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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Ferdfelt och bisittare Owe Johansson för 

god handledning under uppsatsens gång. Våra opponenter ska även dem ha ett stort tack för 

värdefulla synpunkter. Sist, men inte minst, vill vi rikta ett stort tack till de som ställt upp som 

intervjupersoner i studien. Trots en hektisk period i deras arbete tog de sig tiden att delta och 

göra denna studie möjlig. 
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Abstract  
For a public to rely on a company's financial reports, it is important that they are audited by 

an independent auditor. If the auditor is not independent towards the client the auditor may 

have an incentive to embellish the reports, which impairs audit quality. Therefore, this study 

aims to gain a deeper knowledge about auditor independence and how auditors and clients 

experience that various aspects affect auditor independence. The aspects that are discussed in 

the theoretical framework are audit fee, competition among audit firms, the size of the audit 

firm, audit tenure, non-audit services and audit committee. The study uses a qualitative 

method with semi-structured interviews. Ten people have been interviewed including five 

auditors and five clients. The results of the study show that the aspects that are considered to 

affect auditor independence are self-interest, time pressure, power, familiarity, reputation, 

self-review, the size of the client, personal values and further instances. Auditor independence 

can be affected by various aspects and it is therefore important to show the public that the 

auditor is independent.  

 

Keywords: Auditor independence, audit fee, competition among audit firms, the size of the 

audit firm, audit tenure, non-audit services, audit committee. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

För att allmänheten ska lita på ett företags finansiella rapporter är det viktigt att de är 

granskade av en oberoende revisor. Är revisorn inte oberoende gentemot klienten kan 

revisorn ha incitament till att försköna rapporterna, vilket försämrar revisionskvaliteten.  

Således är syftet med denna studie är att få en djupare kunskap för revisorns oberoende och 

hur revisorer och klienter upplever att olika aspekter påverkar det. De aspekter som diskuteras 

i den teoretiska referensramen är revisionsarvode, konkurrens mellan revisionsbyråer, 

revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragstid, icke-revisionstjänster och revisionsutskott. 

Studien tillämpar en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. För studiens 

syfte intervjuades 10 personer varav fem revisorer och fem klienter. Resultatet av studien 

visar att de aspekter som anses påverka revisorns oberoende är egenintresse, tidspress, makt, 

vänskapsrelationer, rykte, självgranskning, klientens storlek, personliga värderingar och 

ytterligare instanser. Revisorns oberoende kan påverkas av olika aspekter och det är därför 

viktigt att visa allmänheten att denne är oberoende.  

 

Nyckelord: Revisorns oberoende, revisionsarvode, konkurrens mellan revisionsbyråer, 

revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragstid, icke-revisionstjänster, revisionsutskott. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

För drygt 120 år sedan infördes revision i svensk lagstiftning och samtliga aktiebolag skulle 

då revideras av en av bolaget utvald person. Det blev dock allt mer förekommande att 

näringsidkare begick ekonomisk brottslighet och för att bekämpa detta infördes år 1983 en 

lagförändring där samtliga aktiebolag blev ålagda att anlita en godkänd eller auktoriserad 

revisor. (Öqvist 2010) År 2010 avskaffades dock revisionsplikten för små företag, i hopp om 

att fler skulle vilja starta företag (Marténg 2014).  

 

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska ett företags räkenskaper och likväl som det är 

en säkerhet internt i företaget är det även en säkerhet för intressenterna (Clatworthy & Peel 

2013) som därmed uppfattar företaget som mer trovärdigt (Chung & Narasimhan 2001). 

Enligt Wines (2012) är en revisors största tillgång dennes rykte vad gäller oberoende, men om 

det är lägre än förväntat kommer värdet av revisionen att minska. Det är därför viktigt för 

revisorer att övertyga omvärlden om deras oberoende för att således skapa en efterfrågan av 

revisionstjänster. Att som revisor vara oberoende handlar om att agera etiskt korrekt, vara 

ärlig och rapportera de felaktigheter som upptäcks i de finansiella rapporterna (Martin 2007). 

När etik diskuteras i revisionsyrket är fokus på den enskilde individen snarare än 

revisionsbyrån i stort. En revisor ska agera målmedvetet, vara kunnig och reflektera över 

eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av ett visst handlande. (Dillard & Yuthas 

2002) Det urskiljs två dimensioner när det gäller etik bland revisorer. En av dimensionerna 

syftar till att revisorer måste kunna förstå etiken hos sina klienter för att inte handla i strid 

med det när revisionen utförs, och för att kunna göra detta måste en revisor ha kunskap om 

vad etik är för något. Den andra dimensionen åsyftar den etiska grunden för revisionsyrket 

och att revisorer ska handla med integritet och objektivitet, det vill säga att de ska vara 

oberoende. (Martin 2007)  

 

Flertalet skandaler i branschen, däribland gällande företagen Enron och WorldCom i början 

av 2000-talet, har gjort att revisorns oberoende ifrågasatts (Daniels & Booker 2011). Gällande 

Enron, fick revisorerna ett eget kontorsrum i deras lokaler och de deltog i de 

företagsaktiviteter som hölls. Detta gjorde att de kom väldigt nära inpå sin klient och många 

antog att revisorerna var anställda hos Enron. (Gates, Lowe & Reckers 2007) En för nära och 

långvarig relation mellan en revisor och dess klient kan leda till ett minskat oberoende. Detta 

kan i sin tur ha en negativ påverkan på revisionskvaliteten. (Daniels & Booker 2011) Efter 

Enron-skandalen införde USA en lag vid namn Sarbanes-Oxley Act vars syfte var att stärka 

revisorns oberoende, vilket bland annat skulle göras genom obligatorisk byrårotation (Daniels 

& Booker 2011; Romero 2010). Denna lag innefattar även en regel gällande att revisorn inte 

får tillhandahålla icke-revisionstjänster till samma klient som denne reviderar (Amir, Guane 

& Livne 2010). Trots denna lag drabbade år 2009 ännu en skandal revisionsbranschen, 

Madoff-skandalen, där revisorerna förbisåg felaktigheter i de finansiella rapporterna för att 

skydda sina affärsrelationer och därmed säkra sina revisionsarvoden (Romero 2010). Likt 
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USA har även Australien infört lagar och riktlinjer för att förbättra revisorns oberoende, vilka 

benämns The Corporations Act (Crocket & Ali 2015), och nu har dessutom EU valt att ta till 

åtgärder för att stärka revisorns oberoende (FAR Balans 2016). EU har infört något som 

benämns som revisionspaketet vilket innefattar ett antal förändringar som ska främja 

revisorns oberoende. Bland annat införs obligatorisk byrårotation, det blir högre krav på 

revisionsberättelsen och det blir mer skärpta regler gällande tillhandahållande av icke-

revisionstjänster. (Lennartsson 2016). 

1.2. Problemdiskussion 

Att som revisor vara oberoende handlar om att vara villig att påpeka de felaktigheter som 

upptäcks i de finansiella rapporterna, men för att kunna göra detta måste revisorn ha 

kunskaper för att upptäcka felen (DeAngelo 1981; Gerde & White 2003). Abu Bakar och 

Ahmad (2009) menar att det är viktigt att revisorer behåller sitt oberoende för att det ska 

finnas en framtid för dem, annars kan problemen som uppkommer till följd av ett förlorat 

oberoende förstöra existensen av revisionsbyråer såväl som hela revisionsyrket. De skandaler 

som drabbat revisionsbranschen har gjort att allmänhetens uppfattning om revisorer har 

skadats och deras oberoende har ifrågasatts (Daniels & Booker 2011). Det är viktigt för en 

revisor att vara oberoende vid utförandet av revisionen, men det är lika viktigt att allmänheten 

uppfattar revisorn som oberoende. Det är detta som brukar benämnas det faktiska och det 

synliga oberoendet (Velte & Freidank 2015). Även Arya och Glover (2014) poängterar att det 

är viktigt för revisorer att allmänheten ser dem som oberoende och att när revisorn förlorar sitt 

oberoende gentemot klienten drabbas revisionsbranschen i sin helhet. Även om det är viktigt 

för revisorn att säkerställa sitt oberoende, är det också av betydelse att klienten garanterar 

revisorns oberoende. Detta för att signalera till intressenterna att företaget är trovärdigt och att 

informationen i de finansiella rapporterna är korrekta. (Clatworthy & Peel 2013; Dopuch, 

King & Schwartz 2003) Enligt Fontaine och Pilote (2012) ska en revisor vara oberoende, 

vilket emellertid kan vara svårt, eftersom de samtidigt vill tillgodose sin klients önskemål. De 

påpekar att klienter ofta vill ha en nära relation till sin revisor och vill att revisorn ska utföra 

mer än endast revision, vilket hotar revisorns oberoende (Fontaine & Pilote 2012). 

