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Abstract 
 
 

 

Abstract 
 
One of the most important criteria for auditing is that the auditor’s work is clomplete inde-
pendent of both their own intrests and their client’s intrests. This is because disregarding in-
dependence leads to negative consequences for the quality of the auditing. The propose of this 
report is to describe how auditors work independently, and explain in which situations the 
auditor’s ethics and moral and the client’s power, can cause problems for an independent au-
diting. The case study involves separate interviews with three authorized auditors. The result 
of the case study shows that although auditors work consciously to pursue independance, most 
of this work only creates a vision of independence. The report also finds that in certain situa-
tions, the auditors’ own ethics and moral, and their client’s power can weaken the independ-
ence that is attributed to the auditing-profession.  
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Sammanfattning 
 
Ett av de viktigaste kriterierna vid revision är att den granskande revisorn agerar oberoende. 
Åsidosätts oberoendet kan det innebära negativa konsekvenser för revisionskvaliteten.  Den här 
uppsatsens syfte är att beskriva hur revisorerna arbetar med oberoendet samt i vilka situationer 
revisorns egna etik och moral och klientens makt kan komma i konflikt med detta. Uppsatsen 
bygger på en fallstudie där tre auktoriserade revisorer intervjuats. Resultatet av fallstudien har 
visat att revisorer bedriver ett medvetet oberoendearbete men att det främst är det synliga 
oberoendet som stärks. Det har också framkommit av vår undersökning att revisorns egna etik 
och moral samt klientens makt i vissa situationer kan komma att försvaga redovisningsprofes-
sionens oberoende.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till vårt ämne och de problem som utgör grunden för vad vår uppsats dis-
kuterar. Avslutningsvis presenteras vårt syfte. 
 
 
1.1 Revisionens roll i samhället 
 
Enligt Broberg, Gullefors, Lunden och Ohlsson (1999, s 21) är revisionens huvudsakliga mål 
att förse samhället med tillförlitlig information om affärsdrivande organisationers ekonomiska 
ställning. Cassel (1996, s 105) förklarar att revision ska bidra till att ett företags samtliga intres-
senter ska förses med goda beslutsunderlag. Revisionen ska dessutom borga för att årsredovis-
ningens innehåll är trovärdig (ibid). Francis (1990) betonar att revision har makt att förändra 
eftersom den bidrar med information som i sin tur påverkar beslutsfattande. Broberg et.al. re-
dogör för vilka intressenter som revisionen riktar sig till och nämner då aktörer som exempel-
vis företagsledning, långivare, anställda och myndigheter (ibid). I FAR 1 Del II (2004, s 18 f.) 
förklaras att enligt svensk lag är företag föremål för revision och där föreskrivs att revisionen 
ska vara så omfattande som god revisionssed kräver.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I Revisorslag (2001:883) 19-20 §§ kungörs att en revisor som bedriver revisionsverksamhet 
ska uppvisa god revisorssed samt utföra sina uppdrag med opartiskhet, självständighet och ob-
jektivitet. Cassel (1996, s 62) definierar god revisorssed såsom att ur ett etiskt perspektiv agera 
förtroendefullt. Centrala begrepp i detta sammanhang är förtroende och oberoende (ibid). 
Också Langsted (1999) anser att revisionsyrket bygger på oberoende och förtroende. Han 
tillägger vidare att kompetens är en annan nyckelfaktor för professionen (ibid). Rezaee (2004) 
nämner oberoende, integritet och förtroende som centrala karaktäristika för en revisor. 
 
Vanasco, Skousen och Santagato (1997) samt Arens och Loebbecke (1997, s 80) poängterar att 
revisorns oberoende är en fundamental ingrediens i all revisionsverksamhet. Chandler och 
Edwards (1996) påpekar att redan på 1800-talet ansågs en av revisorn viktigaste egenskaper 
vara att denne förhöll sig oberoende gentemot uppdragsgivaren och övriga intressenter, efter-
som detta betraktades som grundläggande för att hög revisionskvalitet skulle uppnås.  
 
Reiter (1997) menar att redovisningsprofessionen är under stor ekonomisk press och har varit 
så under senare år eftersom revision inte längre är en industri under tillväxt. Den låga förtjäns-
ten som traditionella revisionstjänster ger har inneburit att revisionsbyråerna sökt nya inkomst-
källor såsom controllerverksamhet och ekonomisk rådgivning (ibid). Även Langsted (1999), 
Citron (2003), Arens och Loebbecke (1997, s 74) samt Ahson och Asokan (2004) konstaterar 
att nutidens revisionsbyråer inte endast sysslar med revision utan även erbjuder andra tjänster 
som exempelvis ekonomisk rådgivning och internstyrning. 
 
Citron (2003) konstaterar att den tydliga utvecklingen mot ökad konsultverksamhet hos revi-
sorerna kan påverka professionens oberoende i negativ riktning. De kunder som köper kon-
sulttjänster av revisionsbyråerna köper också många gånger deras revisionstjänster, vilket med-

                                                 
1 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 
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för att revisorerna agerar dels som granskare och dels som affärsrådgivare åt samma klient 
(ibid). Citron anser att revisionen då kan bli eftersatt till förmån för konsultationen eftersom 
byrån inte vill hamna i konflikt med klienten och därmed riskera att tappa en lönsam kund 
(ibid). Ahson och Asokan (2004) delar Citrons uppfattning och menar att sådana förhållanden 
kan påverka oberoendet negativt. Langsted (1999) anser dock att redovisningsprofessionens 
växande tjänsteutbud inte alls behöver ske på oberoendets bekostnad, och även om så sker be-
höver det inte vara av ondo. Istället kan det vara till samhällsmässig nytta för revisionen efter-
som revisorn får ökad kännedom om företagets rutiner, arbetssätt, nyckelpersoner etc. – i för-
längningen kan detta innebära högre kvalitet på revisionen (ibid). Ahson och Asokan menar 
emellertid att otillfredsställande revisionskvalitet ofta går att sammankoppla med brister i obe-
roendet hos revisorn (ibid). 
 
Cassel (1996, s 120) belyser problematiken kring revisorns oberoende med ordspråket ”man 
biter inte den hand som föder en”. Han tillägger dock att det måste vara fråga om grader av obe-
roende, när teorier om revisorsrollen ska tillämpas på verkligheten (op. cit, s 127). Även 
Langsted (1999) är av åsikten att en fullständigt oberoende revisor knappast står att finna ute i 
verkligheten. Tyngdpunkten i debatten måste därför fokuseras på hur oberoende revisorn bör 
vara för att vara oberoende (ibid). 
 
Ahson och Asokan (2004) anser att interna och externa påverkansfaktorer gör det psykologiskt 
omöjligt för revisorer att förhålla sig oberoende till sina kunder. Ökad konkurrens, kundens 
önskemål, kollegers åsikter, den egna etik- och moraluppfattningen etc. påverkar revisorns be-
dömningar och därigenom dennes oberoende (ibid). Ahson och Asokan lyfter här fram makt-
begreppet 1 som särskilt problematiskt då revision är en affärsverksamhet, vilket i sin tur gör 
revisorn beroende av kunden – risken är därför stor att revisorn ”pressas” att godta de redovis-
ningslösningar som föreslås av kunden (ibid). Lovell (1996) konstaterar att revisorer är lejda att 
utföra ett arbete och att ”workers are paid to obey”. Enligt Bartlett (1993) tycks förmågan att 
motstå klientens maktutövning vara avgörande för revisorns oberoende.  
 
Även Reiter (2004) belyser hur maktbegreppet på detta sätt kan försvaga redovisningsprofes-
sionens oberoende men påpekar att även revisorns etik och moral måste beaktas i detta sam-
manhang. Vanasco et. al. (1997) är också av åsikten att revisorns etik och moral inte kan ute-
lämnas när oberoendefrågan diskuteras. Det blir allt vanligare att revisorer agerar med dubbla 
intressen – revision kombineras med ekonomisk rådgivning etc. – vilket i grunden är etiskt 
oförsvarbart för professionen (ibid). Finn, Munter och McCaslin (1994) tror att interna lön-
samhets- och effektivitetskrav kan påverka revisionsbyråerna att kringgå yrkeskårens etikregler. 
Det finns dessutom revisorer som menar att framgång inom professionen förutsätter kundan-
passad revision (ibid). Langsted (1999) framhåller att individens preferenser och etiska förhåll-
ningssätt inte kan utelämnas när revisorers oberoende diskuteras. Människors iakttagelser och 
bedömningar präglas alltid av subjektivitet (ibid). Preuss (1998) påpekar att revisorer mycket 
väl kan nå olika resultat vid granskning av ett och samma företag. Förklaringen är oftast sub-
jektivitet – granskningen färgas av revisorns egenintresse, värderingar, etik och moraluppfatt-
ning (ibid).  
 
Cassel (1996, s 127 f.) anser att begreppet oberoende och begreppet revisor är tätt samman-
kopplade med varandra. Det är därför viktigt att redovisningsprofessionen kategoriskt undviker 
handlingar som minskar deras oberoende till revisionskunderna och istället vidtar åtgärder som 

                                                 
1 Robbins (2001, s 352) definierar makt som ”a capacity that A has to influence the behavior of B so that B acts 
in accordance with A’s wishes”. Han anser att den viktigaste aspekten av makt är att det är en funktion av 
beroende (ibid). 
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ökar oberoendet gentemot kunden (ibid). Öhman (2004, s 40) förklarar att revisionsverksam-
heten är starkt reglerad och att revisorerna är i behov av riktlinjer och andra stöd för att und-
vika felaktigheter. Vanasco et. al. (1997) konstaterar att Sverige liksom många andra länder 
kontinuerligt uppdaterar lagstiftningen samt utvecklar regler och rekommendationer för hur 
redovisningsprofessionen ska upprätthålla sitt oberoende. I FAR Del II (2004) redogörs för 
vilka ”verktyg” (lagar, regler och rekommendationer) de svenska revisorerna ska använda för 
att säkerställa en oberoende granskning av revisionsklienters verksamhet.  
 
Omfattande forskning bedrivs kring oberoendeproblematiken och där framgår att klientens 
makt och revisorn egna etik- och moraluppfattning är faktorer som kan försvaga oberoendet. 
Det tycks dock inte förekomma någon större mängd studier som beskriver i vilka situationer 
dessa faktorer kan försvaga oberoendet. Inte heller tycks forskningen ägna någon större upp-
märksamhet åt hur revisorerna arbetar med att upprätthålla oberoendet. Det här väcker frågor 
hos oss. Exempelvis funderar vi på hur revisorn gör för att motstå de påtryckningar han kan 
komma att utsättas för av klienten? Använder han de verktyg som rekommenderas i detta 
sammanhang? Har revisorn utvecklat egna verktyg för detta ändamål? Hur hanterar han etik- 
och moralfrågor? Vilka metoder används för att hantera sådana problem? Finns det typiska si-
tuationer i vilka klientens makt eller revisorn etik och moral kan försvaga oberoendet? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Vår problemdiskussion samt dess avslutande frågeställningar leder fram till följande syfte:  
 
Syftet med vår uppsats är att 
 

• beskriva hur revisorer arbetar med att uppräthålls sitt oberoende gentemot sina revi-
sionsklienter 

 
• och att försöka identifiera situationer där klientens makt samt revisorns etik och moral 

kan komma att stå i konflikt med revisorns oberoende. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som vi har använt oss av i denna uppsats. Vi 
börjar med att presentera hur valet av ämne gick till för att sedan ge en beskrivning av vår litteratursök-
ning. Därefter följer vår metoddiskussion där vi beskriver vår metod- och undersökningsansats. Kapitlet 
fortsätter sedan med val av forskningsobjekt och datainsamlingsmetod. Avslutningsvis förs ett resonemang 
kring de metodproblem som kan förekomma i form av reliabilitet och validitet samt hur vi gått tillväga i 
vårt analysarbete. 
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Vårt uppsatsarbete började med att vi ville hitta ett för oss intressant ämne att skriva om. Ef-
tersom vi båda efter avslutade studier känner störst intresse av att arbeta inom revisionsbran-
schen kändes det både intressant och användbart för framtiden att välja ett ämne som berörde 
denna yrkeskategori. Vårt val blev att studera oberoendearbetet hos revisorerna eftersom det är 
ett problematiskt område. Vid vår litteraturstudie upptäckte vi att makt, etik och moral var det 
som främst försvagade oberoendet. Vi utökade därför vårt syfte till att försöka identifiera situa-
tioner då dessa faktorer kan komma i konflikt med oberoendet.  
 
 
2.2 Litteratursökning 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987, s 73) påpekar att om forskaren genomför en littera-
turgenomgång av det område som ska studeras får han eller hon – förutom ökad kunskap om 
forskningsämnet – en överblick över hur tidigare studier förhåller sig till ämnet. Efter vi valt 
vårt ämne gjorde vi därför en omfattande litteraturstudie beträffande revisorers oberoende. Det 
här gjorde vi dels för att få en uppfattning om hur forskningen förhåller sig till oberoendefrå-
gan, dels för att stärka våra egna kunskaper i ämnet, och dels för att kunna konstruera uppsat-
sens problemdiskussion och referensavsnitt. Vår litteraturstudie genomfördes med hjälp av 
böcker, tidskrifter och artiklar hämtade från biblioteket på Luleå tekniska universitet. Via bib-
liotekets databaser Libris, Ebsco, EconLit och Emerald använde vi bland annat följande sökord 
för att finna relevant litteratur: revisorer, revision, oberoende, redovisning, etik, moral, makt, 
beroende och dessa ords engelska motsvarigheter. 
 
 
2.3 Metoddiskussion 
 
Enligt Andersen (1994, s 33 f) finns det två grundläggande sätt att dra slutsatser inom forskning, 
induktion och deduktion. Hon förklarar att induktion bygger på empiri medan deduktion 
bygger på logik. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskaren tolkar eller förutsäger ett 
visst förhållande utifrån befintlig teori, medan den induktive forskaren gör en rad obsevationer 
och drar sedan slutsatser från dem (ibid). 
 
Utgångspunkten för vår undersökning var den teoretiska referensram som vi läst in oss på och 
som vi sedan prövat mot den verklighet våra aktörer befinner sig i, vilket betyder att vi därmed 
betraktar vår forskningsansats som deduktiv.  
 
Denscombe (2000, s 206 ff.) förklarar att den kvalitativa forskningen betraktar föremål i sitt 
sammanhang samt understryker hur dessa saker hänger ihop och är beroende av varandra – i 
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stället för att isolera variabler och inrikta sig på specifika faktorer. Ett kvalitativt angreppssätt 
intresserar sig för betydelser och det sätt människor förstår saker på. Fokus ligger på regelbun-
denheter i en social grupps aktiviteter och relationer, samt på vilket sätt dessa uttrycks i form av 
exempelvis beteendemönster.  
 
Eftersom vårt syfte dels var att beskriva hur revisorer arbetar med att upprätthålla sitt oberoende 
och dels hur makt, etik och moral kan komma i konflikt med oberoendet, kändes en kvalitativ 
undersökning som den mest lämpliga. Detta eftersom vårt syfte inriktar sig på att förstå flera 
olika faktorer samt hur dessa hänger ihop.  
 
Svenning (1996, s 131) förklarar att fallstudier går ut på att forskaren samlar in allt relevant 
material han eller hon kan hitta om ett, eller ett fåtal fall. Han anser att fallstudien ger en tydlig 
bild av förlopp och därför är vanlig vid deskriptiva studier (ibid). Enligt Denscombe (2000, s 
41 f) är fallstudiens förtjänster att dess undersökningsfokus ligger på relationer och processer. 
Den erbjuder även forskaren att göra en djupgående studie, samt ger forskaren ”en möjlighet att 
förklara varför vissa resultat kan uppstå /…/”.  
 
Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi anser att tillvägagångssättet revisorerna använder för 
att bibehålla sitt oberoende kan beskrivas som en process. Dessutom ansåg vi att fallstudien var 
en lämplig strategi att använda eftersom vår uppsats syfte främst var att beskriva – med ambi-
tionen att därigenom bidra till ökad kunskap, insikt och förståelse för – hur revisorer arbetar 
med att upprätthålla sitt oberoende.  
 
 
2.4 Val av forskningsobjekt 
 
Vi valde att genomföra fallstudier på tre internationellt väletablerade revisionsbyråer. Samtliga 
ingår i branschens så kallade ”the big four”-grupp – . Anledningen till att vi valde dessa forsk-
ningsobjekt var att vi ansåg att sådana revisionsbyråer i stor utsträckning arbetar under de för-
hållanden vi ville undersöka. Dessutom tror vi att dessa byråer, tack vare deras stora utbred-
ning, generellt speglar hur revisionsbranschen i allmänhet arbetar med oberoendefrågor. En 
ytterligare anledning var att vi ansåg att de större revisionsbyråerna innehar den bredaste yr-
keskompetensen i branschen. Detta eftersom dessa byråer har en relativt stor mängd av kvalifi-
cerad och behörig personal samlade på ett och samma ställe. De har dessutom centrala infor-
mationsavdelningar och utbildningsprogram – faktorer som borgar för en bred och tillförlitlig 
yrkeskompetens. Att vi valde att utelämna de mindre revisionsbyråerna beror inte på att vi 
fann dessa som ointressanta för vår uppsats. Dock är vår undersökning begränsad när det gäller 
tid och resurser och därför valde vi, med stöd av de skäl vi angivit ovan, att inrikta undersök-
ningen till att endast omfatta de större byråerna.  
 
