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SAMMANFATTNING 
 
 

Denna uppsats handlar om förtroende och oberoende i förhållandet mellan en revisor 

och dennes klienter. Syftet med studien har varit att undersöka revisorers uppfattning 

om hur förtroenderelationen mellan en revisor och dennes klienter påverkar revisorns 

oberoende. Vi har valt att avgränsa undersökningen till revisionsbyråer vars klienter är 

mindre företag och där parterna har samarbetat under en längre tid. De områden som 

behandlas i uppsatsen är hur förtroende byggs upp, vikten av förtroende i en 

klientrelation, värdet av långsiktiga klientrelationer och på vilket sätt en revisors 

oberoende kan påverkas. Undersökningen baseras på personliga intervjuer med två 

verksamma och tre icke verksamma revisorer. Resultaten visar att revisorer anser att det 

är betydelsefullt med förtroendefulla långsiktiga klientrelationer. Revisorerna anser inte 

att en förtroendefull långsiktig klientrelation har någon större inverkan på det faktiska 

oberoendet, däremot kan det synbara oberoendet påverkas. 

 



ABSTRACT 

 

This thesis deals with trust and independence in the relationship between an auditor and 

his/her clients. The purpose with this study is to find out the auditors view on how trust-

relation between the auditor and his/her clients affect the auditor’s independence. We have 

chosen to limit the study to only include audit bureaus whose clients are smaller companies 

and where the auditor and the clients have worked together for a long time. How trust is 

built, the importance of trust in a customer relationship, the value of long-term customer 

relationships and how an auditor’s independence can be affected are discussed. The study is 

based on personal interviews with two working auditors and three no longer working 

auditors. The results show that auditors consider long term client relations built on trust to 

be important. Auditors do not consider long term client relations built on trust to affect the 

actual independence, however the visible independence can be affected.  
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1. INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel är avsett att ge en inblick i vad uppsatsen kommer att handla om.  

1.1 Bakgrund 
 

”Kräftor, snaps och eftersläckning på Café Opera. Affärsvärlden har varit 
på kalas med en börsjätte. Och ställer frågan: Hur långt kan bolagen gå i 
umgänget med aktiemarknaden?” 

 
Citatet är hämtat från ingressen till en artikel på affarsvarlden.se (Bland snittar, 2007). 
Artikeln tar bland annat upp problematiken med att hålla på sitt oberoende när det bjuds 
till fest. Det är dock inte bara finansanalytiker som måste hålla sig oberoende gentemot de 
bolag som ska analyseras. Problemet finns också mellan en revisor och dennes klienter 
(Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman, 2006; Page & Spira, 2005; Sanner, 2005).  
 
Ett flertal skandaler i Sverige, USA och flera andra länder har lett till att nya lagar och 
regler tillkommit för att se till att revisorerna håller sig oberoende gentemot sina klienter 
(Etik, 2003; Moore et al, 2006). En av dessa skandaler var Enron i USA, där företaget 
bland annat gjorde sig skyldig till en lång rad bokföringsbrott vilket ledde till att Enron i 
slutet av 2001 ansökte om konkurs, detta i sin tur ledde till att även revisionsfirman 
Arthur Andersen fick problem. (Sims & Brinkmann, 2003; Enron-skandalen, no date)  
 
En av anledningarna till att Arthur Andersen fick problem var att de inte höll sig 
oberoende, vilket framkommer av en artikelserie i Chicago Tribune från september 
2002 som refereras av Niece och Trompeter (2004). Den här och flera andra liknande 
skandaler, exempelvis Worldcom i USA och Parmalat i Italien, har lett till att för-
troendet för revisorer har skadats (Gometz, 2006, s 109ff). I anslutning till detta ställer 
sig Gometz (2006, s 118) frågan om ett förbrukat förtroende kan återskapas. Författaren 
besvarar frågan jakande men säger dock att det tar tid och kräver stora ansträngningar 
och målmedvetenhet (ibid).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En revisor ska enligt Revisorslagen (2001:883) (RevL) 20 § ”utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. Detta innebär 
att en revisor måste använda sig av analysmodellen för att säkerställa sitt oberoende 
inför varje uppdrag (Etik, 2003). Analysmodellen är ett verktyg för att hjälpa revisorn 
att kontrollera om det finns något hinder för att anta ett uppdrag (SRS, 2002, s 11). 
RevL 21 § säger att:  
 

”En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det 
finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet.”  
 

Om sådana omständigheter föreligger skall revisorn avsäga sig uppdraget (ibid). Reglerna 
i RevL bygger på analysmodellen (FAR, 2006, s 113). De omständigheter RevL anger 
som grund för att en revisor måste avsäga sig ett uppdrag är följande (op cit, s 114): 
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• Egenintressehotet – Om revisorn har någon form av intresse i klienten, 
ekonomiskt eller annat. Exempel om revisorn äger aktier i klientföretaget. 

• Självgranskningshotet – Om revisorn exempelvis måste granska råd som han 
eller hon gett till klienten. 

• Partsställningshotet – Om revisorn exempelvis har tagit ställning för eller emot 
en klient i en förhandling. 

• Vänskaps-/förtroendehotet – Om revisorn har en stark personlig relation till 
den som ska granskas eller inte förhåller sig kritisk till det klientens handlingar. 

• Skrämselhotet – Om revisorn riskerar att påverkas av påtryckningar, från någon 
hos klientföretaget eller från omgivningen. 

 
Det vi kommer att fokusera på i undersökningen på är vänskaps- och förtroendehotet. 
Anledningen till att vi vill fokusera på just det hotet är att revisorn faktiskt måste bygga 
upp en relation till sina klienter för att kunna ha ett framgångsrikt samarbete. Detta kan 
då leda till en balansgång mellan vad som är tillåtet och inte. De övriga punkterna i 
analysmodellen är lättare att svara ja eller nej på och blir då lättare att undvika. 
 
Revisorn ska granska och bedöma klientföretagets räkenskaper och förvaltning samt 
lämna ett utlåtande om detta i revisionsberättelsen (FAR, 2006, s 19ff). Revisions-
berättelsen och klientföretagets årsredovisning utgör tillsammans underlag för beslut 
hos klientföretagets intressenter. Genom revisionen ska trovärdigheten för klientföre-
tagets räkenskaper öka. (op cit, s 26) Ett förslag om att slopa revisionsplikten för mindre 
aktiebolag i Sverige kommer att läggas fram i mars 2008, revisionsplikten kommer 
troligen att avskaffas från och med den 1 januari 2009 (Kan revision, 2007). 
Representanter både för Swedbank och Nordea säger att de vill ha reviderade räken-
skaper som underlag för sina bedömningar (Bankerna vill, 2007). En av revisorns roller 
i sin yrkesutövning är att alltså att skapa förtroende. För att revisorn ska kunna vara för-
troendeskapande så förutsätter det att revisorn själv får förtroende från sin omgivning. 
(Gometz, 2006, s 108) Förtroende definieras enligt följande (op cit, s 105):  
  

”Övertygelsen att man kan lita på någon eller någonting, övertygelsen 
att man äger annans/andras tillit.” 

 
Tilliten för expertråd är, trots allt, mycket utbredd enligt Moore et al (2006). 
Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 256) poängterar att vilket förtroende revisorerna får 
är beroende av hur enskilda revisorer ”uppfattas förhålla sig till de yrkesetiska frågorna”. 
Revisorns yrkesetiska råd räcker inte alltid till, särskilt inte om revisorn blir utsatt för 
starka påtryckningar från någon klient (ibid). Ett exempel på när en revisor utsätts för 
påtryckningar kan vara om företagsledningen för en klient vill ”blåsa upp” företagets 
aktiekurs kortsiktigt på bekostnad av företagets långsiktiga fortlevnad, i sådana fall är 
revisorn ofta delaktig i handlandet (Moore et al, 2006). Det händer även att revisorn und-
viker att lämna orena revisionsrapporter för att ”hjälpa” sina klienter (ibid). Det kan även 
förekomma att en revisor ger lite för mycket service till något klientföretag, detta i 
synnerhet om företagets ledning består av dess ägare (Baldvinsdottir och Johansson, 
2006, s 261). Om revisorn på något sätt påverkas av en klient genom påtryckningar eller 
dylikt kan inte revisorn anses vara oberoende (Diamant, 2004, s 162f). Revisorns 
oberoendeställning måste manifesteras utåt på ett sådant sätt att intressenterna uppfattar 
honom som oberoende (Diamant, 2004, s 164). Oberoende definieras så här av 
Independence Standards Board (refererad av Diamant, 2004, s 164): 
 

”… frihet från påtryckningar och andra faktorer som äventyrar, eller 
som kan förväntas äventyra, en revisors förmåga att fatta ojäviga 
revisionsbeslut” 
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Mindre företag saknar ofta ”egen” kompetens på redovisningsområdet, därför anlitar de 
ofta revisorn för rådgivning i den typen av frågor (Svanström, 2004, s 1f). Gunvor 
Engström, tidigare VD för Företagarna, säger att en företagare behöver två personer att 
hålla i handen, den ena är bankkontakten och den andra är revisorn (Revisorn, 2004). 
Detta är dock något som kan leda till att intressekonflikter uppstår, särskilt om klienten 
och revisorn känner varandra privat (SRS, 2002, s 42; Häckner, 2005). Ett sådant för-
hållande kan även leda till att ett vänskapshot uppstår (Diamant, 2004, s 246). Problemet 
med vänskapshot kan troligen vara mer påtagligt på en mindre ort där de flesta har väldigt 
starka band till varandra och många känner varandra från skoltiden (Schachner-Chanen, 
2000). Luleå kan kanske inte kallas för en ”mindre ort” utan mer korrekt en medelstor 
kommun då kommunen enligt SCB hösten 2007 placerade sig på 26:e plats bland 
Sveriges 290 kommuner. Med sina ca 73 000 invånare utgör dock Luleå ändå bara ca en 
tiondel av Stockholms kommun (ibid). Vänskapshot kan även förekomma om revisorn 
samarbetar med samma klient under en längre tid, det vill säga under en period på minst 
åtta år (SRS, 2002, s 42). Långsiktiga relationer är dock något som flera källor sätter stort 
värde på (bland annat Baldvinsdottir & Johansson, 2006, s 246; Hart & Johnson, 1999a; 
Tomkins, 2001) När en revisor jobbar nära en klient under lång tid, även om revisorn 
fortfarande faktiskt är helt oberoende, så kan ändå det synbara oberoendet bli naggat i 
kanten (Page & Spira, 2005; Lowe & Pany, 2001). 
 

1.3 Syfte 
 
I problemdiskussionen har fördelen med förtroende i en affärsrelation diskuterats. Men 
även det faktum att en allt för nära och förtroendefull relation kan leda till att revisorns 
oberoende, faktiskt eller synbart, blir hotat. Vi ville undersöka hur några revisorer i 
Luleå ser på förtroende och oberoende och hur det påverkar relationen till deras klienter. 
Särskilt intressant tycker vi att är efter den senaste tidens debatt kring revisorer och 
deras oberoende. Detta leder till uppsatsens syfte, vilket är: 
 

att undersöka revisorers uppfattning om hur förtroende-
relationen mellan en revisor och dennes klienter påverkar 
revisorns oberoende. 
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2. METOD 
 
Detta kapitel ger en inblick i det tillvägagångssätt vi använt oss i arbetet med den här 
uppsatsen. 

2.1 Undersökningsansats 
 
I denna studie har vi haft för avsikt att undersöka revisorers uppfattning om hur förtroende-
förhållandet mellan revisorn och dennes klienter påverkar revisorns oberoende. För att 
uppnå detta har vi valt att göra en flerfallsstudie av förhållandet mellan förtroende och 
oberoende i en revisors relation till sina klienter hos fem revisorer i Luleå. Vi väljer fall-
studie därför att den har fokus på relationer och går på djupet för att reda ut en komplex 
situation (Denscombe, 2000, s 42).  
 
Fyra av undersökningsfallen var aktörer som varit verksamma som revisorer mer än 20 år 
samt mestadels haft små och medelstora företag som klienter. Dessa utgör ”den typiska 
undersökningsenheten” i vår undersökning (Denscombe, 2000, s 44f). Vi har även valt en 
aktör som endast varit verksam som revisor en kortare tid samt mest haft större företag 
som klienter. Detta fall utgör ”den avvikande undersökningsenheten” i vår under-
sökning (ibid). Detta innebär att fallet väljs för att vara en kontrast mot normen (ibid), 
för att se vilken effekt till exempel antal verksamma år och storlek på klientföretagen 
har för effekt på resultatet.  
  

