarna. Under arbetet med studien har vi vidare stött på 

forskning kring konkurrenssituationen som revisorer befinner sig i. Med koppling till 

revisorernas syn på relevansen av kundens idealbild skulle en studie mer ingående kunna 



54 

 

undersöka vilken påverkan konkurrenssituationen har på revisorns villighet att anpassa sig 

efter kundens idealbild. 

 

Avslutningsvis kan vår studie ses som ett betydande bidrag till forskningen och vi ser 

ytterligare forskning kring kundens idealbild och dess relevans som eftersträvansvärd. Detta 

för att få en mer omfattande och förankrad bild gällande problematiken i den, från 

kundperspektivet, önskade revisor-kundrelationen kontra de lagstadgade ramarna inom 

revision. Med en djupare förståelse kring relationen ser vi även genomgående 

revisionskvalitetsförbättringar som möjliga. 
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7.0 BILAGOR 
 

7.1 Appendix 1: Intervjuguide små- och mikroföretag 
 

Inledande frågor 

Titel/Position…………………………………………………………………. 

Antal år av erfarenhet i din nuvarande position……………………………….  

Antal år av erfarenhet inom ditt arbetsområde...……………………………… 

Längd på hur länge du gjort affärer med ditt revisionsbolag…………………. 

Kryssa för de tjänster som tillhandahålls för din organisation med nuvarande revisionsbolag: 

Revisionstjänster……………………………………………………… 

Rådgivning…………………………………………………………... 

Övrig information……………………………………………………. 

Av det arvode som debiteras ditt revisionsbolag/revisor, uppskattningsvis, hur stor andel av 

det totala arvodet (100%) är för: 

Revision eller översiktliga granskningstjänster……………………... 

Andra debiterbara tjänster…………………………………………... 

 

Objektivitet 

1. Anser du att din revisor skulle kunna ge dig mer och bättre råd inom ramen för sin 

revision? Några exempel? 

2. Hur ser du på förhållandet mellan en revisors rådgivande funktion och en granskande roll?  

3. Anser du en revisor som i sin revision ställer hårda krav på dig vara ett hinder för er 

verksamhet?  

4.   Hur ser du på er revisors roll i er verksamhet? 

5.  Hur uppfattar du som kund innebörden av revisorns roll och kravet han/hon har på sig att 

förhålla sig objektiv mot dig? 

6.  Har du som kund reflekterat över revisorns objektivitet i sin yrkesroll och ser du kravet 

som centralt och viktigt för att revisorn ska kunna hålla en hög revisionskvalitet?  

7.  Har din revisor varit tydlig och noga med att förmedla och förklara sitt krav på oberoende 

till dig som kund? 

8. Hur ser du som kund på möjligheten för en revisor att ha en nära relation till sin kund och 

dess verksamhet men samtidigt lyckas bibehålla sitt oberoende?   
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9. Om det visade sig att en revisors objektivitet var hotad, vilken påverkan skulle det ha på ditt 

val av revisor (exempelvis om han eller hon får en nära relation till dig som kund och därmed utför sin 

revision på ett sätt som är fördelaktigt för dig och dina önskemål men inte helt objektivt) 

10. Förekommer påtryckningsmedel för att påverka din revisors beslut? Vid ja, på vilket sätt?  

 (Exempelvis skulle en kund kunna påverka sin granskning i frågor som rör revisionsarvoden etc.) 

  

 Relationen mellan revisor och kund  

11. Hur ser du på relationen till din revisor och själva revisionstjänsten i förhållande till 

varandra? Tycker du att relationen bara är relevant givet att den underlättar revisionstjänsten? 

 (Med relation avses interaktionen mellan dig och din revisor gällande såväl affärsmässiga som icke-

affärsmässiga frågor) 

12. Vilka kvaliteter ser du som mest betydelsefulla hos din revisor? 

(Följande exempel visades ej för intervjuobjekten, dessa användes endast för oss som intervjuare vid fall inte 

intervjuobjektet förstod frågan: Samarbetsvilja, pålitlighet, en långsiktig relation, möjligheten att få rådgivning 

när det behövs, öppen dialog, att revisorn är insatt i din verksamhet, fungera som en informationskälla)  

13. Hur ser du på tilliten mellan dig och din revisor?  

14. Vilken roll spelar förtroendet i din syn på din revisor? 

15. Kan relationen mellan dig och din revisor beskrivas som en gemensam prestation? 

Varför/varför inte?  

16. Om din revisor har information som kan hjälpa er organisation (i produktion eller 

distribution av era varor/tjänster) brukar han/hon då delge er den informationen? Om ja, i 

vilken omfattning? 

 

Solidaritet  

17. Tycker du att det är viktigt att hålla en viss distans till din revisor? På vilket sätt försöker 

du i så fall bibehålla den distansen? 

18. Ser du det som viktigt att du och din revisor har ett långsiktigt samarbete eller byter ni 

revisor ofta? Om ni ofta byter, tror du att det har någon påverkan på revisionskvalitén? 

19. Om du och din revisor är oense i en fråga, hur hanterar du det? Hur viktigt är det för dig 

att bibehålla en god social relation till din revisor? 

20. Hur viktigt är det för dig att din revisor är insatt i, och förstår, din verksamhet? Tror du att 

det har någon påverkan på revisionskvalitén? 
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Synen på revisorns roll  

21. Jag förväntar mig att min revisor bidrar med tjänster utöver revision i den mån det behövs 

(såsom rådgivning i redovisningsfrågor)      

22. Hjälper din revisor till med frågor som inte är relaterade till revisionen (som inte direkt 

kan hänföras till revisionstjänsten)? Kan du ge exempel på vad? 

 (Med icke-revisionsrelaterade frågor menas alla frågor, arbetsrelaterade som inte arbetsrelaterade, som inte 

direkt kan hänföras till revisionstjänsten) 

23. Har du några ytterligare förväntningar/förhoppningar gällande revisorn och hans/hennes 

arbete utöver att han/hon levererar revisionstjänsten som ni kommit överens om? I så fall vad? 

24. Om du som kund med egna ord får måla upp en idealbild av hur du skulle vilja att din 

relation till din revisor (samt vilka tjänster han/hon skulle utföra för företaget) hur skulle den 

bilden se ut?  

 

 

 

 

 


