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Abstract 
The independence of the auditor is a crucial aspect of the audit industry. Independence is 

important for maintaining public confidence in the capital market’s functions and the 

credibility of financial reports. However, there are several factors that that threaten 

independence. There are some well-known threats since previous research, but in line with the 

development in the society, new threats to independence for today’s auditors arise. 

 

The purpose of the essay is to create an understanding of how the new threats; digitization, 

competition and changes in law can affect the auditor’s independence regarding objectivity, 

impartiality or autonomy. 

 

In previous research and the theoretical reference framework, the auditor’s task as well as the 

threats existing and new threats arising in the market are described. For the essay, a 

qualitative method is used to answer the purpose and in the chapter of the results presents the 

collected empirical evidence to give and account of the auditor’s perception of the various 

threat parameters. In the analysis, theory and empiricism are linked together and the 

discussion shows similarities between the old threats and the new ones. The conclusion of the 

essay is that the new threats both show similarities to existing threats as well as new trends 

which make these important to consider. Proposals for further research are to study the new 

threat of digitization as there appears to be something that increases to an extent and seems to 

take over auditor’s work more and more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Audit, independence, quality, digitization, competition & changes in law 



 

 III 

Sammanfattning 
Revisorns oberoende är en avgörande aspekt för revisorsbranschen. Oberoendet är viktigt för 

att behålla allmänhetens förtroende för kapitalmarknadens funktioner och trovärdigheten av 

framställda finansiella rapporter. Däremot finns det ett antal faktorer som hotar oberoendet. 

Det finns ett antal väl kända hot sedan tidigare forskning, men i takt med samhälls-

utvecklingen uppkommer nya hot mot oberoendet för dagens revisorer. 

 

Studiens syfte är att skapa en förståelse för på vilket sätt de nya hoten, digitalisering, 

konkurrens samt lagförändringar, kan påverka revisorns oberoende gällande objektivitet, 

opartiskhet eller självständighet.  

 

I tidigare forskning samt i den teoretiska referensramen beskrivs revisorns uppgift och de hot 

som existerar sedan tidigare samt de nya hoten som uppkommer på marknaden. För uppsatsen 

används en kvalitativ metod för att besvara syftet och i resultatkapitlet presenteras den 

insamlade empirin för att ge en bild av revisorns uppfattning kring de olika hotparametrarna. I 

analysen kopplas teori och empiri samman och i diskussionen påvisas likheter mellan de 

gamla hoten och de nya. Slutsatsen av uppsatsen är att de nya hoten både visar likheter med 

redan existerande hot samt nya tendenser vilket gör dessa viktiga att ta hänsyn till. Förslag till 

vidare forskning är att studera det nya hotet digitalisering i och med att det förefaller vara 

något som ökar i utsträckning och verkar ta över revisorers arbete alltmer. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund för uppsatsen, en problemdiskussion samt syfte 

och frågeställningar. Inledningen avslutas med en disposition över hela uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Allmänhetens förtroende för kapitalmarknadens funktioner grundar sig på trovärdigheten av 

framställda finansiella rapporter. Revisorns roll i samhället är att försäkra berörda parter om 

att de framställda finansiella rapporterna utgör en rättvisande bild av ett företags resultat (Dart 

2011). För att en revisor ska kunna göra en godkänd revision måste revisorn vara oberoende 

av det företaget som de reviderar (Dart 2011). Att en revisor är oberoende definieras på 

följande sätt enligt revisorslagen (2001:883); 

 

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

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 

organiseras så att revisorn opartiskhet, självständighet samt objektivitet säkerställs.” 

 

Att upprätthålla revisorns oberoende är avgörande för revisionsbranschen eftersom att 

revisionsprofessionens överlevnad hänger på att revisorer agerar som externa oberoende 

parter (Arya & Glover 2014). Oberoendet ses som revisorers grundpelare och ska visa att 

revisionsprofessionen präglas av ärlighet, etik och moral. Förutom de moraliska aspekterna är 

revisorns oberoende även ett viktigt verktyg för att skydda allmänhetens intressenter, såsom 

kunder, leverantörer, banker samt ägare, mot exempelvis intressekonflikter eller felaktigheter 

i räkenskaperna (Abbott, Daugherty, Parker & Peters 2016). 

 

Att upprätthålla oberoendet är dock inte en enkel uppgift i dagens samhälle. 

Revisionsprofessionen har många utmaningar framför sig då det hela tiden existerar hot som 

kan rubba revisorns oberoende. De hot som redan existerar mot oberoendet, uppmärksammas 

i nästkommande kapitel och definieras genom bland annat konsultation, nära relationer, tiden 

på uppdraget samt klientens förhållande till revisionsbyrån. Dessa utmaningar måste 

revisionerna i branschen ta hänsyn till när de utför sin revision och samtidigt behålla sitt 

oberoende gentemot berörda parter (Tepalagul & Lin 2015). Då det hela tiden uppstår nya 

affärsmodeller, globaliserade marknader, nya typer av tillgångar samt nya riskfaktorer uppstår 

nya hot som växer i takt med denna samhällsutveckling (Munteanu & Berechet 2016).  

 

Nya hot som blir mer aktuella idag för revisorer är digitalisering, konkurrens samt 

lagförändringar (Munteanu & Berechet 2016). Under de senaste åren har många 

internationella skandaler gällande revisorernas bristande oberoende trätt fram (Hu 2015; 

Ahmad 2015), vilket kan ses som ett tecken på att det är något som inte stämmer. Ett 

bristande oberoende är dock inte endast ett internationellt problem utan ett problem som har 

börjat uppmärksammats mer och mer även i svenska medier. Under den senaste tiden har 

bekymmer om oberoendet och potentiella intressekonflikter genomsyrat revisions-

verksamheten i Sverige (Isacson & Cervenka 2015; Hedelius 2015). Dagens aktuella 

skandaler demonstrerar att oberoendet brister, vilket betyder att revisorn inte har varit 

antingen objektiv, opartisk eller självständig. Nya förutsättningar såsom digitalisering, 
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konkurrens samt lagförändringar är några nya faktorer som kan påverka revisorerna och deras 

upprätthållande av oberoendet (Munteanu & Berechet 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Digitaliseringen har medfört att större krav ställs på revisorer idag då de förväntas att hantera 

mer komplexa situationer som exempelvis granskning av mer invecklade ekonomiska 

interaktioner och en större mängd data (Munteanu & Berechet 2016; Hunton & Rose 2010; 

Zhang, Yang & Appelbaum 2015). Digitaliseringen utmanar även revisionsbranschen genom 

att affärsmodeller behöver anpassas för nya standarder. Den tekniska digitaliseringen är 

transformativ, vilket innebär förändringar av bland annat karaktär på produkter, processer, 

marknadsplatser och konkurrensen i samhället (Loebbecke & Picot 2015), vilket gör att 

revisorer måste anpassa sig samt hitta nya sätt att arbeta på.  

 

Den snabbt växande marknaden har medfört att fler revisionsbyråer har kvalificerat sig för att 

kunna genomföra revisioner på börsnoterade bolag, vilket i sin tur medför en större 

konkurrens bland revisionsbyråerna (Chen, Sun & Wu 2010). Ju fler revisionsbyråer som är 

aktiva och har de kvalifikationer som krävs för att utföra revisioner på både små och större 

bolag, desto färre kunder blir det per revisionsbyrå. På grund av den hårt ökande 

konkurrensen behöver revisionsbyråerna hitta nya lösningar som gör att de sticker ut i 

mängden för att inte förlora för många klienter. Revisionsbyråerna lägger således mer tid och 

kraft på sina kunder för att få ett starkare band mellan sig och kunden (Chen, Sun & Wu 

2010). 

 

Förändringar i lagar och förordningar påverkar revisorers arbete och anpassningen kring 

dessa. Nya lagförändringar medför bland annat att revisionsplikten för mindre aktiebolag har 

slopats samt att dokumentationskrav ökar (FAR 2017a). Detta illustrerar en bild av hur 

revisionsbyråerna påverkas av ständiga lagförändringar som de måste anpassa sig efter. Ny 

teknik, ökad marknadskonkurrens samt lagförändringar medför ständig utveckling och är 

något som inte kan saktas ner, stoppas eller vändas oavsett vilken kunskap vi får kring 

utvecklingen (Loebbecke & Picot 2015). Utvecklingen av dessa tre faktorer medför nya krav 

på revisorer som leder till nya arbetssätt, men något som inte förändras är kravet på att 

revisorn ska vara fullt oberoende (Hu 2015).  

 

Inom digitaliseringen ses den hotande aspekten genom att arbetsprocessen blir mer 

digitaliserad, vilket minskar revisorns roll. Kommer dessa nya digitala lösningar som 

analysprogram, nya verktyg och dokumentplattformar att ersätta revisorns självständiga 

bedömningsmöjligheter? Revisorer tvingas skapa bättre kundrelationer för att hålla sin plats 

på marknaden men en för stark relation mellan kund och revisor är ett hot mot oberoendet, 

vilket har uppmärksammats i tidigare forskning. I dagens samhälle ökar ständigt 

konkurrensen på marknaden, vilket är ett nytt hot som revisorer måste hantera. 

Lagförändringar i form av slopad revisionsplikt och ökade dokumentationskrav är ytterligare 

faktorer som kan ses som nya hot. Revisionsplikten gör att revisionsbyråer förlorar kunder. 

Strängare lagkrav på den obligatoriska dokumentationen tar upp mer av revisorns tid. Om 

revisionsbyrån förlorar kunder måste det kompenseras för på annat håll, och tid som måste 

läggas på den lagstadgade dokumentationen gör att mindre tid finns tillgänglig till andra 

arbetsuppgifter. Kan dessa aspekter ha en inverkan på objektiviteten, opartiskheten eller 

självständigheten? 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för på vilket sätt de nya hoten digitalisering, 

konkurrens samt lagförändringar, kan påverka revisorns oberoende gällande objektivitet, 

opartiskhet eller självständighet.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar: 

• Har fokuset på arbetsuppgifterna ändrats i samband med de tre nya hoten; 

digitalisering, konkurrens samt lagförändringar uppkommit? 

• Vilka aspekter inom de tre nya hoten; digitalisering, konkurrens samt lagförändringar, 

kan ses påverka oberoendets tre byggstenar? 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel som innehåller bakgrund till uppsatsen. 

Fortsättningsvis i inledning kommer en problemdiskussion, syfte och frågeställningar samt 

denna disposition över uppsatsen. Efter inledningen kommer kapitel två; tidigare studier, som 

behandlar tidigare resultat som benämner befintliga aspekter som hotar oberoendet samt de 

nya hoten som uppkommit. Nästa avsnitt, kapitel tre, är den teoretiska referensramen där det 

tas upp teori kring ämnet som berörs i uppsatsen, det är teori om revision i stort samt 

oberoende och dess tre byggstenarna. I metoden i kapitel fyra förklaras val av metod samt 

genomförande av denna. I resultatkapitlet, kapitel nummer fem, sammanställs all insamlade 

data som kommer från åtta intervjuer och utgör empirin. Kapitel sex är analyskapitlet som 

innehåller en diskussion mellan resultat och teori. I diskussionen konstateras kopplingar 

mellan analysen och tidigare studier och i det avslutande kapitlet, nummer sju, presenteras 

uppsatsens slutsats där studiens syfte besvaras, studiens bidrag samt förslag till vidare 

forskning. 
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2 Tidigare studier 
 

Detta kapitel belyser resultat från tidigare studier som uppmärksammar de hot som redan 

existerar mot revisorns oberoende. Dessa faktorer delas in i fyra underkategorier; längd på 

uppdraget, klientens förhållande till revisionsbyrån, kundrelationer samt tillhandahållandet 

av konsulttjänster. Dessa faktorer är väl kända genom tidigare forskning. Nästkommande 

faktorer är de nya hoten som är mindre belysta i tidigare forskning i relation till revisorns 

oberoende. Dessa nya hot är; digitalisering, konkurrens samt lagförändringar, där 

lagförändringar består av; hårdare dokumentationskrav och slopad revisionsplikt. 

Konkurrensen samt den slopade revisionsplikten visar tydliga tendenser som kan kopplas till 

tidigare studiers hot mot oberoendet. Konkurrensen leder till bättre kundrelationer och den 

slopade revisionsplikten leder till en ökad efterfrågan på konsulttjänster. Här nedan förklaras 

samtliga hot, både existerande och nya. 