2.2 Metodsynsätt 
 
Området som undersöks i denna studie handlar i hög grad om personliga åsikter rörande 
förtroende mellan personer, ett område där personliga åsikter och värderingar spelar en 
stor roll. Av den anledningen är aktörssynsättet det mest lämpliga för oss att använda 
eftersom det syftar till att förstå olika aktörers tolkning av olika företeelser (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 74f). Aktörsynsättet är även lämpligt att använda när det som ska under-
sökas är svårt eller omöjligt att mäta i absoluta termer (Arbnor & Bjerke, 1994, s 191). 
Med tanke på att varken oberoende eller förtroende går att mäta i absoluta termer därför 
passar aktörssynsättet vår studie väldigt väl.  
 
Utifrån aktörsynsättet ser forskaren verkligheten som en social konstruktion som i hög 
grad färgas av de förkunskaper och förutfattade meningar som betraktaren har (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 86ff).  Vidare skriver författarna att vi hela tiden omtolkar verkligheten 
efter de nya insikter och den nya kunskap vi fortlöpande tar in. Dessa beskrivningar kan 
ses som en beskrivning av hur vår uppfattning förändrats kring hur en revisors oberoende 
påverkas av en långvarig klientrelation. Vid studiens början antog vi att ett långvarigt 
klientförhållande skulle ha en mycket grav inverkan på revisorns oberoende. Under 
arbetets gång har vår uppfattning förändrats till att vi nu inser att så inte alltid är fallet. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 86ff) kan till och med någonting som är helt inpräntat i 
vårt medvetande, som att det är fel att döda en medmänniska, komma att förändras om 
förutsättningarna förändras. Om vi till exempel hamnar i en krigssituation och börjar kalla 
en grupp medmänniskor för ”fienden” så blir det plötsligt både lagligt och moraliskt/etiskt 
försvarbart att döda dem (ibid). Detta exempel kan kopplas till det faktiska och synbara 
oberoendet för en revisor som tas upp i vår undersökning. Anledningen till detta är att det 
faktiska oberoendet talar om vad revisorn får och inte får göra i förhållandet till klienterna 
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utifrån olika regler. Det synbara oberoendet utgör det sätt som omgivningen uppfattar för-
hållandet mellan revisorn och klienterna. 
 
Följande citat av Mills (refererat av Arbnor & Bjerke, 1994, s 191) ger en mycket bra 
bild av hur aktörssynsättet är uppbyggt: 
 

”Vi kan inte beskriva människan som en enbart biologisk varelse, som ett 
knippe reflexer eller en uppsättning insikter, som ett studieobjekt eller 
som ett slutet system. Människan är bland mycket annat, en social och 
historisk aktör, som måste förklaras inom ramen för de historiska och 
sociala strukturer hon är underkastad.”  

 

2.3 Urval 
 
Holme och Solvang (1997, s 101) skriver att i samband med kvalitativa studier ska inte 
urvalet av undersöknings fall göras slumpmässigt. Urvalet skall istället grunda sig på 
medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. Urvalet kan 
även göras utifrån den förförståelse författarna har i starten av undersökningen. (ibid) 
Eftersom ämnet vi behandlar i denna studie är av känslig karaktär har vi delvis inriktat 
vårt urval mot personer som inte längre är verksamma som revisorer eftersom dessa 
förmodligen inte är lika defensiva när de diskuterar ämnet. För att ta reda på vilka 
revisionsbyråer som finns i Luleå använde vi oss av sökmotorn www.hitta.se. Vi valde 
ut sju byråer av varierande storlek som vi kontaktade per telefon. Vid dessa telefon-
samtal bad vi att få tala med någon verksam revisor på byrån som vi kunde få intervjua. 
Vi frågade även om vi kunde få uppgift om någon icke längre verksam revisor. På det 
sättet fick vi kontakt med två verksamma revisorer, två pensionerade revisorer samt en 
person som slutat med revision men fortfarande arbetar med konsultation.  
 
Samtliga fem aktörer verkar eller har verkat vid medelstora och större revisionsbyråer i 
Luleå. Av de tre icke verksamma revisorerna vi intervjuat har två varit auktoriserade 
och en godkänd, de har alla varit verksamma mellan 30-35 år. Av de båda verksamma 
revisorerna är den ena auktoriserad och har verkat i drygt 20 år, den andra är godkänd 
och hade vid intervjutillfället bara haft sin titel i några månader. Gemensamt för de 
flesta av aktörerna är att de mestadels har eller har haft mindre och medelstora ägar-
ledda bolag som klienter. Våra aktörer har även det gemensamt att de har jobbat med ett 
flertal av sina klienter ända sedan de började som revisorer. Eftersom de jobbat så länge 
tillsammans anser de att de känner sina klienter relativt väl.  
 
Ingen av aktörerna har uttryckligen bett att få vara anonym men med anledning av 
ämnets känsliga karaktär väljer vi ändå att inte ange deras riktiga namn eller de byråer 
de verkar/verkat vid. Vi har istället valt att ge aktörerna fiktiva namn, i avsnitt 2.3.1 
nedan följer en presentation av aktörerna. 
 

2.3.1 Presentation av aktörer 
 
Anders Andersson träffade vi den 6 december 2007 på den byrå där han tidigare verkat 
som auktoriserad revisor i ca 30 år. För ca åtta år sedan började han trappa ner på sina 
revisionsuppdrag och för tre år sedan avregistrerade han sig som revisor och arbetar nu 
bara med konsultuppdrag. I huvudsak har Andersson haft ägarledda bolag med 1-6 aktie-
ägare som klienter men det har även förekommit större företag, främst lastbilscentraler. 
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Bengt Bengtsson har verkat som revisor i 35 år och då han avgick med pension 2001 
hade han varit samma byrå trogen under alla de 35 åren. Det är små och medelstora 
företag som har utgjort hans huvudsakliga klienter. Många av hans klienter har följt 
honom under alla de 35 åren. Vi träffade honom i ett grupprum på Luleå tekniska 
universitet den 11 december 2007. 
 
Carl Carlsson är godkänd revisor sedan augusti 2007 men har jobbat med revision i ca 
fyra år. Han har mest jobbat med lite större klienter. Carlsson träffade vi i ett konferens-
rum på byrån han är verksam vid den 18 december 2007. 
 
David Davidsson har varit verksam som godkänd revisor under ca 35 år varav ca 30 år 
på en av de större byråerna i Luleå, han är pensionerad sedan fyra år tillbaka. Den typ av 
bolag som Davidsson mest arbetat med är mindre och medelstora företag, främst 
familjeägda. Många av de klienter Davidsson lämnade efter sig när han gick i pension 
hade han jobbat med sedan 1970-talet. Intervjun med Davidsson ägde rum den 19 
december 2007 i ett grupprum på Luleå tekniska universitet. 
 
Erik Eriksson är auktoriserad revisor och har hittills varit verksam i 21 år. Han jobbar 
nästan uteslutande med ägarledda bolag av varierande storlek. Han vill gärna ha kvar 
sina klienter så länge relationen fungerar och vissa av klienterna har han haft ända sedan 
han började som revisor. Eriksson träffade vi på hans kontor den 20 december 2007. 
 

2.4 Informationsinsamling  
 
Informationsinsamlingen har dels bestått av litteratursökning både i böcker och i artikel-
databaser, dels av personliga intervjuer med fem revisorer. Under arbetet med informations-
insamlingen har vi inledningsvis sökt böcker och vetenskapliga artiklar via några av de 
databaser som biblioteket vid Luleå tekniska universitet tillhandahåller. De databaser vi 
främst använt oss av är Lucia, Libris, Emerald, Ebsco, och S-WoPEc (Swedish Working 
Papers in Economics). Vi har även sökt en del material via Google Scholar och Jstor. Några 
av de sökord vi använt oss av är: förtroende, oberoende, revision, vänskapshot, trust, inde-
pendence, customer relations och auditing. Sökorden har använts var för sig såväl som i 
olika kombinationer.  
 
Eftersom vi ville grunda vår undersökning på personliga intervjuer använde vi oss av 
kvalitativ metod, den ger en bild som ökar förståelsen för sociala processer och samman-
hang (Holme & Solvang, 1997, s 79f). En annan anledning är att undersökningen handlar 
om förtroende vilket i allra högsta grad utgör en social process. En kvalitativ undersökning 
har den fördelen att den ger möjlighet att korrigera och komplettera vissa frågeställningar 
under pågående intervju (ibid). En annan fördel är att intervjuer ger möjlighet att ställa 
följdfrågor vilket ger bra djup på informationen. Att kunna styra samtalets riktning och 
ändra undersökningsinriktning under intervjuns gång om något intressant ämne dyker upp 
är ytterligare en fördel. (op cit, s 101)  
 
Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form där vi använde intervjuguiden (bilaga 
1) som grund men tillät stort utrymme för aktörerna att prata fritt om ämnet. Enligt Holme 
och Solvang (1997, s 100f) är det viktigt att inte styra aktörerna för mycket för att få så 
bra svar som möjlig. Förutom de grundläggande frågorna i intervjuguiden har vi även 
skissat upp två tänkbara scenarier som aktörerna fick reflektera över, dessa visas i slutet 
av bilaga 1. När vi skapade dessa scenarier tänkte vi på vilka situationer en revisor kan 
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komma att försättas i och som kan påverka oberoendet för revisorn. Vi tänkte även på 
något som kan påverka förtroenderelationen mellan revisorn och klienterna. Miles och 
Huberman (1994, s 81) säger att scenarier kan användas för att beskriva händelser som 
kan förekomma i de fall som undersöks. Vi spelade in intervjuerna, kompletterande 
anteckningar fördes också vid intervjutillfällena.  
 

2.5 Validitet  
 
Den direktkontakt som en personlig intervju innebär leder till en fortlöpande kontroll av 
relevans och riktighet av den information som samlas in vilket medför god validitet 
(Denscombe, 2000, s 161f). Arbnor och Bjerke (1994, s 251) att det inte finns några 
explicita kriterier för validitet inom aktörsynsättet men att validitetsbegreppet ändå har 
ett flertal olika innebörder inom det här metodsynsättet. För att höja validiteten i vår 
undersökning har vi bland annat ställt följdfrågor och bett aktörerna om vissa förtydlig-
anden under intervjuerna. För att ytterligare förbättra validiteten i den insamlade in-
formationen har vi låtit var och en av aktörerna läsa igenom den skriftliga sammanställ-
ningen av sin intervju och getts möjlighet att lämna kommentarer (Holme & Solvang, 
1997, s 94f). Ett annat hjälpmedel för att få en hög validitet har de inspelade intervjuerna 
varit, då har vi kunnat gå tillbaka och lyssna på vad aktörerna sagt. 
 

2.6 Metodproblem 
 
Vi ansåg att det fanns risk för att om vi direkt frågade revisorerna hur de skulle handla i 
en situation där det finns risk för jäv så skulle vi bara få ett textbokssvar som säger att 
de naturligtvis inte skulle sätta sig i en sådan situation. För att få så bra svar som möjligt 
var formuleringen av frågorna vid intervjutillfällena av stor vikt (Holme & Solvang, 
1997, s 101). Men även med noggrant formulerade frågor kvarstår risken att en verksam 
revisor ändå kan vara något defensiv i frågor som handlar om det faktiska oberoendet.  
 
Ett sätt vi använt oss av för att komma runt det problemet är att intervjua personer som inte 
längre är verksamma som revisorer. Vi ansåg att det är troligt att dessa kan vara mer öppen-
hjärtiga och prata friare om ett ämne som kan vara lite känsligt. Bland verksamma revisorer 
har vi i möjligaste mån inriktat oss mot personer som är lite äldre, en anledning till detta är 
att de då haft tid att knyta långvariga nära kontakter. Andra anledningar är att de under sin 
karriär även kommit i kontakt med många andra revisorer och på så sätt kan ge en inblick i 
hur det ser ut i branschen och vi tror även att dessa kan vara mer öppna och inte vara lika 
defensiva som en yngre person kanske kan vara. Vi har inte upplevt att det var någon större 
skillnad i öppenhjärtigheten mellan pensionerade och verksamma aktörer, inte heller mellan 
yngre och äldre.   
 
