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Sammanfattning 
En revisor ska arbeta objektivt och revisorn ska agera oberoende från de 
parter som har ekonomiskt intresse i företaget som exempelvis ägare och 
intressenter. På revisionsbyråerna sker arbete och utbildningar för att stärka 
revisorernas oberoende, trots det existerar problem relaterat till avvägningen 
mellan att agera oberoende och samtidigt relationsmarknadsföra 
revisionsbyrån. Relationsmarknadsföring används av revisorer som en strategi 
för att arbeta nära kunden, göra den nöjd genom att skapa ett mervärde och 
erbjuda tjänster utöver revisionen.  
 
Tidigare forskning har kommit fram till att revisionsyrket har förändrats och 
att relationsmarknadsföring idag är en naturlig del i revisorernas arbete. Hur 
revisorer i Sverige ser på balansen mellan oberoende och 
relationsmarknadsföring har inte tidigare undersökts. Därför syftar denna 
studie till att skapa förståelse för balansen mellan att vara en oberoende revisor 
och relationsmarknadsföra sin revisionsbyrå utifrån revisorns synvinkel. 
 
Studien visar att det finns en gråzon mellan att vara en oberoende revisor och 
relationsmarknadsföra sin byrå. Balansen är svår och revisorerna i studien är 
eniga om att det är en balansgång och att de hela tiden måste tänka efter och 
rannsaka sig själva för att kunna vara oberoende. Samtidigt belyser samtliga 
revisorer hur viktiga relationerna till kunderna är och att de i sin tur möjliggör 
en relationsmarknadsföring.  
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Abstract 
An auditor’s work should be neutral and the auditor should act independently 
from the parties that have financial interest in the company such as owners 
and other stakeholders. The auditor's approach should be free from external 
influences, since the audit must be reliable for its stakeholders. At the audit 
firms, the auditors are constantly working and being educated to strengthen 
their independence, however there are some problems related to the trade-off 
to act independently and at the same time maintain relationship marketing for 
the audit firm. Relationship marketing is used by auditors as a strategy to work 
close to the customer, to satisfy the customer by adding value and offering 
services in addition to the auditing. 

Previous research has concluded that the audit profession has changed and 
that relationship marketing today is a natural part of the auditor's work. 
However, how auditors in Sweden view the balance between independence 
and relationship marketing has not previously been investigated. Therefore, 
this study aims to create an understanding of the balance between being an 
independent auditor and perform competitive relationship marketing for the 
audit firm based on the auditors’ point of view. 

The study shows that there is a grey zone between being an independent 
auditor and conduct relationship marketing for the audit firm. The balance is 
difficult and the auditors in this study agree that it is a balancing act and that 
they must constantly think about it and investigate themselves in order to be 
independent. At the same time, all auditors highlight how important the 
relationships with the customers are and that they in turn enable relationship 
marketing.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras en bakgrund av tidigare forskning gällande revisorers 
oberoende och relationsmarknadsföring. I inledningen beskrivs vad som avses undersökas i 
uppsatsen och slutligen finns syftet för uppsatsen formulerat. 

1.1. Bakgrund  

Revisionsbranschen är under ständig utveckling till följd av ekonomiska kriser 
och skandaler som inträffat. Det har i sin tur lett fram till ett ökat behov av 
granskning då revisorernas oberoende ifrågasatts (Lundström 2016). Olika 
skandaler som exempelvis Kreuger-kraschen och Enron skandalen ledde till 
att revisorernas oberoende blev omdiskuterat, inte bara i USA utan även i hela 
världen (Svenska dagbladet 2002; Reinstein & McMillan 2004). Gemensamt 
för skandalerna är att de har givit upphov till en diskussion om revisorns 
oberoende vilket har lett till ett minskat förtroende för revisorer och deras 
förhållande mellan en oberoende granskning och egen vinning (Unerman & 
O’Dwyer 2004). 
 
Revisionen har även förändrats i andra avseenden de senaste årtionden och 
många saker som ansågs vara otänkbara förr anses idag vara rimliga 
(Lundström 2016). Exempelvis har revisorernas bild av vad som är acceptabelt 
att använda för relationsmarknadsföringsmetod ändrats med tiden och därmed 
har revisionsyrket till viss del förändrats, då revisorer idag ser 
relationsmarknadsföringen som mer acceptabel och som en del av yrket 
(Ellingson et al. 2002). Relationsmarknadsföring handlar om att leverera 
kundanpassade tjänster som håller en god kvalitet, där syftet är att skapa 
långvariga relationer med kunden (Christopher et al. 2002). Med kunden 
menas i denna uppsats de företag som granskas av revisorn om inget annat 
anges. En relationsmarknadsföringsmetod kan handla om en strategi att 
behålla nuvarande kunder eller skaffa nya i en bransch där konkurrensen ser 
annorlunda ut jämfört med tidigare (Heischmidt et al. 2002). Humphrey och 
Moizer (1990) beskriver förändringen inom revisionsyrket som en övergång 
från att vara tekniskt rationell till att ha ett marknadsfokus. Författarna menar 
att redovisningen är socialt konstruerad och att bokföringen påverkas av 
externa faktorer. Därmed påverkas även revisorernas roll eftersom de ska 
granska redovisningen. Denna förändring har lett till att revisorernas roll gått 
från att enbart vara ett skydd för samhället där pålitligheten är i fokus till en 
mer marknadsinriktad utgångspunkt med fokus på att leverera kundanpassade 
tjänster, att öka inkomsten för byrån samt att inte riskera att förlora kunden 
(Humphrey & Moizer 1990). 
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En revisors signatur på revisionsberättelsen fungerar som en form av 
försäkran att revisionsberättelsen uppfyller kraven för en godkänd revision, 
vilket innebär att det går att lita på att informationen i revisionsberättelsen 
stämmer (FAR 2018). En revisor har därmed ett ansvar gentemot sina kunder 
och deras intressenter för att rapporterna de granskar och sätter sin signatur på 
är tillförlitliga eftersom intressenter baserar sina beslut på rapporterna. Av det 
skälet är det viktigt att revisorn agerar så att det inte finns något utrymme för 
tvekan om att revisorn genom granskningen agerar med samhällets intresse i 
fokus, snarare än på ett sätt som gynnar revisorn själv eller kunden som 
granskas. Här finns en möjlig intressekonflikt för revisorn och den konflikt är 
något som kommer att undersökas närmare i denna uppsats.  
 

1.2. Problemdiskussion  

Fram till cirka 1980-talet så existerade i princip ingen form av marknadsföring 
inom revisionsbranschen utan det var enbart genom sin yrkesskicklighet som 
revisor som revisorer konkurrerade med varandra. Denna inställning ändrades 
runt 1980-talet i Sverige och revisorer började annonsera och marknadsföra 
sig. Flertalet kriser och tecken på avprofessionalisering i samband med en mer 
kommersiell agenda hos revisorer skedde i slutet på 1900-talet och har fått 
FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) att arbeta med att bibehålla 
förtroendet för revisorer i samhället. Sedan marknadsföring inom revision 
startade har den gått från att vara informativ till att bli mer konkurrensdriven 
(Rahnert & Brunsson 2019).  
 
Revisionsyrket har förändrats och utvecklats i och med att konkurrensen 
mellan de olika revisionsbyråerna har hårdnat. Revisionsbranschen idag har ett 
större fokus på relationsmarknadsföring än dess grundläggande syfte att ge 
skydd för samhället och dess intressenter (Broberg 2013). Konkurrensen i 
revisionsbranschen leder till en del fördelar där kunden är i fokus men 
konkurrensen kan även innebära nackdelar där oberoendet kan påverkas 
(Jeppesen 1998). En mer kundnära relation kan leda till att revisorn utvecklar 
en personlig relation till kunden som revideras vilket riskerar att gå ut över 
oberoendet. Revisionens avsikt är bland annat att utge information om 
företagets ekonomiska ställning till intressenter och revisionen ska därmed 
även vara korrekt och objektivt utförd (Deegan & Unerman 2011). 
 
Ett visst skydd för det svenska samhället finns i form av att revisorerna 
granskas och övervakas av Revisorsinspektionen. Myndigheten har till uppgift 
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att se till att god revisorssed och god revisionssed efterföljs av revisorer i 
Sverige (Revisorsinspektionen u.å.a). Petersson och Schröder (2017) väcker 
frågan om revisorer är oberoende och om de strävar efter att vara helt 
oberoende. Författarna ifrågasätter revisorernas oberoende och i deras studie 
har flertalet revisorer medgett att de istället för att genomföra en oberoende 
granskning strävar efter en minimal påverkan på arbetet de granskar. Vidare 
skriver Power (2003) att en viss grad av beroende hos revisorn är ofrånkomligt 
och det beror på att revisorn behöver ha insyn i kulturen och normerna för att 
kunna granska verksamheten på ett korrekt sätt.  
 
Clow et al. (2009) har undersökt revisorers inställning till att marknadsföra sina 
tjänster. Författarna av studien föreslår att framtida forskning ska undersöka 
bland annat vilka marknadsföringsstrategier som är mest effektiva att använda 
när företag marknadsför sig till sina kunder. Vidare skriver Clow et al. (2009) 
att framtida forskning bör fokusera på vad anställda inom revisionsbranschen 
har för inställning till marknadsföringstjänster kopplat till finansiella tjänster 
och undersöka vilka sätt som är de bästa för att genomföra marknadsföringen. 
Relaterat till denna studie kan då en vidare undersökning av 
relationsmarknadsföring och vad revisorer anser vara det bästa sättet att 
genomföra en sådan marknadsföring med deras oberoende i beaktning 
genomföras.  
 
Tidigare litteratur har till viss del berört ämnet marknadsföring och dess 
relation till exempelvis lönsamhet, marknadsstrategier, finansiering, 
omdömesförmåga (t.ex. Clow et al., 2009; Alvehus & Spicer 2012; Broberg et 
al. 2013; Picard 2016).  Tidigare studier har undersökt effekterna av 
marknadsföringen och hur det påverkar de finansiella delarna inom företagen 
som exempelvis lönsamhet och vinst (Broberg et. al. 2018). En del studier har 
fokuserat på oetiskt beteende och huruvida det har någon inverkan på 
revisionens kvalitet (t.ex. Humphrey & Moizer 1990; Sori et al. 2010). 
Exempelvis skriver Sori et.al (2010) att trots att det finns förtroende för 
revisorns arbete så finns det en viss grad av oro för att revisorns omdöme kan 
påverkas av bland annat finansiella incitament.  
 
Enligt Broberg et al. (2013) har svenska revisorer en positiv inställning till 
marknadsföring och ser det som en naturlig del av yrket. Vidare visar 
undersökningen att revisorer i Sverige har förmågan att balansera sina 
ansvarsområden med att marknadsföra sig själva och sin byrå, dock visar 
författarna inte specifikt på ett samband mellan hur revisorerna avväger 
balansen mellan oberoende och relationsmarknadsföring. Broberg et al. (2013) 
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föreslår att vidare forskning kan undersöka de problem som riskerar att uppstå 
relaterat till att marknadsföringen idag ses som en del av revisionsyrket.  
 
Enligt de efterforskningar som författarna av studien gjort hittas ingen annan 
studie som har undersökt hur revisorer upplever balansen mellan 
relationsmarknadsföring och oberoende. Det finns inte heller någon forskning 
som strävar efter att skapa en förståelse för hur revisorer upplever att de går 
tillväga för att leverera bästa tänkbara kundanpassade tjänst till kunden och 
även ge kunden tillit, utan att oberoendet blir kompromissat.  
 

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att skapa förståelse för balansen mellan att vara en 
oberoende revisor och relationsmarknadsföra sin revisionsbyrå utifrån 
revisorns synvinkel. 
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2. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med bakgrundsinformation om revisionsbranschen och vad en revisors 
uppgifter är. Vidare i teorikapitlet beskrivs även revisorns oberoende, 
relationsmarknadsföring, konkurrensen inom revisionsbranschen samt skandaler inom 
revisionsbranschen. Avslutningsvis finns en sammanfattning över teorikapitlets olika delar.  

2.1. Revisionsbranschen och revisorns uppgift 

Revision har som syfte att skapa en trygghet för intressenter och samhället i 
stort att det som revisorn granskat är tillförlitligt. Revisionen ska fungera som 
en kvalitetsstämpel gentemot en tredje part och ska därmed förse 
intressenterna med en bild av företagets finansiella rapporter och finansiella 
ställning (FAR u.å). Enligt Bolagsverket är utgångspunkten att aktiebolag ska 
ha en revisor (Bolagsverket u.å.). Det finns dock undantag till grundregeln där 
aktiebolag som inte uppnår två av följande regler kan välja att avstå från kravet 
av revisor; fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
och mer än 3 miljoner kronor nettoomsättning (9 kap 1 § aktiebolagslagen 
[ABL]). Uppfyller företaget inte två av dessa krav, och därmed kan välja att 
avstå från krav av revisor, kan det ändå vara en god idé att använda sig av 
exempelvis redovisningskonsult för att visa på kvalitetssäkring i räkenskaperna 
rekommenderar Bolagsverket (u.å.). År 2010 infördes avskaffande av 
revisionsplikt för mindre aktiebolag i syfte att stärka konkurrenskraften då 
kostnaderna för företagen minskade (Riksrevisionen 2017). 
 