  

Revisorns oberoende har varit ett omdiskuterat ämne sedan början av 1900-talet, eftersom det 

var vid den tiden företag började betala revisionsarvode för det arbete revisorerna utförde 

(Gerde & White 2003). Revisorer arbetar för sina klienter och får revisionsarvode av dem, 

och om inte revisorn agerar utifrån klientens förväntningar kan de bli avsagda uppdraget. 

Revisorns vetskap om detta kan drabba dennes oberoende (Bazerman, Morgan & 

Loewenstein 1997). Vidare menar Walker, Lewis och Casterella (2001) samt Holland och 

Lane (2012) att om revisionsarvodet är högt skapas ett ekonomiskt intresse hos revisorn som 

därmed handlar till förmån för klienten, och därmed går revisorns oberoende förlorat. 

  

Shockley (1981) menar även att konkurrensen mellan revisionsbyråer kan ha en negativ effekt 

på revisorns oberoende men Gul (1989) menar på motsatsen och påpekar att konkurrens 

främjar revisorns oberoende. Detta eftersom byråer, vid hög konkurrens, vill visa en positiv 

bild av sig för att kunna behålla sina klienter. Romero (2010) nämner att revisionsbyråns 
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storlek kan påverka revisorns oberoende och menar att större revisionsbyråer har ett större 

antal klienter, vilket innebär att varje enskild klient inte utgör en lika stor del av 

revisionsbyråns totala intäkter jämfört med en mindre byrå. Detta gör att revisorerna i större 

byråer inte har lika stora incitament till att undvika att rapportera felaktigheter vid revisionen. 

Även Rusmanto (2016) diskuterar revisionsbyråns storlek och dess påverkan på revisorns 

oberoende och menar att mindre revisionsbyråer har färre klienter, vilket tenderar att påverka 

revisorns oberoende negativt. Enligt Bursell och Neurath (2010) klassificeras Ernst & Young, 

Deloitte, KPMG och PwC som större revisionsbyråer. Dock brukar även Grant Thornton 

räknas som en av de större byråerna. 

  

För att kunna utföra en bra revision krävs kunskap om klientens verksamhet och den kunskap 

som en revisor besitter är därför av stort värde. Denna kunskap utvecklas över tid och det 

handlar dels om kunskap om klientens verksamhet och dels om kunskap om den bransch som 

klienten verkar i (Fontaine, Khemakhem & Herda 2016). Som Fontaine, Khemakhem och 

Herda (2016) påpekar tar det tid att utveckla sådan kunskap och i och med detta menar Lin 

och Tepalagul (2015) att en revisors oberoende påverkas negativt av att arbeta med samma 

klient under en längre tid. Detta resulterar även i en försämrad revisionskvalitet (Al-

Thuneibat, Issa & Baker 2011; Lin & Tepalagul 2015). Även Vanstraelen (2000) poängterar 

att en långvarig relation mellan en revisor och dess klient markant ökar risken för att revisorn 

ska genomföra en oriktig revision, medan viljan att utfärda en korrekt revision är större de två 

första åren. I motsats till detta menar Myers, Myers och Omer (2003) att revisorns oberoende, 

och därmed revisionskvaliteten, inte påverkas av hur länge en revisor arbetar med samma 

klient. 

  

Dopuch, King och Schwartz (2003) nämner ytterligare en aspekt som kan påverka revisorns 

oberoende, nämligen icke-revisionstjänster. Med det åsyftas till exempel att klientens 

redovisningskonsult och revisor kommer från samma byrå. Vidare påpekar de att om klienten 

erhåller en stor del icke-revisionstjänster från den byrå som revisorn kommer från kan 

intressenterna börja ifrågasätta revisorns oberoende. Efter Enron-skandalen valde fler klienter 

att ålägga sina icke-revisionstjänster till en annan byrå än den revisorn kom ifrån. 

Anledningen till detta var att stärka revisorns oberoende, men även för att stärka allmänhetens 

förtroende för revisorn och därmed sig själva som företag. (Dopuch, King & Schwartz 2003) 

Existensen av ett revisionsutskott har även det visat sig påverka revisorns oberoende, men i 

jämförelse med övriga aspekter är den inte lika betydelsefull (Abu Bakar & Ahmad 2009). 

  

Kulturer och attityder kan skilja sig åt mellan länder och samma fenomen kan således 

uppfattas olika (Quick & Warming-Rasmussen 2005; Tepalagul & Lin 2015). Studier vad 

gäller revisorns oberoende som gjorts på såväl I-länder som U-länder har gett olika resultat, 

och det har visat sig att olika aspekter påverkar revisorns oberoende. Detta kan bero på att 

situationen i olika länder, till exempel vad gäller ekonomi och politik, skiljer sig från 

varandra. (Irmawan, Hudaib & Haniffa 2013) Då fenomen kan uppfattas på olika sätt i olika 

länder, och med tanke på att tidigare studier om revisorns oberoende är utförda i andra länder, 

ämnar denna studie att studera hur revisorns oberoende upplevs i Sverige.  
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1.3. Syfte  

Syftet med denna studie är att komplettera befintlig teori med djupare förståelse kring 

revisorns oberoende genom att förstå de djupliggande orsakerna till hur revisorer och klienter 

upplever att revisorns oberoende påverkas. Detta ska därmed generera ett teoretiskt bidrag 

gällande revisorns oberoende. Med klienters och andra revisorers åsikter är studiens praktiska 

bidrag att hjälpa revisorer att förstå vad som påverkar deras oberoende och den vetskapen gör 

att de lättare kan arbeta för att främja sitt oberoende. Även klienter kan använda studiens 

resultat eftersom det ger dem en inblick i vad som påverkar deras revisors oberoende. 

Vetskapen om detta bidrar till att de kan undvika situationer som kan försämra revisorns 

oberoende.  

1.4. Frågeställning 

Hur upplever revisorer och klienter att revisorns oberoende påverkas? 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning kring ämnet om revisorns 

oberoende. Teorikapitlet inleds med allmän diskussion om revisorns oberoende, för att sedan 

förklara relationen mellan företagets aktieägare, ledning och revisor utifrån agentteorin. 

Därefter diskuteras olika aspekter som påverkar revisorns oberoende och slutligen illustreras 

en sammanfattande bild av hur dessa aspekter påverkar varandra. 

2.1. Revisorns oberoende  

Att en revisor är oberoende innebär att denne är opartisk i sitt arbete att granska ett företags 

verksamhet och de finansiella rapporterna (Abu Bakar & Ahmad 2009). Att vara oberoende är 

viktigt i flertalet yrken, och det kan jämföras med en tandläkare som erbjuder sin patient 

tandvård som denne egentligen inte behöver, men tandläkaren gör detta på grund av 

egenintresse att tjäna pengar. Syftet med exemplet är att klargöra att även en tandläkare måste 

vara oberoende i sin profession. Det är viktigt att en tandläkare är oberoende för att denne inte 

ska utnyttja sina kunder och erbjuda dem tjänster som de inte behöver. I en situation som 

denna är det dock endast tandläkaren och patienten som påverkas, men vad gäller revision är 

fler parter inblandade, inte bara revisorn och klienten, vilket poängterar vikten av revisorns 

oberoende. Även om oberoende är viktigt i många yrken är det dock mest omtalat i 

revisionsbranschen. (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997) Aktieägare och andra 

intressenter tar del av företagens finansiella rapporter, vilka är granskade av en revisor, och i 

deras bedömning vid eventuella investeringar är det viktigt att rapporterna är sanningsenliga 

och trovärdiga (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997; Daniels & Booker 2011). Revisorns 

oberoende är således avgörande för allmänhetens förtroende gällande informationen i de 

finansiella rapporterna och företagen i stort (Holland & Lane 2012). 