I vår studie har vi även använt oss av scenarier för att belysa vissa betydelsefulla fråge-
ställningar för undersökningen. Scenarier är ett sätt att få aktören att prata mer fritt om 
ämnet, det krävs dock att scenarierna är formulerade på ”rätt” sätt för att få så bra svar som 
möjligt. Ett problem med att använda scenarier är att de lämnar stort utrymme för tolkning. 
Svaren kan därför variera kraftigt och resultatet blir inte riktigt som förväntat. Det kan 
därför vara en bra idé att testa scenarierna på någon innan de används i ”skarpt läge”, vilket 
vi tyvärr inte hade tillfälle att göra. Varvid resultatet av scenario 1 inte har så bra koppling 
till vårt syfte som hade varit önskvärt. 
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Under arbetet med informationsinsamlingen har vi spelat in intervjuerna. Inspelning av en 
intervju kan hindra vissa personer från att prata helt fritt (Holme & Solvang, 1997, s 107). 
Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi om det skulle gå bra om vi spelade in intervjun, 
samtliga aktörer sa att det gick bra. Vi uppfattade det inte heller som att någon aktör 
verkade påverkad av att vi spelade in intervjuerna. Något som det däremot var problem med 
var att få intervjua revisorer på de allra minsta byråerna med bara en eller ett par revisorer. 
Detta eftersom dessa inte ansåg sig ha tid då allt eller i alla fall stora delar av arbetet på 
byrån skulle stanna upp under tiden för intervjun, därför utfördes intervjuerna på lite större 
byråer, om än små jämfört med de fyra stora. Det var delvis även svårt att få tag på lämpliga 
aktörer eftersom intervjuerna ägde rum runt jultider.  
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3. FÖRTROENDE OCH OBEROENDE FÖR REVISORN  
 
Det här kapitlet är avsett att ge en inblick i den teori vi grundat vår studie på. 

3.1 Förtroende 
 
Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 265) beskriver en förtroendeingivande person 
som någon som har förmåga att lösa den uppgift de ålagts och har den integritet som 
krävs för att stå fast vid sina ståndpunkter. Att ta ansvar för sina handlingar, även i svåra 
situationer, och att de visar välvilja, det vill säga att de värnar om andras intressen, är 
också krav som ställs på en förtroendeingivande person (ibid). Idealförhållandet är när 
man kan lita på någon bortom tilliten att den andra utför det han/hon lovat att göra 
(Maccoby, 2003). Det innebär att denne verkligen vill att samarbetsparterna ska lyckas. 
Centralt för ett varaktigt förtroende för någon är att den parten har rätt kunskap och 
integritet för att hålla sina åtaganden till motparten. Motsatsen till förtroende är misstro, 
detta inträffar när någon uppträder oärligt i ett förhållande. (ibid) Det idealförhållande 
som Maccoby talar om kallas för ”total tillit” av Hart och Johnson (1999a). För att upp-
nå total tillit krävs det att man går bortom all vanlig kundtillfredsställelse. Begreppet 
total tillit innebär att klienten ska vara övertygad om att revisorn och dennes personal 
agerar på ett sätt som är rättvist, pålitligt, kompetent och etiskt i varje handling. Total 
tillit innebär också att klienten ska vara övertygad om att varken revisorn eller dennes 
personal kommer att dra fördel av kundens sårbarhet. (ibid)  
 
Förtroende och trovärdighet är två mycket högt värderade egenskaper bland affärs- och 
industrifolk världen över, samtidigt är detta något som är mycket svårt att uppnå (Child, 
2001). En risk med ett allt för nära och förtroendefullt samarbete är dock att om förtroendet 
bryts så blir konsekvenserna mycket stora. För att kunna möta den här risken måste parterna 
ha förtroende för varandra. Samtidigt innebär det här hotet att det är svårt att inleda en för-
troendeskapande process. (ibid) Det förtroende som två personer känner för varandra är ofta 
en avgörande faktor för hur väl ett samarbete kommer att fungera. Samtidigt leder ett väl 
fungerande samarbete till att förtroendet mellan personerna kommer att stärkas ytterligare. 
Denna självförstärkande cirkel utgör ett ideal som är värt att sträva efter. Förtroende mellan 
organisationer bygger ofta på förtroende mellan individer eftersom det oftast är ett fåtal 
individer involverade i samband med att företag inleder ett samarbete. (ibid) 
 
Förtroende uppkommer när en av parterna i ett utbytesförhållande har tilltro till den andra 
partens trovärdighet och integritet (Morgan & Hunt, 1994). Nära relationer på personlig nivå 
bygger på ett väl utvecklat förtroende mellan dessa personer (Tomkins, 2001). Förtroende är 
en grundläggande byggsten för det sociala livet. För att förstå hur ett förhållande fungerar 
måste man titta på de band av förtroende som finns i förhållandet. (ibid) 
 

3.1.1 Att bygga upp förtroende 
 
Tomkins (2001) säger att tillit för någon gör det möjligt att planera sitt agerande utan att 
behöva samla in och bearbeta mer information än som är nödvändigt. Genom åter-
kommande samarbete växer en nära relation fram och förtroendet växer. En relation ut-
vecklas inte om det inte växer fram ett förtroende. Relationen måste även ge något av 
värde till de inblandade parterna. (ibid) Ett samarbetsavtal hjälper till att minimera det 
opportunistiska beteendet mellan parterna men kan också vara till hinder, särskilt om 
rollerna eller åtagandena för parterna förändras över tiden (Cuganesan, 2007). 
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Det finns många faktorer som påverkar uppbyggandet av en förtroenderelation, dessa visas i 
figur 1 nedan. Figuren visar även vad ett förtroendeförhållande kan ge. (Hart & Johnson, 1999b) 
 

 
 
Figur 1. Faktorer för att bygga förtroende.  (Bearbetad efter Hart och Johnson, 1999b.) 
 
De olika faktorerna i den ovanstående figurens vänstra halva beskrivs så här av Hart och 
Johnson (1999b). Revisorn maximerar relationsfördelarna genom att han/hon tillmötes-
går klienternas behov och önskemål. Det bästa sättet att göra det på är att själv vara väl 
utbildad men även genom att erbjuda utbildad personal för att serva klienterna. Genom 
att ha en skriven etisk kod som visar vilka värderingar revisorn har så hjälper det till att 
bygga upp delade värderingar gentemot klienterna. (ibid) Genom effektiv kom-
munikation ska revisorn se till att klienterna får all den information de behöver i olika 
frågor. Att inte ”utnyttja situationen” innebär att revisorn inte får visa upp girighet eller 
egenintresse för klienten. Revisorn ska endast jobba med klientens bästa för ögonen. 
När en revisor ”investerar” i relationen innebär det att han/hon lägger ner lite extra tid 
på att ta fram tjänster som kan ge klienterna ”det lilla extra”. Då har revisorn gjort en 
investering i klientrelationen. Problemlösning innebär, som det låter, att klienten får 
hjälp av revisorn med att lösa något viktigt problem. (ibid) 
 
Ur en väl etablerad förtroenderelation kommer en rad fördelar. Några av de fördelar 
som Hart och Johnson (1999b) tar upp visas i den högra halvan av figur 1 ovan och 
beskrivs enligt följande. En klient som känner total tillit för sin revisor följer de råd som 
revisorn ger. Om klienten känner förtroende för revisorn minskar risken för att klienten 
ska ”hoppa av” från samarbetet. Ett starkt förtroende medför istället att samarbetet för-
djupas och möjligheten för parterna att ge varandra konstruktiv kritik förstärks. (ibid) 
För att uppnå ”total tillit” krävs det en hel del arbete. Avsnitt 3.1.2 nedan beskriver hur 
förtroendet utvecklas med tiden. Ett starkt förtroendeförhållande mellan revisor och 
klient leder dock inte bara till fördelar. Det finns även vissa nackdelar, som exempelvis 
att revisorns oberoende kan påverkas. Detta behandlas i avsnitt 3.3 nedan. 
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3.1.2 Förtroendet utvecklas 
 
Förtroende utvecklas över tiden, utvecklingen går genom tre faser: kalkylerande, för-
ståelse och bindning. Dessa visas i figur 2 nedan. (Child, 2001)  
 

 
 
Figur 2. Faser i förtroendeutvecklingen. (Bearbetad efter Child, 2001.) 
 
Först kommer den kalkylerande fasen. Här undersöker man om den andra parten har rätt 
kompetens och motivation samt är tillräckligt pålitlig för att inleda ett samarbete med. 
Den andra fasen bygger på ömsesidig förståelse. I den här fasen utvecklar parterna ofta ett 
gemensamt sätt att tänka med hjälp av de delade erfarenheterna. Bindningsfasen är den 
tredje fasen, den är förknippad med starka personliga relationer. Det är inget ovanligt att 
mycket starka band utvecklas mellan individer i långvariga affärsrelationer.  (Child, 2001) 
I en affärsrelation med regelbundet utbyte uppstår ofta sociala band mellan parterna som 
baseras på ömsesidig förståelse och tillit (Tomkins, 2001). 
 

3.2 Klientrelationer 
 
De band Child (2001) och Tomkins (2001) talar om i en långvarig affärsrelation beskrivs 
av Huemer (2001, s 161f) som det sociala perspektivet. Enligt det sociala perspektivet 
bygger förtroende på ömsesidighet, sociala bindningar och förmåga till emotionell insikt. 
Förtroendet växer fram efter hand som parterna lär känna varandra enligt det sociala per-
spektivet.  Då förtroende bygger på sociala bindningar kommer även den moraliska 
dimensionen in. (ibid) Det sociala perspektivet kan ses som steg 2 och 3 i figur 2 ovan. 
Huemer (2001, s 161f) säger även att det finns ett rationellt perspektiv av förtroende i en 
affärsrelation. I det rationella perspektivet ses förtroende som en följd av logisk analys 
eller en förutsägbar situation. Enligt det rationella perspektivet är förtroende kalkylerande 
och kognitivt till sin natur. Förtroendet baseras på en medveten tankeprocess som inte 
innehåller några moraliska ställningstaganden enligt det rationella perspektivet. (ibid) Det 
rationella perspektivet kan ses som steg 1 i figur 2 ovan.  
  
Förtroende är viktigt i förhållandet mellan klienter och revisorer (jfr Sanner, 2005). För att 
kunna bygga upp ett förtroende i en klientrelation måste klienten nå en viss nivå av 
tillfredsställelse (Hart & Johnson, 1999a). Om inte klienten är tillräckligt nöjd med 
varorna/tjänsterna är det heller ingen idé att försöka vinna förtroende från den klienten. 
Det är endast upprepade upplevelser av tillfredsställelse som bygger vad som kan 
kategoriseras som brett och djupgående förtroende. Detta djupgående förtroende kan 
även kallas lojalitet från klientens sida.  Klienten är lojal mot revisorn om klienten kan 
lita på att revisorn alltid gör allt för klientens bästa. Lojalitet uppkommer i långvariga 
förhållanden. En nöjd och lojal klient rekommenderar gärna sin revisor till andra. (ibid) 
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3.2.1 Långsiktiga klientrelationer 
 
Relationsmarknadsföringen betonar vikten av att hålla fast vid långsiktiga klient-
relationer. Sådana förhållanden är lönsamma, särskilt i avtalsförhållanden. Ju längre ett 
klientförhållande varar ju högre blir vinsten. (Reinartz & Kumar, 2000) Klienten kan 
antas ha ett kompetensförtroende till revisorn (Cuganesan, 2007). Kompetensförtroende 
förekommer i samarbetsförhållanden och innebär att den ena parten förväntar sig att 
motparten innehar den skicklighet och förmåga som krävs för att utföra de uppgifter 
som åligger honom eller henne i förhållandet (ibid). 
 