Inom revisionsbranschen finns byråer med varierande inflytande och storlek. I 
branschen finns 4 revisionsjättar, de så kallade The Big-4 byråerna där PwC, 
EY, Deloitte och KPMG ingår. Även de mindre byråerna expanderar och de 
anställer löpande ny personal vilket leder till att de får en större plats på 
marknaden (Johansson 2017). Många revisionsbyråer erbjuder även andra 
tjänster utöver revision, exempelvis rådgivning och skattekonsultation. 
Revisionen genomförs ofta med en nära relation till kunden för att stärka den 
personliga kontakten mellan byrån och kunden (PwC u.å.b.). 
 

2.2. Revisorns oberoende 

Att vara oberoende innebär att vara självständig och att inte vara styrd av 
någon eller något utomstående i en beslutsfattandeprocess. 
(Nationalencyklopedin u.å.). Revisorn ska vara oberoende i sitt arbete i syfte 
att revisionen ska fungera som en försäkran för allmänheten och dess 
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intressenter (Carrington 2014). Dessutom är revisorns oberoende viktigt då 
det kan ha påverkan på revisionens kvalitet. Ett argument varför revisorns 
oberoende är viktigt att beakta är att om revisorn är oberoende i 
revisionsprocessen så ökar det revisionens kvalitet, som innebär att revisorn 
ökar chansen att upptäcka och rapportera brott (Tepalagul & Lin 2015; 
DeAngelo 1981). 
 
Revisorn har i sin yrkesroll en del lagar och regler att förhålla sig till när en 
revision ska genomföras, exempelvis; Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 
Revisionslagen (SFS 1999:1079) och Revisorslagen (SFS 2001:883) som bland 
annat beskriver och reglerar revisorns ansvar. Revisorn ska även beakta god 
revisionssed och god revisorssed samt rekommendationer från FAR 
(Magnusson & Olofsson 2007). Revision ska följa god revisionssed enligt 9 
kap. 3 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). God revisionssed innebär att 
revisorn granskar och redogör för, samt dokumenterar vad som framkommit 
om det granskade bolaget. Förutom granskning av räkenskaperna ingår även 
granskning av styrelsen, den verkställande direktören samt beslut och åtgärder 
som tagits under räkenskapsåret (Revisorsinspektionen u.å.c.).  
 
God revisorssed innebär att revisorn uppträder på ett representabelt sätt som 
inte skadar revisorernas rykte. Det innebär att revisorn är oberoende i sina 
granskningar, att revisorn inte bedriver någon verksamhet som är strider mot 
revisorns oberoende, inte bryter mot tystnadsplikten, verkar för goda 
relationer till andra revisorer och genomför revisionsarbetet med goda 
underlag. Vidare så får en revisor enligt god revisorssed inte marknadsföra sig 
själv med yrkestiteln revisor på ett sådant sätt som skulle kunna skada titeln 
revisor eller ge yrket ett dåligt rykte. Enligt god revisorssed ska en revisors 
debitera ett skäligt arvode när revisionen utförs (FAR 1990).  
 

2.2.1.  Faktiskt och synbart  oberoende  

Inom revision kan oberoendet delas in i faktiskt oberoende och synbart oberoende. 
Faktiskt oberoende innebär att revisorn är självständig vid planeringen och 
genomförandet av revisionen samt att revisionsberättelsen ska vara opartisk 
(Dopuch et al. 2003). Det synbara oberoendet handlar om hur samhället och 
intressenterna uppfattar att revisorn ska genomföra revisionen på ett objektivt 
sätt eller inte (Lilja & Rosendal 2006).  

 
När och om revisorns oberoende riskeras att skadas baseras därmed på olika 
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uppfattningar där ett förväntningsgap kan uppstå. Förväntningsgapet innebär 
skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att revisorn gör och vad revisorn 
faktiskt gör (Vanstraelen et al. 2012). 

 

2.2.2.  Konsekvenser  om oberoende inte  uppfy l l s   

Om en revisor genomför en granskning som inte är neutral och oberoende 
leder det till en försämring av revisionskvaliteten och det kan i sin tur leda till 
missledande information för intressenter som tar del av revisionen. Om 
oberoendet brister och om revisorn inte gör en korrekt granskning kan det 
leda till bedrägerier och att vilseledande uppgifter i redovisningen som 
granskas inte upptäcks. Därmed riskeras revisionens huvudsakliga uppgift; att 
revisionsrapporten stämmer och att granskningen är korrekt genomförd 
(Kinney et al. 2004).  
 
Revisorns uppdrag är att fungera som en länk mellan företaget som revideras 
och företagets intressenter, där den huvudsakliga uppgiften är att granska 
företagets räkenskaper och finansiella rapporter (FAR 2018). Revisorn har 
även vissa skyldigheter som att exempelvis rapportera brott som kan inträffa 
under revisionen (Bolagsverket u.å.). Utöver skyldigheten att rapportera brott 
kan revisorn lämna råd till företaget som revideras, vilket fungerar som en 
form av konsultation (Carrington 2014). Revisorsinspektionen i sin tur, 
granskar revisorernas arbete och utövar en periodisk kvalitetskontroll för att 
försäkra sig om att revisorn sköter sitt jobb (Revisorsinspektionen u.å.b). 
 

2.2.3.  Hot mot oberoendet   

Revisionsbyrån får sina inkomster via de företag som revideras, och det är 
viktigt för byråerna att behålla sina nuvarande kunder samt att skaffa nya 
kunder. Det innebär i sin tur att kunder som är ekonomiskt betydelsefulla och 
genererar stora inkomster för byrån också uppfattas som extra viktiga kunder 
att behålla. Därmed kan det uppstå incitament för byrån att ägna större fokus 
åt en ekonomiskt betydelsefull kund än andra kunder, vilket riskerar att leda till 
att oberoendet äventyras (Tepalagul & Lin 2015). 
 
Revisorslagen innefattar bestämmelser där bland annat olika jävsituationer 
beskrivs (Carrington 2014). En sådan situation är exempelvis vara att revisorn 
inte får vara ägare till företaget som revideras, ingå i företagsledningen eller 
vara anställd hos företaget som revideras. Reglerna finns till som skydd för 
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intressenter och för att minimera risken för att revisorn agerar på ett subjektivt 
sätt. Under de senaste årtiondena har samhället riktat fokus på revisionens 
kvalitet och det är idag ett centralt koncept som intressenter anser vara viktigt 
när de ska fatta beslut eftersom beslut grundas i revisionsberättelsen (Baah & 
Fogarty 2018). 
 
Revisorn har skyldighet att vid varje enskilt uppdrag granska sig själv och 
pröva sitt oberoende. Finner revisorn att hans eller hennes oberoende riskerar 
att rubbas ska han eller hon avstå uppdraget. Prövningen sker genom en 
analysmodell som innefattar situationer där revisorn riskerar att förlora detta 
oberoende (Carrington 2014). Följande situationer kan anses vara hot mot 
revisorns oberoende (IFAC 2018);  
 

• Egenintresse  
• Självgranskning  
• Partställning  
• Vänskap 
• Skrämsel  

 
För att stärka revisorernas oberoende antogs diverse regler inom EU år 2014 
som bland annat innebär att företag av allmänt intresse är tvingade att byta 
revisor vart tionde år (Carrington 2014).  
 

2.3. Relationsmarknadsföring inom revisionsbranschen 

Revisorer har ofta en löpande kontakt med sina kunder och denna 
kommunikation fungerar som en revisionsrådgivning (Carrington 2014). På 
senare tid har denna rådgivning blivit allt viktigare, både för kunden som 
löpande får råd men även för revisionsbyråerna genom att rådgivningen gör att 
byrån får ett starkare band till kunden och att revisorn får större kunskap om 
kundens behov och verksamhet. Vidare så kan revisorn ge kunden ett slags 
mervärde då revisorn kan erbjuda kunden ett lägre pris på olika konsulttjänster 
då stordriftsfördelar skapas om kunden samlar sina tjänster hos byrån 
(Carrington 2014). På så vis erbjuds kunden ett samlat fördelaktigt pris på 
konsulttjänsterna som inte kan möta konkurrerande byråers priser och därmed 
ökar chansen för byrån att behålla kunden. Relationsmarknadsföringen kan 
därmed ses som en strategi att behålla kunden. Vikten av att arbeta nära 
kunden och arbeta med att erbjuda kunden ständig service leder till att kunden 
är nöjd och stannar kvar, men även att det underlättar när nya kundrelationer 
skapas (Christopher et al. 2002)  
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Relationsmarknadsföringen i revisionssammanhang skulle kunna definieras 
som att byrån har en god relation till företaget som revideras och att revisorn 
därmed kan leverera relevanta tjänster som också har en hög kvalitet, i syfte att 
behålla kunden och skapa en långsiktig relation (jfr. Christopher et al. 2002). 
Relationsmarknadsföringen kan således anses vara positiv för både kunden 
och byrån, men relationen får inte bli så stark att vänskap mellan kund och 
revisor skapas då det kan leda till att jävsituationer uppstår (Carrington 2014). 
 
Långvariga relationer är viktiga för både revisionsbyråerna men också för 
kunderna och dessa relationer leder till direkta och indirekta fördelar. Direkta 
fördelar kan vara att kunden får ett mer fördelaktigt pris. Indirekta fördelar 
kan exempelvis handla om att risken för konflikter och missförstånd mellan 
företaget och kunden minskar då de känner till varandras behov. Det kan 
också handla om att kommunikation mellan parterna förbättras (Haksever et 
al. 2001). 
 
Relationsmarknadsföring har blivit en central del inom revisionsbranschen och 
några nyckelbegrepp som är frekventa inom området i flertalet studier är bland 
annat närhet, engagemang, lojalitet, relationer, styrka, tillfredsställelse och 
förtroende (Jones et al. 2018). För att kunna bygga långsiktiga relationer med 
sina kunder genom relationsmarknadsföring finns det vissa egenskaper hos 
revisorn som kunden uppfattar vara extra viktiga. Jones et. al. (2018) 
undersökning visade att det är viktigt att komma överens på ett vänskapligt 
sätt, se tilltalande ut, vara respektfull och energisk men också att uppfattas som 
genuin och varm. Det räcker inte att ha en bra tjänst att erbjuda sin kund utan 
det är också viktigt hur kunden uppfattar revisorns bemötande för att kunna 
bygga en långvarig relation. (Jones et al. 2018).  
 
Relationsmarknadsföring handlar om att skapa en relation som ska vara 
ömsesidigt lönsam för båda parterna. Vidare anses relationsmarknadsföring 
vara en av de mest konkurrenskraftiga strategierna för ett företag (Ravald & 
Grönroos 1996). Författarna beskriver hur viktigt det är för revisionsbyråerna 
att leverera ett erbjudande som kunderna uppfattar har ett högre värde än vad 
konkurrenterna kan erbjuda. Förhållandet mellan kunden och revisionsbyrån i 
sig är en viktig del eftersom det kan ha en stor inverkan på hur kunden 
uppfattar värdet av något. När kunden och revisionsbyrån når en nära relation 
är det troligt att kunden fokuserar mer på förhållandet som helhet än vad 
själva erbjudandet är. Erbjudandet i sig från företaget hamnar inte helt i 
bakgrunden, men anledningen till att kunden väljer att köpa exempelvis fler 
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tjänster från revisionsbyrån kan bero på förhållandet till revisionsbyrån, med 
målet att båda parterna i relationen ska kunna nå en överenskommelse som är 
ömsesidigt lönsam. Det innebär att inom relationsmarknadsföring är det inte 
enbart vilka erbjudanden revisionsbyrån kan erbjuda kunden utan även vilken 
relation företaget lyckas upprätthålla med kunden som är avgörande för att 
lyckas nå lönsamma resultat (Ravald & Grönroos 1996). 
 

2.4. Konkurrens inom revisionsbranschen 

Sedan en tid tillbaka erbjuder revisorer inte enbart revisionstjänster utan har 
ofta ett bredare utbud av tjänster till sina kunder. Dessa tjänster är bland annat 
bokföring, skatterådgivning, finansiell rådgivning, juridisk hjälp, organisering 
och ledarskap med mera (Arruñada 2004). Revisionsbyråernas tjänster leder, 
utöver revisionen till att de totala kostnaderna minskar och det ökar 
kompetensen, motiverar de anställda och leder till en ökad konkurrens mellan 
revisionsbyråerna. Författaren skriver vidare att trots den ökade konkurrensen 
så leder det inte till att revisorernas oberoende påverkas och inte heller till att 
den övergripande kvaliteten på revisorernas arbete blir sämre (Arruñada 2004; 
Tepalagul & Lin 2015). På senare år utgör en större andel av 
revisionsbyråernas totala inkomster av andra tjänster än själva revisionen 
medan inkomster direkt kopplade till revision har minskat (Barkess & Simnett 
1994). Tjänster utanför revisionen är lönsamma för företagen och ett 
argument som konkurrenter utanför revisionsbranschen kan använda sig av är 
att peka på att revisorns oberoende påverkas av sådana tjänster och på så vis 
använda det som ett argument för att få företagen att inte anlita 
revisionsbyråerna för andra tjänster utanför revisionen (Arruñada 2004).  
 