Vi intervjuade en auktoriserad revisor på respektive byrå. Att vi valde att intervjua dessa be-
rodde på att vi ansåg dessa inneha den högsta kompetensen inom revisionsyrket. Auktoriserade 
revisorer har lång yrkeserfarenhet vilket sannolikt innebär att de generellt förfogar över goda 
yrkeskunskaper – dessutom torde den långa yrkeserfarenheten medföra att de är väl medvetna 
om oberoendeproblematiken. 
 
 
 
 
 



Metod 
 
 

 6

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Om forskaren söker djupgående insikter i undersökningsämnet kan intervjuer med fördel an-
vändas som datainsamlingsmetod, förklarar Denscombe (2000, s 132). Han menar att inter-
vjuer kan producera genomgripande och detaljerade data, som rätt behandlade, ger forskaren 
värdefulla insikter i undersökningsämnet (ibid). För att kunna förklara och förstå vårt pro-
blemområde ansåg vi det nödvändigt för oss att inhämta detaljerad och djupgående informa-
tion. Därför använde vi oss av personliga intervjuer vid vår datainsamling. Vid val av respon-
denter identifierade vi, med utgångspunkt i våra litteraturstudier, vilka personer på revisions-
byråerna som var lämpliga att intervjua. I ämneslitteraturen framgår det att oberoendefrågan är 
en angelägenhet för hela företaget men att den i första hand berör revisionsbyråns auktorise-
rade och godkända revisorer. Vi beslöt oss därför att intervjua tre auktoriserade revisorer. 
 
Våra intervjufrågor konstruerade vi utifrån den litteratur som berör vårt problemområde. I 
guiden (bilaga 1) togs huvudsakligen breda frågeområden inom ämnet upp men vi inkluderade 
även vissa följdfrågor. Dessa frågor ställde vi endast om den intervjuade inte berörde dem 
spontant när han besvarade huvudfrågan. Våra intervjuer var alltså av semistrukturerad karaktär 
och tanken med detta var att låta respondenterna utveckla sina svar. På så sätt blev intervjuerna 
mer ingående vilket vi tror påverkade vårt undersökningsresultat i en positiv riktning. 
 
När vi kontaktade de respondenter vi valt att intervjua var samtliga välvilligt inställda till att låta 
sig intervjuas av oss. De fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Cirka en vecka innan 
intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta del av vårt ämne (se bilaga 2) – på så vis fick 
de tid att förbereda sig för vår intervju. Två dagar innan intervjutillfället kontaktade vi våra 
respondenter och frågade om något upplevdes som oklart. Om så var fallet kunde vi klargöra 
detta och undvika eventuella missförstånd kring ämnet vid själva intervjutillfället. Dock upp-
levde ingen av respondenterna något som oklart. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda närvarande varav en av oss ställde frågorna me-
dan den andra antecknade respondentens svar. Vi hade även med oss en bandspelare med vil-
ken vi spelade in våra intervjuer. Detta för att vi vid uppsatsens senare emperiarbete skulle 
kunna kontrollera och korrekt återspegla vad som sagts i intervjuerna. Direkt efter intervjuer-
nas slut sammanfattade vi skriftligen det väsentligaste som togs upp. För övrigt genomfördes 
intervjuerna i ett ”störningsfritt” rum så att respondenterna inte skulle distraheras av omgiv-
ningen. Efter vi sammanställt intervjuerna skickade vi dessa till respektive respondent för att 
därigenom kontrollera att vi uppfattat deras svar korrekt.  
 
 
2.6 Metodproblem 
 
Ejvegård (1996, s 69) skriver att för forskaren innebär begreppet validitet att han eller hon 
mäter det som undersökningen avser mäta. Reliabiliteten anger ett mätinstruments tillförlit-
lighet och användbarhet (op. cit, s 67). Vi kommer nedan att redovisa de åtgärder vi vidtog för 
att stärka reliabiliteten och validiteten i vår studie. 
 
Vår intervjuguide utformade vi utifrån det vi tagit upp i vårt teoriavsnitt. Vi försökte även be-
gränsa oss till områden som berörde vårt syfte för att därigenom inte flyta ut i andra ämnen 
och diskussioner. Detta genom att vi noggrant gick igenom varje fråga för att därigenom kon-
trollera att de var rätt utformade i förhållande till vårt syfte. Vi har även ansträngt oss för att 
formulera frågorna på ett vardagligt språk, med så få facktermer som möjligt och för att därige-
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nom undvika oklarheter och missförstånd. I brevet som vi skickade till respondenterna valde vi 
att bara ta upp den information som vi bedömde nödvändig för att kunna sätta sig in i ämnet. 
Vi valde att inte skicka med någon intervjuguide i förväg eftersom vi tror att det skulle ha 
kunnat innebära att respondenterna hunnit skapa sig så kallade standardiserade svar i förväg, 
vilka inte alltid stämmer överens med verkligheten. För att försäkra oss om att den information 
vi fått var riktig lät vi våra respondenter ta del av vår sammanställning av intervjun. Därigenom 
kunde de hjälpa oss att korrigera eventuella fel eller misstolkningar. Att vi till stor del byggt vår 
teoridel på färska teorier gör att vi kunnat konstruera ”dagsfärska” frågor, vilket vi anser har 
stärkt relevansen i våra insamlade data. Detta tror vi har ökat tillförlitligheten i vår analys. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna hade ingen av respondenterna någonting emot att delta i 
uppsatsen med sina riktiga namn och vi upplevde en öppen och avslappnad inställning hos 
samtliga av dem. Efter det att respondenterna tagit del av det sammanställda intervjumaterialet 
ville dock två av dem både korrigera och ta bort vissa delar av materialet, vilket vi naturligtvis 
gjorde. Vi fick en uppfattning om att respondenterna inte riktigt ville stå för vad de sagt vid 
själva intevjutillfället. För att våra respondenter skulle känna sig trygga kom vi därför överens 
om att deras deltagande skulle presenteras anonymt i uppsatsen. Anledningen till att det blev så 
här tror vi beror på att revisorns oberoende är lagreglerat och eftersom vår studie dels handlar 
om hur oberoendet kan försvagas, kan ämnet upplevas som känsligt. 
 
Att respondenterna agerade på det sätt som vi beskrivit tror vi förklarar att de i ett första skede 
uppfattade intervjun som relativt ”oförarglig” men att de i ett senare skede upplevde att de 
varit för frispråkiga. Den här situationen kan ha påverkat gilitigheten både positivt och nega-
tivt. Positivt eftersom respondenternas avslappnade inställning kan ha inneburit att det empi-
riska material vi fått speglar verkligheten. Det negativa med att respondenterna ville korrigera 
sina svar kan vara ett tecken på att de redan vid intervjutillfället använde sig av standardiserade 
svar, för att på så sätt förmedla en bild som passar deras syften. Naturligtvis kan det också vara 
så att våra tolkningar varit felaktiga och respondenterna velat tillrättavisa detta. 
 
Det faktum att vi valde att banda våra intervjuer kan ha medfört att respondenternas sannings-
halt i svaren reducerats, eftersom vetskapen om att bli bandad ibland har en hämmande effekt. 
Den så kallade intervjuareffekten kan också ha inverkat negativt på vårt insamlade materials 
riktighet. 
 
 
2.7 Analysmetod 
 
Den empiriska datan som vi erhöll genom våra intervjuer bygger på respondenternas egna 
uppfattningar angående hur de ser och tolkar verkligheten. Eftersom vi med detta uppsatsarbete 
eftersträvade att beskriva en objektiv verklighet av oberoendeproblematiken, genomsyrades 
vårt analysarbete av ett ”analytiskt synsätt”. Vår analys började med att vi gjorde en över-
gripande granskning av vårt empiriska material. Därefter sorterade vi det och tog bort material 
som var oväsentligt för vår undersökning. Sedan konstruerade vi med, god hjälp av vår hand-
ledare, en för vår studie anpassad analysmodell (se avsnitt 5.1) för att därigenom kunna analy-
sera vårt material på ett systematiskt och konsekvent sätt. 
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3 Referensram  
 
I detta kapitel presenteras de teorier och övriga referenser som kommer att ligga till grund för de empiriska 
studierna. Inledningsvis beskrivs begreppet revision, revisorns olika roller samt vad som avses med revi-
sorns oberoende. Detta följs av en redogörelse av de verktyg som är avsedda att användas i revisorns arbete 
med att upprätthålla oberoendet. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång av teorier kring institutio-
nellt beteende, etik, moral och makt för att avslutas med en sammanfattande beskrivning av vår referens-
ram. 
 
 
3.1 Vad innebär begreppet revision? 
 
Ricchiute (1992, s 108 ff.) redogör för AICPA:s 1 definition av revision. Revision beskrivs där 
som en systematisk process av objektiv granskning som ska uppnå och utvärdera bevis gällande 
påståenden om de ekonomiska händelserna i företaget. Denna förklaring visar att revision in-
nefattas av både en utredandeprocess och en redogörandeprocess. Utredandeprocessen kan 
beskrivas som en systematisk insamling och värderande av information för att avgöra om den 
finansiella informationen stämmer överens med accepterade redovisningsprinciper eller stan-
dards. Redogörandeprocessen kommunicerar revisorns åsikt till olika aktörer som är intresse-
rade användare av revisionsberättelsen.  
 
Revision enligt FAR Del II (2004, s 25) innebär att revisorn skall granska redovisning och 
förvaltning, och att denna granskning skall vara så ingående som god revisionssed kräver. Att 
följa god revisionssed innebär, enligt Cassel (1996), att revisorn med beaktande av begreppen 
väsentlighet och risk, har skaffat sig ett tillräckligt underlag angående de uttalanden han ska 
göra som revisor. Broberg et.al. (1999, s 21) berättar att revisorerna varje år ska lämna in en 
revisionsberättelse som kan betraktas som ett kvitto på att revisorn har genomfört revisionen 
på ett grundligt och riktigt sätt. Om några väsentliga fel och brister föreligger i företagets re-
dovisning ska detta framgå av revisionsberättelsen (ibid). Öhman (2004, s 37) förklarar att 
innebörden av att revisorerna ska beakta väsentlighet vid revision, är att de ska ”göra rätta sa-
ker” för att skydda intressenterna. Det innebär att de ska utgå från redovisningens syfte, det vill 
säga att informationen efter granskning ska vara av sådan kvalitet, att den utgör ett användbart 
underlag för beslutsfattande. Öhman förklarar också att i revisorernas arbete ingår en skyldig-
het att försöka upptäcka om företagsledningen har utelämnat eller lämnat felaktig information.   
 
 
3.2 Revisorns roll 
 
Förväntningarna på revisorn är många enligt Revision I (1994, s 82) och gestaltar sig i de olika 
roller som revisorn har. Dessa benämns där som den renodlade och den utvidgade revisorsrol-
len. Den renodlade revisorsrollen beskrivs bland annat i Aktiebolagslag (1975:1385) och Re-
visorslag (2001:883), där det sägs att revisorn skall vara oberoende samt följa de etiska regler (se 
bilaga 4) som FAR anser vara god revisorssed. Följa god revisorssed innebär enligt Cassel 
(1996) att ur ett etiskt perspektiv agera så att revisorn visar sig värd det förtroende som yrket 
som oberoende revisor kräver. För att underlätta och förtydliga för revisorerna angående be-
greppet god revisorssed har, FAR Del II (2004, s 112) ställt upp ett antal etiska regler angå-
ende vilka krav som ställs för att revisorns oberoende inte skall ifrågasättas.  
 

                                                 
1 The American Institute of Certified Public Accountants. 
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I Revision I (1994, s 83) förklaras att den renodlade revisorsrollen kan kopplas ihop med den 
lagstadgade men förutom denna finns idag andra roller som revisorn förväntas ta på sig, vilka 
brukar benämnas den utvidgade revisorsrollen. Förutom de lagstadgade uppgifterna som anges 
i årsredovisningen vill ofta intressenterna att revisorn utför så kallade tilläggsuppdrag. Dessa 
uppdrag kan bland annat handla om att agera som samtalspartner inom olika nivåer i företaget, 
vilket medför att revisorn kan få en unik och övergripande informationsbild om företaget, som 
för övrigt få utomstående torde ha. Det är därför, enligt Revision I, inte ovanligt att revisorn 
ligger närmast till hands när det gäller rådgivning och konsultuppdrag i företaget.  
 
 
3.3 Revisorns oberoende 
 
Cassel (1996) betonar att revisorn skall utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. 
Därför måste vederbörande vid ett uppdrag alltid vara oberoende i sina ställningstaganden. 
Brister denna förutsättning skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Ricchiute (1992, s 
108 ff.) förklarar att oberoende, integritet och objektivitet är hörnstenarna för professionen. 
När det gäller oberoende finns egenskaper som är svåra att iaktta och som därför gör det svårt 
att tolka oberoendet. Detta är en anledning till att just oberoenderegeln alltid varit föremål för 
diskussion. 
 
Bartlett (1991) menar att revisorn kan ses som oberoende ur två olika aspekter – faktiskt och 
synbart oberoende. Det faktiska oberoendet beskriver han som det mentala tillstånd av opar-
tiskhet gentemot klienten. Fant (1994) framställer det faktiska oberoendet som en förmåga att 
endast ta hänsyn till det för uppdraget betydande omständigheter. Det synbara oberoendet av-
speglas enligt honom i revisorns uppträdande, det vill säga den syn på revisorn som omvärlden 
har. FAR Del II (2004, s 124 ff.) redogör för hur IFAC 1 ser på oberoendeaspekten inom re-
visionsyrket. De definierar faktiskt oberoende som det sinnetillstånd som tillåter åsikter som 
inte påverkar det yrkesmässiga omdömet, samt att individen skall agera med integritet, opar-
tiskhet och professionell skepticism. Synbart oberoende definieras som att undvika förhållan-
den eller omständigheter som skulle medföra att en kunnig person inom området skulle kunna 
göra antagandet att revisorn agerat så att integritet, objektivitet eller den professionella skepti-
cismen äventyrats.  
 
Cassel (1996) väljer att belysa relationen mellan synbart och faktiskt oberoende genom en be-
greppsanalys. Han menar att en revisor kan vara faktiskt oberoende utan att denne uppfattas 
som det. En revisor kan även på grund av betraktarens bristande kunskap uppfattas som obero-
ende, trots att han faktiskt inte är det. De flesta formulerade reglerna om revisorns oberoende 
syftar till att revisorn varken ska bli glad eller ledsen när han avläser ett ekonomiskt resultat, 
vilket även kan beskrivas som idealrevisorn. Om detta betraktas ur ett psykologiskt perspektiv 
kommer vi fram till att våra iakttagelser alltid riskerar att inte vara helt korrekta och objektiva. 
Cassel förklarar att för att revisorn skall agera oberoende som lagen förespråkar krävs att han 
besitter ett visst civilkurage, som gör att det finns en vilja och förmåga att bortse från klientens 
ekonomiska intressen.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 International Federation of Accountants. 
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3.4 De rekommenderade verktygen 
 
3.4.1 Etikreglerna 
 
Enligt Aktiebolagslagens 3 § ska den granskning som revisorn utför vara så ingående som god 
revisionssed kräver. Vad som avses med god revisionssed är dock inte närmare angivet i lagen. 
FAR Del II (2004, s 112 ff.) har därför i sina etiska regler (se bilaga 3) om god revisorssed yt-
terligare krav på sina ledamöter för att deras oberoende inte ska ifrågasättas. Revisorn har en-
ligt FAR Del II ansvar över att de etiska reglerna följs av både sig själv, egna medarbetare samt 
andra utomstående specialister som engageras i uppdragen.  
 
3.4.2 Analysmodellen 
 
År 2002 införde lagstiftaren en ny reglerad prövning av revisorns oberoende i Revisorslagens 
21 §, vilken i dagligt tal benämns som analysmodellen. En förutsättning för att analysmodellen 
skall tillämpas är att revisorns uppdrag innefattar revisionsverksamhet. Revisorsamfundet SRS 
(2002) ger en ingående redovisning av hur analysmodellen är tänkt att fungera i praktiken. Där 
förklaras att om förtroendet rubbas för revisorns opartiskhet eller självständighet, måste revi-
sorn antingen avsäga sig uppdraget eller gå vidare i analysen genom att vidta särskilda motåt-
gärder som gör att det inte längre finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller själv-
ständighet. Dessa motåtgärder kan vara antingen generella eller individuella. De generella 
motåtgärderna kan benämnas byrårutiner vilka kvalitetssäkrar revisorernas opartiskhet, själv-
ständighet och objektivitet och gör att synbara och faktiska hot mot oberoendet upptäcks, do-
kumenteras och åtgärdas. En grundligare genomgång av analysmodellen hittas i bilaga 4. 
 