De flesta företagen vill utveckla långsiktiga klientrelationer och kunderna vill gärna ha 
en ”leverantör för livet” (Hart & Johnson, 1999a). För det företag som vill bli en kunds 
”leverantör för livet” är det bara felfria leveranser som är gott nog. Kundernas för-
troende för revisorn innefattar förhoppningar om att revisorn tillhandahåller de senaste 
produkterna och/eller tjänsterna annars kan kunden känna sig tvingad att byta 
leverantör. (ibid) I förhållandet mellan en revisor och dennes klienter kan det senare 
avse att revisorn är uppdaterad på nyheter som kan förekomma på området, exempelvis 
nya bestämmelser om någonting. Felfria leveranser skulle kunna jämställas med en väl 
genomförd revision samt att de råd klienten får är till belåtenhet. 
 
När klienten börjar lita på revisorn kan det leda till att beroende uppstår mellan parterna 
(jfr Sanner, 2005). Om förhållandet mellan revisorn och någon klient blir allt för djupt 
och långvarigt kan hot uppkomma mot revisorns oberoende (SRS, 2002, s 42).  
 

3.3 Oberoende 
 

3.3.1 Oberoendets roll för revisionens funktion  
 
Revisionens huvudsakliga funktion är att öka tilltron till den av revisorn granskade 
verksamheten (Diamant, 2004, s 162ff). Genom att intressenterna känner förtroende för 
den granskning revisorn gör uppnås den förtroendeskapande effekt som eftersträvas 
(ibid). Detta kan endast uppnås om revisorn har förmågan och viljan att göra sina 
bedömningar och fatta sina beslut utan att ta irrelevant hänsyn. Detta gäller särskilt när 
resultatet av revisionen kommer att påverka enskilda intressenters beslutsfattande och 
förhållandet mellan intressenter. Att revisorn är oberoende anges ofta som en av de mest 
centrala förutsättningarna för att revisionen ska kunna fylla sin funktion. (ibid) 
 
För att revisionen ska vara meningsfull förutsätts att revisorn de facto är oberoende 
(Diamant, 2004, s 164). Att vara fullständigt oberoende är dock ett omöjligt ideal (Page 
& Spira, 2005). Den senaste tidens fokus på revisorer har lett till kraftigare lagstiftning 
men författarna tror inte att det kommer att göra någon skillnad utan allt bygger på 
individers värderingar och etiska beteende. Psykologiska studier har visat att revisorers 
bristande oberoende är inneboende men troligtvis är oavsiktligt och därmed inte påverk-
bart genom etikutbildningar, sanktioner eller bestraffningar. (ibid) Även Moore et al 
(2006) framhåller att det inte är rimligt att förutsätta att revisorer ska kunna vara full-
komligt oberoende. De skriver även att hot mot revisorns oberoende ofta byggs upp 
långsamt och att det för revisorn kan vara svårt att avgöra när hotet blir för stort (ibid). 
En sådan situation är behovet av extern rådgivning för mindre företag. Svanström 
(2004, s 38) säger att det är vanligt att företagsledare känner behov av att diskutera 
företagets situation med en utomstående person med erfarenhet. Den naturliga samtals-
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partnern blir då oftast revisorn (ibid). Svanström (2004, s 36) säger även att upp emot 
95 % av alla mindre företag tar hjälp utifrån. Några av de områden företagen behöver 
mest hjälp med är redovisning och finansiering (ibid).  
 
Enligt Diamant (2004, s 163f) är oberoendekravet relevant därför att revisorn i sin rapport 
uttrycker en personlig ståndpunkt om huruvida det granskade materialet är upprättat efter 
gällande regler och normer. Detta ställningstagande kan ha, eller befaras ha, påverkats om 
revisorns i sitt förhållande till sin klient inte är att se som oberoende (ibid). Lowe och 
Pany (2001) säger att rationella individer upplever det som att revisorer med ett känt 
ekonomiskt intresse i en revisionsklient har ökat incitament för att handla på ett felaktigt 
sätt. 
 

3.3.2 Test av oberoendets betydelse 
 
Test utförda av Lowe och Pany (1995) visar att långivare har större förtroende för den 
finansiella informationen de får, och är mer villiga att bevilja lån, om konsultverksam-
heten på något sätt är separerad från revisionsverksamheten. Detta framkom när lån-
givare presenterades med olika låneansökningar, där enda skillnaden var om konsult-
verksamheten och revisionsverksamheten på den byrå som reviderat det lånsökande 
företagets finansiella information var separerade. I de fall där ingen separation fanns be-
viljades 62 % av lånen, i de fall där konsultation och revision var uppdelade i olika av-
delningar beviljades 65 % av lånen och i de fall där konsultation och revision var upp-
delat i olika firmor beviljades 67 % av lånen. (ibid) 
 
Även om det i fallet med separation blir viss skillnad i hur många procent av lånen som 
beviljas så finns det en annan faktor som tycks ha betydligt större betydelse. Lowe och Pany 
(1995) testade även hur kreditgivare reagerade om det inte fanns någon separation mellan 
konsultation och revision på byrån. Samt att det gällde dels ett företag som stod för mindre 
än 1 % av revisionsbyråns inkomst och dels ett företag som stod för ungefär 12 % av 
revisionsbyråns inkomst. I dessa fall beviljades 67 % av ansökningarna från företaget som 
stod för 1 % men bara 45 % av ansökningarna från företaget som stod för 12 % av 
revisionsbyråns inkomster. Kreditgivare anser alltså att det är större risk att revisorns 
oberoende är hotat ju viktigare klienten finansiellt är för revisionsbyrån. Hur länge revisorn 
och klienten arbetat tillsammans tycks dock inte ha någon större betydelse. Kreditgivarna 
uppgav i och för sig att de hade större förtroende för den ekonomiska informationen, och att 
revisorn nog var mer oberoende, om de bara rörde sig om ett kort samarbete. Trots detta 
beviljades 65 % av låneansökningarna i båda fallen. (Lowe & Pany, 1995) 
 

3.3.3 Faktiskt kontra synbart oberoende  
 
Det har länge pågått en debatt om att det inte räcker med att revisorn är oberoende utan 
att det även är viktigt att det för en utomstående observatör tydligt går att se att revisorn 
är oberoende. När en revisor jobbar nära en klient under lång tid, även om revisorn fort-
farande faktiskt är helt oberoende, så kan ändå detta synbara oberoende bli naggat i 
kanten. (Page & Spira, 2005; Lowe & Pany, 1995) Stort fokus har lagts på att vara noga 
med att det inte utåt ska se ut som att revisorns oberoende är hotat. Det här har dock lett 
till vissa problem, många revisorer har helt ignorerat att oberoendet faktiskt kan bli 
skadat. Det enda de bryr sig om är det utåt sett verkar som att oberoendet är intakt. Det 
här är även ett sätt att inte erkänna att det kan uppstå situationer när en revisors 
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oberoende blir hotat utan bara att det kan uppstå situationer där det se ut som att det blir 
hotat. (Page & Spira, 2005) 
 
Det faktiska oberoendet handlar om revisorns egen syn på sitt förhållningssätt till det 
enskilda uppdraget, och sin förmåga att utföra det på ett korrekt sätt (Diamant, 2004, s 
164). Det är även ett viktigt kriterium att revisorn uppfattas som oberoende. Revisorn 
ska alltså förutom att vara faktiskt oberoende även vara synbart oberoende. Revisorns 
oberoendeställning måste alltså manifesteras utåt på ett sådant sätt att intressenterna 
uppfattar honom som oberoende. De lagar och regler som finns rörande revisorns 
oberoende är inte bara där för att styra revisorns arbete och vägleda och hjälpa revisorn 
att behålla sitt oberoende, utan även för att revisorn på ett tydligt sätt utåt kan visa att 
han är oberoende genom att följa dem. (ibid) 
 
Revisorns synbara oberoende är den måttstock som intressenterna använder för att mäta 
kvalitén på revisorns arbete (Diamant, 2004, s 166). Det är därför viktigt att revisorn inte 
bara undviker situationer som han anser kan skada sitt oberoende utan även ser upp med 
situationer som av intressenterna kan uppfattas hota revisorns oberoende (ibid). Diamant 
(2004, s 185) tar upp några exempel på hot som inte täcks av lagar, regler eller praxis men 
som av omgivningen kan uppfattas som problem. Några av dessa är om en revisor blir 
tillfrågad att genomföra revisionen i en butik där han regelbundet handlar eller att bli revisor 
i ett företag som är konkurrent till ett bolag där han redan verkar som revisor (ibid).   
 

3.5 Sammanfattning 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av förtroende. I kapitlet beskrivs även hur förtroende 
uppkommer, hur parterna i en relation kan gå till väga för att bygga förtroende. Sedan 
presenteras faktorer som bygger förtroende och vad en förtroenderelation kan leda till. 
Även en kort beskrivning av förtroendeutvecklingens faser ges. Efter detta behandlas 
klientrelationer och hur dessa bygger på tillit och förtroende samtidigt som de bygger tillit 
och förtroende. Även teori som berör vikten av långsiktiga klientrelationer presenteras. 
Därefter ges en beskrivning av oberoendets roll för revisionens funktion. Teori som berör 
hur oberoende är nödvändigt för att revisionen ska kunna uppfylla sin funktion att öka 
förtroendet för den ekonomiska informationen som revideras presenteras. Sedan behandlas 
teori som handlar om skillnaden mellan faktisk och synbart oberoende. Samt att det kan 
räcka med att det synbara oberoendet blir hotat för att revisorns förtroendeskapande 
potential ska bli i stort sett obefintlig, trots att det faktiska oberoendet är intakt. 
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4. REVISORERS SYN PÅ FÖRTROENDE OCH OBEROENDE 
 
Detta kapitel innehåller det empiriska material vi har erhållit genom de intervjuer som 
genomförts. 

4.1 Intervju med Anders Andersson  

4.1.1 Förtroende och klientrelationer 
 
Förtroende för Andersson innebär att hans klienter ska känna att han jobbar för deras 
bästa. Andersson berättar att han känner sina klienter mycket väl, han anser sig vara 
mycket god vän med de flesta av sina klienter. Det är den huvudsakliga anledningen till 
att han valt att sluta som revisor. Att jobba för klientens bästa innebär för det mesta mer 
än bara revision, här kommer konsultrollen in. ”Konsultdelen är det viktigaste när 
klienten väljer revisor” säger Andersson.  
 
Andersson har under alla år jobbat på en mycket personlig basis med konsultuppdragen, 
vilket innebär att han ”hela tiden balanserat på gränsen och ibland trampat över gränsen 
för vad en revisor får göra”.  ”Men om man pratar kundnytta så är det det som styr vilken 
revisor man väljer” säger Andersson. Att kunna erbjuda mer än bara revision anser 
Andersson vara en viktig faktor för att klienten ska känna förtroende för honom. 
Andersson kan inte nämna en särskilt god klientrelation utan menar att alla 
klientrelationer är goda. ”Det är en grundläggande förutsättning för att kunna jobba till-
sammans att man har en bra relation.” 
 

4.1.2 Oberoende  
 
Andersson har för många år sedan gett förslag både till FAR och till Skatteverket om att 
bolagen skulle förordnas en revisor av exempelvis Länsstyrelsen, Kronofogdemyndig-
heten eller Tingsrätten. Den förordnade revisorn skulle enbart utföra revision och arvodet 
skulle betalas från den instans som hade hand om förordnandena. Förslaget var tänkt att 
finansieras genom exempelvis ett mindre påslag på arbetsgivaravgiften eller liknande. 
Den dåvarande skattedirektören i Luleå tyckte att det var ett intressant förslag men det 
hela ”rann ut i sanden”. Andersson anser att det här förslaget skulle ha löst problematiken 
kring oberoende och jäv för revisorerna.  
 
För ca 15 år sedan gjorde Anderssons byrå ett försök att säga bort alla redovisnings-
uppdrag och endast ägna sig åt revision. När byrån några år senare anställde nya 
medarbetare, som till stor del kom från större byråer och mest ägnat sig åt redovisnings-
uppdrag trots att de var godkända revisorer, återgick byrån till att erbjuda redovisnings-
tjänster. ”De allra flesta revisorer bedömningar samt ger ekonomisk rådgivning som de 
inte borde göra med tanke på de regleringar rörande oberoende för revisorer som finns” 
säger Andersson. ”Det är ju det klienterna vill ha, särskilt mindre företag.” ”Ingen vill 
prata om det men problemet finns.” Större bolag däremot anlitar oftast annan 
ekonomisk expertis och revisorn jobbar bara med revisionen.  
 