Konkurrensen mellan revisionsbyråerna är hård och flera av The Big-4 tappar i 
omsättning och marknadsandelar, samtidigt som andra mindre revisionsbyråer 
ökar i marknadsandelar. Generellt beror minskningen i omsättning på en 
hårdare konkurrens mellan revisionsbyråerna och en tuffare prisbild på 
marknaden (Hedelius 2015).  
 
Samhällets krav och förväntningar på företag i allmänhet är något som har 
förändrats och idag ställer intressenter högre krav på företagen. Det är därför 
också viktigt för revisionsbyråerna att ha ett tankesätt som enbart inte 
fokuserar på nuet, utan snarare har en hållbar utveckling i fokus. Med en 
hållbar utveckling menas en utveckling som möter dagens behov utan att 
kompromissa med framtidens behov (Isaksson et al. 2015). 
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2.5. Revisionsskandaler  

När det upptäcks att en revisionsbyrå har haft brister i sin revision kan de bli 
varnade av Revisorsnämnden. Brister är en allvarlig företeelse som strider mot 
god revisorssed. Erbjudanden om uppdrag utanför revisionen är lönsamt för 
revisionsbyråerna och en fråga som dyker upp är om det påverkar revisorn och 
dess objektivitet när skandaler uppdagas. I takt med att uppdragen utanför 
revisionen ökar växer oron i samhället om huruvida revisorerna får svårare att 
agera oberoende eftersom det då handlar om en storkund byrån kan mista om 
den gör kunden missnöjd (Andersson 2015). 
 
Som revisor finns det förväntningar från omvärlden och arbetet är inte enkelt 
eller riskfritt. Det finns många som har kritiska synpunkter på hur revisorerna 
sköter sina uppdrag och som har förslag på hur de skulle kunna bli öppnare, 
men förslagen kan vara svåra att förena med reglerna om tystnadsplikt. Även 
förväntningarna på en revisor kan vara orealistiska och en anledning till det 
kan vara att intressenterna helt enkelt inte vet vilka regler som gäller för yrket 
och vilka krav på sekretess som finns. (Malm 2011). Vidare blir omvärlden 
besviken och upprörd när en revisor besitter information som den inte kan 
dela med sig av. I en mer och mer transparent värld där revisorn inte får delge 
information på grund av tystnadsplikten men besitter informationen, leder det 
till missnöje och till konflikter med intressenterna (Malm 2011).   
 
Media anses spela en betydande roll vad det gäller revisionsskandaler eftersom 
de ofta blåser upp skandalen och det skapar frustration hos revisorerna. Det 
medför att revisorerna eller byrån kan bli oskyldigt dömda innan någon dom 
fallit och det kan få förödande konsekvenser för revisorn och byrån (Malm 
2011). 
 
En välkänd skandal är Enron skandalen som fått stor uppmärksamhet världen 
över. Det finns tecken som tyder på att en bidragande orsak till skandalen var 
kopplad till revisorernas granskning av bolaget. Revisionsbyrån som granskade 
Enron var Arthur Andersen och de tjänade under år 2000 cirka 25 miljoner 
amerikanska dollar enbart på revisionsavgifter och ytterligare 27 miljoner 
amerikanska dollar på bland annat rådgivning (Healy & Palepu 2003). En trolig 
orsak till skandalen är att Arthur Andersen inte ville förlora Enron som kund 
varken avseende revisionen eller de övriga tjänsterna. En sak som är säker är 
att revisorerna på Arthur Andersen misslyckades med att utöva en korrekt 
revision och att vara oberoende (Healy & Palepu 2003).  
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2.6. Sammanfattning teori 

Revisorn är skyldig att granska sig själv inför varje uppdrag och han eller hon 
ska välja att avstå uppdrag där han eller hon kan hamna i en beroendeställning. 
Det är viktigt att revisorn inte är i beroendeställning eftersom det kan påverka 
revisionen som ska ge samhället och dess intressenter en bild av det reviderade 
företagets finansiella ställning (PwC u.å.a). Exempel på felaktigt agerande hos 
revisorn är jävsituationer, som exempelvis vänskap eller egenintresse 
(Carrington 2014). Revisorn har förväntningar på sig av olika intressenter och 
revisionsbranschen är bevakad av exempelvis media. Media har ögonen på 
revisorerna och detta har medfört att revisionsskandaler har blåsts upp där en 
orättvis bild har speglats av journalisterna. Det har delvis sin förklaring i att det 
synbara oberoendet, som handlar om hur samhället uppfattar att revisorn ska 
genomföra revisionen, inte alltid stämmer överens med vad revisorn har till 
uppgift att göra (Lilja & Rosendal 2006). 
  
Revisorernas arbetssätt har förändrats och idag anses relationsmarknadsföring 
som en del av yrket. Revisorn ska ha en god relation till kunden och leverera 
tjänster med hög kvalitet med fokus på att skapa långvariga relationer och 
behålla nöjda kunder (Christopher et al. 2002). Tanken med en långvarig och 
nära relation till kunden är att kunna erbjuda ett bra pris på revisionen samt att 
konflikter som kan uppstå mellan revisionsbyrån och kunden smidigare ska 
kunna lösas (Haksever et al. 2001). Dock har inte tidigare teori kunnat besvara 
hur revisorerna ser på balansen mellan att relationsmarknadsföra sin byrå och 
att samtidigt inte hamna i en beroendeställning. Teorin fungerar som grund till 
den empiriska undersökningen samt analys och slutsats.  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och utförande. I kapitlet motiveras 
anledningarna till varför en kvalitativ metod har lämpats för denna studie. Vidare utgörs 
kapitlet av tillvägagångssätt, urval, dataanalys, trovärdighet och studiens kvalitet, 
metodkritik, alternativa tillvägagångssätt och forskningsetik. 

3.1. Kvalitativ metod  

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning eftersom syftet är att få en 
förståelse för revisorers uppfattning om hur de ska balansera olika 
relationsmarknadsföringsstrategier i relation till att vara oberoende i 
revisionsarbetet. Kvalitativa undersökningar bygger ofta på relativt generella 
frågeställningar som i denna studie kommer att besvaras med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2011).  
 
Studien bygger på en tvärsnittsdesign där respondenterna valts ut grundat på 
en variation av egenskaper (David & Sutton 2016), exempelvis avser studien 
att undersöka revisorer på små samt stora byråer och med olika 
arbetslivserfarenhet som är verksamma i Sverige. 
 

3.2. Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med respondenter skickades mail ut med en 
beskrivning av uppsatsens innehåll och syfte. Datum och plats för intervjun 
bestämdes via mail och intervjuerna genomfördes genom personliga möten 
eller över telefon. Vid en kvalitativ undersökning är kvalitativa intervjuer en 
vanlig insamlingsmetod av data (Bryman & Bell 2011). Under en kvalitativ 
intervju ställs frågor till respondenten, där svaren sedan blir underlag för 
analysen i uppsatsen. Det är viktigt att vara uppmärksam och lyssna aktivt på 
respondentens svar (David & Sutton 2016). Trots att kvalitativa intervjuer är 
tidskrävande vid genomförande, transkribering och vid sammanställning av 
data så lämpade sig kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för denna 
studie eftersom det genererade djupare svar från respondenternas (jfr Bryman 
& Bell 2011).   

 

3.2.1.  Pilots tudie  

För att utvärdera om valet av metod i studien var applicerbar för att få en 
relevant datainsamling så genomfördes en pilotstudie. Enligt Denscombe 
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(2014) bör en pilotstudie alltid genomföras för att kunna utvärdera om studien 
går att tillämpa i praktiken. Pilotstudien är ett verktyg för att kunna testa och 
utvärdera hur väl datainsamlingsverktyget fungerar och det gör också att det 
finns möjlighet till förbättringar innan själva studien påbörjas. Genom att 
utföra en pilotstudie försäkrade sig författarna om att datainsamlingen var 
genomförbar och inte innebar några framtida problem för forskningen (jfr 
Denscombe 2014). När pilotstudien genomförs ska den göras med en person 
som inte är med i studiens urval (Bryman & Bell 2011). I den här studien 
genomfördes pilotstudien med en revisor som enbart intervjuades för att 
kunna testa om intervjufrågorna lämpade sig för syftet med studien. Enligt 
Bryman och Bell (2011) är det under en pilotstudie som det upptäcks om 
respondenterna har svårt att förstå frågorna eller om svaren inte är användbara 
för studien. Efter att pilotstudien genomförts gjordes justeringar i 
intervjuguiden då vissa frågor visade sig vara svårförstådda och ledde till 
följdfrågor från respondenten.   

 

3.2.2.  Interv ju och interv juguide 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts där en intervjuguide (bilaga 1) 
fungerat som ett underlag till frågorna som ställts, men respondenten har även 
haft möjlighet att ställa motfrågor som gått utanför mallen med frågor. I en 
semistrukturerad intervju har frågorna en mer öppen formulering än i 
strukturerade intervjuer och ger intervjuaren en större möjlighet att ställa 
följdfrågor (Bryman & Bell 2011). Semistrukturerade intervjuer valdes för att 
öka flexibiliteten i frågorna, exempelvis har vissa frågor inte varit nödvändiga 
att ställa till alla respondenter och vid andra tillfällen har följdfrågor ställts för 
att få utökade svar. Att ha en öppen dialog med respondenterna ledde till att 
de fick utrymme att berätta mer detaljerat om specifika situationer snarare än 
att enbart svara på frågorna som ställdes i intervjuerna.  
 
Intervjuguiden har innefattat definition av begreppen relationsmarknadsföring 
och oberoende. Intervju frågorna var uppdelade under rubrikerna; 
bakgrundsfrågor, relationsmarknadsföring och kundrelationer, oberoende, 
skandaler och övriga frågor. I de flesta fall har båda uppsatsförfattarna deltagit 
vid intervjun och frågorna i intervjuguiden delades upp mellan författarna. En 
av författarna har varit mer ledande under intervjuns gång och innehaft en 
aktiv roll medan den andra har haft en passiv roll och istället fokuserat på att 
iaktta kroppsspråk och ansiktsuttryck. Intervjuerna har pågått mellan 23 
minuter och 42 minuter och har spelats in för att sedan transkriberas. Detta 
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tillvägagångssätt valdes eftersom uppsatsförfattarna då kunde ägna fullt fokus 
på intervjun istället för att exempelvis anteckna löpande under intervjuns gång. 
Det underlättar vid dataanalysen att ha intervjun transkriberad genom att 
samtalet väcks till liv igen eftersom respondenternas exakta svar finns 
nedtecknade. På så sätt blir datamaterialet mer detaljerat och exakt 
(Denscombe 2014).  
 

3.3. Urval   

Selektivt eller teoretiskt urval är en typ av urval som innebär att forskaren 
väljer ut de personer som anses vara lämpliga att intervjua baserat på 
exempelvis att den som intervjuas bör ha viss kompetens inom vissa områden. 
Ett icke-sannolikhetsurval tillämpades av praktiska skäl och innebar att urvalet 
av respondenter baserades enbart på forskarens perception om vilka personer 
som var bäst lämpade (jfr. David & Sutton 2016).  

 
I denna studie är respondenterna revisorer och eftersom studien genomfördes 
under våren var många revisorer upptagna med mycket arbete och långa 
arbetsdagar. Då uppsatsskrivarna hade tillgång till kontaktuppgifter till 
revisorer inom revisionsbranschen har de revisorer i första hand kontaktats 
och tillfrågats om de hade möjlighet att ställa upp som respondenter. Övriga 
respondenters har slumpmässigt hittats på revisionsbyråernas hemsidor och 
därefter har mailkontakt tagits. Respondenterna kommer från revisionsbyråer 
med varierande storlek och respondenterna besitter olika erfarenheter, men 
majoriteten av respondenterna har minst 2 års erfarenhet inom revision. Tiden 
som revisorerna arbetat varierar mellan 0,5 år - 12 år. Totalt har 10 intervjuer 
genomförts där sex respondenter arbetar på någon av The Big-4 byråerna och 
fyra av respondenterna arbetar på revisionsbyråer som är mindre än The Big-4. 
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3.3.1.  Presentat ion av respondenter 

Tabell 1: Respondenter 
Respondent Titel Byråns storlek Metod Arbets- 

erfarenhet  

R1 Revisor Big4  Personlig intervju 2 år1 

R2 Revisor Big4  Personlig intervju 3,5 år  

R3 Revisor Mindre revisionsbyrå  Personlig intervju 6 år 

R4 Auktoriserad Big4 Telefonintervju 5,5 år 

R5 Revisor Big4  Telefonintervju 3,5 år2 

R6 Auktoriserad Mindre revisionsbyrå  Telefonintervju 12 år 

R7 Revisor Big4 Telefonintervju 4,5 år 

R8 Revisor Big4 Personlig intervju 2,5 år 

R9 Revisor  Mindre revisionsbyrå Personlig intervju 2,5 år  

R10 Revisor Mindre revisionsbyrå  Personlig intervju 4 år 

 

3.4. Dataanalys 

Samtliga intervjuer med undantag för pilotintervjun har transkriberats. Att 
transkribera innebär att de ljudinspelningar som gjorts under intervjuerna 
skrivs ner och på så sätt ges möjligheten att kunna göra sökningar i texten 
samt att kunna jämföra data (Denscombe 2014). Under studiens gång och allt 
eftersom intervjuer har hållits så har uppsatsförfattarna löpande transkriberat 
intervjuerna. Enligt Bryman & Bell (2011) är det bästa sättet att transkribera 
och analysera datan löpande under datainsamlingen.  
 