 

2.1 Existerande hot 

2.1.1 Längd på uppdraget 

 

Tidigare studier visar att om relationen mellan revisorn och klienten förlängs kan ett sådant 

samarbete utveckla att kunden blir mer benägen att påverka revisorn och därigenom minska 

revisionskvaliteten genom att oberoendet hotas (Tepalagul & Lin 2015). Bamber och Iyer 

(2007) påpekar att den enskilda revisorns incitament kan komma i konflikt med dennes 

profession. Om det existerar ett långt partnerskap mellan en revisor och en kund, ökar 

sannolikheten för att revisorn uppmärksammar kundens preferenser och på grund av det 

tappar sin objektivitet (ibid.). Kandemir (2016) anser att om revisorns uppdrag är för långt 

kan det leda till att revisorerna blir mindre ifrågasättande på grund av det pågående 

förhållandet med kunden. Det utdragna förhållandet kan i sin tur leda till att revisorer 

misslyckas med att upptäcka felaktigheter i de finansiella rapporterna eftersom att de granskar 

räkenskaper utifrån kundens perspektiv (ibid.). Enligt en undersökning som genomfördes år 

2006 var det vanligt att ett bolag hade samma revisionsbyrå i mer än sju år (London 

Economics 2006). Att ha en och samma klient under en lång tid som överstiger sju år är 

farligt för revisorers oberoende och Kandemir (2016) talar för att revisorer inte kommer att 

vilja förlora den betydelsefulla klienten och kommer ha svårt att stå emot deras påtryckningar. 

Det kommer vara svårt för revisorerna att genomföra revisioner på ett kritiskt sätt och på 

grund av den starka relationen kommer revisorn vara ovillig att rapportera upptäcka fel i 

bokslutet (Kandemir 2016). 

 

2.1.2 Klientens förhållande till revisionsbyrån 

 

Tepalagul och Lin (2015) beskriver att ett nära förhållande mellan klient och revisionsbyrå 

kan hota revisorns oberoende. Forskarna betonar två aspekter inom detta förhållande, den 

första aspekten de belyser är att revisorn kan se sin kund som potentiell arbetsgivare och 

därför vill hålla en bra relation med klienten för framtiden. Den andra aspekten belyser 

svårigheten med att upprätthålla oberoendet gentemot sina tidigare arbetskollegor (Tepalagul 

& Lin 2015). Författarna skriver vidare att problemet uppstår om en revisor reviderar bokslut i 

ett företag där hans eller hennes tidigare arbetskollegor arbetar på. Då revisorn har en relation 
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sedan tidigare med bolagets anställda kan det leda till svårigheter att vara objektiv i sin 

bedömning, vilket är en viktig grund för att kunna vara oberoende (Hu 2015). Genom att 

revisorsbeslut och revisionsrapporter fattas av medarbetare på kontoret och stora delar av 

intäkterna kan representeras av enskilda klienter, kan kontakten mellan kontor och klient 

också hota oberoendet (Li 2009). 

 

2.1.3 Kundrelationer 

 

Det har länge misstänkts att finansiella intressen som revisorerna har i sina kunder kan ha en 

negativ påverkan på deras oberoende och kvalité (Chen, Sun & Wu 2010).  I en studie från 

2010 erfors ett samband mellan kundrelationer och revisionskvalitet som bekräftades i deras 

resultat där det fanns en positiv relation mellan en hög sannolikhet för revisionsfel och 

betydelsen av kundrelationer för den enskilda revisorn (Chen, Sun & Wu 2010).  Tidigare 

forskning av Chi, Douhett och Lisic (2012) har även visat att ju större en kund är i en revisors 

portfölj desto mer benägen är revisorn att behålla kunden och äventyra revisionskvaliteten. 

Chi, Douhett och Lisic (2012) påpekar i sina studier att kundens betydelse har en negativ 

koppling till ett företags resultatvärden. Studierna tyder på att oberoendet uppfattas att 

äventyras för ekonomiskt viktiga kunder. Forskarna tar upp att kundens betydelse är starkare 

på enskild nivå än på bolagsnivå. Förlusten av en kund har en större inverkan på den enskilde 

revisorn än på revisionsbyrån och att kunna behålla en kund ger dessutom privata fördelar till 

den enskilde revisorn i form av exempelvis arbetssäkerhet och marknadsföringsmöjligheter 

(Chi, Douhett & Lisic 2012), vilket också kan ses som en antydan på att kundens betydelse 

påverkar revisorns villighet att äventyra sitt oberoende (Li 2009). 

 

2.1.4 Tillhandahållandet av konsulttjänster 

 

Ashbaugh, LaFond och Mayhew (2003) tar upp en annan aspekt av kundrelationer som kan 

försämra revisionskvaliteten. Forskarna menar att när relationen mellan kunden och revisorn 

blir starkare, ökar även revisionsbyråns beroende av kunden. Uppdrag som revisorer 

tillhandahåller som inte är ren revision kan bland annat skada oberoendet och benämns som 

konsulttjänster (Tapalagul & Lin 2015). Forskarna visar fortsatt att kunderna har en 

benägenhet att hålla tillbaka lönsamma uppdrag som klassas utanför revisionstjänster, när 

revisorerna inte anpassar sig till kundens föredragna finansiella villkor. Konsulttjänsterna är 

av stor betydelse för revisorer och dess revisionsbyråer på grund av den ekonomiska 

bindningen. Den ekonomiska bindningen medför att revisorer blir mer benägna att låta 

kunden bestämma (Ashbaugh, LaFond & Mayhew 2003; Tepalagul & Lin 2015). Tepalagul 

och Lin (2015) anser att användare av de finansiella rapporterna kan uppleva ekonomisk 

beroende som orsakas av konsulttjänster och som kan minska revisorns objektivitet samt 

därigenom minska kvaliteten på de finansiella rapporterna. Även när revisorn tillhandahåller 

rådgivningstjänster till en bolagsledning kan det uppfattas av banker och finansiella analytiker 

som ett hot mot revisorns oberoende (ibid.). 
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2.2 Nya hot 

2.2.1 Konkurrens 

 

Mellan 1995–2003 fanns det ett fåtal revisionsbyråer som var kvalificerade att granska 

börsnoterade företag, vilket medförde att endast få revisionsbyråer kunde åta sig denna 

uppgift (Chen, Sun & Wu 2010). I slutet på år 2006 ändrades situationen då över 70 

revisionsbolag blev kvalificerade för att utöva revisioner på börsnoterade bolag (ibid). Denna 

förändring skapade en hög konkurrens mellan revisionsbyråer, vilket innebar att kunderna helt 

plötsligt fick en större förhandlingskraft och kunde pressa revisorerna mer som kämpade för 

sin bit av marknaden (Chen, Sun & Wu 2010). Den framväxta konkurrensen tillsammans med 

kundpåtryckningar resulterade i stora problem gällande oberoendet gentemot kunderna och ju 

större konkurrens det blir desto mer benägna är revisorer att behålla och skapa kundrelationer 

för att generera intäkter (ibid.). Huang, Chang och Choiu (2016) påpekar i sin studie att ju mer 

koncentrerad en revisionsmarknad är, desto mindre rädsla existerar det för att förlora sina 

kunder. Valet av revisionsbyråer är då begränsat och revisorer blir därför mindre 

tillmötesgående med sina kunder, vilket även stärker oberoendet. Studien visar ett omvänt 

scenario mot föregående forskning. Dock styrker Chen, Sun och Wu (2010) studiens 

resonemang om att större konkurrens bidrar till en starkare kundrelation, vilken i sin tur kan 

hota revisorns oberoende. 

  

Som tidigare nämnts behöver en revisionsbyrå lägga mer fokus på sina kunder och relationen 

mellan dem för att upprätthålla en konkurrenskraft på marknaden (Svanström 2012; Chen, 

Sun & Wu 2010). Den hårda konkurrensen tvingar revisorer att skapa goda förhållanden med 

sina kunder men det kan också leda till stora förtroendehot (Svanström 2012). Forskaren 

menar att revisorn och kunden kommer spendera mycket tid med varandra och revisorn är 

mån att skapa en god relation med kunden. Revisorn kommer vilja skapa ett förtroende för att 

kunna upprätta en bra service till kunden (ibid.). Det är även viktigt att revisorn visar ett 

personligt intresse för kunden för att förstärka förtroendet mellan dem och för att kunden ska 

känna sig trygg med revisorn (Svanström 2012). Dock kan relationen mellan revisorn och 

kunden skapa problem för revisorns oberoende (Chen, Sun & Wu 2010). Revisorn kan inte 

vara subjektiv och blanda in känslor i sin relation med kunden på grund av oberoendet men å 

andra sidan är revisorn tvungen att skapa en bra relation med kunden då byrån inte annars 

överlever på den tuffa konkurrenskraftiga marknaden (Svanström 2012; Chen, Sun & Wu 

2010). 

 

2.2.2 Digitalisering 

 

Något som ständigt utvecklas genom åren och som samtidigt kommer att fortsätta utvecklas 

utan att saktas ner är digitaliseringen (Loebbecke & Picot 2015). Genom att samhället blir allt 

mer digitaliserat blir det en konsekvens för redovisning (Warren, Moffitt & Byrnes 2015). All 

information som finns tillgänglig kan ge en bättre administrativ redovisning, finansiell 

redovisning och redovisningspraxis (ibid.). På så sätt bidrar den digitaliserade utvecklingen 

till effektiva styrsystem och förenklade budgetprocesser, hjälper till att förbättra kvaliteten 

och relevansen i bokföringsinformationen, vilket genom dessa aspekter leder till att öka 

öppenhet och intressentbeslutsfattande (Warren, Moffitt & Byrnes 2015). 

  

Ett stort problem uppstår när revisionsbyråer försöker omstrukturera sina kärnvärden för att 

dra nytta av den snabba samhällsutvecklingen för att kunna leverera aktuella och värdefulla 
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tjänster till sina kunder (Penini & Carmeli 2009). Att förändra kärnvärden kan skada 

revisorers professionalism genom att reducera revisionskvaliteten (ibid.). I samband med detta 

utmanar digitaliseringen och utvecklingen revisionsbranschen genom att exempelvis 

affärsmodeller behöver anpassas för nya standarder som skapas genom de olika 

utvecklingsfaserna (Loebbeke & Picot 2015). Forskarna skriver att nya processer gör att 

möjligheten för integration mellan företagets externa resurser blir bättre, som också borde 

leda till att stora kostnader för datainsamling, kommunikation och kontrollaktiviteter minskar 

då informationen blir mer lättillgänglig. Det finns dock en del kritiska aspekter genom 

digitaliserade förändringar i samhället då de ersätter människor och deras kognitiva aktiviteter 

(Loebbecke & Picot 2015). Eftersom att den tekniska digitaliseringen är transformativ 

förändras karaktären av produkter, processer, marknadsplatser samt konkurrensen i samhället 

(ibid.). Av den anledningen behöver samtliga revisorer vara med på resan och anpassa sig 

efter den ständiga utvecklingen för att revisionsbyrån ska överleva och behålla sina kunder 

(Loebbecke & Picot 2015). 

  

Den stigande betydelsen av digitaliseringen påverkar bokföringen betydligt genom hur data 

ackumuleras och registreras och hur hantering av data används för att uppnå organisationsmål 

samt hur rapporteringselement behandlas och noteras (Warren, Moffitt & Byrnes 2015). Idag 

är ungefär 98% av all information digital och elektronisk (ibid.). Författarna menar att 

ackumulera och utvärdera data är viktigt för att skapa och behålla konkurrensfördelar i sin 

bransch. Digitaliseringen har konsekvenser för utvecklingen av finansiell redovisningspraxis i 

och med att ökningen av data leder till större applikationer, och i företagen kan där finnas 

begränsningar i kvantitet, kvalitet och tillgänglighet (Warren, Moffitt & Byrnes 2015). Många 

företag kan inte använda alla nya tekniker tillräckligt snabbt och smidigt eftersom deras 

enheter och datorer kanske inte kan övervinna de begränsande faktorerna samt att alla kanske 

inte har resurser för detta (Warren, Moffitt & Byrnes 2015). Om fokus läggs på att övervinna 

dessa begränsningar kan det istället leda till att kvaliteten på granskningen minskar (ibid.). 

  

I Sverige är det premiär för digital inlämning av årsredovisning då Bolagsverket och 

Näringsdepartementet utvecklar detta (Hadjipetri Glantz 2017). Bolagsverket har en program-

varuleverantör som de kan koppla upp sig mot efter att ha skrivit avtal med myndigheten om 

att kunna lämna in årsredovisningen digitalt (ibid.). Aktiebolaget som ska lämna in sin 

årsredovisning upprättar denna och styrelse samt verkställande direktör skriver under 

originalet ihop med en eventuell revisor som lämnar revisionsberättelsen (FAR 2017b). I 

digitaliseringsprocessen finns dock två utmaningar, den ena om att lösa en framtida 

fullmaktslösning för signering av intyg och det andra att Bolagsverket får skicka föreläggande 

via e-post eller digital brevlåda, och för att kunna lösa dessa två utmaningar krävs 

lagförändringar (FAR 2017b). 