 
3.5 De egna verktygen 
 
Öhman (2004, s 38 ff.) anser att revision överlag handlar om att granska och bedöma ett på-
tagligt material, men att det i mångt och mycket saknas konkreta verktyg för denna uppgift. 
Trots revisionens reglerade karaktär baseras den huvudsakligen på revisorernas professionella 
omdömen och uppskattningar, vilka dessutom färgas av revisorns personliga uppfattning. Öh-
man menar att revision därför kan sägas vara en dubbelbottnad verksamhet. Han anser å ena 
sidan att den styrs av så kallad objektiv formalisering som inbegriper lagar och regler samt 
egenutvecklade verktyg och riktlinjer, medan den å andra sidan samtidigt utgår från revisorns 
subjektiva bedömningar (dennes kunskap, erfarenhet, integritet etc.).  
 
Enligt Öhman har revisorernas utvecklande av egna verktyg och riktlinjer visat sig få både ne-
gativa och positiva effekter på både revisorernas bedömningar och revisionsbyråernas aktivite-
ter. Orsaken tros vara att revisorerna har lagar och lönsamhetskrav att följa vilka inneburit att 
legala och ekonomiska ramar utformats. Inom dessa ramar finns en zon för bedömningar som 
kan minskas genom riktlinjer och andra stöd. Han påpekar att revisorerna tenderar att förlita sig 
på formella strukturer vilket krymper utrymmet för egna bedömningar. I bästa fall kan det för-
hållningssättet innebära positiva effekter i form av nödvändiga ”revisionsstandardiseringar”, 
men att i värsta fall fixeras revisionen på hur saker görs istället för vad som görs. Öhman för-
klarar att både den objektiva formaliseringen och de subjektiva bedömningarna bedöms som 
nödvändiga i granskningsarbetet för att en god revisionskvalitet ska uppnås. 
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3.6 Institutionellt beteende hos revisorer 
 
Robbins (2001, s 510 ff.) förklarar att institutionalisering innebär att en gemensam förståelse 
för vad som är ett acceptabelt och meningsfullt beteende inom en organisation skapas bland 
dess medlemmar. Resultatet av institutionaliseringsprocessen blir organisationens kultur och 
Robbins menar att denna har en rad funktioner inom ett företag. Den ger företaget en egen 
identitet och särskiljer därmed företagen från andra. Den ger dess anställda en känsla av 
gemensam identitet. Företagskulturen samlar dessutom ihop de anställdas och övriga intres-
senters egenintressen och formar dessa till ett gemensamt företagsintresse. Och inte minst så 
skapar den social stabilitet i företaget. Robbins påpekar att företagskulturen är det sociala lim-
met som håller ihop företaget genom att förmedla till dess anställda vad de ska göra och säga. 
 
Öhman (2004, s 43 ff.) skriver att det torde vara ett rimligt antagande att även revisionskåren 
institutionaliseras på ett sådant sätt. En anledning till att revisorerna kan förväntas ha en likartad 
uppfattning beträffande revision, är att de genomgår likartade utbildningar och arbetar med 
liknande uppgifter och problem – man lär sig av varandra. Dessutom är revision styrd av lagar 
och regler vilket medför att det finns givna ramar för hur arbetet ska bedrivas. Öhman förkla-
rar att arbeta inom dessa ramar samt att interagera med varandra sprider en trygghetskänsla hos 
revisorerna. Dessa fakta i kombination med att företrädare för professionen håller en kontinu-
erlig kontakt med och sprider kunskap till sina medlemmar, gör att revisionskåren är starkt so-
cialiserad. Forskning visar att det dessutom råder en stark samhörighetskänsla inom de enskilda 
revisionsbyråerna, vilket kan innebära att det finns skillnader i rutiner och arbetssätt mellan 
byråerna. Skillnader i arbetssätt kan till och med förekomma mellan revisionsteamen vid 
samma byrå. Öhman anser dock att tack vare den socialiseringsprocess som genomsyrar revi-
sionskåren så är dess medlemmar, sett ur ett helhetsperspektiv, en relativt homogen yrkes-
grupp. 
 
Öhman (2004, s 45 ff.) tror emellertid att det kan finnas skillnader mellan revisorer på så kallad 
”detaljnivå”. Exempelvis kan revisorer uppfatta granskningsobjekt som mer eller mindre vik-
tiga. Den här typen av olikartade uppfattningar kopplas främst samman med skillnader i revi-
sorns erfarenhet. Ju mer rutin hos revisorn desto mer tycks hans bedömning bygga på en hel-
hetsbild. Vidare lägger den rutinerade revisorn mer tid på att granska ”mjuka objekt”, det vill 
säga objekt som är svåra att mäta och verifiera. Revisorer med liten erfarenhet tenderar följ-
aktligen att inrikta sin granskning på detaljer och ”hårda” mätbara objekt – de har dessutom en 
benägenhet att noggrannare dokumentera sin granskning. Andra orsaker till att detaljskillnader 
uppstår i revisorernas granskning tros vara byråernas storlek. De större byråerna har i allmänhet 
upprättat fler riktlinjer för sina revisorer att följa vilket kan leda till ett mer statiskt beteende än 
hos små byråer. Även byråns geografiska läge kan leda till granskningsskillnader då småstadsre-
visorn kan ha bättre förutsättningar att skapa en ”nära” relation till kunden än storstadsrevi-
sorn. Öhman diskuterar också kring könsskillnader då kvinnliga revisorer uppfattar sig själva 
som mindre kompetenta än männen. 
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3.7 Moral och etik 
 
3.7.1 Pliktetik 
 
Reiter (1997) samt Preuss (1998) anser att pliktetik bygger på att det skall finnas regler, normer 
eller övergripande principer som hjälper till att avgöra en individs handlande. Enligt Reiter 
betonar pliktetiken avskildhet, opersonlighet, objektivitet och individuellt självstyre på bekost-
nad av känslor och ömsesidig subjektivitet. Pliktetiken beskriver den psykologiska moralen 
som en process av ett ökat självstyre och en separering från omgivningen där olika förhållan-
den antingen är hierarkiska eller kontraktsenliga. Pliktetikens sätt att separera individen från 
den övriga omgivningen gör, enligt Reiter, att människan uppfattas som självstyrande och oe-
mottaglig för sociala influenser. Preuss anser att pliktetik är en nödvändighet inom revision 
eftersom en av yrkets främsta uppgifter är att objektivt granska och bedöma information. 
 
3.7.2 Omsorgsetik  
 
Reiter (1997) förklarar att enligt detta etiska synsätt baseras våra bedömningar på underlig-
gande begrepp och metaforer. Omsorgsetiken betonar omtanke, omsorg, fortsatt samarbete, 
uppoffringar och en vilja att undvika att skada andra. Reiter anser att det omsorgsetiska syn-
sättet koncentrerar sig på att förstå andra individer och deras speciella omständigheter. Den 
omsorgsetiske utövaren försöker förstå och dessutom tillfredställa andra individers behov och 
önskemål, dock utan att för den skull åsidosätta det egna etiska förhållningssättet. 
 
Enligt omsorgsetiken går det inte att säkerställa god moral genom att följa på förhand upp-
ställda regler, vilket pliktetiken förespråkar, fortsätter Reiter. Olika förhållanden har olika 
moralisk signifikans vilket medför att pliktetiken inte går att göra allomfattande. Hon menar att 
detta synsätt inte behöver ses som något svagt eller bristfälligt, utan som en bild av moralisk 
mognad där jaget fördjupar sig i ett nätverk fyllt med relationer till andra. Enligt Reiter tillåter 
omsorgsetiken oss att se annorlunda på olika situationer och den söker andra lösningar på pro-
blemen. 
 
3.7.3 Konsekvensetik 
 
Enligt Hermerén (1990, s 33) är konsekvensetikens grundregel att handlingars konsekvenser 
avgör vilket alternativ vi bör välja. Den handling som får de minst onda konsekvenserna be-
traktas som rätt. Preuss (1998) menar att konsekvensetiken binder samman egenintressen med 
ett moraliskt beteende, samt gör att beräkning av fördelar och skada kan likställas med vinst 
och förlust. Han anser att denna typ av etik är den som används mest inom olika organisatio-
ner. Olivestam och Thorsén (1989, s 99 ff.) förklarar att en osäkerhetsfaktor med konsekvens-
etiken är att vi aldrig kan veta konsekvenserna av vårt beslut och att det vi anser vara rätt vid 
en tidpunkt kan vi bli tvungna att granska på nytt vid en annan. Det går heller inte att i efter-
hand jämföra olika handlingsalternativ på grund av att endast ett är förverkligat. Konsekven-
serna av de andra handlingsalternativen kan vi bara spekulera om. Olivestam och Thorsén 
konstaterar dock att denna osäkerhetsfaktor ingår i de mänskliga livsvillkoren och är något som 
vi blir tvungna att leva med. 
 
3.7.4 Avsiktsetik 
 
Vid etiska bedömningar tar vi även hänsyn till avsikten bakom handlingen liksom karaktären 
hos den handlande individen, menar Olivestam och Thorsén (1989, s 109 ff.). Det är stor 
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skillnad på hur vi bedömer en handling som har skett helt mot vår vilja och en handling som 
gjorts avsiktligt. Denna typ av etik kallas för avsiktsetik eller sinnelagsetik. Enligt sinnelagseti-
ken är en handling rätt endast om den utförs med goda avsikter. Som kritik till denna sorts etik 
kan nämnas svårigheterna med att avgöra skillnaden mellan det som sägs vara en individs an-
ledning och vad de verkliga motiven hos individen är. Det är enligt Olivestam och Thorsén 
omöjligt att veta vilka de verkliga avsikterna hos individen är då det mänskliga medvetandet 
inte går att iaktta. Dessutom är det orimligt att lägga bedömningsgrunden för vad som är rätt 
och fel endast på den handlande personen. Andra människors reaktioner till följd av hand-
lingen samt konsekvenserna av dessa reaktioner är betydelsefulla och bör tas hänsyn till vid be-
dömningen för att den ska bli rättvisande. Olivestam och Thorsén anser för övrigt att sinne-
lagsetikern blir immun mot kritik eftersom det alltid går att skylla ifrån sig med att säga att det 
inte var min åsikt eller mening. 
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3.7.5 Moraliskt resonemang och moraliskt beteende 
 
Lovells (1995) åsikt är att mänskligt beteende är en funktion av många influenser där avståndet 
mellan moraliskt resonemang och moraliskt beteende är både hårfin och ansträngande – det är 
svårt att leva som man lär. Han anser att vårt moraliska resonemang kan fastställas genom 
Kohlbergs modell (se figur.1) vilken är indelad i tre övergripande nivåer. Inom nivå ett (steg 1 
och 2 i modellen) är enligt Kohlberg (1958, s 351) det moraliska resonemanget uteslutande 
självcentrerat och beslut baseras på att maximera sin egen vinst samt minimera förlusten. På 
denna nivå löses moraliska dilemman på ett mindre tillfredsställande sätt. Nivå två (steg 3 och 4 
i modellen) associerar han som en anpassning till sociala regler och konsekvenserna av att upp-
rätthålla dessa regler. Uppfattningen av gemenskap är betydande och gruppens åsikter värderas 
högt oavsett följderna. Den tredje nivån (steg 5 och 6 i modellen) utmärks av en ansträngning 
till att definiera moraliska värderingar och principer, vilka är erkända och respekterade av 
andra individer. Kohlberg menar att det sker en förflyttning från de mera kontraktsenliga 
åsikterna till ett mer själsligt och upplyftande medvetande av socialt oberoende och beroende. 
 

 
Figur 1. Notions of individualism, moral reasoning and moral development  
Källa: Lovell (1995) 
 
 
Enligt Lovell finns det ett underliggande kriterium som höjer upp det moraliska resonemanget 
ett steg högre och detta kriterium är rättvisa. Gilligan (1985, s 166 ff.) har en annan åsikt än 
Lovell på den här punkten. Sett ur ett feministiskt perspektiv menar hon att omvårdnad och 
en önskan om långsiktiga relationer är mera kraftfulla förklaringar till moraliskt beteende, än 
en önskan att sträva efter rättvisa.  
 
3.7.6 Etik och moral inom revision 
 
Reiter (1997) anser att revisionsverksamheten i grunden är organiserad kring en övergripande 
etisk konflikt. Klienten anställer revisorn och betalar hans arvode, men revisorn måste trots 
detta genomföra sin granskning på ett oberoende sätt. Oberoendet upprätthålls genom ett antal 
etiska regler vilka, enligt Reiter, kan tolkas på en mängd olika vis. Revisorernas försök att vara 
både faktiskt och synligt oberoende byggs därför till större delen på pliktetikens ingredienser. 
Detta sätt att arbeta med oberoendeproblematiken fungerar inte, menar Reiter, eftersom re-
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visorerna då blir tvungna att arbeta i ett socialt vakuum. Hon påpekar att revisorerna idag allt-
mer förflyttar sig från pliktetiken till omsorgsetiken för att på så sätt reducera denna sociala 
isolering. Omsorgsetiken har ett annat synsätt än pliktetiken genom att acceptera att alla för-
hållanden består av någon form av beroende. Den lämnar betoningen på självstyre och separe-
ring och förordar istället lämplig mängd beroende. Reiter anser att omsorgsetiken kan använ-
das som en prövosten för att utveckla nya riktningar för revisionskåren. Francis (1990) menar 
att de etiska reglerna som berör oberoendeaspekten mer är till för de externa intressenterna 
och förstärker revisorernas image. Revisorsrollen behöver förses med mått som går djupare än 
förändringar i revisorernas olika processer. 
 
Shafer, Morris och Ketchand (2001) skriver att en människas personliga värderingar alltid in-
fluerar hennes yrkesmässiga uppförande. Även i de yrken som kräver professionellt och enhet-
ligt uppträdande av dess utövare märks ofta beteendeskillnader dem emellan. Shafer et. al. me-
nar att resultatet av deras studie av revisorers etiska beteende är i linje med vad tidigare forsk-
ning på området indikerat – individens personliga etik- och moraluppfattning färgar alltid hans 
etiska förhållningssätt i yrket. Hermerén (1990, s 48 f) menar att det är lätt att glömma män-
niskan i systemet. Boksluten talar om företaget i abstrakta, ekonomiska termer men döljer att 
det bakom dessa opersonliga uttryck finns människor och mänskliga relationer. Han förklarar 
att om dessa människors etiska förhållningssätt inte stämmer överens med företagets etik och 
moral, finns risken att dessa inte mår bra eller är tillfreds med sitt arbete vilket kan påverka fö-
retaget negativt. 
 
Lovell (1997 samt Preuss (1998) menar att det moraliska resonemanget inom revisionsbran-
schen placerar sig inom nivå ett i Kohlbergs modell. Inom denna nivå påverkas det moraliska 
beteendet främst av individens egenintressen. Beteendet hos revisorerna bestäms då efter re-
sultatet av hur effektiv revisionen uppfattas av omvärlden, vilket för övrigt Fant (1994) defi-
nierar som synbart oberoende. Detta medför, om det lyckas, att en ineffektiv och otillräcklig 
prestation av revisionen kan komma att uppvisas.  
 
3.7.7 Moralisk kompetens inom organisationen 
 
Brytting (2001, s 29 ff.) anser att traditionell styrning genom övervakning och kontroll idag 
alltmer ersätts av en gemensam företagskultur med ömsesidiga värderingar. Ett målstyrt arbete 
till skillnad från ett regelstyrt innebär ökat utrymme för varje individ att själva påverka medel 
och metod, vilket ofta leder till ökad social interaktion. Moraliska frågor hamnar dock på in-
dividnivå vilket lockar till moraliskt bjudande situationer i den meningen att den anställde för-
väntas ta ett utökat, personligt och fördjupat ansvar för sitt agerande. För att motverka oetiska 
handlingssätt som kan uppstå i och med de moraliskt bjudande situationerna formulerar många 
företag egna etiska riktlinjer och analysverktyg. Brytting menar att dessa företag helt enkelt 
väljer att blanda traditionell styrning med målstyrning då det ena inte visat sig utesluta det 
andra. Även Hermerén (1990, s 34) är av denna åsikt och poängterar att etiska koder eller 
regler lätt kan bli förpliktade fraser, men menar att de ändå kan bli praktiskt användbara om vi 
bara lägger tid och kraft på att formulera dem. De hjälper till att klargöra rättigheter och skyl-
digheter gentemot andra aktörer. Enligt Brytting går det dock aldrig med säkerhet att fastställa 
alla konsekvenser av en individs handlande. Det målrationella synsättet negligerar enligt ho-
nom betydelsen av att handlingsmöjligheter är subjektivt uppfattade och ställer stora krav på 
personligt ansvar. 
 