Kodningen är en viktig del av studien och ett kodningsschema och 
kodningsmanual kan användas för att på ett enklare sätt kunna bearbeta den 
data som samlats in. Kodning innebär en bearbetning av grundad teori där 
data bryts ner i mindre enheter och delas in i begrepp och kategorier.  (Bryman 
& Bell 2011). Kodning har använts i denna studie för att enklare kunna 
överblicka den insamlade datan och urskilja koder i respondenternas svar. Den 

                                                
1 Arbetslivserfarenheten utgörs av timanställning under studierna samt nuvarande anställning  
2 Arbetslivserfarenheten utgörs av timanställning under studierna samt nuvarande anställning 
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transkriberade datan har delats in i teman, kategorier och kodning tillsammans 
med dataexempel (tabell 2). I denna studie har öppen kodning använts. Öppen 
kodning innebär att koderna skapas utefter den insamlade datan och med 
fördel kan kodning ske allt eftersom datainsamlingen sker för att sedan fyllas 
på vartefter mer data inkommer (David & Sutton 2016).  
 
Inom grundad teori är huvudregeln att forskarna fortsätter med sitt urval tills 
varje kategori är mättad med data. Att en kategori är mättad med data innebär 
att inga nya data uppkommer inom det området, att det tydligt framkommit de 
egenskaper och variationer som föreligger för den kategorin samt att de 
relationer som föreligger mellan olika kategorier är undersökta (Bryman & Bell 
2011). I denna studie intervjuades enbart revisorer som arbetar inom samma 
bransch men på olika byråer, vilket i denna studie har lett till att många svar 
från respondenterna liknat varandra. Redan efter ett fåtal intervjuer, 
transkriberingar och kodningar gick det att urskilja att en viss grad av teoretisk 
mättnad var uppnådd. Trots att respondenterna svarade liknande på många 
frågor och en viss grad av teoretisk mättnad kunde urskiljas så genomfördes 
totalt 10 intervjuer, vilket gör att en teoretisk mättnad inte kan uppnås 
fullständigt.  

Tabell 2: Exempel på kodning av data 

Tema Kategori Kodning Dataexempel 

Balansen mellan 
relations-
marknadsföring 
och oberoende 

Svårigheter 
med 
granskning 

Gråzon R5: [...] om jag som granskare hittar någonting i 
granskningen som inte är okej då behöver man 
alltid tänka på; ja men hur påverkar det här just 
min relation till kunden? Är det så att om vi 
trycker för hårt på vissa saker så kanske kunden 
väljer bort oss som revisorer och väljer en annan 
byrå. [...] Sen måste vi ju såklart följa lagar och 
regler som alla revisorer behöver göra. Så det 
finns ändå en liten gråzon där. 

R7: Det där är ju verkligen svårigheten, “hur kan 
man inte vara beroende om man haft en kund i 
10 år?”[...] Det är som en gråzon och jag tror att 
en revisor aldrig kan bli helt oberoende. Balansen 
däremellan blir jättesvår och jag tror att det 
handlar om att man själv måste utvärdera sig själv 
som revisor, att liksom vågar man anmäla det här 
eller ändra på siffror om man ser nåt fel  
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3.5. Trovärdighet och studiens kvalitet 

Det är väsentligt att specificera alternativa kriterier till validitet och reliabilitet, 
avseende hur bedömningen av kvalitativa studier bör genomföras eftersom 
begreppen validitet och reliabilitet är kritiserade (Bryman & Bell 2011). Ett 
förslag på hur det är genomförbart är att den kvalitativa undersökningen delas 
in i de två kriterierna trovärdighet och äkthet, och trovärdighet består i sin tur 
av fyra underrubriker; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering eller bekräftelse (Guba & Lincoln 1994).   

 

3.5.1.  Til l för l i t l i ghet  

Tillförlitlighet är överensstämmande med intern validitet och handlar om hur 
trovärdigt det som framkommer i studien är för läsaren. Ett sätt att skapa 
tillförlitlighet i studien är genom att utföra en så kallad respondentvalidering 
som innebär att efter transkribering av respondenternas svar så skickas 
resultaten till respondenten som då ges möjlighet att bekräfta att forskaren 
tolkat respondenternas svar korrekt (Bryman & Bell 2011).  I några fall valde 
respondenterna att avstå från respondentvalidering och i de fall där 
respondenterna önskade det, skickades transkriberingen ut för 
respondentvalidering. 

 

3.5.2.  Överförbarhet   

Inom kvalitativ forskning är det vanligtvis en mindre grupp individer som 
undersöks, vilket gör det mer problematiskt att kunna generalisera eller dra 
slutsatser från kvalitativa resultat. Istället koncentreras betydelsen av resultatet 
till att det är möjligt att säga något om en mindre population och meningen 
med resultatet är inte att kunna överföra det till någon annan miljö. 
Undersökningen som genomförts i denna studie är därför enbart tillämpbar 
inom de revisionsbyråer som är undersökta och inte i andra miljöer (jfr. 
Bryman & Bell 2011).  
 



 24 

3.5.3.  Påli t l i ghet  

Pålitlighet innebär att forskarna till fullo redovisar varje del av 
forskningsprocessen i sin studie. Detta är viktigt för att kunna garantera 
kvaliteten av varje del av forskningsprocessen samt att respektive del är 
korrekt genomförd (Bryman & Bell 2011). Vidare skriver författarna att det 
under forskningsprocessen kan vara fördelaktigt att ha någon som granskar 
forskningen under arbetets gång, och löpande bedöma kvaliteten på studien. 
Detta har skett genom att vi löpande under forskningsprocessen haft god 
kontakt med vår handledare som bidragit med konstruktiv kritik och 
värdefulla insikter. 

 

3.5.4.  Konfirmer ing e l l er  bekräf te l se  

Konfirmering handlar om att forskaren har förståelse för att det inte är möjligt 
att uppnå total objektivitet, utan istället understryker att forskaren handlat i 
god tro. Att forskaren inte med avsikt låtit egna värderingar eller andra åsikter 
påverka utförandet eller slutsatserna av någon undersökning i uppsatsen bör 
därför tydligt framgå i studien (Bryman & Bell 2011). Författarna har i denna 
studie genom diskussion med varandra och sin handledare efter bästa förmåga 
tolkat resultaten objektivt och säkerställt att personliga värderingar och åsikter 
inte påverkat resultatet. Genom att respondentvalidering har genomförts med 
flertalet individer som undersökts i denna studie visar det på att 
transkriberingen stämmer överens med det som respondenterna svarat och 
innebär därmed en bekräftelse på att den presenterade empirin i studien 
bygger på respondenternas svar. 

 

3.6. Metodkritik  

Ett flertal av intervjupersonerna i denna studie arbetar på samma 
revisionsbyrå, vilket kan anses som en brist. Även om intervjupersonerna 
arbetar på samma revisionsbyrå så är de anställda på olika kontor och arbetar i 
olika städer. Därför anses det inte påverka resultatet då det finns skillnader 
mellan en revisionsbyrås arbetssätt på olika kontor. 
 
Den respondent (R1) som arbetat kortast tid inom revision i denna studie har 
arbetat i ett drygt halvår, men respondenten anses ändå besitta tillräcklig 
erfarenhet då respondenten under sin studietid arbetat extra inom redovisning 
och revision. Detsamma gällde för en annan respondent (R5) som arbetat 1,5 
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år inom revision, men även har arbetat inom redovisning under sin studietid. 
Därmed anses respondenterna ha tillräcklig kunskap och vara relevanta för 
studien trots kort anställningstid som revisorsassistenter.  
 
Samtliga respondenter nämner att de sedan start är involverade inom frågor 
gällande oberoende och vilka relationsmarknadsföringstrategier revisionsbyrån 
använder sig av. Eftersom några respondenter har kort arbetslivserfarenhet har 
de inte tillämpat relationsmarknadsföringsstragier i samma utsträckning som 
de som jobbat länge men anser ändå att de hade tillräckligt med kunskap och 
insikt hur det går till på deras revisionsbyrå för att kunna bidra med relevanta 
svar till denna studie.  
 

3.7. Alternativa tillvägagångssätt 

För att besvara studiens frågeställning och syfte har det krävts ingående och 
detaljerade svar från respondenter och därför var en kvalitativ metod lämplig. 
Studien syftar inte nödvändigtvis till att generalisera respondenternas svar utan 
snarare till att finna djupgående tankar kring respondenternas uppfattningar i 
förhållande till oberoende och relationsmarknadsföring. Dock finns en del 
nackdelar med intervjuer som har beaktats i denna studie. Exempelvis att 
intervjuer är tids- och resurskrävande. Bearbetningen av data är ofta 
tidskrävande, exempelvis när transkribering och kodning genomförs. Det kan 
även vara resurskrävande då det exempelvis kan behövas genomföras resor till 
och från de personliga intervjuerna (Denscombe 2014).  
 
Hade istället en kvantitativ metod valts skulle det troligtvis medfört fler svar 
från respondenter, då exempelvis enkäter kunnat skickats ut till ett större antal 
respondenter. Även om svarsfrekvensen vid enkäter ofta är relativt låg hade 
enkäterna kunnat skickas ut till flertalet personer med bortfallet av svar i 
åtanke. Dock finns det brister med en kvantitativ undersökning då datan som 
uppkommer inte ger samma djup som vid ett kvalitativt intervjuande 
(Denscombe 2014), som i denna studie krävs för att besvara frågeställningarna. 
Därför ansågs en kvalitativ metod bäst lämpad för denna studie. 
 

3.8. Forskningsetik  

De etiska beslut individer fattar baseras på olika faktorer, exempelvis kön eller 
ålder, och dessa kan i sin tur ha påverkan på utfallet (Ritter 2006). Därför kan 
det vara värt att beakta olika etiska ställningstaganden vid genomförande av en 
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studie. Subjektivitet och manipulering av undersökningens respondenters svar 
riskerar att påverka resultatet om forskaren inte är uppmärksam (David & 
Sutton 2016).  
 
Informerat samtycke är ett etiskt ställningstagande som beaktats i denna 
studie. Detta ställningstagande innebär att respondenterna frivilligt valt att 
delta i studien och att studien är fri från manipulering (David & Sutton 2016). 
Det är även viktigt att respektera integritetsskyddet hos personerna som 
undersöks, exempelvis hur data från respondenterna lagras. Integritetsskyddet 
kan beaktas genom anonymitet eller konfidentialitet. Anonymitet innebär att 
personliga detaljer hos undersökningspersonerna inte är kända eller inte 
registreras av forskaren, exempelvis kan det handla om namn eller adress. 
Konfidentialitet innebär istället att forskaren känner till informationen och att 
informationen är registrerad av forskaren, men att den inte presenteras i 
forskningsprojektet (David & Sutton 2016). I denna uppsats uppfylls och följs 
konfidentialiteten då undersökningspersonerna är kända men inte kommer att 
presenteras i undersökningen.  
 
Vid inspelning och lagring av ljudinspelningar har reglerna enligt GDPR 
efterföljts. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon som försatts i 
flygplansläge och med avstängt WiFi. Mobiltelefonen kopplades, direkt efter 
avslutad intervju in i dator via sladd och filerna överfördes till datorn och 
sedan raderades ljudfilerna på mobiltelefonen. För att ytterligare säkerställa 
skydd av ljudfilerna har kod krävts för att komma åt filerna på datorn (SFS 
2018:218; SOU 2017:50; SOU 2017:50).  
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras de insamlade svaren från intervjuerna med respondenterna. 
Materialet som presenteras speglar de intervjuade revisorernas syn på balansen mellan 
oberoende och relationsmarknadsföring.  

4.1. Faktorer som kan hota oberoendet 

Respondenterna upplever att det finns en del faktorer som kan hota revisorns 
oberoende och att revisorn måste vara uppmärksam på dem Det som 
respondenterna gemensamt uppfattar som största hotet mot oberoendet är om 
relationen till kunden blir för nära. Några respondenter beskriver situationer 
där de valt att avstå ett visst uppdrag på grund av att de ansett att deras 
oberoende annars riskerar att hotas: “Det finns ju uppdrag som jag inte tagit också 
liksom. Även som medarbetare när man säger att “nej det här kan jag inte vara med i” 
(R9).  
 