 

Ett av de viktigaste problemen inom revisionsbranschen och som påverkas av revisorns 

oberoende är revisionskvaliteten (Vanstraelen 2000). Om en revisor agerar oberoende och 

dessutom har tillräckliga kunskaper anses revisionen vara av värde och ha god kvalitet.  

DeAngelo (1981) beskriver revisorns oberoende som “sannolikheten att en revisor ska 

upptäcka och rapportera väsentliga felaktigheter”. För att revisorer först och främst ska ha 

möjligheten att upptäcka felaktigheter krävs det att de har tillräcklig kompetens. Det handlar 

om klientkunskaper som till exempel kunskap om klientens redovisningssystem. Detta kan ta 

tid att lära sig och i början av ett revisionsuppdrag är det således mindre sannolikt att hitta 

felaktigheter än senare under en revisors uppdragstid, eftersom kunskapen då har utökats. (Al-

Thuneibat, Issa & Baker 2011) Revisorer som har både kunskaper och erfarenheter tenderar 

att vara mindre påverkbara av diverse aspekter som sägs påverka revisorns oberoende, 

eftersom de anses vara mer professionella och kan således hantera aspekterna bättre (Bamber 

& Iyer 2007). Förutom klientkunskaper handlar det även om allmänna kunskaper, det vill 

säga kunskaper om klientens bransch i helhet samt vilka redovisningsprinciper och regler som 

gäller (Al-Thuneibat, Issa & Baker 2011). När revisorn väl besitter kunskapen och upptäckt 

felaktigheter krävs det att revisorn är oberoende för att denne ska ha incitament till att 

rapportera felen. Stewart och Subramaniam (2010) diskuterar också revisorns oberoende och 



 

6 

 

poängterar att begreppet åsyftar att revisorn är fri från sådana omständigheter som kan 

påverka dennes objektivitet, till exempel självgranskning, ekonomiskt intresse och personliga 

relationer. Med objektivitet menas att revisorn har en inställning om att vara opartisk och ärlig 

under revisionen (Stewart & Subramaniam 2010). Alvin Alleyne, Devonish och Alleyne 

(2006) har även de definierat revisorns oberoende och de menar att det handlar om revisorns 

förmåga att inte låta sig påverkas av påtryckningar från klienten. 

2.1.1. Faktiskt och synligt oberoende  

Två dimensioner av revisorns oberoende urskiljs och en av dem är det faktiska oberoendet 

(Abu Bakar & Ahmad 2009). Denna dimension utgör den största delen av hela begreppet 

oberoende (Dopuch, King & Schwartz 2003) och åsyftar att revisorn ska ha rätt inställning 

och eftersträva att vara oberoende vid såväl planeringen som vid genomförandet av revisionen 

(Abu Bakar & Ahmad 2009; Dopuch, King & Schwartz 2003; Mohammad & Roszaini 2009; 

Velte & Freidank 2015). Denna dimension är dock osynlig och således ingenting som 

allmänheten kan bedöma eller påverka (Dopuch, King & Schwartz 2003; Mohamed & Habib 

2013). Ytterligare en dimension vad gäller revisorns oberoende har identifierats, vilken 

benämns det synliga oberoendet. Det synliga oberoendet syftar till vad allmänheten har för 

uppfattning huruvida revisorn är oberoende eller inte. Revisorer måste därför undvika 

situationer som kan göra att de uppfattas som subjektiva, och istället fokusera på att signalera 

att de är oberoende. (Abu Bakar & Ahmad 2009; Dopuch, King & Schwartz 2003; Hudaib & 

Haniffa 2009; Velte & Freidank 2015) Det synliga oberoendet hos en revisor kan påverkas 

negativt av att byrån till exempel, utöver vad som omfattas av revisionen, erbjuder klienten 

andra tjänster (Mohamed & Habib 2013; Quick & Warming-Rasmussen 2005). Det är viktigt 

att en revisor besitter det faktiska oberoendet, men för att vara genuint oberoende krävs att en 

revisor även innehar det synliga oberoendet (Chrystelle 2006; Velte & Freidank 2015). 

Chrystelle (2006) menar att genom det synliga oberoendet kan en revisor, oavsett arten av 

relationen till klienten, signalera att denne är oberoende. Detta för att vinna förtroende hos 

klienternas intressenter, vilka är de som ska lita på att revisorn är oberoende och därmed gör 

en korrekt revision. 

2.2. Relationen mellan aktieägare, ledning och revisor 

Relationen mellan ett företags aktieägare, ledning och revisor kan förklaras utifrån 

agentteorin som är ett av de mest betydande teoretiska synsätten inom ramen för redovisning 

(Stevens & Thevaranjan 2010). En huvudsaklig funktion som denna teori fyller är att den 

integrerar intressekonflikter och incitamentsproblem, vilket kan bidra med förståelse kring 

hur dessa ska hanteras. Detta är av stor vikt, eftersom en viktig del inom redovisning och 

revision har att göra med hur problemen hanteras. (Lambert 2001) För att applicera detta på 

revisorns oberoende kan det uttryckas att anledningen till att en oberoende revisor ska granska 

de finansiella rapporterna beror på att det inte finns tillräckligt mycket tillit till ledningen i 

företaget vad gäller att avge korrekta rapporter (Lambert 2001). En revisor granskar ett 

företags finansiella rapporter å aktieägarnas vägnar för att skydda dem, och ska garantera att 

informationen är sanningsenlig (Young & Wang 2010). Förutom att tillgodose företagets 
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intressen ska en revisor således även tillgodose allmänhetens intresse (Alvin Alleyne, 

Devonish & Alleyne 2006). 

 

I agentteorin urskiljs två parter, vilka är principalen och agenten (Lambert 2001). Relationen 

mellan de två parterna är sådan att principalen ger agenten i uppgift att fatta beslut å dennes 

vägnar (Jensen & Meckling 1976) och förväntar sig då att agenten handlar utifrån dennes 

bästa (Bendickson, Muldoon, Liguori & Davis 2016). Ett exempel på en sådan relation är 

mellan ett företags aktieägare och ledning, där aktieägarna är principalen och ledningen är 

agenten (Bendickson et al. 2016; Jensen & Meckling 1976). Ledningen (agenten) får i uppgift 

av aktieägarna (principalen) att förvalta företagets resurser (Lambert 2001) men om båda 

parter strävar efter största möjliga nytta (Jensen & Meckling 1976), och om de båda parternas 

intressen skiljer sig åt (Bendickson et al. 2016), kommer ledningen inte alltid handla i 

aktieägarnas bästa intresse och ett agentproblem har därmed uppstått (Bendickson et al. 2016; 

Jensen & Meckling 1976). Genom extra resurser, till exempel genom att anlita en oberoende 

revisor, kan aktieägarna undvika att ledningen handlar till förmån för sig själva (Jensen & 

Meckling 1976). 

 

Quick och Warming-Rasmussen (2005) diskuterar att aktieägare anlitar en revisor för att 

säkerställa information, vilket gör att även revisorn ibland kan antas vara en agent. 