Vad som är ett lämpligt handlingssätt kan inte avgöras utifrån generella regler utan måste be-
stämmas med hänsyn till situationen, påpekar Brytting vidare. Individen kan skaffa sig kunskap 
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om rätt handlingssätt genom kollegiala samtal. Det är främst i det kollegiala ”småpratet” som 
yrkeskåren skaffar sig gemensamma tolkningsscheman och lär sig samspelet mellan kontext och 
regel. Att få möjlighet att beskriva och förklara sitt eget beteende inför andra, som i sin tur 
bidrar med egna alternativa beskrivningar och förklaringar, utvecklar samtligas kognitiva sche-
man och kan vara ett kollektivt sätt att förebygga sedvanans nackdelar. Hermerén (1990, s 67) 
menar att det är viktigt för företag som eftersträvar kvalificerade och motiverade medarbetare, 
att ge de anställda möjligheter att tänka själv och ta eget ansvar. Om det inte finns utrymme 
för egna initiativ finns det, enligt Hermerén, inte heller utrymme för eget etiskt ansvar. 
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3.8 Makt 
 
3.8.1 Maktbegreppet 
 
Makt kan enligt Robbins (2001, s 350 ff.) definieras som den kapacitet A har för att påverka 
beteendet hos B till något han inte skulle göra vanligtvis. Den viktigaste aspekten när det gäller 
makt är att det är en funktion av beroende. Ju mer beroende B är av A desto större makt kan 
sägas pågå i relationen. Beroendet i sin tur baseras på de antal alternativ som B har samt hur 
stor vikt han lägger på de alternativ som A kontrollerar. En person kan bara utöva makt om 
han kontrollerar något du önskar. För att A ska få B att göra något han i vanliga fall inte skulle 
göra måste han ges möjlighet att göra olika val. Robbins menar att det finns fem maktkällor ur 
vilka makt uppstår och refererar här till French och Ravens ”maktmodell”. 
 
French och Raven (1962) indelar makt i fem kategorier. Författarna påpekar dock att makt 
kan delas in i betydligt fler kategorier än fem, men att deras indelning omfattar de viktigaste 
och vanligaste makttyperna:  
 

• Tvingande makt utövas genom fruktan för vad som skulle hända om inte personen fogar 
sig. French och Raven menar att denna kategori är den som utövas mest.  

 
• Belöningsmakt innebär att personen har möjlighet att åstadkomma fördelar eller belö-

ningar till andra vilket gör det fördelaktigt för dig att vara partisk mot denna person. I 
en organisation handlar det oftast om pengar, befordran, ett intressant arbete eller vik-
tig information.  

 
• Med legitim makt har personen den positionen att han kan förvänta sig att du skall lyda 

hans förfrågningar. Ju högre upp i hierarkin du befinner dig desto större tillgång till 
makt får du. 

• Expertmakt innebär att personen besitter speciell erfarenhet eller kunskap vilket gör att 
andra fogar sig efter hans omdöme.  

 
• Hänvisande makt handlar om att andra personer beundrar dig och därför vill tillfreds-

ställa dina behov eller bli som du. 
 
Hernes (1975, s 15 ff.) poängterar att makt inte bara är något som en aktör har, utan också nå-
gonting han utövar. Makt kan på så sätt bli medel för att realisera sina intressen. Men makt och 
maktutövning är mer än bara ett medel som individer använder sig av för att uppnå någonting 
– makt är ett av de mest använda begreppen för att tolka och förstå socialt liv. Det innebär 
bland annat att maktrelationer generellt inte kan ses som asymmetriska eller ensidiga. Hernes 
förklarar att bägge parter har något att ge och något att vinna i en maktrelation, även om för-
delningen dem emellan kan bli mer eller mindre skev. 
 
Huczynski och Buchanans (1991, s 192 f.) syn på makt liknar Robbins. De förklarar att förut-
sättningar för maktutövning uppstår när människor på något sätt interagerar med varandra – en 
maktbas skapas därigenom. Denna maktbas kan se olika ut beroende på interaktionernas om-
fattning, utseende etc. men alla maktbaser har det gemensamt att de utgör själva källan för 
makten. I en grupp människor finns det alltid individer som på ett eller annat sätt har förmå-
gan att påverka övriga individers beteende och handlingar. Huczynski och Buchanan anser att 
orsaken till detta i grunden är beroenderelaterat och lyfter i detta sammanhang fram psykolo-
giska mänskliga aspekter såsom individens strävan efter belöning, kunskap etc. 
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Att makt är en funktion av beroende är egentligen en självklarhet, förklarar Robbins (2001, 
350 ff.). När endast du förfogar över någonting som andra efterfrågar uppstår ett beroende som 
riktas mot dig, och sålunda har du makt över dem. Hur stark eller omfattande makten är av-
görs naturligtvis av en mängd omständigheter. Robbins framhäver att om någonting före-
kommer i överflödiga mängder och/eller dessutom är lättillgängligt kommer din makt knap-
past att öka, utan snarare tvärtom. Bland de intelligenta medför intelligens sannolikt inte några 
fördelar. Inte heller innebär pengar någon särskild makt bland miljardärer. Men, fortsätter 
Robbins, ”In the land of the blind, the one-eyed man is king” och poängterar att om du kan skapa 
ett monopol genom att kontrollera information, prestige eller någonting annat som andra åtrår 
eller har behov av, så blir de beroende av dig – du har fått makt. Robbins anger vidare tre 
faktorer som skapar och stärker beroendeaspekten: 
 

• Betydelse. Om ingen vill ha det som erbjuds kommer inget beroende att etableras. För 
att skapa ett beroende måste därför det som erbjuds uppfattas som viktigt och av bety-
delse. Studier visar exempelvis att organisationer ständigt försöker undvika osäkerhet. 
Individer och/eller grupper som kan absorbera organisationers osäkerhet uppfattas och 
betraktas därför såsom viktiga aktörer, eftersom de anses inneha en betydelsefull egen-
skap. 

 
• Brist. En produkt, kunskap eller dylikt måste uppfattas vara sällsynt eller begränsad till 

förekomst för att ett beroende ska skapas. Att det finns ett samband mellan brist och 
beroende märks exempelvis inom de yrkeskategorier där sysselsättningsöverskott före-
ligger. Påfallande ofta har yrken där ett personalunderskott råder relativt hög lönesätt-
ning och andra generösa yrkesförmåner. 

 
• Oersättlighet. Ju svårare en resurs är att ersätta, desto mer makt för den som kontrollerar 

resursen. Exempelvis kan en yrkesverksam person inneha unik kunskap inom något 
område vilket skapar ett beroende hos dem som efterfrågar denna kunskap.  

 
3.8.2 Revisionsklientens makt 
 
Enligt Ahson och Asokan (2004) samt Bartlett (1993) indikerar forskning kring revision att ett 
maktförhållande kan föreligga mellan revisor och klient, och då särskilt vid konfliktsituationer 
dem emellan. Forskarna talar i dessa sammanhang om ”the power of the client” och de anser att 
klienten, i egenskap av kund, har makt att pressa revisorn i önskad riktning när det gäller den-
nes yrkesmässiga beslut och uppförande. Detta innebär naturligtvis att revisorns oberoende i 
förhållande till klienten försvagas. Ahson och Asokan förklarar att forskningen har identifierat 
ett antal ”sources of pressure” som tycks stärka klientens möjligheter att påverka revisorn, och 
därigenom försvaga den senares oberoende: 
 

• Ökad konkurrens. Flertalet studier visar att ökad konkurrens är en av de viktigaste fakto-
rerna som klienten kan använda sig av för att påverka revisorn. Den ökade konkur-
rensen har inneburit att revisionsbyråerna fått svårare att hitta nya kunder samt att revi-
sionspriserna pressats i botten. Dessa fakta kan få revisorn att kompromissa med sitt 
oberoende i revisionsfrågor för att tillfredställa klientens önskningar, och därmed inte 
riskera att tappa en kund.  

 
• Konsultverksamhet. Förutom revision sysslar revisionsbyråerna idag även med ekonomisk 

rådgivning, internstyrning etc. för att nå erforderlig lönsamhet. En konsekvens av detta 
är emellertid att revisionsbyråerna inte bara utför revision åt en kund utan även andra 
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tjänster, vilket dels kan medföra att byrån blir alltför ekonomiskt beroende kunden, 
och dels att byrån samtidigt både reviderar och ”styr” ett företag. Forskningen indike-
rar att den här typen av fördjupat samarbete kan försvaga revisionsbyråns och dess re-
visorers oberoende. 

 
• Revisionspris. När revisionstjänstens pris ska bestämmas kan revisorn komma att kom-

promissa med klienten i de revisionsfrågar där samstämmighet dem emellan inte råder, 
om klienten är villig att betala ett högre pris för revisionstjänsten. Denna omständighet 
äventyrar dock revisorns oberoende. 

 
• Opinion shopping. En klients mest signifikativa missnöjesyttring till en revisor eller revi-

sionsbyrå är att avbryta samarbetet dem emellan. Studier visar att klientens storlek samt 
finansiella styrka har betydelse i konfliktsituationer med revisorn. En stor klient 
och/eller en finansiellt stark sådan tycks oftare innebära att konfliktlösningarna ligger i 
linje med klientens önskemål. Anledningen till detta anses vara revisorns rädsla att 
tappa säkra intäkter – kortsiktiga som långsiktiga. 

 
• Revisorns känslighet för ”auktoritet”. Revisorn kan komma att ha svårigheter med att 

uppträda objektivt och opartiskt om klienten har en hög och auktoritär befattning. 
Bakomliggande faktorer till detta är revisorns rädsla att stöta sig med inflytelserika kli-
enter. 

 
Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) påpekar att den institutionella utformningen av 
revision gör det omöjligt för revisorer att upprätthålla det för redovisningsprofessionen så vik-
tiga oberoendet. Det faktum att revisionsklienten anlitar och betalar revisorn för att utföra re-
vision innebär att ett beroendeförhållande dem emellan skapas, där revisorn blir den behö-
vande parten. Men Bazerman et. al. anser att detta ekonomiska maktförhållandet inte fullt ut 
förklarar revisorns beroende till klienten – även andra maktfaktorer bidrar. Författarna syftar 
här på faktorer av psykologisk natur såsom exempelvis att:  
 

• Människor tenderar att ömma mer för ”nära och kära” än för obekanta. Revisorn har 
vanligtvis en närmare relation till klienten än vad han har till redovisningsinformatio-
nens övriga intressenter. 

 
• Revisionskontrakt brukar normalt sträcka sig över en flerårsperiod. Långvariga relatio-

ner har av sin natur en benägenhet att skapa undermedvetna beroendeförhållanden 
mellan människor. Exempelvis kan revisor A omedvetet påverkas av den långvarige kli-
enten (och numera också gode vännen) B:s uppfattning i en redovisningsfråga. 
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3.9 Sammanfattande referensram 
 
Revision innebär att revisorn ska granska redovisning och förvaltning samt att denna gransk-
ning ska vara så ingående som god revisionssed kräver. Det förutsätts vidare att revisorn ska 
utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet vilket kräver ett oberoende ställningsta-
gande. Brister denna förutsättning ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. För att säker-
ställa revisorns oberoende har lagstiftaren samt revisorerna själva utvecklat ”verktyg” som ska 
hjälpa dem att upprätthålla sitt oberoende. Dessa verktyg är främst analysmodellen och de 
etiska reglerna samt diverse yrkesseder. Institutionellt beteende kan inte utelämnas i det här 
sammanhanget då företeelsen betraktas som en normgivande instans inom organisationer. 
 
Revisorns etik- och moraluppfattning och klientens maktutövning betraktas som kritiska fak-
torer för oberoendet. Individers etiska beteenden beror på en mängd faktorer. Revisorn egna 
etik- och moraluppfattning kan bland annat medföra att han låter egenintressen styra revisions-
arbetet och därmed utför han inte sina uppdrag med den opartiskhet och objektivitet som yr-
ket föreskriver. Makt är en funktion av beroende, och den institutionella utformningen av re-
vision – vilken innebär att revisorns lön betalas av klienten – kan medföra att ett maktförhål-
lande dem emellan skapas. En sådan relation kan i sin tur innebära att revisorn agerar efter kli-
entens bästa och därmed har revisorn åsidosatt sitt oberoende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Illustrerande sammanfattning av kapitel 3. 
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4 Empiri 
 
Vår empiri består av en fallstudie där vi valt att intervjua tre auktoriserade revisorer. Deras svar redovisas 
var för sig och presenteras anonymt under fingerade namn. De frågor vi ställt finns presenterade i vår inter-
vjuguide i bilaga 1. 
 
 
4.1 Herr Björk, revisionsbyrå A 
 
Björk har arbetat som revisor i drygt trettio år. Han blev auktoriserad revisor 1984. Björk är idag även 
kontorschef och har för övrigt arbetat på revisionsbyrå A hela sitt yrkesverksamma liv.  
 
4.1.1 Oberoendearbetet 
 
Björk berättar att oberoendet och dess innebörd är väl inarbetat på revisionsbyrån A. Detta på 
grund av att större delen av personalstyrkan har arbetat inom byrån mellan tio till femton år 
och därför är rutinerade. Han anser för övrigt att begreppet oberoende förmodligen är välkänt 
redan innan den anställde börjar arbeta på byrån. Kunskapen om oberoendet byggs sedan på 
under grundutbildningen som de nyanställda får genomgå på revisionsbyrån. Denna utvecklas 
sedan i takt med de relationer som skapas mellan revisorn och kunden. Björk förklarar att hos 
revisionsbyrå A är personalomsättningen relativt låg, vilket gör att en kontinuerlig uppdatering 
av vad oberoendet innebär, inte är nödvändig. Björk betonar att de anställda är så rutinerade att 
kunskapen om vad som är rätt och fel angående oberoendet sitter i ryggraden. Han berättar 
dock att oberoendeproblematiken då och då diskuteras på byrån, men tillägger att diskussionen 
främst uppkommer i samband med att olika skandaler upptäcks inom näringslivet. Den öppna 
kommunikation som förekommer på byrån tycker Björk bara innebär fördelar. 
 
Björk kommenterar de rekommenderade verktyg som syftar till att upprätthålla oberoendet och 
nämner då främst analysmodellen. Han tycker inte modellen är krånglig, men menar att ruti-
nen som personalen har införskaffat med åren, medfört att analysmodellen inte tillfört speciellt 
mycket nytt. För dem handlar det mer om att använda sunt förnuft. Det förhållningssätt som 
analysmodellen förespråkar, existerade enligt Björk, redan på byrån innan modellen kom. Han 
säger dock att analysmodellen används i det konkreta revisionsarbetet i mer eller mindre ut-
sträckning. En del av de anställda använder den alltid, medan andra då och då behöver påmin-
nas om att använda den. Några egna verktyg för att säkerställa oberoendet har byrån inte ut-
vecklat. Björk berättar dock att de använder egna interna checklistor för att garantera hög kva-
litet på revisionen och i dessa kontrolleras delvis även oberoendeaspekten. 
 
Björk tycker det är svårt att definiera god revisionssed och menar att begreppet inte är statiskt. 
Efter en stunds funderande säger han att idag betyder god revisionssed att genomföra revisionen 
med kvalitet och effektivitet. 
 
4.1.2 Revisorns etik och moral 
 
Om någon på byrån har ”etiska” problem med en klient tas detta oftast upp redan i fikarum-
met. Sedan hjälps samtliga på byrån åt med att försöka lösa det. Några organiserade samtal om 
etik och moral förekommer inte utan samtalen kring ämnet sker istället mer spontant, eftersom 
alla har väldigt klart för sig var gränserna går. Björk tror även att hans rutin och långa erfaren-
het i branschen kan vara till hjälp för de yngre på byrån när det gäller att hantera etik- och 
moralfrågor. Han menar att byrån sällan råkar ut för etiskt svårhanterliga situationer. Förklar-
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ingen till detta tror Björk främst beror på det lokala näringslivets seriösa förhållningssätt. När 
sådana situationer väl inträffar har han personligen inga problem med att hantera dem. Om 
exempelvis en kund ljuger tycker han inte det är besvärande att tillrättavisa kunden eller avsäga 
sig uppdraget. Björk tillägger dock att de mindre rutinerade på byrån förmodligen har svårare 
att hantera detta.  
 
Björk påpekar att det är viktigt att vara rak och uppriktig mot sina klienter eftersom det är nå-
got man tjänar på i längden. Detta är emellertid något som han tycker är lättare för en erfaren 
revisor än för en nyexaminerad. Därmed inte sagt att en erfaren revisor möter alla kunder på 
ett exakt likadant sätt. Björk berättar att han givetvis inte är lika kaxig när det rör sig om en 
större klient, eftersom att tappa en sådan kund innebär större förluster för byrån.  Han poäng-
terar här att hans uppfattning om rätt och fel inte ”förändras” i takt med kundens storlek men 
han anser att mer tid och möda läggs ner för att komma överens. Rör det sig om att en mindre 
kund inte är ärlig, avsäger han sig uppdraget direkt utan diskussion. Björk påpekar att det inte 
är ovanligt att revisorn och klienten har olika uppfattning. Detta händer i princip varje vecka. 
Det normala i den här situationen är dock att kunden har förtroende för revisorns kompetens 
och godtar dennes åsikt.  
 
För Björk är nyckelordet för kundomsorg engagemang. De som är duktiga och engagerade 
medarbetare på byrån har lättare att nå en högre position inom revisionsbyrån. Några speciella 
förhållningsregler gällande kundrelationer existerar inte på byrån. Exempelvis menar han att det 
mycket väl går att spela golf med en kund. En bra kundrelation tycker Björk bygger på ömsesi-
dig respekt och ömsesidigt förtroende. Det behöver inte handla om att vara bästa kompis med 
kunden utan det kan också vara tvärtom, att man har olika åsikter. Han tillägger dock att det 
kan vara svårt att agera yrkesmässigt professionellt om revisorn blir för kamratlig med sina kli-
enter.  
 