Respondenterna anser att det är viktigt att vara nära kunden men att 
oberoendet aldrig får kompromissas, ett exempel på hot mot oberoendet som 
respondenterna nämner är om kunden erbjuder revisorn produkter för att visa 
uppskattning under revisionsprocessen: “Jag tror att det är väldigt viktigt att man 
har en nära kundrelation, men du får inte vara beroende av kunden… till exempel 
småsaker som att om man är ute på en inventering till exempel… kunden kan då vilja ha 
oss revisorer som nöjda så då kanske de erbjuder oss produkter [...] men det har vi som 
revisorer lärt oss att det anses som en muta och man inte får tacka ja till det [...] det blir 
roligare när man vet vad kunden vill ha, när man har nära relationer. Det får inte påverka 
på vårat oberoende. Det ena får inte gå ut över det andra” (R2). En annan respondent 
beskriver hotet mot oberoendet som att byrån strikt strävar efter att inte 
förlora kunden: “Att det finns dom som släpper igenom om man säger, för att ha kvar 
kunden. Och att man kanske då även utnyttjar att man tar emot gåvor eller ser till att man 
får komma på olika event [...] man käkar lite finare luncher. Att man har en väldigt nära 
relation med sin kund. Det finns absolut exempel på det” (R5). Trots det upplever 
respondenterna att dessa problem inte existerar på specifikt deras byrå utan att 
det finns en värdighet i yrket som revisor där rollen som neutral granskare inte 
får kompromissas: “Man ska fråga sig själv om man är oberoende hela tiden, och det 
brottas vi alla med” (R7) & “Min titel, det är mitt levebröd och hade det varit nåt 
materiellt så hade jag skrivit orent och hade fått ta dom konsekvenserna” (R6). 
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4.2. Balansen mellan oberoende och relationsmarknadsföring 

Samtliga respondenter är eniga om att balansen mellan oberoende och 
relationsmarknadsföring är en viktig fråga för revisorer “Det är ju själva 
nyckelfrågan i yrket egentligen och någonstans hamnar också i vad en tredje part tycker [...] 
Man måste också alltid sätta det i relation vad en tredje part tycker” (R1). 
Respondenterna är överens om att det räcker inte vad de själva eller andra 
revisorer anser vara rätt eller fel i en viss situation utan de måste alltid fundera 
på hur det ser ut utifrån, sett från en tredje part som inte granskar eller blir 
granskad: “När man ska ta en kund får man köra oberoendeanalysen, liksom kan vi ta 
den kunden och uppdraget? Kan vi ge rådgivning? Då får man analysera om man kan ta 
kunden eller inte” (R9).  

 
Respondenterna är medvetna om svårigheterna som existerar när det gäller att 
finna balansen är mellan oberoende och relationsmarknadsföring “[...] det är en 
svår balans, för att det ställs krav att du ska dra in nya uppdrag i balans med att vara 
oberoende” (R2) & “Det där är ju verkligen svårigheten, “hur kan man inte vara beroende 
om man haft en kund i 10 år?”. Det är ju nästan ofrånkomligt...man har ju känt kunden, 
visat uppskattning till kunden och kunden visar uppskattning. [...] Det är som en gråzon 
och jag tror att en revisor aldrig kan bli helt oberoende” (R7). Att balansen mellan 
oberoendet och relationsmarknadsföringen är en gråzon är flertalet av 
respondenterna överens om. Flertalet av dem är medvetna om eller känner 
någon som släppt igenom saker på grund av en nära relation med sina kunder, 
alternativt till följd av att de inte vill förlora kunden, exempelvis svarar en 
respondent: “Är det så att om vi trycker för hårt på vissa saker så då väljer kunden bort 
oss som revisorer och väljer en annan byrå. [...] Sen måste vi ju såklart följa lagar och regler 
som alla revisorer behöver göra. Så det finns ändå en liten gråzon där” (R5) & “Jag tror att 
det är lite upp till var och en naturligtvis men jag [...] har säkert kollegor som kanske gör 
grejer eller tillåter grejer som kan ligga i gränslandet” (R6). 

Trots att respondenterna är medvetna om gråzonen och att fel sker samt att 
det alltid finns en risk att förlora sina kunder säger samtliga att det själva inte 
tar några risker eller låter något påverka deras oberoende: “Vi blandar inte oss i 
sådant som kan innebära en risk för oberoendet. Det är ganska tydligt vad vi inte får göra” 
(R4) & “Jag känner det att jag skulle aldrig kunna släppa någonting som jag skulle sova 
dåligt för… utan detta är mitt levebröd och jag får hålla mig på mitt… är det uppenbart fel 
så kan jag inte släppa igenom det utan då får jag skriva om det” (R6). Även att det är 
mycket upp till varje revisor att utvärdera sitt eget oberoende inför varje 
uppdrag är respondenterna överens om och att mycket om hur de balanserar 
oberoendet med relationsmarknadsföring är upp till var och en av revisorerna: 
“Balansen däremellan blir jättesvår och jag tror att det handlar om att man själv måste 
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utvärdera sig själv som revisor, att liksom vågar man anmäla det här eller ändra på siffror 
om man ser nåt fel” (R7). 

 

4.3. Orsaker till att revisionsskandaler kan uppstå 

Orsakerna till att skandaler inom revision uppstår bygger på två olika faktorer 
enligt respondenterna och det kopplas till det faktiska eller synbara 
oberoendet: “Det första jag skulle vilja säga är väl är det ett faktiskt eller synbart 
oberoende? Är det vad vi anser vara oberoende eller vad faktiskt oberoende problematik? 
För jag skulle vilja säga att många problem som man diskuterar är ju att man tycker att 
nej men det här är inte oberoende liksom, att det är synbart” (R9). Gällande det faktiska 
oberoendet nämner respondenterna att en anledning till att revisionsskandaler 
inträffar är att revisorer många gånger arbetar på rutin och på ett 
standardiserat sätt som leder till att revisorn inte alltid granskar sig själv: “Jag 
skulle gissa på att det i många fall så har man ett ganska standardiserat sätt att jobba på. 
Man kanske inte reflekterar över “är det här en oberoende ställning eller inte?” för att vi 
har ju jobbat så här i 20 år på den här firman.. vi har alltid gjort såhär. Vi har gått på 
hockeymatcher med den här kunden, vi har alltid fått en julklapp från dom här. Så att det 
blir nästan lite normen på en byrå att man har jobbat och då kanske man glömmer bort vad 
oberoende reglerna faktiskt säger. Så det skulle jag nog faktiskt säga är en anledning till 
varför dom här skandalerna uppstår” (R5). En annan anledning till att skandaler 
uppstår är enlig respondenten arbetsbördan inom revisionsyrket. En 
respondent nämner att på grund av arbetsbördan hinner revisorerna inte med 
allt och måste därmed bolla över vissa jobb till andra kollegor som inte har 
samma erfarenhet: “Jag tror att dom revisorer som anställs på många uppdrag inte 
hinner sätta sig in i alla enskilda uppdrag så mycket. Och sen har dom kollegor som gör 
jobbet [...] man får förlita sig på yngre kollegor som kanske gör mycket av jobbet [...] alla 
är vi människor och kan missa grejer” (R6).  
 
När det gäller synbart oberoende nämner respondenterna media som en faktor 
som påverkar revisionsskandaler. Respondenterna är överens om att media 
och journalister inte har en exakt bild av vad en revisor har till uppgift att göra 
och en respondent nämner att “det som kommer ut i media är sånt som kanske inte 
ens är revisorns uppgift att granska eller sånt som de omöjligen kan upptäcka” (R1). 
Respondenterna beskriver att revisorn ibland blir den som får ta skulden när 
det förekommer oegentligheter på bolagen som revideras: “Jag tror att 
anledningen är att företagen griper efter sista halmstrået som finns när de ligger risigt till... 
och i sånna fall stämmer de revisorerna för att de själva ligger risigt till...” (R4) & “Det 
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kanske finns interna strider inom företaget och då är det enklare att hänga ut revisorn” 
(R7). 

  
Att det finns en viss skillnad mellan vad samhället har för förväntningar och 
kunskap gällande revision och vad revision innebär och en revisor har till 
uppgift att göra är respondenterna eniga om: “Allmänheten kanske förväntar sig en 
grej med revisorns uppgift kanske egentligen är någon annan [...] Och då kanske det också 
kan blåsa upp sådana skandaler, som kanske inte är… saker som är väldigt svåra att 
upptäcka eller som kanske egentligen inte är revisorns roll [...] Folk tror att det här är 
revisorns uppgift att granska egentligen, så kanske det bara är en… de kanske bara 
granskar i en ganska liten omfattning, inte alls går in på djupet eller inte ens ingår i 
uppdraget” (R1). Inte bara samhället utan media spelar också en stor roll i hur 
förväntningarna på vad en revisorns uppgifter är och hur det förmedlas till 
samhället: “det är ju journalister som inte vet… alltså dom har inte jobbat med revision så 
dom vet inte vad yrket innebär… och när dom skriver så bidrar dom till mediebilden av vad 
en revision ska innehålla kan bli snedvriden” (R4). Respondenterna menar att media 
ökar på den spricka eller förväntningsgap som finns, relaterat till vad en 
revisor har till uppgift att göra och vad samhället förväntar sig. 
Respondenterna anser att det är vanligt att det finns ett förväntningsgap och 
att det delvis beror på okunskap i samhället: “Innan jag började jobba hade jag inte 
en tillräckligt klar bild… eller någon uppfattning överhuvudtaget” (R4) & “när vi är ute 
och granskar bolagen så kanske inte jättemånga vet vad det är vi faktiskt gör” (R5). Det 
finns även en förståelse hos respondenterna som beskriver att många av de 
kunder som blir granskade är nervösa när revisorerna kommer ut och ska 
granska eftersom de inte vet exakt vad revisorernas uppgift är: “[...] blir nästan 
snarare så att när vi kommer och ställer frågor så kan vissa bli lite kränkta. Varför man 
ifrågasätter deras jobb... vissa blir nervösa när man kommer ut och ifrågasätter och oftast är 
ju vi inte ute och letar fel… det är ju inte det vi gör, utan oftast är ju vi ute för att vi ska 
hjälpa bolaget då, men här har ni (kunden) en process som kanske inte fungerar riktigt” 
(R5). Respondenterna är överens om att en god kommunikation är viktig och 
genom att förklara varför revisorn är ute på företaget: “vi behöver prata med er 
liksom för att göra ett bra jobb” (R9). Revisorerna vill få kunderna att förstå att de 
inte försöker sätta dit någon utan enbart vill hjälpa företaget och det leder till 
att kunderna förstår bättre och att förväntningsgapet minskar något. 

 

4.4. Långvariga och nära relationer med kunder 

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att skapa goda 
kundrelationer. För att skapa en långvarig relation “[...] är det viktigt att kunden 
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får mer värde av vårt arbete än bara ren revision” (R8). Att hitta sätt att skapa mer 
värde åt kunden utöver revisionsarbeten är något flertalet av respondenterna 
nämner och även att revisorn “[...] lyssnar väldigt mycket på vad kunderna säger för 
även om vi erbjuder standardiserade tjänster är det viktigt att lyssna på vad är det just den 
här kunden behöver hjälp med? (R5). Respondenterna är eniga om att det är av stor 
vikt att lyssna på kunderna: “En långvarig relation kräver att man tar sig tid och 
verkligen lyssnar och levererar, för kunden har alltid en hög förväntansbild på en “(R7). 
Det är viktigt både att bibehålla goda kundrelationer och bygga långsiktiga 
kundrelationer. Det är också viktigt att tänka på hur nuvarande kunder bemöts 
för att attrahera nya kunder och på så vis kunna bygga långvariga 
kundrelationer: “[...] vi får nya kunder genom att vi har ett gott rykte, då någon person 
har gjort ett bra jobb för en kund och så känner den kunden en annan och så vet man att 
den ska byta byrå och så pratar de med varandra och så kommer man in den vägen” (R1). 
Genom att lyssna på och bemöta nuvarande kunder på rätt sätt finns 
möjligheten att skapa nya kundkontakter. Likadant, men åt andra hållet, blir 
det om revisorer inte vårdar sina kundkontakter och sitt rykte: [...] att tänka på 
sitt rykte och sen framför allt leverera en bra tjänst är viktigt, blir inte kunden nöjd tillslut 
kommer de ju alltså att byta, gå till någon annan byrå” (R1) och på så vis kan 
revisorer istället förlora kunder om det inte finns en god långsiktig 
kundrelation. 
 