Aktieägarna, men även allmänheten, förväntar sig att revisorn är ärlig och utför revisionen på 

ett korrekt sätt (Alvin Alleyne, Devonish & Alleyne 2006). En revisor förväntas maximera 

nytta samtidigt som denne vidtar åtgärder (Quick & Warming-Rasmussen 2005), men efter att 

ha åtagit sig att utföra revisionen åt aktieägarna, kan dock revisorn ibland komma att 

anstränga sig mindre, vilket resulterar i ett problem kring att denne försätter sig i en moralisk 

fara (Stevens & Thevaranjan 2010). En revisor kan välja att minska ansträngningen vid 

revisionen, till exempel genom att minska kostnaden för revisionen eller ge upp sitt 

oberoende genom att motta gåvor från ledningen, för att avge en inkorrekt rapport (Quick & 

Warming-Rasmussen 2005). Om en revisor förlorar sitt oberoende kan det tänkas att en tredje 

part kommer in i relationen mellan revisorn och aktieägarna, för att undvika konflikter mellan 

dem. Ett exempel på en sådan tredje part kan vara ett revisionsutskott vars uppgift är att 

skydda aktieägarna genom att övervaka och säkerställa revisorns oberoende. (Wu, Hsu & 

Haslam 2016) 

2.3. Aspekter av revisorns oberoende 

2.3.1. Revisionsarvode 

Rahmina och Agoes (2014) menar att revisionsarvodet beror på vilken risk uppdraget medför, 

vilken kompetens som krävs och hur omfattande uppdraget är. Är revisionsarvodet för lågt 

begränsas både tiden och kostnaden som kan ägnas åt en klient och således begränsas även 

möjligheten att kunna utföra en korrekt revision. Abu Bakar och Ahmad (2009) menar 

dessutom att det är den mest påverkande aspekten vad gäller revisorns oberoende. Tepalagul 

och Lin (2015) diskuterar revisionsarvodet som ett hot mot revisorns oberoende och menar att 

en revisor kan tänkas ha en mycket stor klient som utgör en stor del av revisionsbyråns totala 
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intäkter och därmed vara mer benägen att behålla klienten. Därför finns en stor risk för att 

ekonomiska intressen skapas hos revisorn som därmed agerar till förmån för klienten, istället 

för att agera utifrån vad som är rätt enligt lagar och praxis (Abu Bakar & Ahmad 2009; 

Stewart & Subramaniam 2010; Tepalagul & Lin 2015). Även Walker, Lewis och Casterella 

(2001) menar att en revisor som får bra betalt för sitt uppdrag inte gärna vill säga emot sin 

klient och således hamna i konflikter, vilket gör att revisorer bortser från de felaktigheter de 

upptäcker. Klienter som däremot betalar lägre revisionsarvode till sina revisorer, och som är 

mindre sett till storleken, gör att revisorers villighet att lämna riktiga uppgifter ökar och de 

riskerar hellre att förlora de små klienterna än de stora (Walker, Lewis & Casterella 2001). 

Enligt Stewart och Subramaniam (2010) kan revisorer i mindre byråer tänkas vara mer 

beroende av revisionsarvodet och därför kan denna aspekt påverka dem i större utsträckning 

jämfört med revisorer i större byråer. Om en revisor som arbetar i en mindre byrå förlorar en 

klient, och därmed den intäkten, kan det påverka de som arbetar på revisionsbyrån. Om 

intäkterna minskar måste även kostnaderna minska, till exempel genom att minska 

arbetsstyrkan eller revisorns lön, vilket kan påverka revisorns oberoende. 

2.3.2. Konkurrens mellan revisionsbyråer 

Konkurrens mellan revisionsbyråer är den yttre aspekt som har störst påverkan på revisorns 

oberoende (Abu Bakar & Ahmad 2009). En revisor ska agera objektivt och därmed vara 

oberoende, men detta kan ibland påverkas av klientens önskemål (Quick & Warming-

Rasmussen 2015). Revisorer som arbetar på byråer som verkar på en marknad där det råder 

hög konkurrens har större tendens att förlora sitt oberoende, eftersom klienterna då har 

tillgång till fler revisorer som de kan erhålla sina revisionstjänster av (Shockley 1981). Med 

detta åsyftas att om en klient är missnöjd med revisorn, till exempel om revisorn inte vill 

agera enligt klientens krav och önskemål, finns det andra revisorer på marknaden att vända 

sig till (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997; Shockley 1981; Quick & Warming-

Rasmussen 2015). Även Hudaib och Cooke (2005) påpekar detta och skriver att vetskapen 

hos en revisor om att kunna bli utbytt leder till att revisorn agerar annorlunda och därigenom 

påverkas oberoendet. Klienter som vill att revisorn skriver en ren revisionsberättelse, trots att 

den inte är det, tenderar att mer frekvent byta revisor (Levinthal & Fichman 1988). Om 

revisorerna är medvetna om detta kan de få incitament till att agera enligt klientens önskemål, 

vilket hotar revisorns oberoende. 

 

Abu Bakar, Rahman och Rashid (2005) menar att hög konkurrens försämrar revisorns 

oberoende, men Gul (1989) motsäger detta och menar att det istället förbättrar revisorns 

oberoende, eftersom hög konkurrens kräver att revisionsbyråerna visar en positiv bild av sig 

för att behålla sin kundkrets. När det råder konkurrens på revisionsmarknaden leder det till att 

revisorerna blir mer vaksamma över kvaliteten i revisionen som de utför och de tenderar att 

sänka sina arvoden för att få nya klienter och därmed utöka sin kundkrets (Law 2008). När 

revisionsbyråer låter konkurrensen påverka revisionen, till exempel genom att kräva lägre 

revisionsarvode av sina klienter, menar Shockley (1981) att risken för att revisorerna i dessa 

byråer ska förlora sitt oberoende ökar markant. Om byråerna konkurrerar om klienterna får 
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klienterna större valmöjligheter vad gäller val av revisionsbyrå och därmed revisor, vilket kan 

påverka revisorerna under revisionen.  

2.3.3. Revisionsbyråns storlek 

Både Vanstraelen (2000) och Abu Bakar och Ahmad (2009) påpekar att revisionsbyråns 

storlek har betydelse för revisorns oberoende, och enligt de sistnämnda är revisorer från större 

revisionsbyråer mer oberoende. Rusmanto (2016) poängterar att de två främsta anledningarna 

till detta är att dels utgör varje klient endast en liten del av byråns totala intäkter, och dels har 

byråerna olika avdelningar för olika tjänster och det är tydliga uppdelningar av 

arbetsuppgifter. Större revisionsbyråer har dessutom metoder för att garantera att deras 

revisorer är oberoende, till exempel har de mer avancerad teknologi. I och med detta tenderar 

revisorer från större revisionsbyråer vara mer oberoende jämfört med revisorer från mindre 

byråer. (Rusmanto 2016) När det gäller mindre revisionsbyråer, som ofta har ett färre antal 

klienter, är risken större att de utvecklar en nära relation som hotar revisorns oberoende (Abu 

Bakar & Ahmad 2009; Rusmanto 2016). Dessutom utgör varje klient en stor del av de totala 

intäkterna i en mindre byrå, vilket kan påverka revisorns oberoende (Rusmanto 2016). I 

motsats till detta menar Al-Thuneibat, Issa och Baker (2011) att storleken på revisionsbyrån 

inte har någon påverkan på revisorns oberoende vare sig negativ eller positiv. 

2.3.4. Revisorns uppdragstid 

Ju längre tid en revisor har ett uppdrag hos en och samma klient, desto närmre relation skapas 

sinsemellan (Abu Bakar & Ahmad 2009; Al-Thuneibat, Issa & Baker 2011; Carey & Simnett 

2006; Monroe & Hossain 2013; Tepalagul & Lin 2015; Vanstraelen 2000). Denna relation 

kan medföra att revisorn känner sympati för sin klient, vilket har en negativ påverkan på 

revisorns oberoende (Quick & Warming-Rasmussen 2015). Monroe och Hossain (2013) och 

Tepalagul och Lin (2015) menar att en revisor förlorar sitt oberoende efter att ha jobbat med 

samma klient under en längre tid, vilket bland annat beror på att ekonomiska intressen skapas 

och att revisorn således drar nytta av klienten. Revisorn utför därmed revisionen som klienten 

förväntar sig att den ska utföras, istället för att utgå efter och följa lagar och praxis. Öhman, 

Häckner och Sörbom (2012) anser dock inte att en nära relation skadar revisorns oberoende. 