 

2.2.3 Lagförändringar 

2.2.3.1 Slopande av revisionsplikten 

 

Slopandet av revisionsplikten 2010 innebar att mindre aktiebolag kunde välja bort revisionen 

helt och hållet från sin verksamhet (FAR 2017a). Statistiken från UC (2018) visar att det är 

mellan 80–85% av alla nyregistrerade aktiebolag idag som väljer bort revision, vilket innebär 

att endast cirka 30% väljer att ha kvar revisionen. Detta illustrerar en tydlig bild där 

revisionsbyråerna påverkas negativt av lagförändringen och måste se till att hitta andra sätt att 

få in intäkter för att kompensera för den förlust som lagförändringen medförde. När det 
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lagstadgade revisionskravet för små aktiebolag försvann blev konsulttjänsterna mer påtagliga 

för revisionsbranschen (FAR 2017a). Revisorer med specialistkunskaper inom ett visst eller 

flera områden kunde ändra om sin verksamhet och tillhandahålla rådgivning istället för eller 

vid sidan om revisionen. Efterfrågan på rådgivningstjänster är stor och det mest eftertraktade 

tjänsterna är inom risk, miljö, affärs- samt skatterådgivning (FAR 2017a). 

  

Problematiken med att tillhandahålla konsulttjänster för revisorer grundar sig i att 

konsultationen ofta innehåller procedurer på uppdrag av kunden, vilket gör att revisorn inte är 

villig att kritisera dessa konsultationsråd (Firth 2002). Det är även oftast stora och lönsamma 

företag som är föremål för konsultation och sådana kunder vill revisorerna gärna behålla för 

framtida uppdrag (ibid.). Enligt Firth (2002) kan faktorn med att ha stora och lönsamma 

företag som kunder dock påverka revisorernas bedömningsförmåga då det är mer benägna att 

komma överens med företagets ledning gällande vilka redovisningsregler som ska tillämpas. 

Oenighet är inget som revisorer vill framkalla eftersom att risken blir för hög att både förlora 

revisionen samt konsultverksamheten (Firth 2002). 

 

2.2.3.2 Dokumentation 

 

Revisorn har en uppgift om att dokumentera inom varje revidering, vilket har syftet att skapa 

bevis på att arbetet som revisorn utfört samt de resultat som framkommit är i enlighet med de 

lagar och regler som finns (Carrington 2010). Enligt ISA är dokumentationen viktig eftersom 

det underlättar för framtida arbeten men även externa inspektioner och kvalitetskontroller. 

  

Inom revisionen finns som tidigare nämnts krav på dokumentation. I ISO (9001:2015) 

beskrivs hur kvalitetsledningssystemet och dess processer kräver att företag underhåller 

dokumenterad information i nödvändig omfattning för att stödja tillämpningen av processer 

samt bevara tillräcklig dokumenterad information för att ge förtroende för att processerna 

utförs som planerat. Dokumentation för kvalitetsledningssystem ska innefatta dokumenterad 

information som krävs enligt ISO (9001:2015) samt dokumenterad information som 

organisationen har bestämt är nödvändig för ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. 

  

ISA har medfört att revisionsbranschen har fått ändra nuvarande vägledningar samt krav. Mer 

specifikt innebär detta att revisorerna måste dokumentera allt arbete som görs bland annat 

beslut om varför särskilda krav inte är tillämpliga på deras revision (Walsh 2004). Ändringen 

kommer sannolikt att öka dokumentationsarbetet som en revisor är tvungen att göra vid varje 

revision. Walsh (2004) påpekar att det föreslagna ändringarna troligen kan minska snarare än 

att öka revisionskvaliteten. 

  

Inom revision märks således en tydlig ökning av styrning via dokument och krav på 

dokumentation i arbetet (Johansson 2017). För revisorer finns internationella standarder som 

tagits fram av IFAC, International Federation of Accountants, och är lagstiftade av EU, dessa 

ger konsekvenser som har lett till ett högre krav på dokumentation. I ett stort krav på 

dokumentation finns risk för överdokumentation i de allt mer detaljerade standarderna av 

mängder av checklistor via datorprogram (Johansson 2017). Hecimovic och Martinov-

Bennies (2011) har i sin studie även belyst risken om att ett ökat fokus på dokumentation 

medför ett begränsat stöd för revisionskvaliteten. Dokumentationen och revisionsstandarderna 

innebär fler arbetstimmar vilket också ökar kostnaderna för att utföra sin revision (ibid.). 
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3 Teoretisk referensram 
 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras relevanta teorier inom området, bland annat 

kring revision och revisionsprocessen samt oberoendet och dess byggstenar. Avslutningsvis 

presenteras teori om sociala relationer, agentteorin samt global digitalisering. 

 

3.1 Revision 

 

“Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och 

externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. En revisor är 

länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller 

banker tar del av dels företagens rapporter och dels revisorns rapporter över dessa” (FAR 

2018). 

  

Revision ses som ett kontrollorgan som ska granska ett företags finansiella rapporter 

(Carrington 2010). Revisionen ska tillföra en oberoende granskning där hänsyn till 

objektivitet, opartiskhet samt självständighet tas. Carrington (2010) beskriver en revisor som 

en kontrollant som tillför ett synligt värde för den verksamhet som revideringen utförs på men 

även för det intressenter som är beroende av företagets finansiella information. Revisorn 

tillför inte endast ett synligt värde för de intressenter som är beroende av ett specifikt företag 

utan även till alla organisationer som har ett förhållande med en tredje part och behöver en 

säkring på att den finansiella informationen är att lita på (Carrington 2010). Carrington (2010) 

uppmärksammar en intressant teori vilken beskriver vilka funktioner revisionen har i dagens 

samhälle och denna teori grundar sig på tre antaganden, nämligen revision som; försäkran, 

förbättring samt försäkring. 

  

Revisionens roll som försäkran innebär att en revisor agerar som ett kontrollverktyg för att 

övervaka att den finansiella informationen återspeglar företagets verksamhet och ger en 

rättvisande bild av verksamheten till allmänheten (Carrington 2010). Då ett företag kan ha 

många intressenter i form av; kunder, leverantörer, banker, ägare etc. är revisionen nödvändig 

för att säkerställa för de berörda parterna att företaget blanda annat följer berörda 

bokföringsregler samt kontrollerar så att inga manipulationer förekommer bland 

bokföringsposter (ibid.). 

  

Revision som förbättring syftar istället till att poängtera att revisionen förbättrar kvaliteten på 

finansiella rapporter (Carrington 2010). Revisorer har en stor kunskapsbas inom sitt egna 

yrke, bokföringsregler med även samt inom redovisning. En styrelse i ett företag har 

exempelvis inte alltid kunskap inom alla redovisningsområden när det upprättar ett bokslut. 

Revisorn kan i detta fall medföra en högre kvalitet på den finansiella informationen genom sin 

breda kompetens och skicklighet (ibid.). 

  

Det sista antagandet gällande revision som försäkring syftar till att förklara att revisorn inte 

ses som ett kontrollorgan gentemot företagets intressenter utan som en försäkring för det egna 

företaget att deras processer och rutiner fungerar på ett bra sätt. Carrington (2010) menar 

också att ett företag överför risken för oupptäckta fel från sig själva till den externa revisorn. 

Revisorn används som en slags marknadslösning där allmänheten ser revisorn som en ny part 

som har ett intresse i att de finansiella rapporterna inte är manipulerade. 
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Målet för en revisor är att genomföra en revision som är i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarderna, ISA (FAR 2017b). Det övergripandet målet är med andra ord att 

erhålla en rimlig försäkran på att det bokslut som en revisor reviderar antingen innehåller 

väsentliga fel eller inte (Rashid 2017). I revisionens bedömningar används två ofta 

återkommande begrepp, väsentlighet och risk. Dessa handlar om att ta reda på om något är 

väsentligt genom antingen mängd och kvantitet eller genom naturen och kvaliteten av diverse 

eventuella felaktigheter (Pwc 2011). Vid revision betyder väsentlighet således inte bara en 

kvantifierad mängd utan även effekten som beloppen kan komma att ha vid olika 

sammanhang (Pwc 2011). Under revisionsplaneringsprocessen bestämmer revisorn 

väsentlighetens nivå ur de finansiella rapporterna och beslutet som sedan tas kring 

bedömningen påverkas även av lagar och regelverk samt allmänhetens förväntningar (Pwc 

2011). 

 

3.2 Revisionsprocessen 

 

Revisionen finns idag av många anledningar. Revisionen kan användas på begäran av kunder 

som vill säkerställa att alla krav följs i deras verksamhet. Revisionen kan även ses som ett 

instrument som en verksamhet använder för att bedöma hälsan och överlevnaden i sina egna 

processer (Port 2016). Allmänhetens intressenter är beroende av revision och genom att en 

revisor granskar ett bolag får intressenterna en säkerhet gällande vad för slags bolag det är 

samt deras finansiella ställning (Law 2011). Revisionen har som sagt många syften, och det är 

väldigt viktigt att revisionsprocessen genomförs på ett noggrant vis för att utfallet av 

revisionen ska bli så bra som möjligt. Revisionsprocessen brukar delas upp i tre olika faser, 

planering, genomförande och uppföljning (Port 2016).  

 

Första fasen av revisionsprocessen kallas Planering och innebär att en revisor identifierar 

viktiga revisionsområden inför sin granskning (Port 2016). Planeringen syftar till att utveckla 

en övergripande revisionsstrategi som revisorn tar med sig när han eller hon granskar det 

specifika företaget (Etheridge 2011). En revisor har ett övergripande ansvar att planera sin 

revision på ett sådant sätt att väsentliga felaktigheter oavsett fel eller bedrägeri kommer att 

upptäckas i samband med granskningen (Etheridge 2011; Port 2016). 

 

Andra fasen i revisionsprocessen kallas Genomförande och innebär att resultatet av det 

förberedande insatserna av planeringsstadiet samt syftet och målet med revisionen ska vara 

redo innan den ansvariga revisorn genomför revisionsprocessen (Port 2016). Under revisionen 

ska revisorn genomföra revisionsplanen och samla in synpunkter gällande om revisionsplanen 

uppnådde de kriterier som krävs för att uppnå målet med revideringen. När målen i 

revisionsplanen är färdiga och revisorn har all information som behövs för att skriva en 

revisionsberättelse blir genomförandefasen färdig (Port 2016). 

 

Den tredje och sista fasen i revisionsprocessen benämns enligt Port (2016) till Uppföljning, 

och här sammanställs alla revisionsbevis och används för att svara på varje mål från 

planeringsprocessen. Resultaten av varje mål framgår sedan av revisionsberättelsen. När 

resultaten delas ut för varje mål sker en utvärdering om revisionskriterierna är uppfyllda. 

Många revisorer har tendenser att lägga in sina egna åsikter och lösningar för att uppnå 

kriterierna men det bör revisorer avstå från och endast citera kriterierna och resultaten (Port 

2016). 
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En välplanerad mål- och objektivitetsdriven revision kommer att öka värdet på revisionen 

genom att revisorn svarar på de frågor som fundamentalt ställs inför organisationen (Port 

2016). Författaren menar att när revisionsplaneringen är bristfällig äventyras hela värdet av 

revisionen. 

 

3.2.1 Den svenska revisionsprocessen 

 

För revisorer i Sverige delas revisionsprocessen upp i följande delar; planering, granskning 

och rapportering (FAR 2006). 

  

Revisionsarbetet börjar med planeringsfasen som handlar om att revisorn ska samla in all 

nödvändig information för att sedan kunna genomföra en mer effektiv granskning (Johansson 

2017). Fokuset är att hitta väsentliga och riskfyllda områden i den specifika verksamhetens 

affärsområden. Fasen om granskning innebär enligt Aktiebolagslagen, 9kap 3§, att en revisor 

ska granska ett företags årsredovisning samt bokföring. Revisorns ansvar är även att granska 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (ibid.). Det är av stor betydelse att 

revisorn som granskar ett företags finansiella rapporter agerar med en skepticism och är så 

grundlig och omfattande som möjligt för att säkerställa att god redovisningssed följs (ibid.). 

Sista delen är rapporteringsdelen som innebär att revisorn efter granskning alltid efter varje 

räkenskapsår ska lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman (ABL 2005:551). 

Revisionsberättelsen ska lämnas in till ett företags styrelse senast tre veckor före årsstämman. 

När en revisor lämnar in revisionsberättelsen måste den var undertecknad av den ansvarige 

revisorn samt innehålla uppgifter gällande vilken dag revisionen avslutades på (ABL, 

2005:551). Revisorns slutsatser rapporteras som en offentlig handling i revisionsberättelsen 

medan förslag till förbättringar lämnas till företagsledningen och är inte offentliga utan 

omfattas av tystnadsplikt från revisorn (Johansson 2017). 