Relationsmarknadsföring är något som samtliga respondenter säger att de 
arbetar med och de anser även att det är viktigt att ha en nära relation till sina 
kunder. Respondenterna menar att en nära relation har fördelar både sett ur 
kundens perspektiv och för revisionsbyrån, det blir därmed en relation som 
båda parterna kan tjäna på “[...] så det blir en win-win situation om man har en nära 
kundrelation just för att vi har en tjänst som vi erbjuder som vi kan få intäkter för, 
samtidigt som kunden har behov som måste uppfyllas. Och i och med att vi kanske är 
insatta väldigt mycket i hur deras verksamhet ser ut så kanske vi också kan hjälpa dom på 
ett helt annat sätt än vad en annan leverantör skulle kunna göra.” (R5). I och med att 
revisorn utvecklar en nära relation till kunden så kan han eller hon även finna 
andra saker än just revisionen som kunden behöver hjälp med och 
respondenterna menar att då kan även tilläggstjänster erbjudas som kan hjälpa 
kundens verksamhet ytterligare: ”Relationen är ju oerhört viktig [...] jag vill att 
kunderna ska se oss som ett bollplank och att vi är seriösa [...] och att dom har förtroende 
för dom råden vi lämnar eller så. [...] kundkontakten är ju A och O för att man ska 
kunna få några ytterligare tilläggstjänster om man säger så” (R6). Relationen leder 
därmed till ett mervärde för kunden som revideras:  “Vi skapar ju mervärde att 
dom känner att dom kan ringa till oss, samtidigt som det genererar intäkter till oss för det 
blir ju rådgivning till dom”(R8). 



 32 

 
Dock upplever respondenterna en risk med att utveckla en alldeles för nära 
relation till kunden som revideras. Respondenterna menar att det krävs full 
uppmärksamhet och självgranskning för att avväga var gränsdragningen mellan 
en god affärsrelation och en kompisrelation går: “Gränsdragningen går ju om du 
blir bra kompis med kunden, det ska du ju inte bli. Du ska inte bli kompis men du ska 
lära känna kunden” (R9). Respondenterna menar att det finns en risk att 
påverkas i processen eftersom alla individer påverkas av faktorer i sin 
omgivning: “[...] om man tänker ur ett oberoendeperspektiv så blir nackdelarna att man 
kanske blir lite för snäll, typ att “vi låter detta gå i år”, men egentligen skulle det inte va så. 
Man kanske hamnar i ett gränsdragningsland, som inte skulle funnits på en statlig 
myndighet där det vårdas ännu mer. Eller om det skulle varit en robot som läste av alla 
siffror, eftersom en revisor istället gör en bedömning. Det kan vara då man hamnar och blir 
beroende, och tummar för mycket på det man egentligen inte skulle tumma på“ (R7). Vissa 
respondenter upplever att om revisorn utvecklat en nära relation till kunden så 
är revisorn mån om att bevara relationen och därför kan det vara besvärligt att 
ta tag i problem som riskerar att påverka relationen i negativ bemärkelse: “[...] 
det klart att det skulle kunna bli en jobbig situation framförallt om man har en bra relation 
och sen är man inte överens om någonting...då skulle det absolut kunna finnas nackdelar 
med det också…men det är lättare att lösa eventuella problem om man har en nära 
relation” (R4).  

 
Dock arbetar revisionsbyråerna med att förebygga situationer som kan ha 
direkt påverkan på oberoendet och det finns interna förhållningsregler som 
reglerar dessa situationer: “[...] absolut är det en risk att ha en för nära relation med 
sina kunder. Vi har ganska strikta riktlinjer internt, vad vi får och inte får göra när det 
kommer till att ta emot gåvor, eller när det kommer till att bli bjudna på olika events och 
liknande”(R5). 
 

4.5. Lagar och regler samt revisionens framtida utveckling 

Bortsett från en av respondenterna som inte trodde inte på någon förändring 
inom revisionsyrket i framtiden så var resterande respondenter överens om att 
någon form av förändring kommer att ske. Genomgående var att 
digitaliseringen kommer att utvecklas mer inom revisionen och därmed ledde 
det även till frågan om hur det påverkar yrket i framtiden och mer specifikt 
den personliga kontakten: “Jag tror ju att man behöver ha den personliga kontakten och 
relationen så ju mer och mer som blir digitaliserat och robotar gör ju viss del av vårt jobb nu. 
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Men jag menar då blir ju den personliga relationen och kontakten, som jag tror kommer bli 
allt viktigare. För att det är ju där man kan skapa mervärde” (R8).  

 
En av respondenterna som arbetar på en mindre revisionsbyrå menar på att 
The Big-4 byråerna ligger efter i utvecklingen: “[...] dom stora drakarna har ju legat 
efter jättemycket” (R9). Respondenten menar att de stora byråerna vill hänga med 
i utvecklingen men inom digitalisering och automatisering hamnat efter: “[...] 
det är många idag som bara “ja vi är digitala” … bara nej ni är inte digitala, ni scannar in 
skiten i datorn liksom. Det är ju egentligen 90-tals tänk” (R9). För att hänga med i 
utvecklingen framöver anser respondenten att det är viktigt att börja 
automatisera enklare processer. Resterande respondenter har inte nämnt 
någonting om att olika byråer ligger på olika stadier gällande teknisk 
utveckling, men samtliga respondenter är överens om att utförandet av vissa 
uppgifter kommer att förändras i framtiden: “[...] om en robot kan göra allt det i 
framtiden så har vi ju mer tid för analyser och diskussioner och allt sånt” (R8). 

 
Flera av respondenterna har märkt att det skett många förändringar inom lagar 
och regler tidigare men gällande gränsdragningar är det upp till varje byrå var 
gränsen går: “Det finns en gränsdragning, det börjar dras åt. Och det kommer nog bli mer 
strikt, mer reglerat vad man får göra och inte göra. Och det är allmänheten och media som 
trycker på och då blir de stora byråerna hårdast ansatta eftersom vi är störst...det är lite som 
“nu är socker dåligt för tänderna” och då skriver media om Coca Cola. Det blir liksom lätt 
att man tar den största och hänger ut den” (R7). Flera av respondenterna nämner 
just media som en stor del i varför nya regler och lagar har uppkommit och 
förmodligen kommer att fortsätta tillkomma. Även att media hänger ut 
revisorer i samband med skandaler gör att påtryckningarna från samhället 
gällande lagstiftning och regler ökar. “[...]det är ju ofta så att revisorn dyker upp när 
det har varit något med oberoende och mutresor och allt sånt” (R8). Flertalet 
respondenter medger att de själva, kollegor eller andra i branschen ofta blir 
erbjudna resor, rabatter, luncher eller annat men att det är viktigt att tacka nej 
till allting på grund av hur det kan se ut utifrån och att det inte är värt risken: 
“[...] vi pratade om det… vart går gränsen? Men det är helt onödigt att ta risken. Även om 
man vet att på det uppdraget att man har rapporterat allt, [...] men man inser ju hur det 
kan se ut, utifrån om det skulle komma fram” (R8).  

 
Respondenterna är eniga om att det redan finns tydliga riktlinjer gällande 
oberoende: “Jag tycker att det finns ganska tydliga riktlinjer när det kommer till 
oberoende” (R5). Trots det anser respondenterna att utvecklingen av lagar och 
regler kommer att fortsätta i framtiden: ”Jag tror det bara blir mer och mer krav hela 
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tiden [...] och det känns som att det bara ställs mer och mer krav på att vara oberoende” 
(R1).  

  
Respondenterna menar att det finns lagar och regler som revisorn måste 
beakta för att det inte ska gå ut över oberoendet. Byrårotationskravet nämns 
som en regel som stärkt oberoendet och som verkar för att inte utveckla en allt 
för nära relation till revisionskunderna: “Byrårotationskravet till exempel. Det är väl 
den största nu i modern tid skulle jag säga [...] det har förekommit en väldigt nära 
kundrelation med bolaget man reviderar och då sätter man en begränsning av det genom 
rotationskravet” (R2). En annan faktor som nämns av respondenterna är 
avskaffandet av revisionsplikten som innebär att alla bolag inte är förpliktigade 
att ha revisor: “Avskaffande av revisorsplikten, förr behövde ju alla bolag ha revisor, men 
det behöver ju inte alla företag ha längre om det är väldigt små företag” (R1) & “Man 
skulle höja revisionspliktsgränsen” (R9). 
 
Respondenterna nämner att revisorn måste granska sig själv och att en 
oberoendeanalys genomförs inför varje uppdrag. Dock upplever 
respondenterna att det exempelvis inte finns någon regel som är tillämpbar på 
varje situation: “[...]..man måste ha ett helhetsperspektiv när man gör sin oberoendeanalys 
så det finns inte speciell regel man tillämpar hela tiden... det är mer en bild i stort och finns 
det något som kan påverka ett oberoende, om jag är släkting med en person, så påverkar det 
i just det fallet. Men det finns ingen regel som är tillämpbar i varje situation” (R4). Trots 
att revisorerna känner till vikten av att vara oberoende anser respondenterna 
att det ibland kan vara problematiskt, även om oberoendeanalysen genomförs: 
“Jag är ju inne lite på det här med att jag tycker det är rätt konstigt att revisionsbyråer är 
privata, om man har som ändamål att tjäna pengar så tycker jag att på något sätt är man 
alltid beroende av kunden. Så det är väldigt svårt att balansera att vara oberoende när de 
här kunderna genererar x antal miljoner varje år [....] det kan vara svårt att vara oberoende 
eftersom bolagen gör ju att revisionsbyrån kan fortsätta generera pengar eller vara 
lönsamma” (R2). 
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5. Analys 

I analyskapitlet analyseras empirin med stöd av den teoretiska referensramen. Inledningsvis 
analysers hot mot oberoendet, följt av skandaler inom revision och skapandet av långvariga 
kundrelationer. För att avslutningsvis behandla lagar och regler inom revision.  

5.1. Balansen mellan oberoende och relationsmarknadsföring 

Inom revision finns en del faktorer som kan hota revisorns oberoende. Om 
det förekommer brister i revisionen förloras revisionens huvudsakliga mening 
och revisionsrapporten kan bli vilseledande för exempelvis intressenter som 
tar del av rapporterna (Kinney et al. 2004). Faktorer som hotar revisorns 
oberoende är bland annat egenintresse, partsställning och vänskap (Carrington 
2014). Detta bekräftas av respondenterna som menar att dessa faktorer utgör 
det största hotet mot oberoendet och vid en sådan situation ska revisorerna 
välja att avstå uppdraget. Exempelvis nämns att vissa kunder erbjuder 
produkter när revisorn är ute hos företaget på inventering och att revisorn då 
fått avstå erbjudandet för att inte riskera att hamna i en oberoendeställning där 
kunden kanske får högre förväntningar på revisorn då denne fått en gåva. 
 
Ett annat hot mot oberoendet uppstår när en ekonomiskt betydelsefull kund 
ska revideras. I en sådan situation ägnar revisionsbyrån fokus på att inte göra 
kunden missnöjd eller förlora kunden (Tepalagul & Lin 2015). Det bekräftas i 
empirin och revisorerna nämner att de känner till att vissa saker ”släpps 
igenom” för att inte kunden ska förloras. Dock nämner revisorerna att deras 
byråer aktivt arbetar med oberoendefrågor och att de har utbildningar om 
olika typer av oberoendeproblematik. Respondenterna menar att oberoendet 
trots allt aldrig får kompromissas.   
 
Revisorn har en skyldighet att inför varje uppdrag de tar på sig göra en 
granskning av sig själva genom att pröva sitt oberoende, och enbart ta 
uppdraget om de kan agera oberoende(Carrington 2014). Detta bekräftas av 
respondenterna som säger att en så kallad oberoendeanalys bör göras inför 
varje uppdrag för att kunna avgöra om revisorn ska ta uppdraget eller inte. Av 
empirin framgår att respondenterna anser att balansen mellan oberoende och 
relationsmarknadsföring är en viktig fråga. En av revisorerna säger att det till 
och med är nyckelfrågan i yrket. Revisorerna nämner att de bör ta ett steg 
tillbaka och fundera på hur någonting ser ut utifrån och att de ska se sig själv 
och sitt arbete från en tredje parts synvinkel. Respondenterna är överens om 
att det inte räcker vad de själva eller andra revisorer anser är ett korrekt 
handlande utan reglerna måste följas i första hand.  
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Revisionsbyråerna får sina inkomster genom de uppdrag de har och det är 
därför viktigt för revisorerna att behålla sina kunder samt att attrahera nya 
kunder. Eftersom revisionsbyråernas kunder är ekonomiskt betydelsefulla kan 
det innebära incitament för byrån och därmed kan det finnas en risk att 
oberoendet äventyras (Tepalagul & Lin 2015). Av empirin framgår det att 
balansen mellan oberoende och relationsmarknadsföring är en svår balans. En 
revisor menar att det är nästintill omöjligt att vara helt oberoende när revisorn 
har haft en kund i 10 år och att det då uppstår en gråzon. Med gråzon menas 
att revisorn har utvecklat en nära relation till kunden där det är svårt att avgöra 
var gränsdragningen för oberoendet går.  