Andersson har även haft kontor i Stockholm under 20 år, han upplever inte att det är 
någon större skillnad i förhållandet mellan revisor och klienter i en stor stad än på en 
mindre ort som Luleå. På en mindre ort kan det dock vara lite känsligt om revisorn har 
flera klienter som verkar inom samma bransch. Andersson säger att man då får vara lite 
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extra försiktig när det gäller rådgivning. Andersson tror inte att avskaffandet av 
revisionsplikten kommer att få någon större effekt eftersom de flesta klienterna ändå vill 
ha en revisionsberättelse. Enda tillfällena då Andersson har valt att avsäga sig något 
revisionsuppdrag är om det rört sig om nära anhöriga som drivit företag. Andersson har 
inte upplevt någon situation då han funderat på att det kanske skulle vara nödvändigt att 
avsäga sig ett uppdrag men ändå behållit det. 
 
Scenario 1: Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och 
ber dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får 
det dig att tvivla på vilket förtroende klienten har för dig? 
 
 Det har ibland inträffat att klienter gått emot råd som Andersson gett men han tycker 
inte att det har påverkat hans förtroende för klienten. Ett exempel är när någon vill 
”köpa sig ett jobb”. Det kan vara någon som är arbetslös och vill köpa en kioskrörelse 
exempelvis, då kan det hända att denne betalar alldeles för mycket.  
 
Scenario 2: Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på 
en restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. Hur skulle du agera då? Skulle det göra 
någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara du och klienten? 
 
Det har förekommit att Andersson varit ute och ätit middag tillsammans med någon 
klient och respektive, det har även inträffat att klienter bjudit honom både på bröllop 
och på 50-års kalas någon gång. Men med dagens skärpta krav säger han att ”om jag var 
revisor idag skulle jag nog fundera mer än en gång om jag vågade göra det”. 
 

4.2 Intervju med Bengt Bengtsson  

4.2.1 Förtroende och klientrelationer 
 
”Revision är ett förtroendeuppdrag” säger Bengtsson. Förtroende för Bengtsson innebär 
att lita på varandra. Eftersom Bengtsson arbetat med de flesta av sina klienter under 
lång tid så har han lärt känna dem mycket väl. De faktorer som Bengtsson anser var 
viktiga för att hans klienter skulle känna förtroende för honom är att han var kunnig 
inom sitt ämne, påläst om klientföretaget samt uppträdde på ett vettigt sätt. Viktiga 
faktorer för att Bengtsson skulle känna förtroende för en klient är att de berättade ”allt”, 
det vill säga att de var ärliga mot honom, samt att de höll sig till lagar och regler. En bra 
klientrelation för Bengtsson kännetecknas av bra personkemi och att man är ärlig och 
uppriktig mot varandra. ”Långsiktiga klientrelationer leder till trygghet, både för revisor 
och för klient”, ”så att man vet var man har varandra” enligt Bengtsson.  
 
ABL 9:21 säger att en revisor endast får inneha sitt uppdrag i mer än sju år. Bengtsson 
anser att det kan motverka att man ”kör i samma hjulspår”, det vill säga att ”det kan vara 
bra att det kommer in nya personer som ser på uppdraget med nya ögon”. Men han tycker 
inte att det är helt nödvändigt med så kort mandatperiod eftersom det ändå förekommer 
viss personalomsättning i revisionsteamet och det kommer in nya medarbetare där. ”En 
nackdel med den begränsade mandatperioden är att det blir dyrare för klienten och 
revisionen blir mindre effektiv under upplärningsperioden” säger Bengtsson. Bengtsson 
anser att mycket långvariga klientrelationer kan bli personliga, ”det är något man måste 
tänka på och vara försiktig med”. Att gå på jubileumstillställningar, julluncher eller dylikt 
hos klientföretaget anser han är OK ”men som revisor måste man givetvis bibehålla sin 
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distans och hålla sig på ett professionellt plan”. Bengtsson har inte haft några problem 
med att dra gränser i förhållandet till sina klienter.  
 

4.2.2 Oberoende  
 
Bengtsson säger att det är stor risk att revisorns oberoende blir lidande på grund av 
vänskap som kan uppstå vid långvariga klientförhållanden. Hur stor risken är beror på 
revisorns personlighet. ”Man måste, ett antal gånger per år, fråga sig om man är på rätt 
sida gränsen.” Bengtsson tror att risken är mindre på en liten ort, eftersom ”alla känner 
alla” blir man mer observerad på vem man umgås med, ”det är en sorts samhällelig 
internkontroll”. I en stor stad till exempel är man mer anonym. 
 
Det har förekommit att Bengtsson har utfört annan rådgivning än direkt revisions-
relaterad under sina 35 år som revisor. Att avgöra var gränsen mellan dessa går ”beror 
på hur man upplever sin revisorsroll, om man är revisionsrevisor eller om man är 
revisor”. Bengtsson anser sig mest ha varit revisor, det vill säga att det är ett vidare 
begrepp än bara revisionsrevisor. ”I samband med förvaltningsrevisionen måste man 
bland annat diskutera hur företagsledningen tänker sig den fortsatta driften av före-
taget.” ”Men det är viktigt att aldrig vara med och fatta beslut utan endast diskutera 
olika alternativ” säger Bengtsson. 
 
Bengtsson tror att avskaffandet av revisionsplikten kan få viss inverkan på förhållandet 
mellan revisor och klienter. ”Det lagstadgade tvånget om revision försvinner men frågan 
är vad kreditgivare vill ha istället.” ”Det kommer även i framtiden att finnas företag som 
behöver anlita extern hjälp med den löpande redovisningen.” Bengtsson tycker att det 
kan finnas en viss fördel med att avskaffa revisionsplikten, han tycker att det går åt för 
mycket tid till att ”fylla i checklistor för att revisorn ska klara sig om det blir 
granskning”. ”Detta stjäl tid från själva revisionen, tid som klienten får betala för” säger 
Bengtsson. Det enda uppdrag som Bengtsson har avsagt sig är Ekfors Kraft, orsaken var 
inte relaterad till oberoendet för Bengtsson utan hade att göra med att samarbetssvårig-
heter uppstod när Mikael Styrman tog över som VD i företaget efter sin far. Det har inte 
förekommit något uppdrag som Bengtsson behållit trots att det varit ett gränsfall. 
 
Scenario 1: Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och 
ber dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får 
det dig att tvivla på vilket förtroende klienten har för dig? 
 
Bengtsson anser inte att ett sådant fall skulle påverka förtroendet för klienten. Han säger 
att han inte skulle avråda någon att göra något utan istället presentera olika alternativ 
och vilka konsekvenserna kan bli av ett visst handlande, ”om du gör så kommer det att 
hända och om du gör si kan det hända”.  
 
Scenario 2: Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på 
en restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. Hur skulle du agera då? Skulle det göra 
någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara du och klienten? 
 
Bengtsson skulle kunna tänka sig att äta middag med klient och respektive, särskilt om 
det handlar om en relativt ny klient som han vill lära känna. Är det fråga om ett fåmans-
företag så är frun ofta involverad i företaget, direkt eller indirekt. För att inte middagen 
ska bli för privat kan det vara bra om klienten har med sig någon mer från företaget, 
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exempelvis ekonomichefen. Bengtsson anser att även en revisor bör ha rätt till normalt 
umgänge och att inte den här typen av aktivitet borde vara förbjudet. 
 

4.3 Intervju med Carl Carlsson  

4.3.1 Förtroende och klientrelationer 
 
Förtroende, inom jobbet, för Carlsson innebär att klienten känner att han/hon kan komma 
med alla sina frågor och funderingar till Carlsson. ”Förtroendet är viktigt för hela revisions-
processen” säger Carlsson. Eftersom Carlsson inte varit verksam som revisor så länge har 
han inte hunnit få så nära kontakt med sina klienter men ett par av dem känner han ändå 
ganska väl. Några faktorer som Carlsson tror är viktiga för att klienterna ska känna 
förtroende för honom är att han tar sig tid med dem, att han är insatt i deras problem och 
att han kommer ihåg vad de pratat om vid tidigare samtal. Viktiga faktorer för att 
Carlsson ska känna förtroende för en klient är att de tillhandahåller all den information han 
behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Något som skulle kunna få Carlsson att tappa 
förtroendet för en klient är om de säger att något förhåller sig på ett visst sätt och sedan 
visar det sig att är precis tvärt om. 
 
En bra klientrelation för Carlsson kännetecknas av att kunna ringa upp varandra ”i stort 
och i smått” för att utbyta information och höra vad den andra tycker om nyheter som är 
på gång, exempelvis nya momsregler. Carlsson anser att det är viktigt med långsiktiga 
klientrelationer, framförallt ur en affärsmässig synvinkel. ”Ett plus med goda klient-
relationer är att klienten rekommenderar sin revisor till andra företagare.” ABL före-
skriver att revisorn inte får sitta mer än två mandatperioder. ”Det i vissa fall kan vara 
bra med ’nytt friskt blod’ men att man i så fall skulle kunna rotera inom byrån för att 
inte tappa den upparbetade kännedomen om klienten” säger Carlsson. I mindre bolag 
anser han dock att det inte skulle vara någon ”större hit”. Carlsson anser inte att ett 
långsiktigt klientförhållande får samma betydelse i ett börsbolag eftersom det bland 
annat byts ut styrelseledamöter då och då och bandet till revisorn inte hinner bli så 
starkt. Carlsson menar att en långvarig klientrelation kan bli personlig men att det ändå 
inte utgör något hot mot oberoendet. ”Utåt sett kan det dock verka som att oberoendet 
hotas, exempelvis om revisorn och en klient campar bredvid varandra på Pite Havsbad i 
två veckor.” Utifrån detta exempel tolkar vi det som att Carlsson anser att det kan vara 
svårt att sätta gränser för hur personlig man får bli med en klient. Carlsson tycker inte 
att analysmodellen kan vara till någon hjälp för att sätta gränser. 
 

4.3.2 Oberoende  
 
Carlsson säger att på en mindre ort som Luleå finns det inte så många företag inom varje 
bransch. ”Detta kan medföra att om jag är vald som revisor i exempelvis ett eller två bil-
försäljningsföretag kanske inte ett tredje företag i branschen vill ha mig som sin revisor 
därför att de tror att jag inte kan vara oberoende.” Att revisorn utses av en myndighet 
istället för direkt av bolaget tycker Carlsson skulle vara ett bra sätt att komma bort från 
problematiken kring oberoende och jäv. Carlsson tycker att det är svårt att dra en gräns 
för vad som ska anses vara direkt revisionsrelaterad rådgivning och annan typ av 
rådgivning. Han säger att ”man vill hjälpa sin klient så mycket som möjligt”.  
 
Carlsson tror inte att slopandet av revisionsplikten kommer att få någon större inverkan 
på förhållandet mellan revisor och klienter. Han hade dock gärna velat se att det kommit 
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förslag på en ”lightversion” av revisionsförfarandet för mindre bolag. Eftersom Carlsson 
inte hunnit verka så länge som revisor så har han inte heller hunnit uppleva någon situation 
som lett till att han avsagt sig något uppdrag. Han har inte heller upplevt någon situation som 
varit på gränsen för att behålla ett uppdrag eller inte. Om en sådan situation ändå skulle uppstå 
så skulle han överlämna det uppdraget till någon kollega på byrån. 
 
Scenario 1: Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och 
ber dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får 
det dig att tvivla på vilket förtroende klienten har för dig? 
 
Carlsson säger att en sådan situation förmodligen skulle lösa sig genom samtal och om 
klienten ändå skulle gå sin egen väg så tror Carlsson inte att det skulle påverka hans 
förtroende för klienten. Carlsson menar att om klienten går emot hans råd så vet de nog 
vad de gör. ”De är förmodligen mer insatta i sin bransch än vad jag är.” 
 
Scenario 2: Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på 
en restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. Hur skulle du agera då? Skulle det göra 
någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara du och klienten? 
 
Om Carlsson blev tillfrågad av en klient att gå ut och äta middag en fredag kväll med 
respektive så skulle han tacka nej. Inte så mycket för att han tror att det skulle påverka 
hans oberoende utan mer för hur det skulle se ut utåt. En annan anledning till att 
Carlsson skulle tacka nej är om det var klienten som bjöd eftersom Carlsson inte skulle 
vilja stå i tacksamhetsskuld.  En lunch på tisdag, enbart Carlsson och klienten, går däre-
mot bra och det förekommer när det finns jobbrelaterade saker att diskutera. 
 