 

3.3 Oberoende 

 

I Aktiebolagslagen definieras vad revisorn får och ska göra i sitt arbete, samt vad det finns för 

bestämmelser om revisorns oberoende och hur denna skriftliga försäkran går till. Det är 

revisorns ansvar att se till att lagar och standarder följs inom revisionen samt att den 

finansiella ställningen på ett tydligt sätt visar resultatet, tillgångarna samt skulderna (Iuliana 

2012). En oberoendeprövning görs inför varje nytt uppdrag eller en gång om året vid 

befintliga kunder och ska göras av revisorn (FAR 2017). Revisorn ska bedöma sin förmåga 

och sitt intresse att vilja utföra granskningsuppdraget på ett objektivt, opartiskt och 

självständigt sätt med hjälp av insikt i alla betydelsefulla omständigheter i företaget (FAR 

2017). Oberoendet är som tidigare nämnt ett begrepp som enligt Revisorslagen visar att 

revisorn är både objektiv, opartisk och självständig i sin bedömning. 

 

Att revisorn ska vara objektiv i sin bedömning innebär det samma som saklighet och att kunna 

basera bedömningar på fakta (NE 2018). Revisorslagen (2018) definierar objektivitet som en 

egenskap där en person är förmögen att koppla bort känslor för att göra en bedömning så 

objektiv som möjligt. Enligt Răvas (2002) är objektivitet en mental attityd som revisorn 

besitter som även betyder att en annan revisor ska ha möjligheten att kunna göra samma 

bedömning som den första revisorn oavsett vem personen är. Objektivitet är såldes ett 

personligt drag (Johnstone, Gramling & Rittenberg 2014) och något som måste hållas för att 

inte hota oberoendet hos revisorn. 
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Att revisorn är opartisk i sin bedömning betyder att revisorn är rättvis och neutral i denna 

samt att revisorn inte väljer en sida. Det är höga krav på opartiskhet och det är en 

förutsättning för att förtroendet för revisorns verksamhet ska kunna upprätthållas (Johansson 

2017). Att vara opartisk, alltså neutral i sin ställning till kund och dess företag för att inte hota 

oberoendet. 

 

Självständighet i begreppet oberoende kan förklaras genom att revisorn inte får vara beroende 

av någon annan eller annat i företaget, revisorn är självständig när han eller hon inte är 

beroende av sitt kundföretag, klient eller andra program eller verktyg (Johansson 2017). 

Självständighet i första hand är ett begrepp relaterat till en avdelning eller verksamhet 

(Johnstone, Gramling & Rittenberg 2014) och det gäller att vara självständig i sina 

ställningstaganden genom sin egna kompetens och skicklighet för att undvika hot mot 

oberoendet. 

 

Sammanfattningsvis går dessa tre begreppen i varandra och bygger upp begreppet oberoende 

som är en grundpelare i revisionen (Johnstone, Gramling & Rittenberg 2014). Vidare handlar 

begreppet oberoende om att vara professionell i sin bedömning då det är en grundpelare inom 

revisionsteorin (Iuliana 2012). Oberoendet ställer således höga krav på integritet och ärlighet 

inom professionen, den ska motarbeta felaktigheter, egenintresse samt andra faktorer som 

bidrar till ett beroendeförhållande (Iuliana 2012). För att företagets intressenter ska kunna 

uppleva revisorer som oberoende måste revisorerna dokumentera sitt faktiska oberoende för 

att bevisa att det verkligen existerar (ibid.). 

 

3.4 Sociala relationer 

 

Svanström (2012) betonar att sociala relationer alltid existerar inom revisionsbranschen. Då 

revisorer dagligen har kontakt med sina kunder och spenderar en längre period med dem 

uppstår det en relation genom exempelvis ett antal ömsesidiga interaktioner (ibid). För att en 

revisor ska skapa ett förtroende för kunden är det viktigt att revisorn tillhandahåller en god 

service och skapar ett personligt intresse för kunden (ibid). Med andra ord är det fördelaktigt 

att skapa en god relation med sin kund. 

 

Det finns många definitioner av vad en god relation betyder men de allra flesta definitioner är 

fokuserade på att förklara aspekter av människors beteende mot varandra. Att ha en god 

relation med någon kan betyda bland annat att två eller flera personer kommer överens med 

varandra, att det finns en god dialog mellan två eller flera parter samt att personer kan tolerera 

varandra (Dobbie, Arthur & Jones 2010). Vidare för att skapa en god relation är det även 

viktigt att kunna se från en annans personsynvinkel, kunna agera med förtroende och ärlighet 

gentemot en annan person samt ha en samarbetsvilja (ibid.). Att skapa goda relationer leder 

till ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande (Dobbie, Arthur & Jones 2010).  

 

3.5 Agentteorin 

 

Agentteorin belyser relationen mellan en principal och en agent och identifierar vilka 

utmaningar olika parter kan möta när dem ingår i en affärsmässig relation med varandra 

(Zhang, Zhou, Zhuang & Zhu 2015). Teorin definierar huvudproblemet inom principal- och 

agentförhållandet som när en person eller enhet kan fatta beslut som påverkar en annan person 
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eller enhet (ibid.). Förhållandet brukar oftast se ut genom att principalen delegerar ut det 

arbete som ska göras till agenten förutsatt att agenten kommer att fullfölja dessa 

arbetsuppgifter i principalens bästa intresse (Zhang et al. 2015).  Det är inte alltid enkelt att 

sträva efter liknande intressen utan när olika viljor uppstår är det viktigt att dessa 

uppmärksammas och att en strävan efter att lösa olika intressent uppnås (Bendickson, 

Muldoon, Liguori & Davis 2016). För att lösa intressekonflikter mellan principalen och 

agenten kan exempelvis löner, provisioner samt utdelningar var drivmotorn för att rikta in 

agentens självintressen till principalens (Zhang et al. 2015). 

 

Genom att tillhandahålla lön, provision eller utdelning till agenten för att utföra en viss 

uppgift i principalens intresse, skapas ett ekonomiskt incitament (Bendickson et al. 2016). Det 

ekonomiska incitamentet kan förklaras som ett ekonomisk beroende där exempelvis agenten 

utför en viss uppgift för principalens skull bara för att agenten vet att genomförandet av denna 

uppgift kommer generera en vinst (Svanström 2012; Bendickson et al. 2016). Agenten eller en 

annan enhet kommer vara mer benägen att agera opportunistiskt och hantera problem på ett 

sätt som gynnar den andra parten på grund av det ekonomiska beroendet (Svanström 2012). 

 

3.6 Global digitalisering 

 

I världen sker en global digital transformation inom alla aspekter i det mänskliga livet 

(Bruskin et al. 2017). Forskarna nämner att det sker förändringar inom bland annat privatliv, 

affärer, marknader samt statliga och sociala institutioner. Dessa förändringar påverkar 

människorna i sitt arbete och ger mer avancerande analysprocesser i revisionsvärlden som ger 

företag stora utmaningar för sina fortsatta företagsmål och konkurrenskraftiga strukturer 

(Bruskin et al. 2017; Klammer et al.  2017). Den pågående digitaliseringen förändrar inte bara 

arbetslivet på aspekterna kring förändring i processer och innehåll utan leder till en mer 

flexibel arbetsmiljö (Klammer et al. 2017). Även att digitaliseringen och automatiseringen gör 

att arbetstillfällen för människorna försvinner. Kraven på människorna ändras, nya 

arbetsuppgifter föds när gamla försvinner och ändringar i arbetsmarknadens strukturer och 

processer kan således vara missunnsamma (Klammer et al. 2017). 
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4 Metod 
 

Här presenteras de metodologiska förutsättningarna för uppsatsen. Kapitlet innehåller 

forskningsmiljö, forskningsansats, forskningsdesign. Urval, deltagare samt intervju-

genomförandet. Kapitlet avslutas med analysmetod, studiens trovärdighet och 

forskningsetiska principer. 

 

4.1 Forskningsmiljö 

 

En studies forskningsmiljö kan liknas på olika sätt, exempelvis om en studie görs på en viss 

plats är det den funktionen som studeras. För denna studien görs en generell förutsättning för 

svenska revisionsbyråer då ISA, den internationella standarden, styr samtliga regler över alla 

landets revisionsbyråer. På grund av ISA är det därför ett institutionellt förhållande som råder 

i revisionsbranschen, vilket ger styreffekten av hur det ska fungera runt om i Sverige oavsett 

byrå. Eftersom det är en generell kontext som styr de revisionsbyråer som vi varit i kontakt 

med för denna studie presenteras här vad ISA innebär för en förståelse om hur miljön på 

revisionsbyråerna är uppbyggd. 

 

ISA utvecklades och utfärdades på grund av den stora uppmärksamheten över den oro som 

finns för bristande kvalitet på bokslut och revisionsstandarder (Boolaky 2016). Olika 

internationella styrorgan har enligt Boolaky (2016) kritiserat stora redovisningsföretag för 

deras utarbetning av uppenbara och okritiserade redovisningsprinciper vid upprättandet av de 

finansiella rapporterna. Det framfördes ett behov av en ökad samordning mellan 

internationella och nationella revisionsstandarder (ibid.). ISA är utfärdat av IAASB, som är en 

standardsättande organisation och som drivs oberoende av International Federation of 

Accountants (IFAC). IAASB strävar efter att underhålla allmänhetens intresse genom att hålla 

högkvalitativa normer för revision och kvalitetskontroller (Smith, Sagafi-Nejad & Wang 

2008). Organisationen vill underlätta sammanflätningen av internationella och nationella 

standarder och därigenom öka kvaliteten och enigheten i praxis över hela världen. Och 

samtidigt stärka allmänhetens förtroende för den globala revisionsbranschen (Smith, Sagafi-

Nejad & Wang 2008).   

 

Idag är revisionen i Sverige generellt baserad på ISA då standarden innehåller bland annat 

grundläggande principer och väsentliga rutiner för revision (FAR 2017). Standarden 

innehåller även vägledning i form av förfaranden och annat material. De grundläggande 

principerna och de väsentliga förfarandena ska tolkas tillsammans och ge vägledning i deras 

tillämpning (Smith, Sagafi-Nejad & Wang 2008). IFAC omfattar de flesta länder i världen 

och med ISA försöker de täcka de regelsystem och de kulturer som finns i världen (FAR 

2017). Detta innebär att ISA inte kan åsidosätta svenska bestämmelser eller uttalanden som 

reglerar granskningen här (ibid.). När det finns starka regler som reglerar en bransch kallas 

det för institutionell isomorfism (Selznick 1996) som i sig påverkar kontexten i arbetet i 

branschen. 
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4.2 Undersökningsansats 

 

Abduktion är den forskningsansats som denna studie utgår ifrån eftersom att vi i vår forskning 

har pendlat mellan datainsamlingen och teoribyggandet. Vi inledde vår studie med att söka 

information i redan befintliga teorier för att skapa oss en förståelse kring området och för att 

kunna utforma rätt intervjufrågor till våra respondenter. När alla intervjuer var genomförda 

märkte vi att intervjusvaren genererade en del ny information vilket medförde att vi behövde 

gå tillbaka till problematiseringen och den teoretiska referensramen för att uppdatera och fylla 

på med ytterligare relevant teori som gav stöd till intervjusvaren. Senare i uppsatsen återgick 

vi till empirin för att uppnå en större mättnad genom kompletteringsfrågor till respondenterna. 

Genom att växla mellan teori och empiri under uppsatsen gång har vi fått en djupare förståelse 

för vårt forskningsmaterial och därmed använt abduktion som en undersökningsansats. 

 

4.3 Undersökningsdesign 

 

Studiens syfte är att “skapa en förståelse för på vilket sätt de nya hoten; digitalisering, 

konkurrens samt lagförändringar, kan påverka revisorns oberoende gällande objektivitet, 

opartiskhet eller självständighet” och när syfte och frågeställningar handlar om att skapa en 

förståelse om ett fenomen är den kvalitativa ansatsen den som föreslås (Jacobsen 2002). För 

uppgiften används därför den kvalitativa ansatsen, med hjälp av intervjuer, då vi anser att en 

kvalitativ undersökningsdesign är den som skulle hjälpa oss uppnå studiens syfte. Intervjuer 

sågs därför som den mest relevanta kvalitativa undersökningsdesignen då vi ville ha 

revisorers tankar och åsikter kring våra frågor, och att samtala med flera revisorer skulle då ge 

oss svar på detta. Den kvalitativa studien lägger fokus på ord, förståelse och tolkning vilka är 

viktiga egenskaper i vår studie (Bryman & Bell 2017) då vi vill förstå ett fenomen. 