Det kriterium byrån har för att ta sig an nya kunder är att först bedöma om det finns möjlig-
heter att göra ett bra jobb. Byrån måste kunna känna tilltro till kunden och lita på att de förser 
byrån med det material som krävs för att kunna utföra en professionell revision. Björk menar 
att det minsta byrån begär är att de åtminstone förses med den information som företagen är 
skyldiga till enligt lagen. Någon särskild kundkategori inriktar sig inte byrån på utan kunder av 
alla sorter förekommer.  
 
Det svåraste med att vara objektiv är enligt Björk när han måste hävda en annan ståndpunkt än 
den som kunden står för. Detta kan vara speciellt svårt under stressiga perioder. Han talar här 
om minsta motståndets lag och menar att under tider då alla arbetar under överbelastning orkar 
man inte alltid ta en diskussion angående fall som befinner sig i ”gränslandet”. Men Björk på-
pekar att när det gäller mer konkreta fall tar byrån givetvis tag i detta på en gång. Det handlar 
om att dra en gräns och den kan många gånger variera inom byrån. Björk berättar att han di-
rekt ansvarar för sju personers arbete och att han rent allmänt ser skillnader i deras färdiga ar-
beten. Enligt honom behöver inte detta bero på att det ena arbetet är sämre än det andra utan 
det handlar istället om att det fokuseras på olika saker. Det här ser han inte som något bekym-
mer eftersom en enhetlig linje ändå följs när det gäller de centrala aspekterna inom revision. 
 
4.1.3 Klientens makt 
 
Björk anser att företagen generellt sett byter revisorer alldeles för sällan. Själv har han exem-
pelvis haft en del av sina kunder i trettio år, vilket han ser som en fara, eftersom en sådan re-
lation tenderar att bli slentrianmässig. Varför företagen väljer att byta revisor så sällan beror på 
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många olika faktorer. Företagen tycker det är smidigare att ha samma revisor under en lång 
period eftersom det underlättar revisionsprocessen i företaget. Den nuvarande revisorn ”vet ju 
allt” angående företaget vilket sparar tid och resurser. Bland annat undviks omställningskost-
nader och dessutom så ”vet man vad man har men inte vad man får”. Att företag byter revisor 
tror Björk oftast beror på ett dåligt engagemang från revisorn, även om företaget vanligtvis inte 
säger detta rent ut.  
 
Det händer att revisionsbyrå A tackar nej till en kund eller avbryter en pågående kundrelation 
om förutsättningarna för att göra ett bra arbete är för små. Det kan handla om att kunden har 
ett dåligt rykte vilket i princip revisorerna alltid får reda på. Han konstaterar dock att alla har 
rätt till en revisor och att det av den anledningen inte går att tacka nej. Det går emellertid att 
göra sig av en oönskad kund genom att ställa höga krav på honom vilket oftast leder till att 
kunden byter revisionsbyrå. 
 
Revisionsbyrå A säljer inte endast revision utan ägnar sig även åt konsulttjänster såsom eko-
nomisk rådgivning, bokföring och affärsjuridik. Revision utgör cirka hälften av byråns verk-
samhet. Björk ser inget jävproblem med att man säljer andra tjänster än revision och jävproble-
matiken anser han inte existera i den här delen av Sverige. Detta eftersom de konsulttjänster 
byråerna säljer här uppe till större del är i linje med revisionstjänsterna. Han tror dock att jäv 
kan vara ett problem söderut eftersom byråerna där sysslar med både företagsvärdering och 
revision åt ett och samma företag. På frågan om samma revisor både reviderar och konsulterar 
samma företag säger Björk att han egentligen borde svara nej, men att det förekommer i viss 
utsträckning.  
 
Björk berättar att idag spenderar revisorerna mer tid hos kunderna än de gjorde tidigare och att 
han bara ser fördelar med detta. Att revisorerna spenderar mer tid ute hos kunderna beror dels 
på att huvuddelen av revisionsinformationen finns i företagens datasystem, och dels på att re-
visorerna lättare lär sig om det aktuella företaget om de befinner sig på plats. Det viktigaste 
enligt Björk med att befinna sig ute hos kunderna är dock att det ger möjlighet för kunden att 
verkligen se vad revisorn utför. 
 
Klientmakt är för Björk framförallt ekonomiskt betingat En stor kund för byrån utgör tio pro-
cent av dess omsättning vilket kan medföra att sådana kunder kan upplevas ha ett visst övertag 
mot byrån som helhet. En mer individuell aspekt av klientmakt är den som den enskilde revi-
sorn känner gentemot sin kundstock. Björk menar här att om exempelvis tjugofem procent av 
hans arbetstid spenderas på en kund eller några kunder och dessa försvinner, påverkas han både 
på ett ekonomiskt och personligt plan. Björk tror att en del revisionsuppdrag upplevs mer pre-
stigefyllda än andra och nämner främst Volvo och Skandia. Att få dessa typer av uppdrag gör att 
revisorn inte blir lika ifrågasättande mot företagets sätt att hantera sin redovisning. Han kan 
därför förstå varför Skandias revisorer förmodligen inte betedde sig exemplariskt när de revide-
rade företaget.  
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4.2 Herr Tall, revisionsbyrå B 
 
Tall har arbetat som revisor sedan 1985 och blev auktoriserad revisor 1992. Han är dessutom avdel-
ningschef på revisionsbyrå B och har arbetat som revisor i hela sitt yrkesverksamma liv. 
 
 
4.2.1 Oberoendearbetet 
 
Byråns nyanställda revisorer får i sin grundutbildning en utförlig förklaring till vad begreppet 
oberoendet innebär. Tall påpekar här, att vad som är rätt och fel när det gäller oberoendepro-
blematiken, är någonting som med tiden sätter sig i ryggmärgen hos revisorerna. Han berättar 
vidare att i arbetet med att upprätthålla oberoendet hämtar byrån stöd främst i de branschvisa 
normer som är skapade för detta ändamål, och han nämner som exempel FAR:s etiska regler. 
När det gäller analysmodellen förklarar förklarar Öystilä att den främst används i samband med 
större konsultationsinsatser vid arbetet med årsredovisningar och när nya kunder erhålls. Detta 
för att kontrollera att de eventuellt nya uppdragen inte innehåller arbetsuppgifter som kan 
komma i konflikt med oberoendet. Han tycker inte att modellen har tillfört speciellt mycket 
nytt och menar att tankesättet som modellen vill förmedla funnits hos revisorerna före verkty-
get togs fram. Han tror dock att analysmodellen kan göra nytta vid stora och komplicerade 
uppdrag eftersom sådana revisionsarbeten i regel är omfattande och svårbedömda – analysmo-
dellen hjälper då till att "kommunicera" gränser. Öystilä tror att modellen har störst nytta på 
större uppdrag eftersom de i större utsträckning har inslag av konsultuppdrag. På mindre eller 
medelstora företag efterfrågas normalt inte lika många olika typer av konsulttjänster. 
 
Revisionsbyrå B har även utvecklat egna verktyg för att säkerställa oberoendet. Dessa består av 
olika styrningssystem vars uppgift är att fördela uppdragen så att inte endast en revisor ägnar för 
stor del av sin tid åt en kundgrupp. Istället ska revisorerna ”rotera” mellan kunderna. Tall för-
klarar att dessa verktyg har en ytterligare uppgift vilket är att säkerställa byråns överlevnad. Om 
en revisor slutar ska det inte innebära att dennes kunder är så starkt bundna till honom att de 
känner sig övergivna och i värsta fall byter byrå. Revisionsbyrå B har även som en egen rutin 
att orena revisionsberättelser måste stämmas av med en annan auktoriserad revisor på byrån 
samt skickas till en oberoende kontrollenhet i Stockholm. Dessutom har Revisionsbyrå B en 
egen kvalitetskontroll som innebär att revisorer från andra orter åker runt och granskar 
genomförda revisionsuppdrag. Denna kontroll medför att samtliga auktoriserade och godkända 
revisorer inom en treårsåperiod blir föremål för en systematisk och omfattande kvalitetskon-
troll. 
 
God revisionssed innebär enligt Tall att leva upp till de regler normer och praxis som ringar in 
vad god revisionssed är. Mer konkret innebär det att det dagliga jobbet utförs på det sätt som 
föreskrivs. 
 
4.2.2 Revisorns etik och moral 
 
Hos revisionsbyrå B diskuteras inte kundspecifika frågor öppet. Tall betonar att en problem-
fråga rörande en kund endast diskuteras inom det berörda uppdragsteamet. Det händer dock att 
byråns auktoriserade revisorer vänder sig till varandra för att få råd och stöd angående fråge-
ställningar kring specifika områden. Revisionsbyrå B har dessutom ett faddersystem som inne-
bär att oerfarna medarbetarna kan vända sig till erfarna kollegor om de känner tveksamheter 
kring yrkesfrågor. Dessutom har byrån organiserade möten där medarbetare samlas och samtalar 
om branschnormer och dylikt. Tall berättar vidare att vid fikaraster och andra personalsam-
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mankomster kan visserligen allmänna diskussioner rörande revisionsfrågor och andra intressanta 
frågeställningar förekomma, men utan att för den skull någon specifik kund nämns vid namn. 
Tall säger att en etiskt krävande situation för honom kan handla om olika gränsdragningspro-
blem. Exempelvis kan en misstanke om ekonomisk brottslighet hos en kund vara problematisk 
att hantera – hur ska jag agera som revisor i det här läget? Ett annat problem skulle kunna vara 
att delta i revisionen av ett börsnoterat företag och samtidigt vilja köpa aktier i det företaget. 
Tall förklarar att det finns klara regler om sådana här situationer och att det därmed inte borde 
vara något problem att dra gränser. Han påpekar också att revisionsbyrå B följer dessa regler 
väldigt noga. 
 
Konfliktsituationer med kunden inträffar enligt Tall väldigt sällan. Om det händer handlar det 
många gånger om att kunden tycker att revisionstjänsten blivit för dyr. Tall tar även upp fall 
som rör ytterligheter och syftar då på händelser då det finns misstanke om brott. Vid sådana 
situationer är revisorerna tvungna att göra en anmälan. Detta är något som Tall tror inträffar 
väldigt sällan hos alla revisionsbyråer. Att revisionsbyrå B avbryter en kundrelation inträffar, 
men enligt Tall sker detta inte så ofta. När det väl sker varierar orsakerna. Det kan bero på att 
personkemin inte stämmer mellan revisor och klient eller att kunden är sen med att lämna in-
formation om företaget. Det kan också bero på att klienten inte betalar revisionsfakturan i tid. 
Kundens storlek har aldrig varit en avgörande faktor när beslut om att avbryta en kundrelation 
har varit aktuellt.  
 
För Tall betyder kundomsorg att hålla en hög tillgänglighet till sina kunder. Han förklarar att 
byrån ofta kontaktar kunderna och ibland kan ärendet bara handla om att höra hur de mår. Tall 
tycker att det är viktigt att föra en löpande dialog med kunderna, dels eftersom det är ett sätt att 
visa att man tänker på dem, och dels eftersom eventuellt missnöje då snabbt kan upptäckas hos 
kunderna. Förutom att kontakta klienterna och prata med dem på tu man hand arrangerar by-
rån officiella informationsträffar med sina klienter, där dessa underrättas om diverse nyheter 
inom revision och redovisning. En ytterligare åtgärd som byrån vidtar i sitt kundomsorgsarbete, 
är att regelbundet genomföra kundenkäter för att höra hur ”allt funkar”.  
 
På frågan om det förekommer kompisrelationer mellan revisorerna och deras klienter svarar 
Tall att det nog förekommer men att det är relativt ovanligt. Dock kan det vara ofrånkomligt i 
vissa fall i och med att revision är en tjänst som klienten köper. Exempelvis väljer en småfö-
retagare på egen hand den revisor han vill ha, och har han då någon kompis som är revisor, är 
det lätt hänt att denne blir hans val. Tall förklarar att de större företagen oftast har en mer 
komplicerad ägarbild, vilket kan innebära att den utsedda revisorn inte alls behöver vara bekant 
med ägarna. Han betonar att revisionsbyrå B försöker fördela sina revisionsuppdrag på ett så-
dant sätt att revisorn inte granskar sina vänner. Tall anser att han med åren blivit mer restriktiv 
mot att försöka få sina vänner och bekanta till kunder. Han vill helst slippa att revidera en god 
vän eftersom de inte alltid förstår att hans revisionsnormer är desamma, trots deras vänskap. För 
övrigt finns inte några speciella kundpolicys hos byrån. 
 
När det gäller att hålla på sin integritet och objektivitet kan Tall inte peka på någon faktor som 
är särskilt svår. Han nämner dock att vid revision av långvariga kunder kan risk föreligga att 
arbetet lätt bli rutinmässigt vilket gör att man inte ifrågasätter saker i lika stor utsträckning. 
Detta kan naturligtvis påverka objektiviteten hos revisorn. Tall nämner i det här sammanhanget 
det värdefulla i att ibland plocka in någon ny medarbetare i revisionsteamet 
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4.2.3 Klientens makt 
 
En bra kundrelation bygger enligt Tall på ömsesidig respekt och förtroende. Här handlar det 
om att klienten har förståelse för det arbete som revisorn utför och därigenom även har förstå-
else för det pris som byrån tar ut för revisionen. De flesta kunder har revisionsbyrå B haft under 
en mycket lång tid och Tall nämner kundrelationer som varat över tjugo år. Om företagen 
byter revisor sker detta oftast i samband med att ägarbilden på företaget förändras. Han tillägger 
att även om de flesta kunder är långvariga så byter kunderna oftare revisionsbyrå än tidigare, 
bland annat som en följd av mer frekventa offertförfrågningar. 
 
Att ha långvariga kunder är enligt Tall mycket fördelaktigt, eftersom byrån då får en djupare 
relation med både företaget och dess anställda, och därigenom en bättre helhetsbild. Samtliga 
kunder uppskattar långvariga relationer eftersom de känner sig tryggare. De nackdelar som kan 
följa med en lång kundrelation är det slentrianmässiga tänkande som då kan uppstå hos revi-
sorn. För att motarbeta sådant återkommer han till det tidigare nämnda rotationssystemet vilket 
innebär att nya ”ögon” granskar företaget.  
 
Tall säger att de inte har några speciella önskeklienter men att byrån försöker undvika vissa 
branscher där mycket kontantförsäljning förekommer. De mindre attraktiva kunder som byrån 
ändå väljer att granska försöker man skaffa sig så mycket information som möjligt om. Tall be-
rättar att stora kunder är någonting byrån gärna vill ha, men att konkurrensen mellan byråerna 
har gjort att arvodena på dessa uppdrag generellt inte uppväger det arbete som läggs ner. Revi-
sionskvaliteten måste vara lika hög oavsett bolagets storlek vilket gör att stora kunder anses 
mera tungarbetade än de mindre. Tall tror att de nya kunder som söker sig till byrån vanligen 
blivit ditrekommenderade av personer i sin omgivning. Det händer också att nya kunder erhålls 
via offertförfrågningar, vilket främst gäller etablerade bolag och ofta lite större företag. 
Tall svarar inte direkt på hur mycket av deras verksamhet som går till revision respektive kon-
sultation men menar att övervägande del ägnas åt revision. Att en och samma revisor både re-
viderar och konsulterar en klient förekommer på revisionsbyrå B och Tall menar att det är 
nästan omöjligt att så inte sker. Ett vanligt exempel är att kunden ringer och konsulterar sin 
revisor i en skattefråga. Det har också hänt att Tall gjort substansvärderingar åt ett företag som 
han reviderar. Däremot håller byrån hårt på att en revisor inte gör både årsredovisning och 
revision åt samma klient. Men att stötta och ge kunden råd tycker Tall personligen är ganska 
oförargligt och behöver inte stå i strid med god revisionssed.  
 
Tall berättar att att metodutveckling mm har gjort att det idag spenderas mindre tid med kun-
den än vad som gjordes tidigare. Denna neddragning bantning rör främst den operativa biten. 
Han säger dock att alla på byrån försöker åka ut till kunden så ofta som det går. Tall ser i det 
här sammanhanget en skillnad mellan stora och små kunder då de senare vanligtvis har mindre 
tid att ha revisorn arbetande ”hemma” hos sig.  
 
Klientmakt innebär för Tall att revisorn arbetar mot starka företag och starka VD. Denna styrka 
kan vilseleda revisorn och göra det svårare att säga emot och ha en annan åsikt. VD och eko-
nomichef har alltid haft starkt inflytande på revisorn. Han framhåller även det faktum att en 
utomstående rimligen ställer sig frågan huruvida en revisor verkligen kan vara oberoende då det 
faktiskt förhåller sig så att det är klienten som betalar revisorns lön. 
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4.3 Herr Gran, revisionsbyrå C 
 
Gran har arbetat som revisor sedan 1986 och blev auktoriserad 1995. Han har varit verksam som revisor 
ända sedan avslutad skolgång. 
 