4.4 Intervju med David Davidsson  

4.4.1 Förtroende och klientrelationer 
 
Förtroende för Davidsson är något som byggs upp löpande, när klienten ser att de råd 
revisorn lämnar är korrekta. Davidsson anser att han lärt känna sina klienter ganska väl 
efter att ha jobbat med många av dem under 30 års tid. Faktorer som Davidsson tror varit 
viktiga för att hans klienter skulle känna förtroende för honom är att personkemin stämt, 
att han visat förståelse för företagarnas problem, att han varit kunnig inom sitt område, 
visat engagemang för klinten, samt att han varit påläst och förberedd inför mötena och 
haft ordning på sina papper. En annan mycket viktig faktor är tystnadsplikten, klienten 
ska kunna lita på att det som sagts i samtalen med revisorn stannar mellan dem. 
 
Davidssons tillvägagångssätt för att uppnå dessa faktorer har varit dels att sätta sig in i 
klienternas problem, ”inse att deras problem är de viktigaste”, samt att inhämta ny 
kunskap, ”kunskap är färskvara”. Davidsson säger att eftersom han har jobbat på en stor 
byrå så har han alltid haft löpande tillgång till utbildning och information om nyheter 
inom området. Erfarenhetsutbyte med kollegor har också varit ett bra sätt att hålla sig à 
jour. Några faktorer som skulle få Davidsson att tappa förtroendet för en klient är om 
klienten försöker lura revisorn eller om redovisningen inte fungerar som den ska. ”En 
annan faktor är om man vet att klientföretaget har betalningssvårigheter och man sedan 
ser ägaren ute på stan i en fin och dyr bil.” Ytterligare faktorer är om inte klienten följer 
Davidssons anvisningar eller inte gör det man kommit överens om. 
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En bra klientrelation för Davidsson kännetecknas bland annat av att personkemin 
stämmer överens, att man litar på varandra samt att klienten följer de anvisningar han 
eller hon får av revisorn och att klient och revisor ”jobbar åt samma håll”. ”En lång-
siktig klientrelation kan medföra problem i form av att det kan uppstå allt för nära vän-
skapsband och då kan det vara svårt för revisorn att säga ifrån om det är något som 
håller på att gå galet.” Det är dock inte något som Davidsson känt att det varit något 
problem för honom. En särskilt god klientrelation för Davidsson är ett bygg- och fastig-
hetsbolag som han varit revisor för, när han sedan gick i pension blev han invald i 
styrelsen för bolaget. ”En kundrelation kan bli personlig och då gäller det att hantera det på 
rätt sätt” säger Davidsson. Gränsen, för Davidsson, går vid privat umgänge, relationen 
måste hållas på en professionell nivå. Davidsson tycker att analysmodellen är ett bra 
redskap för att sätta gränser. Davidsson har fått erbjudanden om olika gåvor samt att låna 
någon klients sportstuga men alltid tackat nej till dessa. 
 

4.4.3 Oberoende  
 
Davidsson anser att revisorns oberoende kan bli lidande på grund av den vänskap som kan 
uppstå vid ett långt samarbete med en klient. Men han tycker att han kunnat undvika 
problemet ganska bra genom att hålla allt umgänge med sina klienter på en professionell 
nivå. På byrån där Davidsson har jobbat finns det strikta regler för vilken typ av 
rådgivning revisorn får ge till sina klienter. Det finns även flera olika experter på 
exempelvis skattefrågor anställda på byrån. Detta har hjälp till att Davidsson inte har 
upplevt några problem med icke revisionsrelaterad rådgivning, han har kunnat hänvisa 
klienterna till dessa experter. 
 
”Vid samtal med byrån och olika intressenter har det framkommit att exempelvis 
bankerna även efter avskaffandet av revisionsplikten troligen kommer att kräva 
reviderade bokslut.” Detta medför, enligt Davidsson, att det inte kommer bli några 
mycket stora förändringar i förhållandet mellan revisor och klienter. ”Det möjligen kan 
möjligen komma att bli en viss ökning av de rena konsultuppdragen” tror Davidsson. 
Davidsson har inte upplevt någon situation då han valt att avsäga sig ett uppdrag på 
grund av att han inte kunnat vara oberoende. Han har inte heller upplevt något uppdrag 
som varit på gränsen. 
 
Scenario 1: Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och 
ber dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får 
det dig att tvivla på vilket förtroende klienten har för dig? 
 
Davidsson tror inte att det skulle påverka förtroendet till klienten om denne skulle gå emot 
ett sådant råd. ”Entreprenörer och revisorer är mycket olika personligheter, det är naturligt 
att entreprenören kan tänka sig att ta större risker än vad revisorn tycker är lämpligt.” 
 
Scenario 2: Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på 
en restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. Hur skulle du agera då? Skulle det göra 
någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara du och klienten? 
 
Om Davidsson skulle ha fått ett förslag om att gå ut och äta middag tillsammans med en 
klient och deras respektive en fredag kväll skulle han ha tackat nej, han tycker att det är 
för personligt. Julfester och/eller jubileer hos något klientföretag där han närvarar i 
egenskap av officiell representant för byrån möter däremot inget hinder för Davidsson. 
”En ren affärslunch är ett helt naturligt inslag i relationen till klienten.” 
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4.5 Intervju med Erik Eriksson  

4.5.1 Förtroende och klientrelationer 
 
Förtroende för Eriksson innebär respekt, sanning och seriositet. Han anser att han 
känner sina klienter ”hyggligt väl”. De faktorer Eriksson tror är viktiga för att en klient 
ska känna förtroende för honom är att han är seriös, kunnig och sanningsenlig samt att 
han visar integritet i sitt yrkesutövande och har förmåga att skapa relationer. För att 
klienterna ska känna förtroende för Eriksson så är han helt enkelt bara sig själv. Han 
säger också att byråns klienter vet att både han och byrån ”står för en stor, seriös kun-
skapsbank som de kan få nytta av”. De faktorer som får Eriksson att känna förtroende 
för sina klienter är de är seriösa och att de ”respekterar revisorsrollen och det han säger 
som revisor”. Det är även viktigt för Eriksson att klienten hjälper till att bygga upp 
relationen för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Det som får Eriksson att 
tappa förtroendet för en klient är om denne visar falskhet och/eller uppträder oseriöst. 
Under årens gång har Eriksson fått ganska bra personkännedom och har lärt sig att 
upptäcka om en potentiell klient uppvisar sådana tendenser så att han kan sålla bort 
dessa i ett tidigt skede. 
 
En bra klientrelation för Eriksson kännetecknas av att ”båda parter upplever den som 
förtroendefull och visar respekt för varandras roller”. Eriksson vill att alla klient-
relationer ska vara långsiktiga, ”det är något att sträva efter för att relationerna blir 
bättre med tiden”. Samspelet mellan honom och klienten blir bättre när han lärt känna 
företag och ägare närmare. Eriksson anser att alla klientrelationer är personliga, ”i alla 
fall när man jobbar med ägarledda bolag eftersom styrelse, VD och ägare ofta är samma 
person”. Uppdraget är ett åtagande och samspelet mellan revisor och klient ska fungera 
från första dagen. ”Att revidera är som att köpa mjölk i affären” säger Eriksson, ”det är i 
samband med rådgivningen som relationen byggs upp”. Eriksson säger att han aldrig 
haft några problem med att sätta gränser för hur personlig man får bli med sina klienter. 
Han säger dock att det beror ju helt på hur man är som person.  
 

4.5.2 Oberoende  
 
”Revisorns oberoende kan bli lidande av den vänskap som kan uppstå vid ett långt sam-
arbete med samma klient” men Eriksson säger att det inte är något han har känt av. 
Eriksson tror inte att det är något stort problem. Han tror inte heller att problemet som 
sådant är större på en mindre ort men att hotbilden kan se lite annorlunda ut. Det har 
förekommit att Eriksson utfört annan rådgivning än direkt revisionsrelaterad och han 
tycker att det är svårt att avgöra var gränsen går mellan det som är revisionsrelaterat och 
inte. Att revisionsplikten för mindre bolag avskaffas tycker Eriksson är en fördel för 
relationen till klienterna. ”Då skapas möjligheter att hantera uppdraget på ett bättre sätt 
genom att revisorn då får större utrymme för rådgivning och konsultation.” 
 
Eriksson har så sent som under senhösten 2007 avsagt sig ett uppdrag där det fanns en 
hotbild.  (Aktören vill dock inte berätta vilken typ av hotbild det handlade om, författar-
nas anm.) Han hade under en längre tid upplevt att det här uppdraget var ett gränsfall 
men hade ändå valt att behålla det under en tid. 
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Scenario 1: Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och 
ber dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får 
det dig att tvivla på vilket förtroende klienten har för dig? 
 
På den här punkten säger Eriksson att klienten måste få agera efter eget huvud, ”i slut-
änden är det ju klienten som är beslutsfattare”. Men Eriksson säger att han gärna vill få 
en förklaring till varför klienten agerade som han/hon gjorde, beroende på det svaret kan 
förtroendet bli kantstött. 
 
Scenario 2: Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på 
en restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. Hur skulle du agera då? Skulle det göra 
någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara du och klienten? 
 
Eriksson tycker inte att detta är något problem utan istället något som faktiskt inträffar 
då och då. Han upplever inte at det här är något som skulle innebära att hans oberoende 
och självständighet skulle påverkas. 
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5. ANALYS  
 
I detta kapitel gör vi en analys av vår empiri mot den teori som undersökningen 
grundas på. 

5.1 Anders Andersson 
 
Andersson säger att förtroende för honom innebär att hans klienter ska känna att han 
jobbar för deras bästa. Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 265) säger att en för-
troendeingivande person är någon som bland annat visar välvilja, detta innebär att det är 
en person som värnar om andras intressen. Att visa välvilja och värna om sina klienters 
bästa är något Andersson har gjort under hela sin verksamma tid som revisor. Genom att 
Andersson samarbetat med många av sina klienter under hela sin 30-åriga verksamhets-
tid har relationerna mellan honom och klienterna utvecklats till starka, personliga, vän-
skapsrelationer. Dessa relationer ligger i den fas av utvecklingen av förtroende som 
Child (2001) beskriver som bindningsfasen. Enligt Child förknippas denna fas med de 
starka personliga relationer som kan utvecklas vid långvariga affärsrelationer. Allt för 
starka vänskapsband i förhållandet mellan en revisor och dennes klienter kan dock ut-
göra ett hot mot det lagstadgade oberoendet för revisorn. 
 
Andersson har använt ett mycket öppet och personligt sätt att arbeta på. Hans arbetssätt 
har medfört att Andersson för några år sedan kände att inte kunde hålla sig oberoende 
längre, varken faktiskt eller synbart. För att komma ifrån problemet valde Andersson då 
att avregistrera sig som revisor och endast arbeta med konsultuppdrag för några av de 
tidigare revisionsklienterna. Faktiskt oberoende beskrivs av Diamant (2004, s 164) som 
vilken syn revisorn själv har på sitt förhållningssätt till ett uppdrag. Det synbara 
oberoendet handlar om vilken syn omgivningen har på revisorns oberoende. Vi kan 
konstatera att Andersson gjorde det enda rätta när han valde att sluta som revisor. 
Andersson har deltagit i olika privata familjetillställningar tillsammans med några av sina 
klienter, både det faktiska och det synbara oberoendet har skadats för Andersson. Moore 
et al (2006) säger att hotet mot en revisors oberoende byggs upp långsamt och det kan 
vara svårt att avgöra när det blivit för stort. Författarna fortsätter och säger att inte är 
rimligt att anta att en revisor är fullständigt oberoende. Med anledning av dagens skärpta 
regler kring oberoendet säger Andersson att om han fortfarande var revisor så skulle han 
tänka efter mer än en gång innan han tackade ja till en inbjudan från någon klient. 
 