 

4.4 Urval 

 

Att få tag på rätt personer som kan ge värdefulla svar hade stor betydelse för oss vilket gjorde 

att vi använde oss av ett strategiskt urval då vi medvetet valt vilka personer vi ville intervjua. 

Respondenterna arbetar som revisorsassistent, senior revisor samt auktoriserad revisor från de 

stora revisionsbyråerna inom The Big-4 samt en respondent som representerar en byrå utanför 

dessa fyra. Vi valde att lägga mer fokus på att kontakta de stora bolagen då vi ansåg dessa ha 

ett stort antal anställda samt en bred kunskap med många olika kunder, samt att vår chans att 

få en intervju ansågs vara större. För att få tag på våra respondenter sökte vi upp de 

revisionsbyråerna vi ville kontakta, letade upp rätt mailadresser för att få kontakt med de 

respondenter vi sökte. Därefter skickade vi ett mail där vi förklarade var vi studerar, vad vi 

genomför för uppgift och om de eventuellt skulle vilja ställa upp på en intervju, för att bidra 

till vår studie samt att de vid intresse kan få ta del av den slutgiltiga versionen. Samtliga 

respondenter utlovades även anonymitet. 

 

Det resulterade i sju respondenter från the Big-4 och en utanför denna grupp med 

revisionsbyråer. Att det slutade med åtta intervjukandidater var att vi upplevde en mättnad i 

intervjusvaren, då samma svar återkom på nytt från respondenterna. Vi anser då att åtta 

respondenter upplevs vara en tillräcklig mängd för studiens storlek för att uppnå tillräcklig 

trovärdighet. Vi anser detta även på grund av att vi fått en bra spridning i urvalet av 
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respondenter, vilket ger oss en bred uppfattning, då de arbetar som både auktoriserade 

revisorer, seniora revisorer samt revisorsassistenter. 

 

4.5 Deltagare 

 

Den insamlade empirin kommer från åtta respondenter som arbetar som revisorer inom olika 

revisionsbyråer i Västra Götaland. För att göra läsningen lättare samt hålla respondenterna 

anonyma benämns de som respondent ett (R1), respondent två (R2) etc. Respondenterna 

presenteras kort här:  

 

1. R1: Auktoriserad revisor sen år 2000. Arbetar på en av Big-4 revisionsbyråerna och 

har arbetat som revisor i totalt 28 år. 

2. R2: Senior revisor. Arbetat på en av Big-4 revisionsbyråerna i sex år. 

3. R3: Senior revisor. Arbetat på en av Big-4 revisionsbyråerna i sju år. 

4. R4: Auktoriserad revisor sen år 2016. Arbetar på en annan revisionsbyrå utanför 

Big-4 och har arbetat i totalt elva år. 

5. R5: Revisorsassistent. Arbetat på en av Big-4 revisionsbyråerna i ett år. 

6. R6: Auktoriserad revisor och manager sedan 2017. Arbetar på en av Big-4 

revisionsbyråerna i sju år. 

7. R7: Senior revisor. Arbetat på en av Big-4 revisionsbyråerna i fyra år. 

8. R8: Senior revisor. Arbetat på en av Big-4 revisionsbyråerna i fyra år. 

 

 

4.6 Kvalitativ intervju 

 

För insamling av empiri användes som tidigare nämnt en kvalitativ ansats i form av 

semistrukturerade intervjuer. Genom denna intervjuform ges respondenten, enligt Bryman 

(2008), en möjlighet att själv få reflektera och utveckla sina svar. Innan första intervjun 

förberedde vi oss genom att läsa in oss på området för att kunna skapa en intervjuguide med 

relevanta frågor för vår uppgift. Intervjuguiden bestod av öppningsfrågor i olika teman baserat 

på studiens frågeställningar. Tanken inför varje intervju var att skapa en avslappnad miljö för 

att låta intervjun fungera som ett samtal istället för en strikt intervju. Patel och Davidson 

(2011) förklarar även att denna avslappnade miljö är något som ofta uppstår vid 

semistrukturerade intervjuer. 

 

4.6.1 Genomförande av intervjuer 

 

Primärdata till vår empiridel samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer. Primärdata 

är den första versionen av data som en forskare har tillgång till (Repstad 2007) och 

intervjuerna är för vår studie således vårt empiriska material. För att uppfylla önskan om en 

avslappnad miljö hölls intervjuerna på respektive respondents kontor, vilket enligt Bryman 

(2008) kan ge respondenten en större trygghetskänsla. Samtliga intervjuer genomfördes den 

fjärde och femte veckan i uppsatsskrivandet och medellängden för intervjuerna uppgick till 

cirka 54 minuter, vilket vi upplevde vara lagom tidsmässigt för att hinna få svar på våra 

frågor. 
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För att inte missa någon relevant information skapade vi, som ovan nämnt, en intervjuguide 

att ha som stöd vid varje intervju. Denna delgavs till samtliga respondenter några dagar före 

intervjutillfället för att respondenten skulle ha möjlighet att ögna igenom de öppningsfrågor vi 

strukturerat. Tack vare detta och några lätta frågor i början av intervjun för att lätta upp 

stämningen hölls en bra dialog under tidens gång. Efter de olika teman som var i 

intervjuguidens öppningsfrågor ställdes flera konkreta frågor som respondenten inte fått ta del 

av tidigare, samt ytterligare spontana följdfrågor. Detta upplägg är således något som 

kännetecknas av en semistrukturerad intervju som vi även upplevde gav oss spontanitet och 

ärlighet i svaren från respondenterna. 

 

Öppningsfrågor som fanns med i intervjuguiden och som bifogades till respondenterna innan 

intervjuerna var exempelvis; ”Hur upplever du den ständiga samhällsutvecklingen?” och ”Hur 

upplever du att arbetsuppgifterna har ändrats genom åren?”. Följdfrågor som respondenterna 

sedan fick under intervjutillfället kunde vara exempelvis; ”Hur har du påverkats av 

digitaliseringen i ditt arbete?” eller ”Hur har ditt arbetssätt ändrats av nya lagkrav (ex. 

dokumentation/slopad revisionsplikt)?”. Det var inga frågor som innehöll ordet oberoende 

eller var riktade åt det håll då respondenterna i ett sådant fall skulle kunna ta försvarsställning 

eller anpassa sina svar. Vi valde därför att kringgå detta begrepp och istället tolka svaren runt 

omkring detta för att få ett mer spontant och ärligt svar. 

 

4.7 Analysmetod 

 

För att skapa en analys i uppsatsen används den teoretiska referensramen och empirin som 

utgångspunkt. Efter vår analys utformades en slutsats för uppgiften. För att underlätta 

analysen kring empirin användes Rennstam och Wästerfors (2015) tre steg, vilka är; sortera, 

reducera och argumentera. Efter sortering och reducering av materialet från intervjuerna 

lämnas en bättre förutsättning för att argumentera över insamlade data (Rennstam & 

Wästerfors 2015) och således koppla denna data till vår redan insamlade teori. Med hjälp av 

den teoretiska referensramen hade vi ett antal teman som vi återfann i det empiriska 

materialet. Vid sortering och reducering identifierades även ett antal återkommande mönster 

och teman som vi inte redan hade med i vår teoretiska referensram, vilket gjorde att vi sökte 

upp mer teori och bildade oss ytterligare några teman. Ur samtliga mönster som uppkommit 

efter insamlade data från teori och empiri strukturerades våra resultat för att skapa oss en 

analys. Studiens syfte och frågeställningarna hade vi i åtanke när vi ställde vårt resultat från 

empirin i förhållande till teorin och tvärtom för att skapa oss en analys och tydliga mönster i 

den. Analysen struktureras tillslut med hjälp av våra frågeställningar som sedan blev rubriker 

i analysen. 

 

4.8 Studiens trovärdighet 

 

Att använda intervjuer som metod för vårt syfte och forskningsfråga medför höga krav då vi 

förväntas vara kritiska till det som sades under intervjuerna. Svårigheten med att använda 

intervjuer som metod var att få respondenterna att bilda samma uppfattning som oss om vad 

frågorna handlade om utan att leda in dem på ett specifikt spår. Att intervjua revisorer under 

vårperioden var också problematiskt då revisorerna hade sin högsäsong och många 

revisionsbyråer var svåra att få kontakt med. Trots att vi endast har respondenter från fyra 

olika revisionsbyråer så har vi en variation på revisorns befattning, de intervjuade är allt ifrån 

auktoriserade revisorer till revisorsassistenter, vilket bidrar med olika erfarenheter och 



 

 - 18 - 

upplevelser till studiens resultat. Studiens tillförlitlighet stärks genom av att vi fått svar på 

samtliga frågor vi ställt av samtliga respondenter, samt att vi uppnådde en mättnad i svaren 

som gjorde att vi kunde nöja oss med åtta intervjuer. 

 

När vi genomförde intervjuerna valde vi att träffa alla deltagare personligen för att säkerställa 

att vi fick intervjua rätt person samt ta del av miljön och studera respondentens kroppsspråk 

vilket inte är möjligt om en telefonintervju genomförs. Detta ökade även trovärdigheten i att 

respondenternas svar var sanningsenliga. Vid en kvalitativ uppsats där sortering och 

reducering genomförs efter våra tolkningar redovisas inte hela datamaterialet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Detta gör att läsaren av studien blir begränsad av vad vi som skribenter till 

uppsatsen betraktat vara relevant i vår tolkning av datamaterialet (ibid). När det talas om 

studiens pålitlighet ska inte några slumpmässiga fel påträffats, för att undvika detta har vi 

båda två spelat in samtliga intervjuer samt transkriberat dem. För att sedan läsa igenom och 

vara säkra på svaren, vilket gör att vi inte upplever att några slumpmässiga fel är gjorda.  

 

I empirin har vi med citat från respondenterna, vilket enligt Patel och Davidson (2011) ökar 

trovärdigheten då läsaren själv kan få en uppfattning av materialet. Studiens överförbarhet är 

möjlig genom att vi beskriver tillvägagångssättet noggrant i vår metod samt visar citat samt 

att vi i vår diskussion kopplar vår analys med tidigare resultat. Detta borde leda till att 

studiens analytiska resultat skulle kunna uppnås igen ifall liknande frågor ställs till nya 

revisorer i nutid. Detta gör att vi kan konstatera att en analytisk generalisering är möjlig att 

göra på studiens slutsats. 

 

4.9 Forskningsetiska principer 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det fyra etiska ställningstaganden som en forskare bör ta 

hänsyn till inom svensk forskning. Det första kriteriet som handlar om att ingen deltagare får 

komma till skada uppfylls i vår studie då vi noggrant presenterade syftet med vår forskning 

samt bifogade intervjuguiden när vi kontaktade våra respondenter över mejl för att ge dem en 

överblick av studiens syfte. Vi var även noggranna med att tala om att respondenterna skulle 

hållas anonyma och informerade om att uppsatsen kommer att bli offentlig. För att få en bättre 

förståelse av respondenternas svar och tolkningar behövde vi även spela in intervjuerna för att 

ha möjligheten att kunna lyssna på konversationerna flera gånger för att bland annat förhindra 

missförståelser. Det andra kriteriet som handlar om samtyckeskrav uppfylls då vi innan varje 

intervju med vald respondent försäkrade oss att det var godkänt att spela in intervjun genom 

att fråga varje deltagare om dennes samtycke. Samtyckeskravet uppfylls även när deltagarna 

frivilligt valde att ställa upp i studien genom att återkoppla sitt godkännande via mejl eller 

telefon. 

  

Det tredje kriteriet handlar om att forskaren inte ska göra intrång i deltagarnas privatliv, vilket 

vår studie uppfyller genom att studiens insamlade data endast behandlar respondenternas 

yrkeserfarenheter och preferenser. Vi har inte heller på något sätt försökt att vilseleda eller ge 

falska förespeglingar om studiens syfte utan alltid varit ärliga om våra intentioner, vilket 

uppfyller det sista kriteriet som handlar om falska förespeglingar. 
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5 Resultat 
 

I resultatet presenteras den insamlade data från studiens kvalitativa intervjuer. Data 

struktureras upp inom kategorierna; digitalisering, konkurrens samt lagförändringar. 

 

5.1 Digitalisering 

 

Det framkom tydligt att berörda revisorer upplever en stark digitalisering i dagens samhälle. 

Arbetet och processer bli mer beroende av teknik och digitala programvaror. ”Vi får in 

mycket datamängder vilka vi kan hantera på ett bra sätt med de verktyg som vi har” (R11). 

”Mycket mer är automatiserat och datorstött vilket leder till fler och lättare dataanalyser och 

mindre manuell hantering” (R72). 