 
4.3.1 Oberoendearbetet 
 
I revisionsbyrå C:s arbete med att upprätthålla oberoendet börjar Gran med att säga att tidigare 
kunde han som godkänd revisor både göra årsredovisning och revision (så kallade kombinerade 
uppdrag) för ett och samma företag, vilket inte var lagenligt. Idag har byrån förändrat dessa 
rutiner då de kombinerade uppdragen numera alltid utförs av två personer, där den ena ägnar 
sig åt revision och den andra med eventuella konsultuppdrag. Gran förklarar här att i revisions-
uppdragens inledning är det vanligt att företagens bokslut inte är färdiga eller är felaktiga, och 
då var det tidigare lätt hänt att revisorn blev tillfrågad att även färdigställa bokslutet. Genom att 
alltid vara två undviks att samma revisor ägnar sig åt både revision och konsultation. Något som 
också är nytt för byrån är att de har ”skilda” pärmsystem – en revisionspärm och en bokslut-
pärm. En annan åtgärd som byrån vidtar i sitt oberoendearbete är att de kodar sina tidrapporter 
för att systematiskt kunna se på vilket sätt revisorn utfört sitt arbete. Gran anser att de här ar-
betssätten är tidskrävande men att de uppfyller sitt syfte. Han tycker också att kunderna har 
förståelse för den nya arbetsmetoden men att den ibland kan ifrågasättas av dem. Byrån har 
dessutom en nationell arbetsgrupp vars uppgift är att granska de egna revisorernas uppdrag.  
 
När det gäller den nya analysmodellen så använts den regelbundet. Gran säger att den gör så att 
”man tänker till” en extra gång angående yrkets oberoendeaspekt. Han tror att de äldre revi-
sorerna, som jobbat väldigt länge i branschen, har svårast att arbeta med analysmodellen efter-
som de många gånger är inkörda i gamla hjulspår. Det gamla arbetssättet gick mycket ut på att 
revisorn var en ”allt i allo” för sina klienter. Personligen tycker han inte att analysmodellen är 
omständlig att använda utan ser den istället som en naturlig del i arbetet. Han påpekar att byrån 
använder modellen inför varje utfört uppdrag.  
 
Kommunikationen inom byrån sker ganska spontant. Frågor och problem angående klienter 
kan exempelvis komma upp på fikaraster men byrån har även organiserade personalmöten där 
olika svårigheter diskuteras. Dessutom har revisionsbyrå C skapat en datoriserad rikstäckande 
”kunskapsbas” för sin personal där lösningar på tidigare problem presenteras. Gran nämner 
också att byrån håller landsomfattande möten där mera centrala direktiv läggs fram.  
 
Gran förklarar att god revisionssed är att inge förtroende och att vara oberoende. Kunderna ska 
känna att det arbete revisorn utför, gör han för dem. Dessutom ska den revision som utförts 
kännas trovärdig för alla berörda intressenter och innehålla en revisionsberättelse som tål att 
ifrågasättas.  
 
4.3.2 Revisorns etik och moral 
 
En etisk krävande situation kan enligt Gran vara om han åkt ut till ett företag för att utföra 
revision och sedan blir tillfrågad att även göra någon typ av värderingsfråga. Han förklarar att 
företagen tidigare såg revisorn som en ”allt i allo” när det gäller ekonomiska frågor. Denna roll 
undviks idag i stor utsträckning genom de kombinerade uppdragen som byrån infört. Han på-
pekar dock att enklare frågor ser han inga problem med att svara på eftersom det oftast bara rör 
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sig om redovisningsfrågor. Han berättar också att ingen på byrån tillåts äga aktier i företag som 
är revisionsklienter hos dem. 
 
Någon större konfliktsituation med en klient säger sig Gran aldrig ha stött på, men om det 
inträffade tror han att han i ett första skede skulle rådfråga en kollega. I de små dispyterna som 
ibland inträffar brukar Gran ”gå vinnande ur striden”. Han säger att det vanligtvis räcker med 
att informera kunden om vilka regler han som revisor är skyldig att följa. Gran tycker det är 
viktigt att vara rak mot kunden redan på en gång för att därigenom visa var gränsen går. Det är 
annars lätt hänt att revisorn börjar tulla på reglerna. Gran tycker inte att han lägger ner mer tid 
för att lösa ett problem med en stor kund än vad han gör med en liten – mindre kunder är 
också viktiga eftersom de många gånger har ett brett kontaktnät. Däremot kan ett större företag 
innebära att problemet blir komplexare och därmed tar mer tid och resurser i anspråk. Någon 
speciell strävan efter att få stora som kunder tycker Gran inte att byrån har. Det handlar mer 
om att de vill ha företag som kan uppvisa ärliga siffror och resultat, och som därmed är mer 
lättarbetade. Han nämner här välrenommerade företag som idealkunder.   
 
För Gran handlar kundomsorg om att vara serviceminded och inge förtroende. Detta kan röra 
sig om att uppdatera kunden med branschrelaterad information eller att höra av sig till sina kli-
enter bara för att prata. Ibland går man också ut och äter en lunch tillsammans med kunderna 
eller besöker dem om man har vägarna förbi.  Gran säger att kunden har lättare att ta upp 
eventuella problem om de möts ”face to face” än vid exempelvis telefonkontakt. Han tycker 
också att det är okay att exempelvis träffas och spela golf med en klient, men påpekar att byrån 
försöker styra så att deras revisorer inte reviderar sina vänner. Gran säger att han aldrig känt att 
klienten försökt utnyttja honom på grund av vänskapsband. En del av kundomsorgen handlar 
om att berätta för klienten vad som är rätt och fel, och när väl ett förtroende etablerats har kli-
enten oftast inga problem att acceptera revisorns åsikter.  
 
Några speciella kundpolicys på byrån förekommer inte. Gran berättar att byrån brukar anordna 
kundträffar där ett antal klienter bjuds in för att informera om exempelvis redovisningsnyheter. 
Dessa träffar kan innebära att kunderna bjuds på middag och hockeymatch. Det händer också 
att byråns revisorer blir bjudna på middag vid vissa kundbesök. Sådant förekommer dock bara 
vid besök av kunder som bor på annan ort vilket han tycker är okay så länge det sker i begrän-
sad omfattning.  
 
Gran har inga problem med att vara objektiv och hålla på sin integritet. Han menar att han har 
hittat sin linje genom att vara rak och ärlig i sin yrkesutövning. Det här förhållningssättet upp-
skattas även av kunderna på byrån. Gran tror visserligen att det i allmänhet är lättare för revi-
sorn att vara rak vid telefonkontakt än vid möten ”face to face”, men för honom är det idag 
inga problem med vare sig det ena eller det andra. Inte heller tar han med sig sina yrkespro-
blem hem. 
 
Gran berättar att det förekommer perioder på byrån då arbetsbelastningen är högre än normalt. 
Han försöker idag minimera stressituationer genom att planera sitt arbete i större utsträckning 
än tidigare. På så vis undviker han att göra alltför hastiga revisionsbeslut som senare kan visa sig 
vara felaktiga. Gran förklarar att före han blev auktoriserad revisor hade han lättare att bortse 
från att dokumentera de felkorrigeringar som han gjort i klienternas material, eftersom han då 
inte var ”påskrivande”. Idag inser han hur bristfällig han ibland kunde vara i början av sin re-
visorkarriär.  
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4.3.3 Klientens makt 
 
När byrån ska ta sig an nya kunder vill de först och främst träffa kunden och studera företagets 
material för att på så vis bilda sig en uppfattning angående företaget. Om någonting verkar 
oklart eller oroväckande med en eventuell klient har byrån en ledningsgrupp som diskuterar 
hur de ska gå tillväga. Företag med dåligt rykte kommer ofta till byråns kännedom på grund av 
att revisionsbranschen här uppe i norr är relativt liten. Gran förklarar att med vissa av deras 
kunder kan det vara mindre problem att det inte stör honom nämnvärt. I värsta fall slutar det 
med att han skriver en oren revisionsberättelse vilket kunden normalt accepterar. Orena revi-
sionsberättelser diskuteras alltid på byrån av minst två personer innan de genomförs.  Byrån har 
för övrigt ingen speciell bransch som de försöker undvika.  
 
Det har hänt att revisionsbyrå C avbrutit en kundrelation. Orsakerna till det har främst varit att 
klienterna trots tillsägelser inte bättrat sig eller att de på annat sätt uppträtt olämpligt. Även det 
omvända har inträffat. Gran berättar att han hört talas om att klienter som varit oense med sin 
revisor i en fråga kontaktat en annan revisionsbyrå för att kontrollera om deras ställningstagande 
är korrekt. Om denna byrå haft en åsikt som stämmer bättre med klientens har revisorn för den 
skull inte ändrat uppfattning i frågan, vilket vid något tillfälle lett till att klienten bytt byrå. 
 
Hos revisionsbyrå C svarar revisionstjänsterna för ungefär hälften av byråns verksamhet. Res-
terande del utgörs av diverse branschspecifika konsultationstjänster såsom redovisning, bokslut, 
deklaration och ekonomisk rådgivning. Det är inte ovanligt att ett företag köper både revision 
och konsultation av byrån. Gran förklarar att en policy hos dem är att strikt särskilja dessa 
verksamheter för att på så vis undvika jävsituationer, eller åtminstone minimera förekomsten av 
sådana. Det främsta uttrycket för den här policyn är att en på byrån anställd revisor inte bör 
utföra både revision och konsultation åt samma kund. Gran tycker inte att det är något pro-
blem för honom att hålla isär verksamheterna på det här sättet och uppkommer en situation 
som han tror kan leda till jäv, brukar han omgående vidta åtgärder. Om en revisionsklient vill 
rådfråga honom angående en investering eller ett avtal, hänvisar Gran klienten till någon annan 
av byråns anställda. 
 
Hur mycket tid som läggs ner på en kund varierar och det beror väldigt mycket på hur företa-
get ser ut. Gran menar att företagens storlek, komplexitet, tillgänglighet och omfattning är av-
görande för hur mycket tid som läggs ner på dem. Byråns revisorer försöker i mesta möjliga 
mån arbeta ”hemma” hos sina kunder eftersom man bara ser fördelar med detta. Exempelvis 
kan felaktigheter eller dylika problem lösas på ett smidigare sätt, men framförallt skapas en dju-
pare relation mellan revisor-klient och på så sätt vet man var man har varandra. Gran säger 
också att ju mer han lär känna kunderna desto mer avslappnade blir de, vilket bara är roligt. 
Han upplever för övrigt att kunderna ibland har en överdriven respekt för honom som revisor. 
Om han till exempel upptäcker ett enkelt fel eller misstag i deras redovisning blir de nästan för-
skräckta och förstår inte vad de tänkte på vid det aktuella bokföringstillfället. 
 
Klientmakt är för Gran ekonomiskt betingat och han menar att det då handlar om att kunden 
försöker utöva påtryckningar mot revisorn. Den här sortens makt tror han främst kan visa sig 
hos kunder som är storföretag. Men Gran säger att klientmakt även kan utövas från ett mindre 
företag eller personen bakom detta, särskilt om företaget i fråga representerar en stor företa-
gargrupp eller personen har ett betydande inflytande i näringslivet.  
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5 Analys 
 
I det här kapitlet gör vi en jämförelse mellan uppsatsens teoretiska referensram och empiri. Vi kommer 
således att analysera och dra slutsatser runt oberoendearbetet samt i vilka situationer revisorns etik och mo-
ral och klientens makt kan komma att påverka oberoendet. Vi inleder kapitlet med att redogöra för vilket 
tillvägagångssätt vi använt när vi analyserat vårt empiriska material. Avslutningsvis kommer vi att sam-
manfatta det vi kommit fram till under rubriken sammanfattande slutsatser.  
 
 
5.1 Vårt analytiska tillvägagångssätt 
 
I vår strävan att uppnå en tillförlitlig analys valde vi att analysera vårt empiriska material med 
hjälp av en egenhändigt konstruerad ”analysmodell”. Tanken med den var att sortera och or-
ganisera vårt råmaterial för att därigenom tydligt kunna jämföra respondenternas svar mot var-
andra och mot vår teoretiska referensram. Ett illustrerande exempel på vårt analytiska tillväga-
gångssätt och på vår analysmodell hittas i figur 3 nedan. För att förtydliga exemplet ska vi göra 
en kort ”fyrstegs”- redogörelse för hur vi analyserade vårt material: 

1 Vår empiriska data angående oberoendearbetet sorterades i olika kategorier. På liknande sätt sorterade vi vår data angående 
faktorerna etik, moral och makt. 

2. I varje kategori jämförde vi respondenternas redogörelser mot varandra för att på så vis kunna urskilja likheter och olikheter 
dem emellan.  

3. Därefter jämfördes svaren mot vår teoretiska referensram för att sedan ”vägas” mot diverse kontextuella påverkansfaktorer 
såsom ”situationer”, erfarenhet, stress etc. 

4. Avslutningsvis drog vi våra slutsatser.                 Empiriskt material in 

 
 
 
 

(Steg 4) Våra slutsatser angående revisorers oberoendearbete! 

 

Figur 3. Illustrerande exempel av vår analytiska metod och modell.  
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5.2 Oberoendearbetet 
 
5.2.1 De rekommenderade verktygen 
 
De verktyg som lagstiftaren och FAR framtagit för att säkerställa oberoendet är främst analys-
modellen, FAR:s etiska regler samt olika yrkesseder (avsnitt 3.4.1 samt 3.4.2). 
 
Alla våra respondenter menar att de använder analysmodellen, dock i mer eller mindre ut-
sträckning. Björk säger att den inte tillfört så mycket nytt och menar att modellens förhåll-
ningssätt existerade på byrån redan innan den infördes. Tall förklarar att de främst använder 
modellen vid årsredovisningar och när nya kunder ska granskas. Gran berättar att de använder 
den inför varje uppdrag. Samtliga respondenter nämner att modellens användning nästan aldrig 
kontrolleras av revisorsnämnden. Vår uppfattning är att analysmodellen inte tas på så stort allvar 
av respondenterna. Vi ser också att rutinen i branschen tycks vara avgörande för hur mycket 
man använder sig av modellen. Björk med väldigt lång erfarenhet verkar knappt använda den, 
medan Gran som har minst erfarenhet av de tillfrågade säger sig använda den inför varje upp-
drag. 
 
Trots att relativt tydliga riktlinjer finns angående god revisionssed varierar åsikterna något angå-
ende begreppets innebörd. Björk har svårt med att definiera vad god revisionssed är för någon-
ting men menar efter en stunds fundering att det handlar om att genomföra revisionen effektivt 
och kvalitativt. För Tall innebär god revisionssed att leva upp till föreskrivna regler. Gran me-
nar att det handlar om att genomföra en oberoende revision som känns trovärdig och inger 
förtroende. Samtliga respondenter anger att de känner till de etiska reglerna och vet vad de 
innebär, men att de inte tittar på dem dagligen. Trots olikheterna beträffande god revsionssed 
verkar de följa föreskrivna riktlinjer och de skillnader som finns tror vi beror på institutionellt 
beteende. Robbins (avsnitt 3.6) menar att institutionalisering innebär att en gemensam förstå-
else för vad som är acceptabelt och meningsfullt beteendet inom en organisation skapas bland 
dess medlemmar. Resultatet blir att företagen får en egen företagskultur och egen identitet.  
 
5.2.2 Egna verktyg och normer 
 
Alla respondenter säger sig ha skapat egna verktyg, regler och eller normer för att säkerställa 
oberoendet. Björk förklarar att på revisionsbyrå A använder man sig av interna checklistor där 
en oberoendekontroll ingår som en del i dessa. Tall säger att på revisionsbyrå B har man skapat 
styrsystem som är tänkt att reducera revisorns ”bundenhet” till sina klienter samt utvecklat cen-
trala och regionala kontrollenheter som granskar revisorernas arbeten. Gran på revisionsbyrå C 
berättar om deras ”kombinerade uppdrag” vilka ska säkerställa att den granskande revisorn inte 
ägnar sig åt både revision och konsultation. I revisionsbyrå C: s oberoendearbete ingår också 
skilda pärmsystem, kodade tidrapporter samt granskning av varandras uppdrag. Att responden-
terna använder sig av egna verktyg i sitt oberoendearbete ligger i linje med Öhmans teori (av-
snitt 3.5). Han påpekar att det här kan innebära både för- och nackdelar för revisorns bedöm-
ningar. Med det menar Öhman att i bästa fall kan det förhållningssättet innebära positiva ef-
fekter i form av nödvändiga ”revisionsstandardiseringar”, men att i värsta fall fixeras revisionen 
på hur saker görs istället för vad som görs.  
 
Respondenterna talar också om byråernas normer och värderingar i diskussionen angående 
oberoendearbetet. De menar att dessa vuxit fram under åren och skapat en känsla för vad som 
är rätt och fel, och förmedlas främst genom ”småpratet” på byrån. Robbins (avsnitt 3.6) menar 
att den här inlärningsmetoden är en del av institutionaliseringsprocessen inom organisationer 
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och lär de anställda vad som är acceptabelt agerande och beteende. Björk berättar att oberoen-
deproblematiken kan diskuteras öppet på byrån och menar att det här öppna ”småpratet” bara 
innebär fördelar för arbetet. Tall är av en annan åsikt och säger att hos dem talas det inte öppet 
om kundrelaterade problem. Däremot diskuteras sådana frågor inom respektive uppdragsteam. 
Gran förklarar att på revisionsbyrå C diskuteras sådana här problem relativt öppet men också i 
organiserad form. Enligt Bryttings (avsnitt 3.7.7) hjälper det kollegiala ”småpratet” individen 
att skaffa sig kunskap angående vad som är rätt handlingssätt och stärker även den moraliska 
kompetensen.  
 