5.2 Bengt Bengtsson 
 
Förtroende för Bengtsson innebär att parterna ska kunna lita på varandra. Att förtroende och 
tillit hör ihop talar ett flertal författare om, bland annat Maccoby (2003) samt Hart och 
Johnson (1999a). Bengtsson tror att det är viktigt att det bland annat är viktigt att han är 
kunnig inom sitt yrke samt är påläst om klientföretaget för att klienten ska känna förtroende 
för honom som revisor. Detta är något som Cuganesan (2007) kallar för kompetensför-
troende och som förutsätts finnas i ett samarbetsförhållande. I likhet med Andersson har 
även Bengtsson verkat som revisor under många år och givetvis lärt känna sina klienter väl. 
Bengtsson har jobbat med en del av klienterna under alla sina 35 verksamma år. Lång-
siktiga kundrelationer är något som Bengtsson värderar högt. Han säger att de ger trygghet 
både för revisor och för klient. Även i litteraturen värderas långa kundrelationer högt. Hart 
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och Johnson (1999b) säger att väl etablerade relationer ger en rad olika fördelar, bland annat 
stärks samarbetet och risken för ”avhopp” minskar. 
 
Bengtsson säger att det finns risk för att revisorns oberoende blir hotat på grund av den 
vänskap till någon klient som kan uppstå vid ett långvarigt samarbete. Att vänskap kan 
uppstå vid långa affärsrelationer är något som bland annat Tomkins (2001) talar om. 
Med stöd i detta ser vi det som något som är helt naturligt. Bengtsson säger att det är 
viktigt att, flera gånger per år, fråga sig om man står på rätt sida av gränsen. Att göra 
den här typen av koll är något som ingår i den analysmodell (FAR, 2006, s 113) som 
varje revisor måste gå igenom inför varje uppdrag. Bengtsson har utfört rådgivning till 
revisionsklienter som inte varit direkt revisionsrelaterad. Enligt analysmodellen (FAR, 
2006, s 113) kan detta vara något som kan leda till självgranskningshot.  
 
Bengtsson har inte upplevt något faktiskt hot mot sitt oberoende. Det synbara 
oberoendet har troligen inte heller varit hotat för Bengtsson då han har försökt hålla sig 
på ett professionellt plan i förhållandet med klienterna. På en ort av Luleås storlek, där 
”alla känner alla”, säger Bengtsson att omgivningen fungerar som en ”sorts samhällelig 
internkontroll”. Med detta menar Bengtsson att en revisor blir observerad på vem han 
eller hon umgås med och detta skulle dämpa mer privata relationer mellan revisor och 
klienter. Det är dock lätt att det synbara oberoendet hotas vid ett långvarigt samarbete 
mellan revisor och klienter (Page & Spira, 2005; Lowe & Pany, 1995). 
 

5.3 Carl Carlsson 
 
För Carlsson innebär förtroende att klienten ska kunna komma till honom med alla sina 
frågor och funderingar. Detta kan kopplas mot några av de förtroendebyggande faktorer 
som Hart och Johnson (1999b) beskriver. De faktorer vi främst tänker på är den faktor 
som maximerar relationsfördelar och den faktor som talar om problemlösning. Enligt 
Hart och Johnson (1999b) innebär att maximera relationsfördelar att revisorn tillmötes-
går klienternas behov och önskemål. Problemlösningen innebär att revisorn hjälper 
klienten att lösa något viktigt problem (ibid). Även Carlsson värdesätter långsiktiga 
klientrelationer, framförallt ur en affärsmässig synvinkel. Reinhartz och Kumar (2000) 
säger att ju längre en affärsrelation varar ju lönsammare blir den. Carlsson säger också 
att ett plus med långvariga klientförhållanden är att om klienten är nöjd med Carlssons 
arbete så rekommenderar klienten Carlsson till andra företagare. Detta är något som 
även stöds i litteraturen, Hart och Johnson (1999a) säger att en nöjd och lojal klient 
gärna rekommenderar sin revisor till andra. 
 
Carlsson, som blev godkänd revisor under hösten 2007, har ännu inte hunnit uppleva 
någon situation då han känt att hans oberoende varit hotat. Men han ger ett hypotetiskt 
exempel som skulle kunna påverka det synbara oberoendet negativt. Exemplet handlar 
om en revisor som campar intill en av sina klienter på Pite Havsbad. Utåt sett skulle det 
inte alls se bra ut fastän de kanske inte alls umgås under vistelsen på campingen utan 
bara råkat få platserna intill varandra. Diamant (2004, s 166) säger att det är viktigt att 
revisorn försöker undvika situationer som kan skada oberoendet. I fallet med campingen 
borde revisorn försöka byta plats för att undvika att oberoendet skadas.  
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5.4 David Davidsson 
 
För David Davidsson är förtroende något som byggs upp löpande över tiden. Att för-
troende är något som utvecklas över tiden stöds i teorin av bland annat Child (2001) och 
Huemer (2001, s 161 f). Davidsson anser att faktorer som lett till att hans klienter känt 
förtroende för honom är att han varit kunnig inom sitt område, visat engagemang för 
klienten samt att klienten kan lita på att det som sägs stannar mellan dem. Davidsson 
anser att det är viktigt att hela tiden inhämta ny kunskap och kontinuerligt utbilda sig 
eftersom kunskap är en färskvara. Att kompetens och integritet är viktiga ingredienser 
för en förtroendegivande person är något som Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 
265) poängterar. Även Cuganesan (2007) talar om kompetensförtroende i samarbetsför-
hållanden. Davidsson säger även att det är viktigt att sätta sig in i klientens problem och 
inse att deras problem är de viktigaste. Hart och Johnson (1999a) stöder detta och säger 
att klienten är lojal mot revisorn om klienten kan lita på att revisorn gör allt för 
klientens bästa. 
 
Davidsson anser att revisorns oberoende kan bli lidande på grund av den vänskap som 
kan uppstå vid ett långvarigt samarbete med en klient. Davidsson anser dock att detta 
aldrig varit ett problem för honom. Diamant (2004, s 164) menar dock att det inte bara 
är viktigt att revisorn är faktiskt oberoende utan även att han är synbart oberoende. Detta 
är något som Davidsson är medveten om och menar att ett bra sätt att undvika problem 
är att hålla allt umgänge med klienterna på en professionell nivå. Det har hänt att 
Davidsson blivit erbjuden gåvor eller att låna någon klients sportstuga eller villa i 
Spanien men alltid tackat nej, bland annat på grund av hur det skulle se ut utåt. Även 
Page och Spira (2005) samt Lowe och Pany (1995) framhåller vikten av att även se till 
det synbara oberoendet. 
 

5.5 Erik Eriksson 
 
Förtroende för Erik Eriksson innebär respekt, sanning och seriositet. Eriksson berättar 
att en av faktorerna som han anser är viktiga för att bygga förtroende är att han visar 
integritet i sin yrkesutövning. Detta är en syn som delas av Morgan och Hunt (1994) 
som säger att för att förtroende över huvudtaget ska kunna uppstå och utvecklas i ett 
förhållande krävs det att parterna har tilltro till varandras trovärdighet och integritet. 
Även Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 265) poängterar att integritet är en viktig 
egenskap för att en person ska vara förtroendeingivande.  Eriksson menar även att det 
faktum att både han själv och står för en stor och seriös kunskapsbank som klienterna 
kan få nytta av är en viktig faktor för att klienterna ska känna förtroende för honom. Att 
kunskap och kompetens är viktiga ingredienser för att bygga förtroende är något som 
stöds både av Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 265) samt Cuganesan (2007). 
 
Eriksson tycker att långsiktiga klientrelationer är något att sträva efter därför att 
relationerna blir bättre med tiden. Eriksson menar att samspelet mellan honom och 
klienten blir bättre allt eftersom de lär känna varandra bättre. Att långsiktiga affärs-
relationer är något att sträva efter är en syn som delas av Reinartz och Kumar (2000) 
som menar att ju längre en affärsrelation vara desto lönsammare blir den. Eriksson säger 
att han, efter långvarigt samarbete med en del av klienterna känner dem ganska väl. Erik 
Eriksson säger att en långvarig klientrelation kan utvecklas till att bli personlig. 
Eriksson menar däremot att ”Att revidera är som att köpa mjölk i affären” och att det är 
i samband med rådgivning som relationen byggs upp. Detta stöds i teorin, bland annat 
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av Child (2001) som säger att det inte är ovanligt att det utvecklas starka band mellan 
parterna i en långvarig affärsrelation. 
 
Revisorns oberoende kan bli lidande på grund av den vänskap som kan uppstå vid ett 
långvarigt samarbete med en klient säger Eriksson. Detta är en vida spridd uppfattning 
vilket kan ses i de tester som Lowe och Pany (1995) utfört. Dessa visar att kreditgivare 
har mindre förtroende för den ekonomiska information som ett företag ger ut om denna 
har reviderats av en revisor som haft ett långt samarbete med företaget. Eriksson menar att 
han aldrig har känt av att hans oberoende skulle vara hotat, men som testet ovan visar 
spelar det inte bara roll om revisorn är faktiskt oberoende, det spelar även roll hur om-
givningen uppfattar situationen. Att det inte bara är det faktiska utan även det synbara 
oberoendet som måste beaktas stöds även av Page och Spira (2005). De säger att det syn-
bara oberoendet kan bli naggat i kanten även om det faktiska oberoendet är intakt.  
 

5.6 Sammanfattning 
 
Våra aktörer har lite olika syn på vad förtroende innebär men tillit och att ”göra allt” för 
klienten är några genomgående grunder. Kompetens och integritet är några faktorer som 
får en klient att känna förtroende för sin revisor enligt aktörerna i vår undersökning. Att 
kompetens och integritet är viktiga ingredienser för en förtroendegivande person är 
något som Baldvinsdottir och Johansson (2006, s 265) poängterar. Även Cuganesan 
(2007) talar om kompetensförtroende i samarbetsförhållanden. Vikten av att klienten är 
nöjd med de tjänster som tillhandahålls beskrivs av Hart och Johnson (1999a).  Att en 
revisors uppgift är att skapa förtroende berättar Gometz (2006, s 108). 
 
Samtliga aktörer är överens om att långsiktiga klientrelationer är värdefulla. Vilket även 
litteraturen håller med om, bland annat Reinartz och Kumar (2000) som säger att en 
långsiktig kundrelation är lönsam för leverantören. Det är dock inte bara leverantören 
som ska tjäna på samarbetet. Tomkins (2001) säger att en relation måste ge något av värde 
till båda parterna. Våra aktörer säger att de, efter långvarigt samarbete med en del av 
klienterna känner dem ganska väl. Alla aktörerna är överens om att en långvarig 
klientrelation kan utvecklas till att bli personlig. Detta stöds även i teorin, bland annat 
av Child (2001) som säger att det inte är ovanligt att det utvecklas starka band mellan 
parterna i en långvarig affärsrelation. Enligt Hart och Johnson (1999a) vill även många 
klienter ha en ”leverantör för livet”.  
 
Att en klient har sin revisor som ”leverantör för livet” är inte alltid så bra, särskilt inte för 
revisorns oberoendeställning. Revisorns oberoende kan bli lidande på grund av den 
vänskap som kan uppstå vid ett långvarigt samarbete med en klient, det är alla aktörerna 
överens om. Detta har även stöd av teorin, till exempel av SRS (2002, s 42) som säger 
att om förhållandet mellan revisorn och en klient blir allt för djupt och långvarigt kan 
hot mot revisorns oberoende uppkomma. Av våra aktörer är det endast Anders 
Andersson som säger att han upplevt problem med allt för starka vänskapsband till sina 
klienter. Han har därför valt att avregistrera sig som revisor. Diamant (2004, s 164) 
menar dock det inte bara är viktigt att revisorn är faktiskt oberoende utan även att han är 
synbart oberoende. Det här är även något som våra aktörer är medvetna om och det är 
mestadels hur deras bild av oberoendet utåt påverkas de tänker på när de avgör om en 
viss handling är lämplig.  
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6. AVSLUTNING 
 
I detta avslutande kapitel ger vi några egna synpunkter på det ämnesområde vi studerat. 

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka revisorers uppfattning om hur för-
troenderelationen mellan en revisor och dennes klienter påverkar revisorns oberoende. 
De slutsatser vi har kunnat dra om detta är följande. 
 