De menar att nära relationer mellan revisorer och klienter är positivt, eftersom det då blir 

lättare att lösa eventuella problem som kan uppkomma i klientens verksamhet. Nära relationer 

är nödvändiga för att revisorn ska få förståelse för klientens verksamhet och det är således 

nödvändigt för revisionen (Bamber & Iyer 2007). Dock kan det ses som ett hot mot revisorns 

oberoende, och en för nära relation kan påverka revisorn vid revisionen. Även Stewart och 

Subramaniam (2010) diskuterar relationen mellan revisorer och klienter, och de menar att det 

kan vara ett hot mot revisorns oberoende att revisorn tidigare har varit anställd hos klienten. I 

det fallet har revisorn en koppling till företaget i stort såväl som till de anställda och det kan 

då vara svårt för revisorn att vara oberoende under revisionen.  

 

Al-Thuneibat, Issa och Baker (2011) samt Shockley (1981) menar att en för lång relation 

utvecklar ett inlärt förtroende vilket resulterar i att revisorn förlorar motivet att utföra 

revisionen i enlighet med praxis i branschen. Det inlärda förtroendet innebär även att revisorn 
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inte är lika noggrann, utan revisorn förlitar sig på att klienten har gjort en god redovisning och 

att uppgifterna i de finansiella rapporterna stämmer, snarare än att uppmärksamma eventuella 

avvikelser. (Monroe & Hossain 2013) Detta kan jämföras med det Carey och Simnett (2006) 

diskuterar om att revisorns förmåga att kritiskt granska klienten försämras med tiden. Chan, 

Farrell och Healy (2014) motsäger dock att revisorns oberoende försämras med tiden, och 

menar att de flesta rapporterade felen är gjorda av revisorer med en längre uppdragstid 

snarare än nya revisorer, vilket påvisar att det inte behövs nya ögon för att upptäcka 

felaktigheter.  

 

För att eliminera de negativa konsekvenser som en för lång uppdragstid medför kan 

byrårotation eller revisorsrotation ses som lösningar på problemet, eftersom uppdragstiden då 

begränsas (Abu Bakar & Ahmad 2009). Nicolaescu (2014) menar dock att den kultur, i form 

av liknande arbets- och tankesätt, som finns inom en revisionsbyrå gör det mer lämpligt med 

byrårotation. Genom byrårotation kan det undvikas att revisorn får ett ekonomiskt intresse hos 

klienten, och istället bibehåller denne sitt oberoende (Abu Bakar & Ahmad 2009). Med tiden 

kan dock en revisor sätta sig in i klientens verksamhet och därmed få mer erfarenheter och 

kunskaper som är nödvändiga för att utföra en korrekt revision och för att upptäcka 

felaktigheter (Tepalagul & Lin 2015). Till exempel utvecklar revisorn kunskaper om klientens 

verksamhet som är av nytta vid utförandet av revisionen (Fontaine, Khemakhem & Herda 

2016; Vanstraelen 2000). Om revisorer då tvingas byta klienter går kunskap förlorad, och de 

blir tvungna att lära sig nya klienters verksamheter, vilket är väldigt tidskrävande (Daniels & 

Booker, 2011). 

2.3.5. Icke-revisionstjänster 

För att revisorn ska vara oberoende är det viktigt att den enda relationen som existerar mellan 

revisorn och klienten är en affärsmässig sådan och att det enda revisorn utför å klientens 

vägnar är revision (Romero 2010). Att en revisionsbyrå tillhandahåller andra tjänster utöver 

revisionen, till exempel rådgivning, gör att de erhåller ett högre arvode. Detta ökar 

revisionsbyråns beroende av klienten, vilket kan göra att byråns revisorer lättare förlorar sitt 

oberoende (Shockley 1981). Holland och Lane (2012) samt Tepalagul och Lin (2015) 

poängterar att när arvodet visar sig vara högt kan intressenter uppfatta detta som ett hot mot 

revisorns oberoende, eftersom det kan innebära att revisionsbyrån har ett ekonomiskt intresse 

hos klienten och således agerar revisorn till förmån för denne. Tepalagul och Lin (2015) 

menar även att intressekonflikter kan skapas när en revisor utför olika sorters tjänster åt 

samma klient eftersom denne då granskar “sitt eget arbete”. Således är sannolikheten lägre att 

revisorn utför revisionen med samma noggrannhet som om det vore en utomstående revisor 

som utför arbetet (Tepalagul & Lin 2015). Även Stewart och Subramaniam (2010) diskuterar 

att icke-revisionstjänster kan utgöra ett hot mot självgranskning och menar att det försämrar 

revisorns oberoende. Om en revisor tillhandahåller sin klient rådgivning skulle det innebära 

att denne, vid revisionen, granskar information som är påverkad av de råd denne tidigare har 

gett. Detta kan göra det svårt för revisorn att vara objektiv och det kan leda till att revisorn 

inte upptäcker eller rapporterar felaktigheter i rapporterna. (Quick & Warming-Rasmussen 

2015) Även Shockley diskuterar att revisorn ger rådgivning och menar klienten då uppfattar 
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revisorn som mer värdefull samtidigt som revisorn får makt över klienten. Detta leder till att 

revisorn bättre kan hantera påtryckningar från klienten och till skillnad från Quick och 

Warming-Rasmussen (2015) menar Shockley (1981) att revisorer därmed kan behålla sitt 

oberoende.  

 

Abu Bakar och Ahmad (2009) påpekar att icke-revisionstjänster kan resultera i ett för nära 

samarbete mellan revisorn och klienten vilket påverkar oberoendet negativt. Även Quick och 

Warming-Rasmussen (2005) poängterar att icke-revisionstjänster kan ha en negativ påverkan 

på revisorns oberoende. Att revisorn tillhandahåller både revision och andra tjänster till sin 

klient kan dock ge denne större kunskaper om klienten, vilket kan ha en positiv påverkan på 

revisionen, eftersom revisorn därmed lättare kan upptäcka felaktigheter (Abu Bakar & Ahmad 

2009; Holland & Lane 2012; Wu, Hsu & Haslam 2016). 

 

Ett scenario där icke-revisionstjänster kan påverka revisorns oberoende är när en revisor och 

en rådgivningskonsult, som är kollegor, tillhandahåller sina tjänster hos samma klient. 

Tjänsterna bör inte integreras eftersom rådgivningen kan påverka revisorns professionalism, 

och således revisorns oberoende negativt då det utvecklas en interaktiv relation mellan 

revisorn och konsulten (Gendron, Suddaby & Lam 2006). I Sverige ses det inte som ett hot 

mot revisorns oberoende att revisionsbyrån som revisorn kommer från även tillhandahåller 

klienten icke-revisionstjänster, till exempel tjänster som redovisning och beskattning 

(Svanström & Sundgren 2012).  

 

United States Securities and Exchange Commission (SEC) anser att företag bör offentliggöra 

hur mycket av revisorns totala arvode som går till icke-revisionstjänster. Detta eftersom 

intressenter då kan göra en bättre bedömning huruvida revisorn är oberoende eller inte. 

Många klienter väljer att ålägga sina icke-revisionstjänster till en annan byrå än den revisorn 

kommer från och detta på grund av att stärka revisorns faktiska oberoende såväl som det 

synliga. Det har även visat sig att de större revisionsbyråerna valt bort icke-revisionstjänster i 

de företag de reviderat för att skydda sitt rykte. (Dopuch, King & Schwartz 2003) 

2.3.6. Revisionsutskott 

Ett revisionsutskott består av medlemmar från ett företags styrelse (Abu Bakar & Ahmad 

2009) och finansiella experter, det vill säga personer som besitter kunskap inom redovisning 

och/eller revision. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stärka revisorns oberoende, 

och det är därför viktigt att medlemmarna i utskottet är oberoende och inte har något 

ekonomiskt intresse i företaget (Wu, Hsu & Haslam 2016). Att ha ett revisionsutskott har 

visat sig stärka revisorns oberoende och det leder även till att förtroendet för revisorn ökar 

(Abu Bakar & Ahmad 2009). 