 

Granskningen underlättas i revisorernas dagliga arbete och respondenterna säger att 

digitaliseringen minskar användandet av dokument i pappersform och att mer blir digitaliserat 

och datorstött. Datorprogram tar fram analyser och revisorn kan välja att studera ett färdigt 

material. Samtliga respondenter märker av att det beror på storleken på kundföretaget som 

avgör om dokumenten lämnas in digitalt eller inte. Enligt R33 är det vissa kunder som 

fortfarande vill ha dokument i pappersform och inte har anpassat sig till det digitala. ”Vi har 

möjlighet att granska allt, beroende på hur kunden lämnar in sitt material”. Enligt 

respondenterna är det en process för deras kunder som tar tid, revisorerna måste be om mer 

och djupare information och det framkom att det inte alltid tas positivt från kunderna. ”Det 

beror på hur vi marknadsför det, om vi säger att det kommer vara en period nu med 

merarbeten så kan vi förklara att det kommer att underlätta i framtiden. Men vissa kanske 

ändå inte förstår vad vi ska med viss information till” (R74).   

 

Det blir även uppenbart att genom digitaliseringen kan materialet granskas på ett annat sätt, 

vilket är mer effektivt då kunden själv kan ladda upp dokument i digitala plattformar som 

revisionsbyråerna har. Det underlättar för revisorerna att sedan gå in och söka rätt på underlag 

i programmet samt att analysmöjligheterna växer då materialet hela tiden finns online och inte 

behöver vara ute på plats hos kunden. 

 

Flera av respondenterna nämner att de just nu jobbar på olika sätt då de behöver anpassa sig 

efter kundens miljö. Ibland helt digitalt medan vissa kunder fortfarande innebär 

pappersarbeten. ”Det beror på vad kunderna lämnar in till oss och det kan variera jättemycket, 

vissa kunder hänger med i digitaliseringen och andra inte, vilket är både en systemfråga och 

en kostnadsaspekt” (R65).  

 

Det framhålls att digitaliseringen underlättar arbetet, men man måste vara skeptisk till det 

man analyserar så man inte analyserar fel samt att det tar tid att lära sig och anpassa sig till 

nya utvecklingar. R56 nämner att hens revisionsbyrå började med en ny digital plattform för 

                                                 
1 R1, personlig intervju den 23e april 2018 
2 R7, personlig intervju den 3e maj 2018 
3 R3, personlig intervju den 24e april 2018 
4 R7, personlig intervju den 3e maj 2018 
5 R6, personlig intervju den 3e maj 2018 
6 R5, personlig intervju den 24e april 2018 
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drygt ett och ett halvt år sedan och att det är mycket att arbeta med och inte fullt så effektivt 

som de önskat ännu. ”Det är väldigt mycket dokumentation som ska in i systemet, så just nu 

tar det mycket tid. Men nästa år kanske det är mer effektivt” (R57). R18 betonar att 

förändringsprocesser alltid är jobbiga i början, och att hen ställer sig frågor om varför de 

måste göra vissa förändringar, men att hen i allmänhet ser positivt på digitalisering då de går 

från ett föråldrat sätt att jobba på till ett mer modernt. 

 

5.2 Konkurrens 

 

Flera respondenter anser att kundrelationer är av stor betydelse när det kommer till 

konkurrens. Alla dessa respondenter poängterar att alla revisionsbyråer gör revisioner och att 

dessa sker på likadana sätt, vilket göra att kundrelationer blir viktiga för att kunna behålla sin 

position på marknaden. R29 berättar att det är viktigt att skapa en trivsam roll där kunden trivs 

med den ansvarige revisorn. Relationen med kunden är väldigt viktig i slutändan då en revisor 

säljer ett papper i form av en kvalitetssäkring – vilket övriga revisorer också gör och på grund 

av det behöver revisorer fokusera på andra faktorer som kundrelationer för att sticka ut ur 

mängden. Att personlig kontakt och en stark relation med kunden är något som också anses 

vara viktigt framkom från flertalet respondenter. Även när byrån rekryterar nya kunder är det 

av stor betydelse att redan från början bygga en bra relation för att kunden ska få ett bra första 

intryck och vara villig att stanna kvar en längre period på just den revisionsbyrån. ”Jag tror att 

själva revisionsarbetet som olika revisionsbyråer gör är väldigt lika och det är svårt att sticka 

ut och säga att jag gör en bättre revision än den andra byrån. Jag tror mer på att en bra kontakt 

med kunder gör att vi sticker ut mer än andra.” (R310). 

 

En viktig egenskap en revisionsbyrå bör ha, särskilt när alla byråer tillför samma sak till 

kunder i form av revisioner, är att vara tillgängliga och mån om kunden; ”Kunder ska kunna 

ringa oss och vi ska kunna svara direkt så att det inte behöver vänta en vecka på återkoppling” 

(R411). Respondenten vill att kunderna ska känna att hen är engagerad i deras verksamhet.  

Som revisor säljer man kompetens och R612 vill ge sina kunder ett mervärde som inte endast 

består av kompetens utan en bra relation också, ”jag tror att det handlar om att ge kunden det 

de vill ha”. Hen tycker att det är viktigt att förstå vad kunden vill ha för att sedan kunna ge 

dem det. Allt beror på hur en kund är som individ och R6 menar därför att det finns vissa 

kunder som inte bryr sig om att det finns en bra personkemi mellan revisorn och sig själv utan 

att det räcker om revisorn kan ge exempelvis relevanta artiklar löpande som kunden kan ta del 

av. 

 

Det framkom även en annan syn om hur revisionsbyrån kan utmärka sig från mängden, R713 

anser att varumärket är det som gör att byrån vinner mycket samt alla personer som arbetar på 

byrån. Respondenten tog även upp aspekter med priskonkurrensen, att det finns en tävlan om 

priset där kunderna vill ha det lägsta möjliga men att den byrån som R7 jobbar på inte prisar 

ner sig då varumärket är så starkt. Kunderna vet att de får en bra kvalitet. Enligt R814 försöker 

                                                 
7 R5, personlig intervju den 24e april 2018 
8 R1, personlig intervju den 23e april 2018  
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13 R7, personlig intervju den 3e maj 2018 
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hens byrå att utmärka sig genom att jobba mycket med digitaliseringen. ”Vi fokuserar mycket 

på dataanalyser vilket kunder uppskattar väldigt mycket genom att vi visar kunden hur vi har 

genomfört analysen och vilka poster vi tittat på som gör kunden intresserad och vill ta del av 

programmen vi använder” (R815). Hen menar att kunderna även uppskattar när en revisor 

förstår deras verksamhet och använder moderna verktyg. 

 

5.3 Lagförändringar 

5.3.1 Slopad revisionsplikt 

 

Alla respondenter har haft olika syn på slopandet av revisionsplikten men de flesta kom fram 

till en gemensam närmare som har påverkats av lagförändringen, vilket var att det blivit en 

ökad andel konsulttjänster hos byråerna. Även om vissa respondenter tyckte att det var en svår 

utmaning när revisionsplikten slopades för de små aktiebolagen frigjorde det framväxten av 

konsulttjänsterna som fick täcka för de förluster som den slopade revisionsplikten medförde. 

De respondenterna som sa att slopandet av revisionsplikten endast påverkade deras 

verksamhet i en liten grad hade redan många konsulttjänster, men som de också märkt börjat 

öka mer. 

 

R116 berättade att hen hade många småkunder och att i samband med slopandet av 

revisionsplikten så tappade hen ett 40-tal olika bolag. Respondenten tror dock att 

konsekvenserna blir större för kunderna än för byråerna i branschen i sin helhet då det kan 

innebära fler fel för småbolagen och deras årsredovisningar. I samma veva dök det även upp 

en större efterfråga på konsulttjänster då revisionsbyrån ville kompensera för de revisioner 

som försvann i samband med slopandet av det obligatoriska revisionskravet. Det framkommer 

att slopandet av revisionsplikten har medfört en utmaning då en del kunder försvinner. När 

kunder försvinner vill byrån gå mot en mer konsultroll, istället för att bara hålla på med 

revisionen. ”Vi har både revisorer och separata redovisningskonsulter och det skiljer sig på 

vad dem gör. Men positivt är att konsulttjänster genererar bra med pengar” (R217).  

 

Några av respondenterna anser inte att slopandet har varit en utmaning för dem. Alla dessa 

respondenter tycker att slopandet har medfört en förlust gällande de minsta bolagen men att 

det inte känns av så mycket då revisionsbyråerna redan har en stor rådgivningsdel som de kan 

erbjuda sina kunder. Rådgivningsdelen innehåller allt från skatt till deklarationshjälp samt att 

många bolag anlitar konsulter när de ska köpa eller sälja ett annat bolag för att få hjälp med 

exempelvis värderingen av bolaget. Det framkommer även från respondenter att de vill gå 

mer mot en konsultroll en endast mot revision, men då är det regler som behövs ta hänsyn till 

på grund av oberoendet. Reglerna belyser självgranskningshot, då revisorn inte först kan 

upprätta ett bokslut och sedan granska det samma, då försvinner syftet. 

 

5.3.2 Dokumentation 

 

Ett annat väl omtalat krav på revisorerna är dokumentationskravet. Samtliga respondenter 

talar om dokumentationens konsekvenser. ”Det tuffaste idag med revision är att det är så 
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hårda krav på dokumentationen” (R118). Det är något som tar tid och respondenterna pekar på 

att det är viktigt att dokumentera på ett sådant sätt att en annan person kan sätta sig in i fallet 

och förstå exakt vad som gjorts. ”Extern part ska kunna se vad vi gjort för granskning och vad 

vi kommit fram till. Vi blir också granskade i vårt jobb och då måste vi ha en dokumentation 

som visar att vi har gjort jobbet enligt ISA” (R319).  

 

Samtliga respondenter pekar på lagkravet kring dokumentationen och att det är ett måste, 

samtidigt som kraven också ökar. När frågan ställs om varför kraven ökar kommer svar som 

exempelvis; ”jag tror att man som revisor under de senaste åren fått mer ögon på sig. Det har 

varit fall där vi fått mycket frågor på hur vi utfört vårt arbete när det gått som det gått för vissa 

kunder kring förlorade pengar eller korruptionsfall, då har revisorn blivit någon som man kan 

gå på med åsikten om att revisorn borde ha upptäckt det här” (R420).  

 

Dokumentationen har ett genomgående tema där det sägs att den tar mer tid och R221 nämner 

att det inte är lika roligt som att utföra själva revisionen. Revisorn nämner i samband med 

detta att hens planering blir lidande på grund av att dokumentationen är så tidskrävande samt 

att revisionen också kräver sin tid. Beroende på vilken tidpunkt på året det handlar om är det 

olika mycket att göra. Inom revisionsarbetet går det inte att fokusera på just en specifik sak, 

vilket gör att flertalet revisioner byggs på och arbetsuppgifterna blir släpande. Om 

dokumentationen inte fungerar eller om det finns fel kan en revisor i värsta fall bli av med sin 

auktorisation. Trots att dokumentationen är ett stort krav och tar mycket tid är det något som 

enligt respondenterna inte får ta över arbetet. ”Jag tror att det är lite som en läkare när han för 

journal, jag behöver någonstans skriva ner svaren på de frågor jag ställer så jag inte behöver 

ställa samma frågor nästa gång.” (R622).  

 

Det framkommer också att dokumentationen fungerar underlättande för andra att komma in 

och se hur granskningen är gjord, bland annat hur en bedömning av ett varulager är gjord och 

vilka parametrar som används. Det är också en trygghet för den påskrivande revisorn som kan 

läsa och känna sig trygg med att sätta sitt namn på revisionsberättelsen. 
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6 Analys 
 

Detta avsnitt syftar till att koppla samman teorin från den vetenskapliga referensramen med 

resultatet från den insamlade empirin och föra ett analytiskt resonemang kring de olika teman 

som är konstruerade i uppsatsen. Analysen delas in i tre huvudrubriker som konstruerats 

utefter de nya hoten; digitalisering, konkurrens samt lagförändringar. Vilka delar av 

oberoendet kan påverkas av de nya hoten? 

 

6.1 Digitalisering 

6.1.1 Oberoendet 

 

Digitalisering i samhället är något som växer och ökar i bemärkelse, vilket också är något som 

tydligt framkommer ur det empiriska resultatet. Att mer och mer blir digitaliserat i arbetet 

leder till standardiseringar, vilket gör att arbetet blir mer beroende av teknik och digitala 

programvaror. Många respondenter talar för att digitaliseringen är underlättande då arbetet 

blir automatiserat och datorstött. Men det gäller att vara skeptisk, för en revisors roll är det 

viktigt att vara självständig för att upprätthålla sitt oberoende (FAR 2017; Abbott et al. 2016; 

Hu 2015). Här kan vår empiriska insamlade data kopplas till vad Klammer et al. (2017) säger 

att automatiseringen tar arbetet från människorna. Om revisorns arbete löses med hjälp av 

program - hur självständig blir en revisor när det mesta i yrket blir datorskött?  