Relationsmarknadsföring handlar inte enbart om vilka erbjudanden som en 
revisor kan erbjuda kunden utan relationen med kunden är minst lika viktigt 
för att kunna nå ömsesidigt lönsamma resultat (Ravald & Grönroos 1996). 
Samtidigt ska revisorn vara oberoende eftersom revisorn har som uppgift att 
vara en länk mellan de reviderade företagen och dess intressenter (FAR 2018). 
Revisorn är också skyldig att rapportera oegentligheter som exempelvis brott 
som de upptäcker när de reviderar ett företag (Bolagsverket u.å). Detta 
bekräftas av revisorerna i undersökningen och det tycker det är en balansgång 
men samtidigt är de överens om att de själva inte skulle ta några risker och 
äventyra deras oberoende. Det förklaras av att revisorerna hela tiden måste 
komma ihåg att det är deras uppgift att vara oberoende och att de hela tiden 
måste utvärdera sig själva.  

 
Det är viktigt att revisionsbyråerna lyckas skapa ett högre värde för sina 
kunder än vad deras konkurrenter kan. Förhållandet mellan revisionsbyrån och 
kunden har ett stort inflytande över om kunden vill stanna kvar som kund 
men också om kunden kommer att köpa fler tjänster av byrån utöver 
revisionen. Det innebär att relationsmarknadsföringen och relationen som 
revisionsbyrån lyckas upprätthålla med kunden är väldigt viktig för 
revisionsbyrån (Ravald & Grönroos 1996). Empirin bekräftar att ingen av 
revisorerna i studien har låtit sitt oberoende påverkas men flertalet av dem är 
ändå medvetna om eller har hört talas om någon annan revisor som gjort saker 
som ligger i gråzonen. Dessutom framgår det i empirin att revisorerna i 
studien inte vill trycka för hårt på vissa saker i revisionen då det skulle kunna 
leda till att det förlorar sina kunder till en annan byrå och därmed även 
intäkterna från det uppdraget.  
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5.2. Orsaker till att revisionsskandaler kan uppstå 

Brister i revisionsprocessen är något samhället och Revisionsnämnden ser 
allvarligt på och i de fall brister uppstår är det viktigt att byrån får reda på det 
(Andersson 2015). Revisorerna i studien bekräftar att de anser att brister i 
revisionen är allvarliga och att det kan leda till skandaler om allmänheten får 
reda på vad som har hänt. Av empirin framgår det att det finns orsaker till 
revisionsskandaler och skandalerna kan kopplas till det faktiska oberoendet 
och det synbara oberoendet. Det faktiska oberoendet inom revision innebär 
att revisorn ska vara objektiv genom hela revisionsprocessen samt att 
revisionsberättelsen ska vara neutral och objektivt genomförd (Dopuch et al. 
2003). Det faktiska oberoendet och problem som kan uppstå kopplat till det 
faktiska oberoendet diskuteras av respondenterna. Respondenterna menar att 
revisorer ibland arbetar på rutin och att de inte alltid lyfter blicken och 
granskar sig själva inför varje uppdrag i den utsträckning de borde. Därmed 
kan det faktiska oberoendet bli hotat. Om revisorerna inte granskar sig själva 
finns en risk att jävsituationer uppstår, exempelvis om revisorn arbetat med 
kunden i 20 år och mer arbetar på rutin och med vana. Det kan då utgöra ett 
hot mot oberoendet (jfr IFAC 2018). 
  
En annan orsak till revisionsskandaler är arbetsbördan som revisorerna 
känner. Revisorerna i studien intygar att de inte hinner med att genomföra sina 
uppdrag med den noggrannhet som de egentligen har för avsikt att göra. Det 
kan innebära att revisorerna blir tvungna att delegera uppdrag till kollegor med 
mindre arbetserfarenhet. Det kan leda till att det faktiska oberoendet kan bli 
hotat då revisorerna kan välja bort vissa uppdrag som är tidskrävande eller 
verkar vara mindre viktiga. Det i sin tur kan leda till att revisorer med 
bristande arbetserfarenhet får ansvara för uppdrag som de egentligen inte 
besitter kunskap för, och därmed kan revisionsskandaler uppstå då revisionens 
kvalitet blir bristfällig. 
  
När det kommer till det synbara oberoendet och problem som kan kopplas till 
det, handlar oberoendeproblemet om hur samhället uppfattar om revisorn är 
objektiv eller inte (Lilja & Rosendal 2006). Media anses ha en betydelsefull roll 
när det kommer till revisionsskandaler eftersom sägs förstora problem som 
kan uppstå i revisionsbyråer (Malm 2011). Respondenterna nämner just media 
som en bidragande faktor till att revisionsskandaler vissa gånger förstoras till 
större problem än vad de egentligen är. Journalisternas bristfälliga kunskap om 
revision leder till att revisorer känner sig oskyldigt anklagade och beskyllda för 
ekonomiska kriser som de egentligen inte ska ansvara för menar 
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respondenterna. Det kan då leda till att det synbara oberoendet kan bli 
påverkat. 
 
Ett förväntningsgap innebär att det finns en skillnad mellan vad samhället 
förväntar sig att revisorns uppgift är jämfört med vad revisorn faktiskt har till 
uppgift att göra (Vanstraelen et al. 2012). Det bekräftas i empirin och 
respondenterna menar att media och journalister har en viss skuld till att 
förväntningsgapet finns eftersom de inte har tillräcklig kunskap om revisorers 
uppgifter. I empirin framgår det också att just kunskapen om revisorers arbete 
är bristfällig för personer som inte arbetar med revision. Ofta vet personer inte 
vad en revisors arbete innebär och även de granskade bolagen har en bristfällig 
bild av vad revisorers arbete innebär. Revisorerna i studien är överens om att 
lösningen till att minska förväntningsgapet som finns är att ha en god 
kommunikation och upplysa exempelvis intressenter om vad det är en revisor 
har till uppgift att göra. På så vis menar respondenterna att förväntningarna 
samhället har kan minskas.  
 

5.3. Långvariga och nära relationer med kunder 

I revisionssammanhang handlar relationsmarknadsföring om skapa långsiktiga 
relationer med kunderna genom att byrån ska ha en god relation till kunden 
och tillhandahålla tjänster anpassade för kunden (Christopher et al. 2002). 
Respondenterna är väl medvetna om hur viktigt det är att kunderna är nöjda 
och de känner till vikten av att skapa långvariga relationer. Är kunderna inte 
nöjda med sin revisionsbyrå finns risken att de byter byrå. Då förlorar 
revisionsbyrån inte bara pengar utan det uppkommer en risk att den missnöjda 
kunden berättar för andra om sitt missnöje. Revisorerna i studien diskuterar 
detta och det framkommer att det är viktigt att skapa ett mervärde för kunden 
utöver enbart revisionen. Det är också viktigt att revisorerna tar sig tid och 
verkligen lyssnar på kunden och vad den behöver hjälp med.  

                                         
Att ha en nära relation till en kund och se till att kunden är nöjd och stannar 
kvar hos revisionsbyrån underlättar för när nya kundrelationer skapas 
(Christopher et al. 2002). Detta bekräftas i empirin och respondenterna är 
medvetna om att på samma sätt som de kan tappa kunder om de är missnöjda, 
så är en god och långsiktig kundrelation viktig då de kan spridas vidare. En 
revisor i studien förklarar att om byrån har nöjda kunder så kommer kunden 
berätta det för vänner, kollegor och andra i branschen och på så vis sprids ett 
gott rykte om revisionsbyrån. När någon ska byta revisionsbyrå så finns 
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möjligheten att de väljer den revisionsbyrå de hört goda saker om. Genom det 
kan en god kundrelation leda till att byrån även får nya kunder.  
 
Konkurrensen mellan revisionsbyråer har lett till att revisorerna insett vikten 
av att utveckla en god relation till kunderna för att behålla dem som kunder då 
det annars kan leda till att byrån tappar marknadsandelar (Hedelius 2015). 
Revisorerna i studien är medvetna om konkurrensen som råder mellan 
revisionsbyråerna och de menar att byråerna arbetar aktivt för att alla kunder 
ska känna sig nöjda och att de får den hjälp och rådgivning de behöver.  
 
Att arbeta nära kunden och lyssna till kundens behov leder till att kunden vill 
stanna kvar och att kunden blir nöjd (Christopher et al. 2002). Respondenterna 
menar att en nära relation till kunden till och med är nödvändig både sett ur 
revisionsbyråns perspektiv, men även sett ur kundens perspektiv. En nära 
relation är något båda parterna vinner på, exempelvis vid en situation där 
revisorn upptäcker att kunden är i behov av tilläggstjänster. Kunden kan då få 
hjälp med detta från revisionsbyrån samtidigt som det leder till ökade intäkter 
för byrån. Andra fördelar kan vara att om revisorn har en nära relation till 
kunden, då så kan eventuella konflikter enklare hanteras (Haksever et al. 2001). 
Det bekräftas i empirin och respondenterna menar att revisorn har enklare att 
ta kontakt och lösa konflikter direkt och inte avvakta om relationen till kunden 
är nära. 
 
Det finns även nackdelar att ha en nära relation till kunderna och att 
balansgången mellan att vara oberoende och nära kunden är ibland 
problematisk. Det är inte tillåtet att en revisor utvecklar en för stark vänskap 
till sin kund då jävsituationer då kan uppstå (Carrington 2014). En 
medvetenhet om detta går att läsa om i empirin men revisorerna beskriver att 
det ibland är svårt att göra avvägningen mellan att vara en revisor som hjälper 
till med allt och att samtidigt inte låta relationen gå ut över oberoendet. 
Empirin bekräftar att om en nära kundrelation utvecklas finns en risk att vissa 
saker som revisorn i vanliga fall skulle anmärka på passeras då revisorn inte vill 
skada relationen till kunden eller förlora kunden. Dock menar revisorerna att 
en nära relation till kunden främst har fördelar och att det är av nytta när 
revision ska genomföras.  
 

5.4. Lagar och regler samt revisionens framtida utveckling 

I empirin framgår att de flesta revisorerna är överens om att förändringar 
kommer ske inom revision i framtiden. En respondent som jobbar på en 
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mindre revisionsbyrå menar på att The Big-4 byråerna har hamnat bakom de 
mindre byråerna gällande den digitala utvecklingen. Samtidigt framgår det 
också i empirin att revisorer från The Big-4 byråerna kritiserar de små 
byråerna, exempelvis med att vara för nära sina kunder. En anledning till att de 
olika byråerna kritiserar varandra öppet och konkurrerar med varandra kan 
vara en direkt följd av den hårda konkurrensen mellan byråerna, och The Big-
4 tappar i omsättning och marknadsandelar till följd av en hårdare konkurrens 
(jfr Hedelius 2015). 

  

Revisorerna i studien menar att den personliga kontakten och relationen med 
kunder kommer att bli allt viktigare i framtiden ju mer digitaliserat revisorernas 
jobb blir. En lösning för att behålla relationen med kunden är att revisorerna 
kan satsa på relationsmarknadsföring som kan leda till positiva och ömsesidigt 
lönsamma relationer mellan företagen och kunderna (jfr Carrington 2014). 

  

Revisorer ska tillhandahålla intressenter och samhället med information som 
ska vara granskad på ett tillförlitligt sätt och informationen ska ge en bild av 
företagets finansiella ställning (PwC u.å.a). Revisorn ska också i sitt arbete vara 
oberoende för att revisionen ska vara pålitligt för samhället (Carrington 2014). 
I empirin framgår att även om det finns lagar och regler så handlar viss del av 
yrket som revisor om att revisorerna själva kan dra gränser gällande vad som är 
tillåtet eller inte. Revisorerna i studien menar att de drar gränsen strikt och 
undviker alla risker i största möjliga mån och om det uppstår situationer där 
respondenterna inte vet hur de ska agera så säger de att de dubbelkollar med 
kollegor.  

  

I takt med att samhället ställer högre krav och har förväntningar på revisorer 
så kan revisionsbyråerna inte enbart fokusera på vad de gör idag utan också 
hur de kan utvecklas framöver för att möta framtidens behov (Isaksson et al. 
2015). Allt eftersom revisorernas uppdrag utanför revisionen ökar så växer 
oron hos intressenter om revisorer och dess förmåga att vara oberoende 
(Andersson 2015). Detta bekräftas av empirin och respondenterna menar att 
det redan idag finns tydliga regler och riktlinjer kring oberoende men de tror 
ändå på att det kommer att komma fler framöver till följd av att det ställs 
högre och högre krav på att revisorn är oberoende.  
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Det finns lagar som revisorer måste följa i revisionsprocessen, bland annat 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), Revisionslagen (SFS 1999:1079) och 
Revisorslagen (SFS 2001:883). Dock säger respondenterna att det inte alltid är 
självklart hur reglerna ska tillämpas och att det kan uppstå problematiska 
situationer där oberoendet kan bli kompromissat. Svaret på varför problem 
kan uppstå vid revisorernas oberoendeanalys är enligt respondenterna att det 
kan vara svårt för en revisor att granska sig själv och att se sig själv från ett 
utomstående perspektiv. Exempelvis ser revisorerna i studien ett problem i att 
revisionsbyråerna är bundna av att tjäna pengar och att revisorn kan känna 
press att skaffa nya kunder så att byrån får ökade inkomster (jfr Hedelius 
2015).Om revisorerna känner press att revisionsbyrån ska tjäna pengar så finns 
en risk att revisorerna blir stressade och inte upptäcker fel i revisionen som 
annars skulle upptäckts.  
 