 

Wu, Hsu och Haslam (2016) samt Young och Wang (2010) diskuterar sambandet mellan 

existensen av ett revisionsutskott och huruvida revisorn är oberoende eller inte, till exempel 

vad gäller revisorns vilja att rapportera sin klients fortlevnad i revisionsberättelsen. Wu, Hsu 

och Haslam (2016) poängterar att detta är bland de svåraste besluten en revisor måste ta. Om 
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klientens verksamhet inte går som önskat och revisorn offentliggör de risker som finns för 

företagets framtid, riskerar revisorn att förlora sitt uppdrag hos klienten och således förlora en 

stor intäkt. Trots att valet att rapportera risker hos klienten kan vara svårt för revisorn, är det 

deras skyldighet och ansvar att bedöma sin klients framtid och risker för till exempel en 

eventuell konkurs (Young & Wang 2010). Om inte ett sådant utlåtande finns i 

revisionsberättelsen kan intressenterna bli fundersamma, och det är då revisionsutskottet får 

en betydande roll. Existensen av att ha ett revisionsutskott kan därmed påverka revisorns val 

om att rapportera klientens fortlevnad, då revisionsutskottets ansvar är att granska revisorn. 

Revisionsutskottet kan även yttra sig om att det är dags att byta revisor om de märker att 

revisorn har förlorat eller är på väg att förlora sitt oberoende. (Wu, Hsu & Haslam 2016) 

2.3.7. Sammanfattad illustration av hur aspekterna påverkar varandra 

 

Figur 1. Egen illustration av hur aspekter som påverkar revisorns oberoende influerar varandra. 

 

Många av aspekterna påverkar varandra och detta går att utläsa i figur 1. Nicolaescu (2014) 

diskuterar revisionsarvodet och menar att det ökar med åren vilket indikerar att 

revisionsarvodet påverkas av revisorns uppdragstid. Holland och Lane (2014) diskuterar 

också revisionsarvodet, men gör det i samband med konkurrens, och menar att när det råder 

hög konkurrens på revisionsmarknaden väljer revisionsbyråerna att konkurrera med priset för 

sina revisionstjänster, vilket gör att arvodena blir lägre. Detta resulterar i att byråerna utökar 

sina verksamheter och tjänster, och även erbjuder klienterna icke-revisionstjänster, vilket ökar 

intäkterna och kompenserar för det lägre arvodet för revisionen. (Holland & Lane 2012) Om 

revisionsbyrån tillhandahåller icke-revisionstjänster till en klient, vilket ökar revisionsarvodet, 

finns en risk att ett ekonomiskt intresse skapas och att revisorn då förlorar sitt oberoende 

(Quick & Warming-Rasmussen 2015). DeAngelo (1981) nämner att revisionsarvodet pressas 

ner på en konkurrensutsatt revisionsmarknad, och att revisorer därmed tvingas fokusera mer 

på att erbjuda ett lägre pris än att tillgodose kvaliteten i revisionen, vilket resulterar i felaktiga 

rapporter. I och med att revisionsbyråerna konkurrerar om klienterna kan det leda till att 

byråerna och revisorerna får ekonomiska intressen hos de befintliga klienterna (DeAngelo 

1981; Holland & Lane 2012; Tepalagul & Lin 2015). Vid konkurrens är revisorerna måna om 
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klienterna, eftersom de inte vill förlora dem och således revisionsarvodet. Revisorerna kan då 

undvika att rapportera felaktigheter, vilket leder till att revisorernas oberoende försämras. 

DeAngelo (1981) påpekar att en revisor som haft ett uppdrag hos en och samma klient under 

en längre tid har kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Med det menas att en revisor 

som länge arbetat med samma klient kan erbjuda ett lägre arvode, till skillnad från nya 

revisorer som måste ägna sig åt uppstarten, det vill säga sätta sig in i klientens verksamhet 

och lära sig nya tekniker, vilket är kostsamt. I jämförelse med detta behöver den nuvarande 

revisorn inte ägna lika mycket tid åt uppstarten, eftersom de redan har kunskaper om detta 

(DeAngelo 1981). Gul (1989) tar upp att när det råder hög konkurrens tenderar revisorns 

uppdragstid att bli kortare, eftersom klienter då byter revisor oftare. En kort uppdragstid har 

dock en positiv påverkan på revisorns oberoende och Gul (1989) poängterar då att hög 

konkurrens på revisionsmarknaden främjar revisorns oberoende. 

 

Law (2008) menar att hög konkurrens på revisionsmarknaden och att byråerna erbjuder icke-

revisionstjänster påverkar revisorns oberoende negativt. Shockley (1981) påpekar att 

revisionsbyråns storlek har ett samband med aspekten konkurrens och menar att mindre 

revisionsbyråer har lägre intäkter jämfört med större byråer, vilket resulterar i att de inte kan 

undgå att drabbas av de effekter som en konkurrensutsatt marknad medför. Även storleken på 

revisionsbyrån sägs ha ett samband med icke-revisionstjänster (Shockley 1981). Det 

poängteras att en liten revisionsbyrå som erbjuder icke-revisionstjänster till sin klient är mer 

utsatta om de förlorar klienten, till skillnad mot en större revisionsbyrå som inte drabbas i lika 

stor utsträckning. Rädslan att byrån kan förlora en klient ökar risken för att revisorerna 

förlorar sitt oberoende. 
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3. Metod 

Detta kapitel avser redogöra för studiens tillvägagångssätt. Här diskuteras vilka val och 

beslut som tagits, vilka för- och nackdelar det innebär samt hur nackdelarna har hanterats. 

Kapitlet syftar även till att redogöra för studiens kvalitet. 

3.1. Val av forskningsområde 

Att redovisning/revision valdes som forskningsområde för denna studie berodde på ett stort 

intresse hos uppsatsskrivarna. Sedan gymnasiet har ett intresse angående redovisning funnits 

och uppsatsskrivarna har även det som inriktning i sin utbildning på universitetet. I och med 

detta innehas tidigare kunskap kring redovisning vilket ansågs vara av fördel. Dessutom är det 

inom redovisning/revision som uppsatsskrivarna ser sitt framtida yrke och av den anledningen 

ansågs ämnet intressant då det ses som förberedande inför framtiden. Arbetet för att finna 

forskningsämne tog sin början i att läsa tidningsartiklar som publicerats av exempelvis FAR 

och detta för att se vad som är aktuellt inom detta område. Det uppmärksammades att EU år 

2016 infört det som benämns revisionspaketet vars syfte bland annat är att främja revisorns 

oberoende. Därefter söktes vetenskapliga artiklar kring revisorns oberoende och det blev 

tydligt att det är, och länge har varit, ett stort problem. Detta ledde fram till att revisorns 

oberoende blev studiens forskningsämne. Således blev studiens syfte att komplettera befintlig 

teori med djupare förståelse kring revisorns oberoende genom att förstå de djupliggande 

orsakerna till hur revisorer och klienter upplever att revisorns oberoende påverkas. Hur 

revisorer och klienter upplever revisorns oberoende åsyftar deras åsikter och tankar kring 

revisorns oberoende (Nationalencyklopedin). Revisorer och klienters erfarenheter är något 

som skulle kunna tänkas att studera, men då skulle de bli tvungna att dela med sig av verkliga 

händelser vilket kan anses vara ett känsligt ämne att diskutera då det strider mot lagen att inte 

vara oberoende. Med detta i åtanke är det nog ingen revisor som skulle våga erkänna om 

denne någon gång förlorat sitt oberoende. Därför ämnar denna studie att undersöka vad 

revisorerna och klienterna har för upplevelser av oberoende, det vill säga deras åsikter i 

frågan.  