Samtliga respondenter anser att oberoendebegreppet och dess innebörd i grunden är väl inar-
betat på respektive byrå. De främsta orsakerna anges vara att alla nyanställda får en gedigen 
grundutbildning samt att personalen är rutinerade. Björk och Tall anser dock att en kontinuer-
lig uppdatering oberoendet inte är nödvändig på grund av medarbetarnas långa rutin och erfa-
renhet. Till skillnad från övriga menar Gran att oberoendebegreppet behöver uppdateras med 
jämna mellanrum oavsett om personalen är rutinerad och välutbildad.  
 
Vårt intryck är att respondenterna har en relativt likartad uppfattning angående hur oberoen-
dearbetet ska bedrivas vilket för övrigt stämmer överens med Öhmans (avsnitt 3.6) teori. Han 
anser att revisorerna har en tämligen likartad uppfattning beträffande revision, eftersom de ge-
nomgår likartade utbildningar och arbetar med liknande uppgifter och problem – man lär sig 
av varandra. Dessutom är revision styrd av lagar och regler vilket medför att det finns givna 
ramar för hur arbetet ska bedrivas. Öhman förklarar att arbeta inom dessa ramar samt att in-
teragera med varandra sprider en trygghetskänsla hos revisorerna. Hermerén (avsnitt 3.7.7) ser 
detta ur en annan synvinkel och framhåller att det är viktigt för företag som eftersträvar kvalifi-
cerade och motiverade medarbetare, att ge de anställda möjligheter att tänka själv och ta eget 
ansvar. Om det inte finns utrymme för egna initiativ finns det, enligt Hermerén, inte heller 
utrymme för eget etiskt ansvar. 
 
 
5.3 Revisorns etik och moral 
 
5.3.1 Konflikter 
 
Ingen av våra respondenter verkar uppleva det svårt att hantera konflikter med klienter och 
sättet att lösa dem verkar vara i linje med pliktetikens förhållningssätt (avsnitt 3.7.1). Tall och 
Gran menar att om man är rak mot kunden samt visar var gränserna går har kunden heller inga 
problem att acceptera detta vid en konflikt. De säger att lagar och rekommendationer gör det 
lättare att hantera sådana situationer. För Björk handlar det också om att vara rak mot sin klient 
men till skillnad från de övriga verkar han även vilja ”hjälpa” kunden vid en konflikt. Hans 
långa rutin och erfarenhet gör att han istället för att blint luta sig mot lagen, tycks titta på vad 
som gynnar helheten. Detta tycker vi ligger helt i linje med Öhmans teori (avsnitt 3.6) som 
säger att ju mer rutinerad revisorn är desto mer tycks bedömningarna bygga på en helhetsbild. 
Björks synsätt anser vi även liknar det förhållningssätt som omsorgsetiken (avsnitt 3.7.2) beto-
nar vilken innebär omtanke, omsorg, fortsatt samarbete, uppoffringar och en vilja att undvika 
att skada andra.  
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5.3.2 Kundomsorg 
 
Våra respondenter lägger stor möda och tid på att vårda sina kundrelationer. För Björk är 
nyckelordet engagemang och han ser inga som helst problem med att umgås med en kund på 
fritiden. Tall sammankopplar kundomsorg med att hålla hög tillgänglighet till sina kunder. Till 
skillnad från Björk förordar han inte kompisrelationer med en kund eftersom han upplevt att 
vänskapen påverkas negativt av hans yrke. Gran pratar om att vara serviceminded och inge 
förtroende. Han tycker det är okay att spela golf med en klient men att man bör undvika att 
revidera sina bästa vänner. Det ”vårdande” förhållningssätt våra respondenter har till sina kun-
der tycker vi står i strid med den pliktetik yrket förespråkar och kan i vissa situationer försvaga 
oberoendet. I teorin går åsikterna isär angående lämpligt etiskt tänkande inom revision. Preuss 
(avsnitt 3.7.1) menar att pliktetiken är en nödvändighet för att objektivt kunna granska och 
bedöma information. Reiter (avsnitt 3.7.6) anser att vi måste acceptera att revisorerna rör sig 
från pliktetiken till omsorgsetiken – revisorer är människor och vi kan inte kräva att de ska 
arbeta i ett socialt vakuum. Hon hävdar att i alla förhållanden existerar någon form av bero-
ende. Vår åsikt är att respondenterna tror sig kunna förena omsorgsetik och pliktetik utan att 
oberoendet för den skull åsidosätts. De verkar också ha accepterat att ett visst beroendeförhål-
lande råder till klienten, vilket enligt Reiter (avsnitt 3.7.6) inte behöver vara negativt för obe-
roendet.  
 
Både Tall och Gran tycker att den tid och engagemang som läggs ner på kunderna är likartad 
och inte relaterad till deras storlek. Björk menar att han engagerar sig mer i större och betydel-
sefulla klienter eftersom att tappa sådana innebär betydande förluster för byrån. Denna åsikt 
tycker vi oss också märka hos de övriga respondenterna även om de inte uttrycker detta rakt 
ut. Respondenternas förhållningssätt gentemot sina kunder liknar enligt vår mening i mångt 
och mycket konsekvensetikens synsätt. Hermerèn (avsnitt 3.7.7) skriver att konsekvensetikens 
grundregel är att handlingars konsekvenser avgör vilket alternativ vi väljer. Den handling som 
får de minst onda konsekvenserna betraktas som rätt. Preuss (avsnitt 3.7.3) menar att konse-
kvensetiken binder samman egenintressen med ett moraliskt beteende, samt gör att beräkning 
av fördelar och skada kan likställas med vinst och förlust. Att främst värna om sina egna intres-
sen tycker vi också kan kopplas till ett avsiktsetiskt tänkande. Olivestam och Thorsén (avsnitt 
3.7.4) menar att vid etiska bedömningar tar människan 1även hänsyn till avsikten bakom hand-
lingen. 
 
5.3.3 Kundkriterium 
 
Några konkreta önskekunder säger sig respondenterna inte ha men de antyder att de försöker 
undvika företag med dåligt rykte. Enligt vår uppfattning verkar det dock som om vissa klienter 
anses mer fördelaktiga än andra. Björk säger att det är viktigt att känna tilltro till kunden samt 
att de är samarbetsvilliga. Han menar att om kunden är samarbetsvillig är de mer lättarbetade. 
Tall talar om att de försöker undvika kunder där mycket kontantförsäljning förekommer och 
att vissa större kunder kan vara tungarbetade i förhållande till intäkterna. Gran talar varmt om 
företag med ärliga siffror och resultat och menar att de gör dem smidigare att arbeta med. 
Samtliga respondenter är överens om att långvariga kunder bara är fördelaktiga eftersom dessa 
sparar både tid och resurser samt medför att en högre revisionskvalitet uppvisas. Denna inställ-
ning tycker vi stämmer in på Lovells och Preuss resonemang kring moraliskt tänkande inom 
revisionsbranschen (avsnitt 3.7.6). De menar att det moraliska resonemanget inom revision 
placerar sig inom nivå ett i Kohlbergs modell där det moraliska beteendet främst bestäms av 
individens egenintressen. Det faktum att samtliga respondenter har ”önskekunder” tycker vi 
också ligger i linje med ett konsekvensetiskt tänkande (avsnitt 3.7.3).  
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5.3.4 Objektivitet och integritet 
 
När det gäller att förhålla sig objektiv så anser samtliga våra respondenter att det finns en del 
svårigheter med detta. Björk pratar här om situationer då han måste hävda en annan ståndpunkt 
än kunden. Tall säger att vid revision av långvariga kunder är det svårare att hålla på objektivi-
teten. Gran tycker att detta kan vara ett problem när han möter kunderna ”face to face”. Samt-
liga anser att stressiga perioder kan försvaga objektiviteten eftersom det då är lätt hänt att bortse 
från små redovisningsproblem som bedöms befinna sig i ”gränslandet”. För det mesta anser 
dock respondenterna att det inte är speciellt svårt att förhålla sig objektiv eftersom det finns 
lagar och regler att stödja sig mot. Dessutom gör den ”öppna” kommunikation som råder på 
byråerna att man lätt kan hämta stöd av varandra.  
 
Vi tycker att respondenternas resonemang angående yrkets objektivitetskrav överlag följer ett 
pliktetiskt tänkande (avsnitt 3.7.1), men det faktum att de påverkas av sina klienter, visar att de 
också verkar följa ett omsorgs- och konsekvensetiskt tänkande (avsnitt 3.7.2 samt 3.7.3).  
 
 
5.4 Klientens makt 
 
5.4.1 Ekonomiskt beroende 
 
Ahson och Asokan (avsnitt 3.8.2) säger att det finns ett antal ekonomiska faktorer som stärker 
klientens möjligheter att påverka revisorns oberoende. Dessa rör främst revisorns känslighet för 
auktoritet samt klienters finansiella storlek och styrka. Samtliga respondenter stämmer in på 
denna teori då de anser att klientmakt framförallt är auktoritärt och ekonomiskt betingat. Björk 
pratar om att betydelsefulla kunder är de som utgör stora delar av byråns omsättning. Han säger 
att han lägger ner mycket mer tid och resurser på en stor kund än en mindre eftersom en för-
lust av en stor kund innebär större ekonomiska skador för byrån. Tall och Gran talar om att 
styrkan och auktoriteten hos vissa företag kan göra det svårt för revisorn att säga emot och 
hävda sin åsikt. De förklarar att klientmakt inte endast ska kopplas till stora kunder utan makt 
kan också utövas från ett mindre företag eller personen bakom detta. Sådan makt utövas dels 
om företaget i fråga representerar en stor företagargrupp eller personen har ett betydande in-
flytande i näringslivet, och dels om företaget har stabil ekonomi. 
 
Ahson och Asokan (avsnitt 3.8.2) nämner även ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna som 
en orsak till klientmakt. Vår uppfattning är att alla tillfrågade respondenter upplever en mer 
pressad konkurrenssituation nu än de upplevt tidigare. Främsta orsaken anses vara en brist på 
revisionskunder och anledningen tros vara en mättad marknad och det på senare år införda 
offertsystemet. Robbins (avsnitt 3.8.1) förklarar att brist är en av de centrala faktorer som skapar 
och stärker beroendeaspekten. 
 
En konsekvens av att revisorerna ägnar sig åt både revision och konsultation kan enligt teorin 
(avsnitt 3.8.2) vara att byrån blir alltför ekonomiskt beroende av sina kunder. Ingen av våra 
respondenter anser dock att deras konsultationstjänster kommer i konflikt med revisionsverk-
samheten. De menar att deras konsultation är så revisionsnära att risken för jävproblem är obe-
fintlig. Björk anser däremot att jäv kan vara ett problem i södra Sverige eftersom byråerna där 
ägnar sig åt både företagsvärdering och revision åt en och samma klient.  
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5.4.2 Psykologiskt beroende 
 
Förutom de ekonomiska maktfaktorer som kan skapa ett beroendeförhållande mellan revisorn 
och hans klient förekommer också andra omständigheter vilka är av mer psykologisk natur. 
Bazerman et. al. (avsnitt 3.8.2) pratar om det faktum att revisorn tenderar att ömma mer för 
klienten än för övriga intressenter. De säger också att långvariga relationer har en benägenhet 
att skapa undermedvetna beroendeförhållanden mellan människor. Det förhållningssätt som 
Bazerman et. al. (avsnitt 3.8.2) beskriver tycker vi oss märka hos våra respondenter. Björk pra-
tar om vikten av ömsesidig respekt och förtroende och berättar att revisionsbyrå A har kundre-
lationer som varat i över trettio år. Han menar att det här troligtvis inte är bra för revisionskva-
liteten, men att klienterna är angelägen om att behålla samma revisor eftersom det underlättar 
revisionsarbetet i företaget. Även Tall säger sig vara mån om att deras kunder mår bra och me-
nar att deras långvariga kundrelationer är ett bevis på att kunden känner det. Gran förklarar att 
ju mer han lär känna kunderna desto mer avslappnade blir de vilket han bara tycker är roligt. 
Att ingen av revisorerna anstränger sig för att avbryta dessa långa kundrelationer tyder på att de 
gärna vill behålla dem. 
 
En annan psykologisk maktfaktor som kan försvaga revisorns oberoende är enligt Bazerman et. 
al. (avsnitt 3.8.2) kundens anseende och ställning i samhället. Denna teori tycker vi oss märka 
hos våra respondenter syn på sina kunder. Exempelvis säger Björk att vissa revisionsuppdrag 
upplevs mer prestigefyllda än andra vilka gör att revisorn inte ifrågasätter dessa företags redovis-
ning lika grundligt. 
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5.5 Slutsatser  
 
Den slutsats vi dragit är att revisorer bedriver ett kontinuerligt och medvetet arbete med att 
upprätthålla oberoendet. I det här arbetet säger sig respondenterna använda de verktyg som 
lagstiftaren och FAR tagit fram men vi anser att de framförallt använder egna verktyg. Något 
större engagemang verkar inte läggas i analysmodellen och FAR:s etiska regler utan de be-
handlas snarare som formalia. Utvecklingen av egna verktyg och den markanta användningen 
av dessa tror vi tyder på att revisorerna är mån om att visa upp att oberoendeproblematiken tas 
på allvar – frågan är hur effektiva verktygen är? Enligt vår mening kan dominansen av de egna 
verktygen försvaga oberoendet. Vi tror att dessa i vissa avseenden är sämre än dem som FAR 
och lagstiftaren har skapat, eftersom det kan finnas en risk att verktygen anpassats efter reviso-
rernas egenintresse istället för efter oberoendets bästa. Vårt intryck är utvecklandet av de egna 
verktygen främst handlar om att ”stärka” det synliga oberoendet. 
 
Oberoendearbetet påverkas även av revisorernas institutionella beteende där faktorer som 
gruppsammansättning, yrkeserfarenhet och byråns interna ”kommunikation” är av betydelse. 
Vår studie indikerar att ju mer rutinerad revisorn är desto mindre tycks han arbeta med obero-
endet – åtminstone verkar rutin medföra att problem löses på ett mer informellt sätt. Ytterli-
gare faktorer som vi anser ingår i revisorernas oberoendearbete är ”kommunikationen” inom 
byrån. Vår studie visar att en öppen dialog förekommer på byråerna och att denna tycks ut-
veckla revisorernas medvetenhet och kunskap i ämnet.   
 
När det gäller hur revisorns egna etik och moral samt klientens makt kan komma att försvaga 
revisorns oberoende så har vi följande problematik:  

• Å ena sidan kan oberoendet åsidosättas då revisorn egen etik och moral inte överensstämmer med revisionsyrkets före-
skrivna etiska förhållningssätt 

• Å andra sidan kan oberoendet åsidosättas då klientens makt ”pressar” revisorn att acceptera redovisningslösningar som 
står i strid med föreskrivna lagar, regler och rekommendationer.  

Vår slutsats angående revisorernas etiska förhållningssätt är att det stämmer överens med teo-
rierna inom området (avsnitt 3.7.6). Vi finner alltså att revisorn beslut tas med utgångspunkt i 
att ett visst beroendeförhållande existerar till klienten. Beroendet skapas utifrån revisorns egen-
intressen vilket i sin tur influerar hans yrkesmoraliska resonemang. Det här tar sig i uttryck i 
revisorns strävan efter kundens bästa vilket får till följd att de yrkesetiska reglerna inte alltid följs 
till punkt och pricka. Samarbetsvilliga, lättarbetade, samt finansiellt säkra kunder anses som spe-
ciellt fördelaktiga. Det faktum att revisorerna har ”önskekunder” tycker vi visar att revisorns 
egen etik går före yrkets etik och gör att sådana kunder har en form av ”omedveten” makt 
gentemot revisorn, vilket också revisorerna tycks vara införstådda i.  
 
Ett annat faktum som framgår av vår undersökning är att stora, starka och inflytelserika kunder 
kan komma att utöva makt mot revisorerna. Denna ”medvetna” makts potential påverkas i sin 
tur av en rad omständigheter. Samtliga respondenter nämner dessa när diskussionen om kli-
entmakt tas upp och påpekar att detta är ett problem som kan försvaga oberoendet. Förutom 
de faktorer som respondenterna konkret talar om tycker vi oss se andra omständigheter som 
ökar klientens förmåga att utöva makt över revisorn. En omständighet är enligt vår åsikt att 
konsultverksamheten utgör en stor del av revisorernas totala inkomst. Vi ser ett jävproblem i 
detta, då det inte är ovanligt att en revisor både utför revision och konsultation åt samma kli-
ent. Vi ser också att revisorn/revisionsbyrån i sin iver att ”dra in pengar” dansar efter klientens 
pipa. En annan omständighet som vi tror kan medföra att ett beroende skapas till klienten är 
revisorns strävan efter långvariga kundrelationer och därmed säkra intäkter. En tredje omstän-
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dighet som ökar klientens potential att utöva makt är den hårda konkurrenssituation som idag 
råder inom revisionsbranschen – revisionsbyråerna har helt enkelt inte råd att tappa sina kun-
der.  
 