 

Ur empirin framkommer att program som genomför revisorns analyser håller på att ta över. 

Allt material finns i databaser och programmen genomför analyser där mönster kan urskiljas. 

Självständighet är enligt Johnstone, Gramling och Rittenberg (2014) relaterat till en avdelning 

eller en verksamhet, om revisorns bedömningar och analysförmåga hänger på ett 

datorprogram och funktionen av det – hur självständig är revisorn då, vi menar att revisorn 

istället för att analysera materialet endast plockar fram en färdig analys. Fler saker som kan 

härledas till att kritiseras av självständigheten är att det ur empirin framkom att det är en 

utmaning att vara i en förändringsprocess. Att vara i en förändringsprocess kan göra att man 

behöver stöd från andra parter, vilket också kan leda till en minskad självständighet. 

Digitaliseringen leder även till många positiva effekter som respondenterna framhåller. Men 

det är samtidigt viktigt att vara kritisk för att inte påverka oberoendet negativt, för som Hu 

(2015) framhåller ska en revisor vara alla delar av objektiv, opartisk och självständig i sina 

ställningstaganden. Brister en bit hotar det oberoendet. Carrington (2010) gör en beskrivning 

av en revisor som en slags kontrollant som tillför ett synligt värde för den verksamhet det 

gäller samt intressenter till denna. Det är såldes inte endast kunden som råkar illa ut om 

revisorn inte skulle vara självständig. Det blir många fler än så, kunden, intressenterna men 

inte minst glömma revisorn själv som kan mista sin auktorisation om väsentliga felaktigheter 

missas. Att digitalisering därmed ses som ett hot mot revisorns oberoende är på grund av just 

detta kring automatiseringen och att datorprogram nu blir allt mer viktiga delar. Revisorns 

fokus på självständigheten får inte försvinna trots att de får mer utförlig hjälp i sina 

analysprocesser. 
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6.1.2 Revisionsprocessen 

 

En revisor blir allt mer beroende av digitalisering och datorprogram i olika former som 

analysverktyg och dokumentplattformar. En konsekvens av detta är att revisorn kan förlita sig 

på funktionen genom digitaliseringen och gör mindre arbete manuellt. Men fungerar alltid 

datorprogram och tekniska programvaror? Det kan hända att det blir tekniska problem eller 

buggar som uppkommer i system som gör att analysen som finns framför revisorn kanske inte 

stämmer till fullo. Om revisorn inte är tillräckligt kritisk till materialet som han eller hon 

studerar kanske det kan leda till väsentliga fel. Att fortsätta vara kritisk i sin bedömning är 

alltså av stor vikt som även framkommer från insamlad empiri. Om en revisor är i 

beroendeställning till sina datorprogram och analysverktyg kan det sägas att en bit av 

självständigheten minskas, vilket kan leda till att oberoendet hotas.  

 

Dessutom är digitalisering en resurskrävande process. Det kostar pengar med ny teknik. Nya 

program och standarder samt datorer och andra teknologiska produkter behövs för att arbetet 

ska fungera för att de olika byråerna ska följa med i samhällsutvecklingen. Om för mycket 

energi läggs på dessa punkter kanske fokus på de revisionsbaserade arbetsuppgifterna får 

mindre tid och därmed tappar kvaliteten. Om det tar för mycket tid från revisorn kanske delar 

av planeringsfasen inte hinns med. Vilket då leder till minskad kvalitet, och som respondenter 

påpekar har deras kunder kommit till olika faser i digitaliseringsprocessen. Detta är något som 

enligt vårt resultat från insamlad empiri är resurskrävande. Att behöva lägga energi på fel 

saker är kritiskt och kan således också minska kvaliteten i revisionsprocessen.   

 

I en digitaliserad värld förändras processer mycket (Klammer et al. 2017), revision har en 

process genom ISA och genom att förändringar sker kanske det kan komma att bli problem 

med en överensstämmelse med att hinna anpassa sig till nya standarder. Om inte 

självständigheten finns påverkas planeringsprocessen eller genomförandeprocessen inom 

revisionen och revisionsarbetet kan bli lidande. Är inte revisorn självständig och inte hinner 

med planeringsfasen kan det leda till en mindre rättvis och väsentlig granskning samt 

bedömning av årsredovisning. Granskningsprocessen ska enligt Aktiebolagslagen handla om 

att revisorn ansvarar för granskningen av företags finansiella rapporter. I detta fall även vara 

skeptisk för att följa god redovisningssed (ABL 2005:551). Granskningen baseras på att 

kunna fånga upp väsentliga och riskfyllda poster enligt Johansson (2017) och revisorn ska 

granska olika poster i redovisningen mot olika underlag. Om det då blivit fel på grund av 

datorprogram blir det också fel i granskningen och de rapporterade delarna med förslag till 

kunden kanske inte är aktuella. 

 

Ur respondenternas svar i empirin upplevs också som att de flesta har en positiv syn på 

digitaliseringen. Det som påpekas är att den är resurskrävande i tid och pengar samt att det är 

utmanade med förändringar. Samtidigt är det nytt för kunderna och vissa förstår inte varför 

revisorerna måste ha mer och mer information från dem, vilket gör det av stor vikt att de 

kommunicerar med sina kunder och som respondenter sagt att de försöker förklara att något 

gott ska komma av det. 
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6.2 Konkurrens 

6.2.1 Oberoende 

 

Hälften av alla respondenter anser att kundrelationer är en viktig aspekt när det kommer till 

marknadskonkurrensen. I samtliga intervjuer benämns vikten av starka relationer som betonas 

som väldigt viktiga. Det finns starka skäl utifrån empirin att tro att relationen till kunden är 

den viktigaste faktorn för att hålla sig kvar på den starka konkurrenskraftiga marknaden och 

det eftersom att revisionsarbetet utifrån respondenternas svar ser lika ut på varje 

revisionsbyrå. När revisionen är lika gäller det att hitta andra sätt att utmärka sig på. De 

empiriska fynden gällande stärkta relationer visar en oro på att revisorns objektivitet kan 

rubbas. Som Johnstone, Gramling och Rittenberg (2014) betonar så är objektivitet en viktig 

byggsten i revisorns oberoende som måste hållas för att oberoendet inte ska hotas. Att 

objektiviteten hotas av stärkta relationer beror på att ett förhållande bygger på ömsesidighet. 

Att ha en god relation med någon betonas enligt Dobbie, Arthur och Jones (2010) som 

fördelaktigt vilket leder till ett resonemang att revisorer behöver ha goda relationer som 

innebär att revisorn är samarbetsvillig, tolerant samt är villig att komma överens. Dessa 

faktorer i linje med Dobbie, Arthur och Jones (2010) är avgörande för att en revisor ska kunna 

skapa ett bra förhållande mellan sig och kunden och kommer behöva implementera dessa 

egenskaper i sin vardag. Saklighet och faktabaserade bedömningar som grundar objektiviteten 

kan bli svåra att uppnå för en revisor då hen tvingas istället att vara mer subjektiv och 

känslobaserad för att kunna uppnå en god relation med kunden.  

 

Revisorns opartiskhet som är en annan viktig byggsten i upprätthållandet av oberoende kan 

även minska då revisorer försöker skapa goda relationer med sina kunder. Opartiskhet som 

Johansson (2017) påstår bygger på att vara neutral i sina ställningstaganden och inte välja en 

sida. Respondent R6 betonar starkt att det är av stor betydelse i en konkurrenskraftig marknad 

att kunna ge en kund det han eller hon vill ha och för att kunna ge det behöver revisorn lära 

känna kunden för att förstå vilka aspekter kunden har av intresse. Denna slags relation 

försämrar revisorns opartiskhet genom att revisorn kommer att fokusera på att se behoven från 

kundens synvinkel vilket även ses enligt Dobbie, Arthur och Jones (2010) som en viktig 

aspekt för att upprätta en bra relation. När en revisor väl börjar se olika situationer från 

kundens perspektiv finns det en risk att revisorns opartiskhet brister då det försvårar att kunna 

agera neutralt i sina resonemang samt bedömningar. 

 

6.2.2 Revisionsprocessen 

 

Då vi kan se mönster på hur kundrelationer kan rubba oberoendets två delar, objektivitet samt 

opartiskhet finns det även en risk att revisionsprocessen kommer påverkas på grund av det. Vi 

anser att just granskningen inom revisionsprocessen kan bli påverkad då Aktiebolagslagen 

(2005:551) belyser att granskningen ska ske med kritiska ögon. Genom att revisorns 

objektivitet samt opartiskhet försämras på grund av behovet att skapa goda relationer med 

sina kunder kommer inte granskningen kunna ske på ett kritiskt sätt. När en revisor saknar 

förmågan av att agera objektivt samt opartisk uppnås inte kriteriet för att vara oberoende i 

enlighet med revisorslagen, vilket även leder till att hela syftet med en oberoende granskning 

fallerar. I sin tur kan oförmågan av att genomföra en bristfällig revision leda till större 

incitament till att skriva under en oren revisionsberättelse. Carrington (2010) benämner 

revisorns funktion som en försäkran i samhället där intressenter är beroende av att revisorn 

genomför en oberoende granskning för att kunna ge en rättvisande bild av verksamhetens 
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finansiella läge. Skriver revisorn under en oren revisionsberättelse på grund av en bristfällig 

granskning försvinner syftet med att ha en oberoende part som granskar. Detta kan även ha en 

negativ inverkan på revisionssynen där allmänheten tappar förtroende för den externa 

granskningen.  

 

6.3 Lagförändringar 

6.3.1 Slopad revisionsplikt 

6.3.1.1 Oberoende 

 

Slopandet av den obligatoriska revisionsplikten för små aktiebolag bidrog till att många 

byråer tappade sina småkunder. I samband med att plikten slopades framgick det av tre 

respondenter att konsulttjänsterna istället började att öka. R1 påpekar att efterfrågan på 

konsulttjänsterna ökade eftersom att det var viktigt att hitta en annan inkomstkälla som kunde 

kompensera för den förlusten som slopandet medförde. Tre andra respondenter ansåg inte att 

slopandet av revisionsplikten påverkade deras byråer negativt inkomstmässigt då de redan 

hade en stor del av konsultation i verksamheten. Ur empirin framgick det även att många av 

respondenterna ansåg att konsulttjänsterna har ökat mer och mer samt att konsultationen 

genererar bra med pengar. Vi vill även poängtera att alla respondenter tog upp vikten av att 

skilja på konsulttjänster och revisionen då det är av betydelse då en revisor inte kan 

tillhandahålla båda tjänsterna på en och samma kund annars räknas det som 

självgranskningshot. Även om det existerar hårda regler för hur konsulttjänster kan 

tillhandahållas, ser vi en trend i respondenternas svar att konsultation blivit väldigt populär 

och har växt mycket under de senaste åren.  

 

Vi ser en koppling mellan konsulttjänsterna och den ekonomiska bindningen som Svanström 

(2012) beskriver. Då respondenterna belyser att konsulttjänster ger en bra avkastning kan den 

ekonomiska bindningen skapa problem för revisorns oberoende genom att objektiviteten och 

opartiskhet kan försämras. När en revisor får ett uppdrag hos ett företag skapas det en 

affärsmässig relation mellan dessa parter vilken är i linje med Zhang et al. (2015); Bendickson 

et al. (2016) resonemang och påpekar att det alltid kommer uppstå intressekonflikter. Den 

intressekonflikt som framkommer ur empirin mynnar ut i att kunder till revisionsbolag ser 

konsultation som något värdefullt då konsulttjänster hela tiden ökar. Det visar på att det finns 

en stor marknad och behov av att tillhandahålla konsulttjänster. Revisorer har dock regler som 

förbjuder att en revisor granskar sig själv, vilket begränsar revisorn möjligheter att 

tillhandahålla konsulttjänsterna. Eftersom att det är kunderna som ger betalt för att revisorn 

ska tillhandahålla konsultation kan de använda det ekonomiska incitamentet för att få revisorn 

att agera i deras intresse. Den ekonomiska bindningen kan påverka revisorns oberoende 

genom att revisorn blir mer benägen att göra som kunden vill för att få vinsten. När revisorn 

agerar i kundens intresse blir inte revisorn längre opartisk enligt Johansson (2017) i sin 

bedömning eftersom att hen ser en ekonomisk fördel med kunden. Även revisorns objektivitet 

kan försämras på grund av revisorns girighet till den ekonomiska vinsten där revisorns 

personliga känslor träder fram, vilket inte får hända om en revisor ska vara objektiv i enlighet 

med revisorslagen. 
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6.3.1.2 Revisionsprocessen 

 

Revisionsprocessen kan påverkas inom granskningsfasen då konsulttjänsterna tenderar till att 

öka sannolikheten till att revisorer granskar sig själva. Det ekonomiska incitamentet inom 

konsulttjänsterna påverkar oberoendet genom att objektiviteten och opartiskheten försämras 

vilket i linje med revisorslagen leder till att oberoendet brister då dessa två aspekter är pelarna 

inom begreppet oberoendet. Granskningen brister eftersom att revisorn tenderar till att 

granska sitt eget arbete, vilket även kan kopplas till Carrington (2010) som menar att revisorn 

ska agera som en försäkring där revisorn har huvudansvaret för att upptäcka väsentliga 

felaktigheter i de finansiella rapporterna. Problemet uppstår när revisorn på grund av det 

ekonomiska incitamentet påverkas av att vara mer benägen till självgranskning. På grund av 

självgranskningshotet blir det svårare för revisorn att upptäcka fel eftersom att man inte längre 

är objektiv eller opartiskhet sina ställningstaganden och istället baserar sina bedömningar 

utifrån omgivningens förväntningar. När felaktigheter i granskningen inte upptäckts kan det i 

sin tur leda till att revisorn skriver under en oren revisionsberättelse som ger falska 

förespeglingar om företagets finansiella ställning. 