3.2. Val av metod 

Hyde (2000) diskuterar kvalitativ metod och menar att den är att föredra när studier behandlar 

datamaterial som är av berättande karaktär. Rowley (2012) diskuterar när en kvalitativ metod 

är mest lämplig och skriver att denna sorts metod används när syften som har med 

erfarenheter, beteenden och attityder att göra ska besvaras. Enligt Milena, Dainora och Alin 

(2008) är en kvalitativ metod fördelaktig när studier ämnar undersöka uppfattningar, 

motivation och åsikter. Då denna studie ämnar redogöra för hur revisorer och klienter 

upplever att revisorns oberoende påverkas valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Studien ämnar undersöka revisorns oberoende på djupet och möjligheten att därmed kunna 

ställa följdfrågor var viktigt. Detta ledde fram till att den kvalitativa metoden valdes. Dock 

påvisar denna metod påvisar vissa nackdelar. Bryman och Bell (2013) listar de fyra vanligaste 

nackdelarna vad gäller kvalitativ forskning, vilka är subjektivitet, problem med att replikera 

och generalisera studien samt bristfällig information om hur studien är planerad och 
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genomförd. Hur problemet avseende subjektivitet hanterades i denna studie finns beskrivet i 

avsnitt 3.7. och likaså finns det där beskrivet hur problemet vad gäller bristfällig information 

om studien hanterades.  

3.3. Studiens ansats 

Hyde (2000) påpekar att kvalitativa studier ofta antar en induktiv ansats, medan kvantitativa 

studier ofta är deduktiva. Dock går det inte alltid att göra den indelningen. Studier som har en 

induktiv ansats tar sin grund i empirin och syftar till att förstå ett visst fenomen medan 

deduktiva studier börjar i teorin och ämnar testa den. Dock går det inte alltid att säga att en 

studie är helt induktiv eller helt deduktiv, utan ibland är studier bådadera och benämns då som 

abduktiv. Den abduktiva ansatsen utgår till störst del från empirin, men tar inte helt avstånd 

från teorin. (Alvesson & Sköldberg 2009)  

 

“Abduktion utgår från en empirisk grund, precis som en induktiv ansats, men 

avvisar inte teoretiska föreställningar och är i det avseendet närmare deduktion. 

Analysen av det empiriska materialet kan mycket väl kombineras med, eller 

föregås av studier med tidigare teori; inte som en mekanisk tillämpning på 

enskilda fall utan som en inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger 

förståelse.” 

– Alvesson och Sköldberg (2008) 

 

Alvehus (2013) diskuterar också en abduktiv ansats och menar att få studier är helt induktiva 

eller helt deduktiva. Detta eftersom det är svårt att genomföra en studie utan att ha någon 

teoretisk referensram att utgå från. Problemet med revisorns oberoende grundar sig i verkliga 

händelser, till exempel har revisorns oberoende ifrågasatts vid diverse skandaler i branschen, 

och i detta avseende är studien induktiv. Dock används teorin för att se vad som kan påverka 

revisorns oberoende och för att avgränsa studiens aspekter (Dubois & Gadde 2002). Med 

bakgrund mot detta har denna studie en abduktiv ansats.  

3.4. Litteraturinsamling 

För att få förståelse för vad tidigare studier har kommit fram till vad gäller revisorns 

oberoende söktes vetenskapliga artiklar kring ämnet. Till en början användes auditor 

independence som sökord för att därmed kunna urskilja de mest relevanta delarna. Resultatet 

av sökning visade att aspekterna revisionsarvode, konkurrens mellan revisionsbyråerna, 

revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragstid, icke-revisionstjänster och revisionsutskott är 

de mest centrala när detta ämne diskuteras. I flertalet vetenskapliga artiklar diskuteras dessa 

aspekter och forskare menar att det är dessa om påverkar revisorns oberoende. Bland andra 

diskuterar Abu Bakar och Ahmad (2009) samt Shockley (1981) detta. Shockley (1981) 

diskuterar konkurrens mellan revisionsbyråer, storleken på revisionsbyrån, icke-

revisionstjänster och revisorns uppdragstid. Dessa diskuteras även av Abu Bakar och Ahmad 

(2009) men de gör ett tillägg och menar att även revisionsarvodet och revisionsutskott är 

centrala aspekter som påverkar revisorns oberoende. De sammanlagda sex aspekterna är 

enligt Abu Bakar och Ahmad de som anses påverka revisorns oberoende och därmed togs 
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beslutet att fokusera på dessa i denna studie. Att aspekterna är teori kommer av att de 

förklarar vad som påverkar revisorns oberoende och på vilket sätt de påverkar. Enligt 

Nationalencyklopedin ska teori skapa förståelse för ett fenomen och i denna studie är 

fenomenet revisorns oberoende. Den teoretiska referensramen ska bistå läsaren att förstå vad 

som påverkar revisorns oberoende och hur. Till exempel visar teorin att om revisorns 

uppdragstid är för lång leder det till vänskap mellan revisorn och klienten vilket påverkar 

revisorns oberoende. Den teoretiska referensramen bygger på vad tidigare studier har kommit 

fram till påverkar revisorns oberoende och hur de förklarar att det påverkas. Vad forskare 

tidigare har kommit fram till ämnar förklara fenomenet revisorns oberoende och hur det 

påverkas, och således är det teori. 

3.5. Svenska lagar som påverkar revisorns oberoende 

Den teoretiska referensramen tar upp sådant som påverkar revisorns oberoende utifrån 

tidigare studier. Dessa studier är dock genomförda i andra länder och därför bör hänsyn tas till 

de svenska lagarna som visar att teoridelarna blir olika mycket relevanta. Nedan diskuteras de 

lagar som har en inverkan på teorin i denna uppsats. 

 

I den teoretiska referensramen diskuteras icke-revisionstjänster som hot mot revisorns 

oberoende. Dels kan det vara ett hot om revisorn både ger rådgivning eller utför någon annan 

tjänst åt klienten och sedan även utför revisionen. Det kan även anses vara ett oberoendehot 

då redovisningskonsulten och revisorn kommer från samma byrå. Det förstnämnda är dock 

inte aktuellt i Sverige då en revisor inte får tillhandahålla klienten rådgivning, utan endast 

revisionsnära rådgivning. Däremot kan det bli ett oberoendehot om redovisningskonsulten 

och revisorn kommer från samma byrå, men detta är endast aktuellt vad gäller mindre 

klienter. Hos de större klienterna som är av allmänt intresse får revisionsbyråerna inte 

tillhandahålla både redovisning och revision. Reglera om icke-revisionstjänster går att utläsa i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2014/537 av den 16 april 2014 om särskilda 

krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av 

kommissionens beslut. I och med detta kan det konstateras att endast en del av det som den 

teoretiska referensramen diskuterar kring icke-revisionstjänster blir aktuellt i Sverige medan 

en del inte blir det. Vad gäller revisorns uppdragstid finns det en regel angående byrårotation 

vilket begränsar hur länge en revisor kan arbeta med samma klient (Justitiedepartementet 

2016). Denna regel ska främja oberoendet men gäller endast börsbolag och då denna studie 

avser mindre klienter och revisorer som arbetar med mindre och medelstora klienter blir 

byrårotation inte aktuellt. Därför ses revisorns uppdragstid ändå vara en påverkande aspekt 

och teorin blir därmed relevant. Även revisionsutskott är endast aktuellt i börsbolag och av 

den anledningen kan teorin kring detta anses vara mindre relevant. Dock integrerades denna 

aspekt i studien, men endast revisorerna blev intervjuade angående detta, eftersom deras 

tankar kring detta var önskvärt för att få en inblick i hur revisorer i Sverige ser på det. Övriga 

aspekter: revisionsarvode, konkurrens mellan revisionsbyråer och revisionsbyråns storlek 

anses inte påverkas av någon lag och därför är de fullt relevanta för denna studie.  
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3.6. Insamling av data 

3.6.1. Undersökningsdesign 

Enligt Rabionet (2011) och Rowley (2012) är intervjuer ett flexibelt tillvägagångssätt för att 

få veta vilka erfarenheter, åsikter och attityder en person har. Ett sätt att genomföra intervjuer 

på är genom semi-strukturerade intervjuer och de möjliggör för en naturlig konversation då 

intervjuaren kan ändra tempo och formulering eller ordning på frågorna (Qu & Dumay 2011). 