Mindre aktiebolag är inte förpliktade att ha en revisor som granskar företagets 
räkenskaper (9 kap 1 § aktiebolagslagen [ABL]) och avskaffandet av 
revisionsplikten är något som av respondenterna anses haft påverkan på de 
finansiella rapporternas tillförlitlighet. Revisorerna i studien menar att 
revisionspliktsgränsen bör höjas. Om revisonspliktsgränsen höjs påverkar det 
intressenter i positiv bemärkning då de finansiella rapporterna de tar del av är 
granskade av en revisor och samtidigt får revisionsbyråerna fler uppdrag vilket 
ökar byråernas inkomster.  
 
En annan faktor som påverkat revisorernas oberoende är EU:s regler om 
byrårotation som innebär att företag av allmänt intresse får ha kvar sin revisor 
i maximalt 10 år. Reglerna syftar till att revisorernas oberoende ska stärkas 
(Carrington 2014). Respondenterna intygar att EU:s regler om byrårotation har 
stärkt oberoendet och att reglerna därmed har haft en positiv påverkan på 
neutraliteten i revisionen till samhällets och intressenternas fördel. Vidare 
anser respondenterna att byrårotationskravet har medfört att risken för att 
revisorn ska hamna i en beroendeställning har minskat. 
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6. Slutsats  

I slutsatskapitlet sammanfattas studiens delar och svar på studiens syfte presenteras. 
Slutsatskapitlet presenterar också förslag och rekommendationer till framtida forskning 
inom ämnet. 

6.1. Studiens syfte och forskningsbidrag  

Syftet med studien var att skapa förståelse för balansen mellan att vara en 
oberoende revisor och relationsmarknadsföra sin revisionsbyrå utifrån 
revisorns synvinkel. Studien har genom dess olika delar besvarat syftet.  

Studien skapar en förståelse för balansen mellan att vara en oberoende revisor 
och relationsmarknadsföra sin revisionsbyrå utifrån revisorns synvinkel genom 
att revisorerna i studien beskriver att balansgången inte alltid är enkel. Studien 
visar att revisorerna måste se sig själva från ett utomstående perspektiv för att 
inte riskera att agera beroende. Vidare visar studien att revisorerna upplever att 
det finns påtryckningar från byrån som handlar om att revisorerna känner 
press att behålla kunderna och att utveckla en nära relation till kunden för att 
kunna tillgodose kundens specifika önskemål. Dessutom beskriver revisorerna 
att de samtidigt som de ska ha en god relation till kunderna så ska aldrig 
kundrelationen bli för nära och revisorn får inte påverkas av kunden i sitt 
arbete. Trots att balansgången mellan att utveckla en nära relation samt 
leverera anpassade tjänster till kunderna, och att samtidigt inte tänja på 
oberoendet, så upplever revisorerna att de själva aldrig skulle agera på ett vis 
som kan skada deras oberoende. Denna studie har bidragit med förståelse för 
balansen mellan att vara en oberoende revisor och relationsmarknadsföra sin 
revisionsbyrå utifrån revisorns synvinkel. 
 
I studien har det framkommit att balansen mellan att vara en oberoende 
revisor och relationsmarknadsföra sin byrå inte är helt oproblematiskt. 
Revisorerna är pressade att dra in kunder och pengar till byrån, men samtidigt 
får inte oberoendet kompromissas. Vad som skiljer vår studie från tidigare 
forskning är att vi har valt att genomföra studien sett ur revisorns perspektiv 
för att skapa en bättre förståelse för revisorns arbete. 
 
Revisorerna i studien upplever att det finns ett förväntningsgap där problemet 
är skillnaden mellan vad samhället förväntar sig av en revisor och vad revisorn 
har till uppgift att göra. Media är dessutom snabb med att smutskasta revisorer 
och ifrågasätta deras oberoende när skandaler uppstår, vilket gör att 
förväntningsgapet ökar. För att komma till bukt med problemet behöver 
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revisorer informera och nå ut till samhället och förklara vad deras arbete som 
oberoende revisorer innebär.  
 
Balansen mellan att vara en oberoende revisor och relationsmarknadsföra sin 
revisionsbyrå är inte alltid helt enkel. Revisorer måste hela tiden spegla sig 
själva och sitt arbete från en tredje parts synvinkel för att inte riskera att agera 
på ett vis som kan uppfattas som beroende. Inför varje uppdrag anser 
revisorerna i studien att de bör ta ett steg tillbaka och granska sig själva för att 
oberoendet aldrig ska bli påverkat. Dock upplever revisorerna i studien vissa 
problem med balansen då det förekommer påtryckningar från byrån att agera 
på ett visst sätt. Påtryckningarna kan handla om att revisorer inte hinner 
spendera den tid de egentligen vill och behöver på varje uppdrag och att de 
därför väljer bort vissa uppdrag och behåller andra uppdrag. Andra saker som 
kan påverka oberoendet är exempelvis om revisorn utvecklar en nära relation 
med kunden och att relationen utvecklas till en vänskapsrelation.  
 
En ytterligare anledning till att balansgången mellan att vara oberoende och 
relationsmarknadsföra sin revisionsbyrå är svår är incitamenten att tumma på 
sitt oberoende till förmån för att genom relationsmarknadsföring dra in mer 
intäkter till byrån. Har revisorerna en ekonomiskt betydelsefull kund som 
genererar stora intäkter kan incitamenten för att se mellan fingrarna vara större 
för att revisorn inte vill förlora en stor kund som är lönsam för revisionsbyrån.  
 
Trots att incitamenten för att tänja på oberoendegränsdragningen existerar så 
är revisorerna inte villiga att göra det. Däremot förekommer det att revisorer 
hamnar i en gråzon vad det gäller oberoende eftersom flertalet revisorer 
erkänner att det finns revisorer vars agerande och beslut inte alltid är i linje 
med att vara helt oberoende. Revisorerna anser att deras byrå inte har några 
konkreta problem relaterat till beroendeproblematik eftersom det finns regler 
att följa samt att utbildningar kopplat till oberoendefrågor sker löpande under 
anställningstiden. Trots att revisorerna i studien känner till andra kollegor i 
branschen som släppt igenom saker i revisionsprocessen och agerat beroende 
så var det ingen respondent som svarade att de aktivt arbetar för att förhindra 
att problemen riskerar att uppstå på sin byrå. Därmed riskerar systemet att 
fortlöpa såvida ingen gör något åt det. 
 
Balansgången mellan att vara en oberoende revisor och att 
relationsmarknadsföra sin byrå anses inte utgöra ett problem, då revisorerna 
vet att byråns inkomster de får via relationsmarknadsföringsstrategier trots allt 
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aldrig får prioriteras framför att vara oberoende genom hela 
revisionsprocessen.  
 

6.2. Framtida forskning  

Denna studie kan bidra med en ökad förståelse för hur revisorer balanserar sitt 
oberoende med relationsmarknadsföring utifrån revisorernas perspektiv. 
Studien visar att balansen är svår men något som de flesta revisorer anser att 
de hanterar på ett korrekt sätt. Att undersöka detta utifrån en revisors 
perspektiv bidrar även med att öka förståelsen för revisorns arbete och hur 
revisorers synsätt på oberoende och relationer balanseras. I tidigare studier har 
till viss del marknadsföring inom revision undersökts, men då inom andra 
områden (t.ex. Clow et al., 2009; Alvehus & Spicer 2012; Broberg et al. 2013; 
Picard 2016).  
Framtida forskning kan fokusera på att jämföra de små och stora byråerna för 
att undersöka om det är någon skillnad. I denna studie framkom det att byråer 
av olika storlek beskyller varandra för att åsidosätta sitt oberoende. Därför 
vore det intressant att undersöka om revisionsbyråns storlek har någon 
betydelse för hur väl revisorerna balanserar oberoende och 
relationsmarknadsföring.  
 
Ytterligare förslag för framtida forskning skulle kunna vara att använda sig av 
en annan typ av metodval. Ett förslag är att observationsstudier kan 
genomföras för att komma åt nyanser i revisorernas arbetssätt. Empirin i 
denna studie bygger på revisorernas uppfattningar och genom observationer 
kan revisorernas verkliga agerande istället undersökas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Denna intervju kommer att bestå av frågor där du gärna får lämna utvecklande svar och 

även ställa motfrågor eller följdfrågor. Det kommer vara något som kallas för en 

semistrukturerad intervju, vilket innebär att jag kan ställa följdfrågor eller hoppa över frågor 

som inte blir relevanta. Du som respondent kommer att vara anonym. Vi börjar med att 

definiera begrepp;  

• Relationsmarknadsföring i denna studie handlar om att leverera 

kundanpassade tjänster som håller en god kvalitet, där syftet är att 

skapa långvariga relationer med kunden. 

• Oberoende/objektivitet i denna studie definieras som att inte låta sig 

påverkas i sin granskning och att granska neutralt.  

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? 

• Hur länge har du jobbat på den revisionsbyrå du är anställd på just nu? 

• Är du auktoriserad eller godkänd revisor? 

 

Relationsmarknadsföring och kundrelationer inom revision 

• Vad innebär relationsmarknadsföring för dig?  

• Vilka relationsmarknadsföringsstrategier använder ni er av på er byrå? 

• Hur går revisorer till väga för att balansera relationsmarknadsföring 

med att vara oberoende i revisionsprocessen? 

• Skiljer det sig från vilket tillvägagångssätt revisorer uppfattar att de bör 

använda för att använda relationsmarknadsföra sig själva och sin byrå 

utan att oberoendet blir kompromissat? Berätta gärna om du tycker det 

eller inte. 

• Hur ofta tas kundkontakter och i vilken utsträckning 

relationsmarknadsför du din byrå?  
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o Till nya kunder? 

o Till nuvarande kunder för att behålla nuvarande kunder? 

• Kan relationsmarknadsföring ha några negativa konsekvenser för er 

som revisorer eller er byrå? Image, trovärdighet, värdighet m.m. Finns 

det en risk för att det blir för mycket fokus på att sälja? Berätta! 

o Om svaret är nej - hur lyckas ni sälja in er utan att kunden 

känner att det blir för inriktat på sälj? Hur relationsmarknadsför 

ni era tjänster?  

• Har ni fått några direktiv eller någon utbildning på hur och om 

relationsmarknadsföring bör genomföras? 

o Om svaret är nej- hade du velat att det införs? 

• Hur anser du att byrån bör gå tillväga för att skapa långvariga 

kundrelationer? 

o Finns det någon oro för rotationskravet och någon eventuell 

påverkan på era kundrelationer?   

• Tror du det kan ha fördelar eller nackdelar att ha en nära relation till 

kunder som revideras? Berätta om varför du anser det/inte anser det. 

• Upplever du att det finns situationer där det är extra viktigt att ha en 

nära relation till kunder.  

o Om svaret är ja- Exemplifiera och berätta mer om en sådan 

situation.  

Revisorns oberoende 

• Diskuteras revisorns oberoende på internutbildningar eller i övrigt 

byrån? 

o Om svaret är ja - hur diskuteras det? 

o Om svaret är nej - varför tror du att det är så?  

• Har du hamnat i någon situation där du upplevt att din roll som 

oberoende revisor riskerats att kompromissas?  

o Om svaret är ja –  berätta om en sådan situation.  
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o Om svaret är nej –  när tror du en sådan situation riskerar att 

uppstå? 

• Hur tror du revisionsyrket kommer se ut i framtiden relaterat till att nya 

regler och lagar tillkommer för att försäkra allmänheten om att 

granskningen är oberoende? 

• Vilka regler och lagar tror du har haft störst inverkan på revisorers 

oberoende? 

Revisionsskandaler  

Det har ju förekommit en del ekonomiska skandaler genom tiderna där revisorernas 

oberoende och neutralitet ifrågasatts. Efter det har det tillkommit lagar och regler för att 

undvika liknande kriser och problem i framtiden. Men… 

 

• Vilka tror du är anledningarna är till att skandaler inom revision 

uppstår, och mer specifikt gällande oberoendet? 

o Har du lösning eller förslag på hur man ska arbeta för att lyckas 

minska skandaler kopplat till oberoende?  

• Har du varit med om att kunden eller någon annan intressent har 

förväntningar på dig som skiljer sig från vad du som revisor har till 

uppgift att göra?  

o T.ex. om samhället förväntar sig att du ska dela med dig av en 

viss typ av information, men du har inte till uppgift som revisor 

att redovisa den informationen.   

 

Övriga frågor  

• Anser du att det finns något vi inte har tagit upp som behöver tas upp 

gällande relationsmarknadsföring i förhållande till revisorns oberoende?  

o Om svaret är ja – vad vill du tillägga?  

 

 



 

 

 

 

 