Finns det ett allmänt utbrett problem med allt för vänskapliga band mellan en revisor 
och dennes klienter? Vår undersökning tyder på att en vanlig uppfattning bland 
revisorer verkar vara att ”det kan kanske vara ett problem för vissa men inte för mig”. 
De flesta av våra aktörer säger att de inte upplever något sådant problem i sitt för-
hållande till klienterna. Att det skulle vara något problem med att arbeta under lång tid 
med en klient är även det något som tillbakavisas. Alla våra aktörer har haft affärs-
mässiga relationer med många av sina klienter ända sedan de började som revisorer, 
detta upplevs bara som en fördel. Aktörerna lovordar långvariga klientförhållanden och 
anser det ger en ökad trygghet, för både revisor och klient. De medger dock att det kan 
uppstå problem men att det helt beror på hur man är som person.  
 
Det enda som i vår studie framstår som ett problem är omgivningens uppfattning om 
revisorns oberoende, det synbara oberoendet alltså. Att en revisors oberoende faktiskt 
skulle vara skadat tycks vara ovanligt. Men revisorns roll som förtroendeskapare kan ändå 
bli förstörd om omgivningen inte upplever honom som oberoende. Revisorernas upp-
fattning tycks vara att det inte just är något problem att hålla sig faktiskt oberoende utan 
det är det synbara oberoendet som är det svåra att upprätthålla. Denna problematik med 
faktiskt kontra synbart oberoende kan illustreras med exemplet att klienterna vill ha råd-
givning utöver den direkta revisionsrådgivningen. Revisorer anser i allmänhet inte att 
detta är något problem och att det inte utgör något hot mot deras faktiska oberoende. 
Omgivningen kan däremot få uppfattningen att revisorns oberoende kan bli skadat i och 
med den typen av rådgivning och därför anser revisorer inte att det är lämpligt att ge 
sådan rådgivning. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
 
Det förtroende och den vänskap som kan uppstå i en långvarig relation mellan en revisor 
och dennes klienter kan påverka oberoendet för revisorn. När vi påbörjade vår studie hade 
vi en tanke om att detta ”problem” skulle vara större på en mindre ort där ”alla känner 
alla”. Det har varit problem med att definiera vad som menas med en ”mindre ort”, mest 
därför att vi inte hittat någon officiell definition av olika storlek på orter. Vi vill gärna 
kalla Luleå för en mindre ort men det känns inte riktigt rätt. Anledningen till det är att 
Luleå kommun ligger på 26:e plats av Sveriges 290 kommuner enligt SCB. Våra aktörer 
tillbakavisar att det här skulle vara något särskilt stort problem på en ort av Luleås storlek. 
De menar istället att problemet troligen är större i en större stad där man är mer anonym. 
På en mindre ort där ”alla känner alla” dämpas problemet troligen just därför. Revisorn 
blir mer observerad på vem han/hon umgås med, ”det är en sorts samhällelig intern-
kontroll”, som Bengt Bengtsson uttryckte det. Något som däremot kan göra att problem 
med oberoendet uppstår är den rådgivning klienterna vill ha utöver den direkta revisions-

  ~ ~  27



rådgivningen. Samtliga aktörer säger att det är svårt att avgöra var gränsen går mellan 
revisionsrådgivning och utvidgad rådgivning. 
 
Anders Andersson, en av våra aktörer, har ett förslag som kan vara till hjälp för att komma 
ifrån den ovanstående problematiken. Hans idé handlar om att låta en myndighet utse 
revisor för bolagen istället för att som nu bolagen själva gör det. Det hela går ut på att 
revisorn bara är granskande revisor för de bolag som han eller hon tilldelats av myndigheten 
och inte tillåts att utföra någon rådgivning alls för dessa bolag. Detta öppnar för att kunna 
utföra mer djupgående rådgivning till övriga klienter där revisorn då inte utför någon 
revision. Samtidigt skulle då problemet med att dra en gräns mellan revisionsrådgivning 
och utvidgad rådgivning försvinna. Andersson har presenterat det här förslaget både för 
FAR och för Skatteverket för många år sedan, men inget har hänt med förslaget. Vid vår 
intervju uttryckte Andersson en viss besvikelse över detta trots att han fått en del positiv 
feedback kring frågan. Vi har inte behandlat det i analys och slutsatser därför att vi saknar 
teoretiska referenser till det men vi tog upp det med några av de andra aktörerna. Dessa 
ställde sig positiva till tanken, det gör vi också. 
 
Det här förslaget kan även komma att påverka konkurrensförhållandet för revisions-
byråerna. I dagsläget säljer byråerna revisionstjänster ”billigt” för att sedan kunna ta 
bättre betalt för konsulttjänsterna (Häckner, 2005, s 94f). Om förslaget om att en myndig-
het skulle utse revisor istället för att bolagen själva gör det skulle bli verklighet så skulle 
konkurrensförhållandet troligen förändras. Då skulle revisionsbyråerna troligen bli 
tvungna att sänka priserna på konsulttjänsterna. Förändringar av konkurrensförhållandena 
kan eventuellt också uppkomma i samband med avskaffandet av revisionsplikten för 
mindre aktiebolag. Vissa mindre bolag kommer troligen att avstå från att revidera sina 
räkenskaper. Mycket visar dock på att det ändå inte kommer att bli så stora förändringar. 
Många mindre bolag kommer ändå att låta revidera räkenskaperna.  
 
I vår undersökning har vi frågat våra aktörer om de tror att det föreslagna avskaffandet 
av revisionsplikten för mindre aktiebolag kommer att påverka förhållandet mellan en 
revisor och dennes klienter. Ingen av dem tror att det kommer att bli några mycket stora 
förändringar i relationen mellan revisor och klienter när revisionsplikten avskaffas, det 
tror inte vi heller. Kreditgivare kommer exempelvis fortfarande att vilja ha reviderade 
räkenskaper till underlag för sina beslut. Det är något som framkommer i en artikel i 
Balans (Bankerna vill, 2007), det framkommer även i vår empiri. Vi har antagit att så är 
fallet innan vi började med den här undersökningen och nu fått det bekräftat.  
 
Åsikterna kring avskaffandet av revisionsplikten är dock delade. Anna-Stina Nordmark-
Nilsson, VD för Företagarna, som själv har ett förflutet som revisor, ställer sig positiv 
till ett slopande av revisionsplikten (Revisionsplikten måste, 2007). Hon säger så här:  
 

”Om intressenter i ett bolag, exempelvis kreditgivare, ställer krav på 
bestyrkning av räkenskaperna så ska det finnas revision. Men det ska 
inte vara en plikt, den ska vara efterfrågestyrd.” 

 
Många svenska småföretagare ställer sig ändå positiva till att behålla revisionsplikten, 
dock inte alla (Företag oeniga, 2008). Mats Eriksson, cateringföretagare på Värmdö, är 
en av de företagare som är positiva, han säger så här:  
 

"Revisorn är min stora trygghet. Det är skönt att veta att företaget följer 
regelboken, att det till exempel betalar skatter och avgifter på rätt sätt”.  
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Panos Papadopoulos, VD på Panos Emporio, är däremot motståndare till revisions-
plikten. Han säger så här:  
 

"Revisionsbyråerna kommer att behöva utveckla sig och sina produkter 
för att bättre passa företagens behov. Jag ser framför mig att de i 
framtiden erbjuder olika typer av paketlösningar som klienterna kan 
välja mellan. I slutändan tror jag det gynnar såväl dem själva som 
klienterna och Sverige i stort."  

 
En undersökning som gjorts i Danmark efter slopandet av revisionsplikten för mindre 
bolag visar att det endast är ca 6,5 procent av de berörda företagen som valt att inte 
behålla revisionen (Få danska, 2007). 
 

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett tänkbart problem vid valet av den här typen av ämne är att det kan vara svårt att få 
aktörerna att ge öppenhjärtiga svar på frågorna. För att komma ifrån det problemet valde 
vi bland annat att tala med personer som inte är verksamma som revisorer längre. Vi 
valde även verksamma revisorer. Trots ämnets känsliga karaktär har vi inte upplevt 
några problem med att få öppenhjärtiga och ärliga svar, varken från verksamma eller 
icke verksamma revisorer. Detta säger vi för att uppmuntra till framtida forskning på ett 
mycket intressant område. Vi vill dock poängtera att det kanske inte är helt fritt från 
problem att få raka och ärliga svar. Det gäller främst om forskaren ställer allt för raka 
frågor om oberoende. Det är mycket viktigt att formulera frågorna på ett sådant sätt att 
aktören inte intar försvarsställning. Bra formulerade frågor är också viktigt för att få så 
utförliga och beskrivande svar som möjligt. Dessa svar ska också ge inblick i specifika 
situationer där balansen mellan förtroende och oberoende ställs på spel. 
 
För att mjuka upp frågeställningen och förmå aktörerna att öppna upp och tala lite friare 
runt ämnet kan scenarier användas. Något som dock är mycket viktigt att tänka på vid 
användandet av scenarier är att de formuleras med stor omsorg. Det är även bra att 
prova dem på någon innan de används på de verkliga aktörerna, detta för att se att de 
svar som erhålls är möjliga att koppla mot syftet i uppsatsen. 
 
Vårt förslag till fortsatt forskning på det här området är att det skulle vara intressant att även få 
klienternas syn på frågan om oberoende. Hur de ser på saken när revisorn säger ”nej det får 
jag inte hjälpa dig med”. Det skulle även vara intressant att få ta del av de tankar revisions-
byråer på andra orter än Luleå, både större och mindre, har kring vår frågeställning. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide revisorer 
 
Bakgrund 

 
• Hur länge har du verkat som revisor? 
 
• Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 

 
• Vilken typ av bolag är/har varit dina huvudsakliga klienter? (storlek) 

 
• Hur länge brukar du normalt jobba med samma klient? Hur lång har din längsta 

klientrelation varit? 
 
 
Förtroende  
 

• Vad innebär förtroende för dig? Beskriv. 
 
• Hur väl känner du dina klienter? 

 
• Vilka faktorer tror du är viktiga för att klienten ska känna förtroende för dig?  

 
• Beskriv hur du går tillväga för att dina klienter ska känna förtroende för dig. 

 
• Vilka faktorer får dig att känna förtroende för en klient? Vad skulle kunna få dig att 

tappa förtroendet? 
 
 
Klientrelationer 
 
• Vad kännetecknar en bra klientrelation? 
 
• Vilken betydelse har långsiktiga klientrelationer för dig? 
 
• Tänk på en särskilt god klientrelation? Beskriv den. 

 
o Hur utvecklades/förändrades ditt agerande över tiden? 
o Hur utvecklades/förändrades klientens agerande över tiden? 

 
• Anser du att en långvarig klientrelation kan bli personlig? Är det svårt att sätta gränser 

för hur personlig man får bli med sin klient? Kan analysmodellen vara till hjälp för 
det? Var går din gräns?  

 
 
Oberoende 

 
• Kan en revisors oberoende bli lidande på grund av den vänskap som kan uppstå vid ett 

långt samarbete med samma klient? Tror du att det är mer vanligt på en mindre ort där 
”alla känner alla”? 

  



 
• Har det förekommit att du utfört annan rådgivning än direkt revisionsrelaterad råd-

givning till en granskningsklient? Är det svårt att avgöra var gränsen mellan dessa går?  
 
• Tror du att avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag kan komma att påverka 

förhållandet mellan revisor och klienter? I så fall hur? 
 
• Har du upplevt någon situation då du valt att avsäga dig ett uppdrag på grund av att du 

känt att du inte kunnat vara oberoende? Vad hände? Beskriv. 
 
• Har det förekommit situationer då du behållit ett uppdrag men funderat på om det var 

ett gränsfall? Om ja, beskriv situationen. 
 
 
Nedan följer två tänkbara scenarier som vi ber dig att reflektera över. 
 
Scenario 1 
 
Tänk dig att en av dina klienter sedan många år funderar på att genomföra ett projekt och ber 
dig om ett råd. Du avråder klienten. Sedan visar det sig att klienten gick emot ditt råd och 
genomförde projektet ändå. 
 
Hur skulle du agera då? Hur påverkar det ditt förtroende för klienten? Får det dig att tvivla på 
vilket förtroende klienten har för dig? 
 
 
Scenario 2 
 
Tänk dig att en av dina klienter sedan länge frågar dig om ni ska gå ut och äta middag på en 
restaurang på fredag kväll tillsammans med era respektive. 
 
Hur skulle du agera då? Skulle det göra någon skillnad om det gällde en lunch på tisdag, bara 
du och klienten? 
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