Med utgångspunkt i detta resonemang tycker vi oss kunna urskilja situationer där revisorns 
egna etik och moral samt klientens makt kan komma att stå i konflikt med oberoendet:  
 

• Vid revision av långvariga kunder tenderar revisorn att uppvisa ett rutinmässigt bete-
ende. Slentrian och vänskap kan medföra att revisorn inte granskar på ett yrkesetiskt 
korrekt sätt, vilket i värsta fall försvagar oberoendet. 

 
• Stressiga arbetsperioder kan innebära att revisorn bortser från små felaktigheter i revi-

sionsfrågor som befinner sig i ”gränslandet”. 
 

• Vid revision och konsultation åt en och samma kund kan byrån komma att bortse från 
eventuella jävproblem till förmån för intäkterna som kunden genererar. 

 
• Vid revision av önskekunder finns en risk för att revisorns granskning ”ligger i linje” 

med kundens behov – önskekunder är på många sätt fördelaktiga och revisorns kan i sin 
strävan att behålla dem, åsidosätta yrkets oberoendekrav. 

 
• Konflikter med starka och inflytelserika kunder kan komma att pressa revisorn att ac-

ceptera en olämplig lösning och därmed finns risk för försvagat oberoende. 
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6 Avslutande diskussion 
 
Det ena syftet med vår studie var att beskriva hur dagens revisorer arbetar med att upprätthålla 
sitt oberoende. Vårt andra syfte var att om möjligt urskilja situationer där revisorns egna etik 
och moral samt klientens makt kan komma i konflikt med oberoendet. Tidigare forskning be-
träffande revisorers oberoende har i mer eller mindre utsträckning belyst det område vi stu-
derat, dock inte ur den synvinkel vår studie fokuserat på. Viktigt att påpeka är att den tidigare 
forskningen väglett oss i vårt arbete och vi tror att detta faktum stärkt våra slutsatsers giltighet. 
Ett exempelvis på denna vägledning är att vår uppsats teoretiska referensram har utökats ”under 
arbetets gång” då vi – via den tidigare forskningen på området – insett att det varit nödvändigt 
för att trovärdigt kunna svara på vårt syfte.  
 
Vår förhoppning är att de forskningsresultat vi redovisat bidrar till ökad förståelse kring obe-
roendeproblematiken. Dessa resultat kan emellertid inte ses som annat än indikationer på hur 
det förhåller sig i verkligheten, eftersom vår undersökning endast omfattat tre av Sveriges 
knappt 4300 kvalificerade revisorer (varav cirka 2500 är auktoriserade). Vid bedömningen av 
våra resultats trovärdighet måste även hänsyn tas till geografiska aspekter. Våra respondenter är 
alla verksamma i Norrbotten vilket kan innebära att våra slutsatser främst kan appliceras på re-
visorer i de mindre regionerna av Sverige. Dessutom är det än en gång värt att nämna att obe-
roendet är en lagreglerad fråga och våra respondenter kan därmed ha ”förskönat” sina svar för 
att ge sken av att utföra sitt arbete enligt regelverket.  
 
Under uppsatsarbetes gång blev det allt tydligare för oss att vårt ämne är ett oerhört komplext 
område som påverkas av många faktorer. Vår studie är dock begränsad till omfattning och vi 
har därför inte kunnat ta hänsyn till samtliga. Exempelvis tycker vi oss kunna se att det institu-
tionella beteendet inte bara påverkar oberoendearbetet utan även revisorns etik och moral samt 
klientens makt. Det vore därför intressant att få veta i vilken utsträckning detta förekommer. 
Ett annat intressant ämne att fördjupa sig i vore det ”gränsland” som tycks förekomma inom 
revisionsbranschen. Våra respondenter pratar om att under stressiga perioder är det lätt att 
bortse från redovisningsproblem som anses befinna sig i ”gränslandet” för vad som är rätt och 
fel. Det vore därför också intressant att se hur och i vilken utsträckning revisorerna utnyttjar 
denna gråzon. Vad som också väckte vårt intresse under uppsatsarbetets gång var frågan hur 
klienterna uppfattar revisorns oberoende.   
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Intervjuer: 

Herr Björk, revisionsbyrå A, Luleå den 4/5 2004 

Herr Tall, revisionsbyrå B, Luleå den 7/5 2004 

Herr Gran, revisionsbyrå C, Luleå den 7/5 2004 

 



 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat som revisor och när blev du en auktoriserad sådan? 

• Vad har du arbetat med innan du blev revisor? 

Angående hur revisorer arbetar med att upprätthålla oberoendet. 

1. Kan du beskriva hur ni arbetar med oberoendet. 

2. Har du tillämpat analysmodellen inom eller inför något uppdrag? 

• Om svaret är nej - vilka är orsakerna till detta? 

• Om svaret är ja - hur upplevde du själva proceduren? 

3. Hur används FAR.:s etikregler? 

• Anser ni att de etiska reglerna är ett stöd för er när det gäller att uppnå god revisions-
sed? 

4. Har ni utvecklat egna verktyg och metoder? 

Angående hur revisorns egna etik och moral kan komma i konflikt med oberoen-
det. 

5. Kan du beskriva hur ”kommunikationen” fungerar inom byrån. 

• Vem kommer med förslag och synpunkter när det gäller revisionsfrågor? 

• Hur ofta diskuterar ni era revisionsklienter mellan varandra? 

• Förekommer organiserade samtal om etik- och moralfrågor kontinuerligt? 

6. Beskriv vad kundomsorg innebär för er. 

• Har ni några speciella kundpolicys? 

• Hur ser eran kundkontakt ut? 

• Sker den bara på kontoret eller förekommer den på andra ställen? 

7. Beskriv hur ni försöker gå tillväga vid konfliktsituationer med kunden 

• Hur agerar du själv i en sådan situation? 

• Har ni några gemensamma regler för detta? 

8. Har ni några avgörande kriterium när ni tar er an nya kunder och hur ser dessa i så fall ut? 

9. Vad anser du vara det svåraste när det gäller att vara objektiv samt att hålla på sin integritet? 

• Hur agerar ni internt med att komma tillrätta med dessa svårigheter? 

10. Kan du beskriva vad du anser vara en etiskt krävande situation i ditt yrke? 

• Hur skulle du agera i en sådan situation? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

 

Angående hur klientens makt kan komma i konflikt med oberoendet 

11. Beskriv en bra kundrelation. 

• Hur länge behåller ni era kunder? 

12. Hur stor del av ert tjänsteutbud utgörs av revision? 

• Är det vanligt att era revisionskunder även köper andra tjänster av er? 

13. Hur mycket tid spenderar ni med varje kund? 

• Är det storleksrelaterat? 

14. Vilka typer av kunder har ni? 

• Riktar ni exempelvis in er på en speciell bransch? 

15. Är det vanligt att du både reviderar och utför konsultation åt en och samma klient? 

• Om ja, underlättar det ditt arbete? 

16. Händer det att ni tackar nej till en ny kund? 

• Om ja, varför? 

17. Händer det att ni avbrutit en kundrelation? 

• Om ja, vilka var orsakerna? 

Avslutande frågor. 

18. Vad innebär god revisionssed för er?  

• Anser du att de etiska reglerna är ett stöd för er när det gäller att uppnå god revisions-
sed? 

19. Vad innebär begreppet revisorns oberoende för dig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Luleå Tekniska Universitet    
Institutionen för industriell ekonomi 
och samhällsvetenskap. 
 
Avdelningen för ekonomistyrning 
Handledare Jeaneth Johansson 
 
 
 
Hej! 
 
Enligt överenskommelse översänds en kort beskrivning av det ämne vi avser behandla i vår 
intervju med dig. 

Revisionsverksamhet och revisorer har en viktig roll i samhället då målet med revision är att 
tillgodose marknaden och dess intressenter med högkvalitativ information. En av de viktigaste 
kvaliteterna för en revisor är oberoendesapekten vilket innebär att revisorn ska utföra sina 
uppdrag med en opartisk, självständig och objektiv inställning. Agerar revisorn oberoende i sitt 
yrke tros en god grund läggas för att revisionsverksamhetens mål ska uppnås. Emellertid anses 
på många håll att revisorns oberoende är ett problematiskt område, eftersom revision är en af-
färsdrivande verksamhet beroende av kunder samt att revisorer är påverkbara individer med 
subjektiva värderingar. Klienters maktutövning och revisorn egna etik- och moraluppfattning 
anses därför vara kritiska faktorer för redovisningsprofessionens oberoende. 

Syftet med vår uppsats är att dels beskriva hur revisorer arbetar med att upprätthålla sitt obe-
roende, gentemot revisionsklienter, och dels att försöka identifiera situationer där klientens 
makt samt revisorns etik och moral kan komma att stå i konflikt med revisorns oberoende. 

Det är mot denna problembakgrund som vi intresserat oss för ämnet och nu vill studera hur 
”oberoendet” i praktiken hanteras. 
 
Vi tackar på förhand och ser fram emot intervjun. Vi vill också passa på att uppmärksamma dig 
på att vår C-uppsats blir offentligt material när den blir klar och därmed kan det som tas upp 
under intervjun bli offentligt. Har du några frågor går det bra att ringa Mikael, XXX-XXX 
XX XX eller Therese, XXX-XXX XX XX. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Mikael Norberg  Therese Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
FAR:s Etiska regler 
 
Nedanstående uppgifter angående etikreglerna har hämtats från FAR Del II (2004) samt Regler om Revisorer 
och Revision (2002).  
 

• Regel 1 – God yrkessed. Revisorn skall visa sig värd det förtroende som yrket kräver genom att bedriva 
yrkesutövningen i ordnade former så att han inte vanhedrar sig själv eller sin yrkeskår. Revisorn är alltså 
skyldig att övervaka att hans biträden iakttar gällande normer.  

 
• Regel 2 – Professionellt uppträdande. Revisorn skall utföra alla uppdrag med integritet och objektivitet samt 

basera sina utlåtanden på en självständig och opartisk grund. Denna regel har kommit till för att revisorn 
eller revisionsbyrån inte ska hamna i en situation eller förhållande där jäv kan förekomma, vilket kan ha 
negativ inverkan på revisorns oberoende. Om det förekommer omständigheter som kan rubba förtroen-
det och som gör att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet kan ifrågasättas, bör revisorn 
avböja eller avsäga sig uppdraget. För att garantera att regeln inte blir innehållslös i praktiken har en 
analysmodell tagits fram. Denna finns bland annat kodifierad i Revisorslagen. Utförligare beskrivning av 
analysmodellen anges i bilaga 4. 

 
• Regel 3 – Organisation av verksamheten. Revisorn får inte utöva annan verksamhet än revision och rådgiv-

ning som hör samman med denna. Vidare får revisorn arbeta med deklarations-, skatte- och avgiftsären-
den samt rådgivning inom andra områden som ligger nära revisionsyrket och där erforderlig kompetens 
till detta innehas. Detta för att det inte skall finnas anledning till att revisorernas opartiskhet, självständig-
het och objektivitet kan ifrågasättas.  

 
• Regel 4 – Arvodesdebitering. Revisorns arvode ska vara kopplat till den kunskap och erfarenhet som revi-

sorn har i sin yrkesverksamhet. Resultatbaserade arvoden är från och med 1998 inte tillåtna. FAR tar 
upp arvodesfrågor som kan utgöra ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Regeln angå-
ende arvoden säger även att en klient har rätt att på förhand få veta hur mycket han kommer att bli de-
biterad för revisorns uppdrag. 

 
• Regel 5 – Tystnadsplikt. Att revisorn har tystnadsplikt är en förutsättning för att klienten skall känna för-

troende för honom. Tystnadsplikt innebär att ingen information förutom det som anges i revisionsbe-
rättelsen får föras vidare av revisorn – viss lagstadgad informationsskyldighet föreligger dock. 

 
• Regel 6 – Vidareutbildning. Förtroende för revisorn skapas genom att denna innehar hög kompetens, 

integritet och gott omdöme. Därför krävs att revisorn kontinuerligt utvecklar och uppdaterar sina yrkes-
kunskaper så att en hög revisionskvalitet bibehålls.   

 
• Regel 7 – Yrkesutövningen. Revisorn skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och inte åta sig uppdrag där 

det krävs högre kompetens än vad han eller någon annan inom revisionsbyrån innehar. Vidare skall re-
visorn iakttaga FAR:s rekommendationer angående god revisorssed samt de yrkesetiska reglerna   

 
• Regel 8 – Förhållande till kollegor. Revisorn skall verka för goda relationer inom yrkeskåren. Om revisorn 

upplever att en kollega har handlat på ett felaktigt sätt är han skyldig att föra det vidare efter det att han 
låtit kollegan själv uttala sig i frågan. 

 
• Regel 9 – Publicitet och reklam. Publicitet och marknadsföring som revisorn bedriver om sig själv eller den 

revisionsbyrå han är verksam i, ska vara saklig och får inte på något sätt misskreditera yrket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
Revisonslagens 21 § ”Analysmodellen” 
 
År 2002 införde lagstiftaren en ny reglerad prövning av revisorns oberoende i Revisorslagens 21 §, vilken i dag-
ligt tal benämns som analysmodellen. En förutsättning för att analysmodellen skall tillämpas är att revisorns upp-
drag innefattar revisionsverksamhet. Med revisionsverksamhet avses enligt revisorslagen 2 § punkt a: 
 

”verksamhet som består av sådan granskning och förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bo-
lagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra be-
dömningsunderlag även för någon annan” 
 

samt 2 § punkt b: 
 

”rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.”  
 
I Revisorslagens 21 §, 1 stycket, anges ett antal omständigheter som är typiska för när förtroendet kan rubbas: 
 

• Egenintresse. Revisorn kan ha någon form av eget ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet 
direkt eller indirekt exempelvis innehav av aktier eller andelar i klientens verksamhet.  

 
• Självgranskning. Revisorn eller någon i revisionsgruppen har tidigare tagit befattning med en fråga som 

innefattas i granskningen på ett sådant sätt att det kan rubba trovärdigheten i granskningen, exempelvis 
om revisorn tidigare har varit anställd hos revisionsklienten. 

 
• Partsställning. Revisorn eller någon annan i revisionsgruppen uppträder eller har uppträtt till stöd för eller 

emot revisionsklientens ståndpunkt i rättslig eller ekonomisk fråga där det råder meningsskiljaktigheter. 
 

• Vänskap. Nära personliga relationer mellan revisorn eller någon i revisionsgruppen och någon person i 
revisionsklientens ledning. 

 
• Hot. Påtryckningar från revisionsklient eller annan riktade mot revisorn på ett sådant sätt att det inger 

revisorn obehag. 
 
Revisorsamfundet SRS (2002) ger en ingående redovisning av hur analysmodellen är tänkt att fungera i prakti-
ken. Där förklaras att om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet så är presumtionen att 
omständigheten rubbar förtroendet. Presumtionen kan dock brytas vilket innebär att revisorn kan fullfölja upp-
draget genom att pröva omständigheterna i det enskilda fallet, för att därigenom se om det inte finns anledning att 
ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Prövningen skall inte bara omfattas av revisorn utan även alla 
andra medarbetare vid revisionsgruppens mellanhavanden med revisionsklienten. 
 
Vidare förklarar Revisorsamfundet att om prövningen visar att förtroendet rubbas för revisorns opartiskhet eller 
självständighet, måste revisorn antingen avsäga sig uppdraget eller gå vidare i analysen genom att vidta särskilda 
motåtgärder som gör att det inte längre finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. 
Dessa motåtgärder kan vara antingen generella eller individuella. De generella motåtgärderna kan benämnas by-
rårutiner vilka kvalitetssäkrar revisorernas opartiskhet, självständighet och objektivitet och gör att synbara och 
faktiska hot mot oberoendet upptäcks, dokumenteras och åtgärdas. Om hoten är av en viss allvarlighetsgrad krävs 
särskilda individuella motåtgärder. Dessa kan vara interna, informativa och/eller externa motåtgärder. Interna 
motåtgärder kan exempelvis vara att ansvarig revisor konsulterar annan kollega inom revisionsgruppen. Informa-
tiva motåtgärder handlar om information om oberoendehot, till exempel i revisorsintyg eller granskningsutlå-
tande. Externa motåtgärder kan exempelvis vara kontroll av hela eller delar av uppdraget av kollega utanför revi-
sionsgruppen. 
 
Revisorssamfundet påpekar att om omständigheterna i det enskilda fallet tillsammans med vidtagna motåtgärder 
inte är tillräckliga för att säkerställa revisorns oberoende, ska revisorn avgå eller avböja uppdraget. Analysmodellen 
kompletteras med en skyldighet att dokumentera analysen. Syftet med dokumentationen är, enligt Revisorsam-
fundet, att det ska vara möjligt att granska att analysen gjorts på ett tillfredsställande sätt. Dokumentationskraven 
gäller endast revisionsverksamhet. 
 