 

6.4 Dokumentation 

 

Dokumentationen är inte uppdelad i samma kategorier som de ovanstående hoten då hotets 

påverkan kopplas först till revisionsprocessen och därefter kan kopplingar dras till hur det kan 

leda till att någon aspekt av oberoende byggstenar brister. Dokumentationskraven ökar 

betydligt inom revisionen (Johansson 2017), detta är även något som samtliga respondenter 

påpekar. Det är i stor grad och dokumentationen tar upp en stor del av revisorernas arbete. 

Denna del är även lagstadgad och kan således inte prioriteras bort. Det finns tydliga 

restriktioner på vad som ska dokumenteras och enligt resultatet ur empirin framkommer att 

dessa kraven blir hårdare och påverkar yrket negativt. När dokumentationen tar överhand i 

arbetet som respondenterna påstår uppstår det en oproportionerlig fördelning av 

revisionsarbetet. Ur empirin framkommer det att dokumentationen upplevs ta upp alldeles för 

mycket tid som istället borde ha lagts på revisionen.  

 

Ur det empiriska materialet kan vi se ett mönster där dokumentationen betonas som något av 

det svåraste inom revisionen men samtidigt påpekas det också att det är viktigt för det ska 

hjälpa nästkommande personer som ska ta del av dokumentationen. R2 betonade specifikt 

problematiken i att dokumentationsarbetet tillsammans med den övriga revisionen påverkar 

planeringen inför kommande revisioner, vilket vi kopplar som en stark komponent till att 

oberoendet kan brista. Enligt Port (2016) är planeringsfasen den viktigaste inom revisions-

processen då hela revisionen grundas i denna fas. Planeringsfasen är viktig eftersom att i 

enlighet med Port (2016) ska alla viktiga granskningsområden identifieras då. När revisorn 

inte hinner lägga tid på planeringsfasen kan det skapa en brist i förberedelsen inför ett 

kundmöte. Om revisorn inte hinner planera alla väsentliga och riskfyllda områden inom 

företagets verksamhet finns det en risk att kunden tar upp det områden som han eller hon 

anser själv är det mest riskfyllda. Det kan i sin tur ha en påverkan på kvaliteten genom det 

som Carrington (2010) belyser, nämligen att en kund inte har lika stor kunskap som revisorn 

inom verksamhetens olika delar.  

 

Vi anser att en oplanerad revision kan leda till att revisorn blir mer benägen att lita på kundens 

bedömningar gällande vad som bör granskas på grund av ett bristfälligt underlag på 

verksamheten affärsrörelse. Den byggsten inom oberoendet som anats hotas är objektiviteten 
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eftersom att när en revisor bestämmer sig för att lita på kundens bedömningar försvinner 

skepticismen i revisorns bedömning och förvandlas istället till ett personligt omdöme. 
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7 Diskussion 
 

Efter att ha analyserat varje hot och granskat på vilket sätt de nya hoten kan påverka någon av 

oberoendets tre byggstenar; objektivitet, opartiskhet samt självständighet fann vi två likheter 

inom de nya hoten som kan kopplas till tidigare forskning samt två som visar nya tendenser 

som tidigare forskning inte tagit upp. Vi ser att konkurrens samt lagförändring i form av 

slopad revisionsplikt har sinsemellan samma effekt på revisorns oberoende som tidigare 

forskning har framfört gällande för starka kundrelationer och välutvecklade konsulttjänster. 

Digitaliseringen ses som ett hot då mer digitala lösningar tar över delar av revisorns 

arbetsuppgifter samt att dokumentation tar upp för mycket av tiden som leder till att den 

viktigaste fasen inom revisionsprocessen blir lidande.  

 

Digitaliseringen kommer med nya aspekter som kan ses som ett hot mot revisorns oberoende 

eftersom att digitaliseringen medför mer automatiserade samt standardiserade arbetssätt. 

Digitaliseringen har medfört att program och processer blivit mer automatiserade i revisorns 

vardagliga arbete där även många analyser sker digitalt (Warren, Moffitt & Byrnes 2015; 

Loebbecke & Picot 2015). Revisorerna tar hjälp av digitaliseringen för att få fram mer 

underlag för en revision och att de olika tekniska programmen sköter de mesta av 

dataanalyserna vilket vi anser kan påverka revisorns självständighet negativt. Då revisorn i 

linje med Loebbecke och Picot (2015) fokuserar mestadels på det redan framtagna resultatet 

utifrån programmets analys ser vi ett hot mot revisorns självständighet då det är lätt att lita på 

att det material som programmet tog fram stämmer. Genom att revisorns självständighet inte 

är helt fullständigt hotar det oberoendet då självständighet är en av byggstenarna för att ett 

oberoende ska upprätthållas.  

 

Även det nya hotet dokumentation medför nya aspekter som utgör hot mot revisorns 

oberoende. Ur empirin framkommer det att dokumentationen ses som en faktor som kan störa 

andra delar i revisionen som bland annat planeringen för arbetet. Dokumentationen själv ses 

inte som den avgörande faktorn till varför en revisor inte hinner med planeringen men att 

tillsammans med det övriga revisionsarbetet kan det ses som en faktor som gör att planeringen 

skjuts åt sidan. Studiens resultat styrks av Walsh (2004) resonemang genom att forskaren 

påpekar att lagförändringen medför att dokumentationsarbetet ökar vilket i sin tur troligtvis 

kommer leda till att revisionskvaliteten istället kommer att minska snarare än att öka. 

Eftersom att planeringen är den viktigaste delen i revisionsprocessen, och att en bra planering 

påverkar sedan hur bra granskningen blir är det av störst vikt att den blir ordentligt gjord. En 

oförberedd granskning kan enligt oss leda till att revisorns objektivitet försämras genom att 

revisorn tenderar att lita på kundens egna bedömningar. När objektiviteten försämras kan inte 

revisorn upprätthålla ett fullständigt oberoende.  

 

Kundrelationer och konsultation är välkända faktorer inom tidigare forskning som hotar 

revisorns oberoende (Ashbaugh, LaFond & Mayhew 2003). Det nya hotet, konkurrens, 

påverkar revisionen genom att fler revisionsbyråer är aktiva på marknaden, vilket skapar en 

konkurrens där kundrelationer blir lösningen för revisionsbyråerna (Chen, Sun & Wu 2010). 

Vi ser således att dessa kundrelationer hotar oberoendet på liknande sätt som tidigare 

forskning tar upp genom att kundrelationer är ett hot mot oberoendet. Chen, Sun och Wu 

(2010) påpekar bland annat i sin tidigare forskning att de finansiella intressen som revisorerna 

har i sina kunder kan skapa en negativ påverkan på revisorns oberoende och 

revisionskvaliteten. Detta kan leda till en minskad kvalitet då revisorn är mer benägen att göra 

fel i de finansiella rapporterna samt äventyra sitt oberoende genom en för stark relation med 
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en kund (Chen, Sun & Wu 2010). Kundrelationer försämrar objektiviteten och opartiskheten, 

vilket försvårar för revisorn att agera oberoende. Det andra nya hotet som vi ser tendenser 

från att likna hot i form av konsulttjänster som tidigare forskning har uppmärksammat är 

slopandet av revisionsplikten. Konsulttjänsterna ses även sen innan ge en ekonomisk 

bindning, vilket orsakar att revisorn blir mer benägen att gå mot kundens vilja (Tepalagul & 

Lin 2015), vilket vi även ser i detta hot. När en revisor agerar i kundens intresse påverkas 

hens objektivitet samt opartiskhet då revisorn ser en vinst i att upprätthålla en affärsmässig 

relation med kunden. När objektiviteten samt opartiskheten försämras kan inte revisorn helt 

och hållet agera oberoende i sina handlingar. 
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8 Slutsats 
 

Studiens slutsats visar på att de nya hoten som påverkar revisorns oberoende uppvisar samma 

tendenser som tidigare forskning tar upp, vilket gör de viktiga att ta hänsyn till. De nya hoten 

påverkar antingen revisorns objektivitet, opartiskhet eller självständighet. Studiens syfte var 

att skapa en förståelse för på vilket sätt de nya hoten, digitalisering, konkurrens samt 

lagförändringar, kan påverka revisorns oberoende gällande objektivitet, opartiskhet eller 

självständighet. Vi har således skapat oss en förståelse för på vilka sätt de nya hoten påverkar 

revisorns oberoende.  

 

Två av de nya hoten visar liknande tendenser som tidigare forskning nämner som kan hota 

oberoendet i form av kundrelationer samt tillhandahållandet av konsulttjänster. Dessa två 

faktorer har sedan tidigare studier visat tendenser som påverkar revisorns oberoende. Två 

andra nya hot har kommit med nya aspekter kring hur oberoendet kan rubbas. Det vi kan 

konstatera i vår nya förståelse är att hoten påverkar en eller flera delar av oberoendets tre 

byggstenar; objektivitet, opartiskhet samt självständighet. Aspekter som vi upplever blivit 

mest belysta är att digitaliseringen kan påverka revisorns självständighet, konkurrensen leder 

till kundrelationer vilket i sig kan hindra revisorns förmåga att vara objektiv och opartiskt 

samt att lagförändringar i samhället leder till nya förändringar som påverkar både 

objektiviteten och opartiskheten i revisorns bedömning. Vi kan se att revisionsbranschen är 

komplex, oberoendet är komplext och det blir inte lättare när det sker ständiga förändringar 

och utvecklingar i samhället. 

 

8.1 Studiens bidrag samt förslag till vidare forskning 

 

Med studien bidrar vi med en förståelse för på vilka sätt nya hot kan uppkomma samt påverka 

revisorns oberoende utifrån de tre byggstenarna; objektivitet, opartiskhet samt självständighet. 

Vi bidrar även med en förståelse genom en fördjupning av begreppet oberoende och dess tre 

byggstenar och hur de kan påverkas i sig av nya hot. Vi fann en bristfällig definition av 

begreppet oberoende i tidigare studier där forskarna hade svårt att definiera vilken eller vilka 

delar av oberoendet som kunde påverkas av nya samt gamla hot. Genom att vi har specificerat 

oberoendet i tre olika delar; objektivitet, opartiskhet samt självständighet, har vi bidragit med 

en mer fingraderad analys gällande oberoendebegreppet och skapat en bättre förståelse hur 

olika hot kan rubba revisorns oberoende och dess delar. Detta får oss att vilja uppmana 

revisorer att vara mer medvetna om de nya hoten digitalisering, konkurrens samt 

lagförändringar då dessa kan påverka någon av oberoendets tre byggstenar. En större 

medvetenhet skapar bättre förståelse som underlättar revisorns arbete och kan förebygga att 

oberoendet brister.  

 

Vi anser också att digitaliseringen kommer att utvecklas mer och mer i framtiden vilket gör 

det till ett intressant område att ha i baktanken för vidare forskning, då vi har aningar om att 

AI, artificial intellegence, kommer att ta över stora delar av revisorns arbete och kanske helt 

ersätta vissa delar. Förslag till vidare studier kan även handla om en uppdelning av 

oberoendebegreppet för att få en bättre bild av det. Ett förslag är att koppla oberoendets tre 

delar till tidigare studier gällande kundrelationer då kundrelationer är en central och ständigt 

betydande del i revisorns vardag. 
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