På det viset kan intervjuaren få fram de mest fullständiga svaren. Rabionet (2011) påpekar att 

vid semi-strukturerade intervjuer identifieras ett antal områden som ska belysas under 

intervjun, och det är detta som Bryman och Bell (2013) benämner som intervjuguide. Vid 

semi-strukturerade intervjuer är frågorna relativt öppna och det lämnas således utrymme för 

intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån vad som sägs under intervjun (Alvehus 2013; 

Bryman & Bell 2013) och det finns även utrymme för den som intervjuas att berätta om sina 

erfarenheter (Rabionet 2011). Möjligheten att ställa följdfrågor var av stor betydelse och 

därför valdes semi-strukturerade intervjuer som undersökningsdesign för denna studie då 

följdfrågor kan ses som nödvändigt för att få ett så utförligt svar som möjligt av 

intervjupersonen.  

 

Semi-strukturerade intervjuer kan utföras i form av individuella djupintervjuer och enligt 

Milena, Dainora och Alin (2008) kan intervjuaren därmed gå riktigt på djupet hos varje 

intervjuperson. Vid individuella intervjuer kan intervjupersonen känna sig mer bekväm och 

således vara mer benägen att uttrycka sina djupaste åsikter. Utifrån vad Milena, Dainora och 

Alin (2008) skriver om semi-strukturerade intervjuer genomfördes intervjuerna enskilt med 

intervjupersonerna för att skapa djupare förståelse. Revisorerna var inne i en hektisk 

arbetsperiod och därför var det dessutom mer passande att genomföra intervjuerna enskilt 

med varje revisor på dennes kontor. Det hade dessutom varit svårt att hitta en dag och tid då 

samtliga revisorer kunde. Att intervjuerna med klienterna gjordes enskilt berodde på att det 

kändes mer naturligt eftersom de kommer från olika företag och som Milena, Dainora och 

Alin (2008) menar är det mer bekvämt för intervjupersonerna att uttrycka sina åsikter om 

intervjuerna genomförs enskilt. 

3.6.2. Urval 

Intervjupersonerna i denna studie utgörs av revisorer från olika revisionsbyråer och klienter 

från olika företag. Enligt Alvehus (2013) och Bryman och Bell (2013) är det viktigt att rätt 

personer för studiens ändamål intervjuas, eftersom den annars får en missvisande bild. I och 

med att denna studie ämnar studera revisorns oberoende är det således självklart att det är 

revisorer som ska intervjuas. Med tanke på att det är relationen mellan revisorn och klienten 

som ofta diskuteras vad gäller revisorns oberoende integrerades även klienterna och deras syn 

på revisorns oberoende i studien. Intervjupersonerna valdes ut genom ett strategiskt urval, 

vilket åsyftar ett medvetet val om vilka som skulle medverka i studien (Bryman & Bell 2013). 

Vad gäller klienterna var det viktigt att de hade en revisor och att de hade förmåga att besvara 

frågorna. Av den anledningen efterfrågades det någon med insikt kring ämnet. För studiens 

ändamål har fem revisorer och fem klienter intervjuats. Rowley (2012) menar att en kvalitativ 
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studie bör ha ungefär 12 intervjuer som är 30 minuter vardera, men att hänsyn bör tas till 

huruvida det finns tillgång till intervjupersoner. Dessutom bör hänsyn tas till hur mycket tid 

som finns, dels för att samla in materialet men även för att analysera det. Ett mail med en 

förfrågan om att delta i en studie om revisorns oberoende skickades ut till revisionsbyråer och 

företag som ansågs vara relevanta för studien. Trots ett stort utskick var det endast 10 som 

svarade och som var intresserade av att delta, övriga hade mycket att göra för tillfället och var 

tvungna att prioritera annat. Dock ansåg vi att 10 intervjuer som är ca 30 minuter vardera 

ligger nära Rowleys (2012) rekommendation och att de var tillräckliga för studien. Efter 

förfrågan om att delta fick revisionsbyråerna och klienterna sedan välja vem från deras 

byrå/företag som skulle delta i studien. I det mail som skickades till revisionsbyråerna 

beskrevs studiens syfte och utifrån det fick byrån fria händer att välja en lämplig revisor som 

skulle medverka i studien.  

 

De intervjupersoner som deltog i studien benämndes utifrån vilken revisionsbyrå eller vilket 

företag de kommer från. Det är viktigt att komma ihåg att intervjupersonerna endast är 

medarbetare på revisionsbyrån/företaget och deras svar representerar inte byrån/företaget i sig 

utan det är snarare egna åsikter kring ämnet och hur de tror att revisorer i allmänhet tänker 

kring revisorns oberoende. Dock bad en intervjuperson om att företagets namn inte skulle 

nämnas och den personen har istället benämnts som “Fastighetsföretaget”. Intervjupersonerna 

från revisionsbyråerna benämndes som Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG1, KPMG2 

och PwC. Att två respondenter benämndes som KPMG1 och KPMG2 var för att särskilja 

dem, eftersom två personer från revisionsbyrån KPMG intervjuades. Intervjupersonerna från 

företagen benämndes som Basab, Fastighetsföretaget, Gustavsvik, Wemab och ÖBO.  

3.6.3. Intervjuguide 

Genom en intervjuguide ser intervjuaren till att de teman som ska beröras kommer att 

besvaras och det är denna som styr tillvägagångssättet under intervjun (Qu & Dumay 2011). I 

denna uppsats består teman av de aspekter som påverkar revisorns oberoende som diskuterats 

i den teoretiska referensramen. Varje aspekt har brutits ner i ett antal intervjufrågor vars syfte 

var att klargöra vad intervjupersonen ansåg om dessa. Det har utformats en intervjuguide för 

revisorerna, och en för klienterna, med anledningen att det inte är möjligt att ställa samma 

frågor till klienterna som till revisorerna. Att intervjuguiderna såg olika ut berodde på att 

revisorerna antogs ha mer kunskap om ämnet och därför kunde besvara andra typer av frågor. 

Även om de två intervjuguiderna såg olika ut sett till frågorna var ändå syftet med dem 

densamma, det vill säga att se till att aspekterna berördes. Intervjuguider kan variera vad 

gäller grad av struktur och i denna studie var frågorna redan formulerade innan intervjun. 

Detta medförde att intervjuarna berörde alla väsentliga delar, men det fanns även utrymme för 

följdfrågor i de fall intervjupersonen inte uppfattade frågan korrekt eller då svaret behövde 

utvecklas. 

 

Intervjuerna med revisorerna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som syftade till att låta 

intervjupersonen bli bekväm med situationen (Qu & Dumay 2011). De integrerades dock inte 

i intervjuguiden, eftersom de inte kunde hänföras till det som studerats vad gäller revisorns 
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oberoende. Intervjuguiden inleddes med några allmänna frågor kring revisorns oberoende 

som syftade till att förstå revisorernas syn på revisorns oberoende. De följdes sedan av frågor 

som operationaliserades ur aspekterna som påverkar revisorns oberoende från den teoretiska 

referensramen. Fråga 5–7 behandlade revisionsarvode som diskuterats av bland annat 

Rahmina och Agoes (2014) samt Stewart och Subramanian (2010), fråga 8–9 behandlade 

konkurrens mellan revisionsbyråer vilket diskuteras av bland annat Law (2008) samt 

Shockley (1981). Fråga 10–11 behandlade revisionsbyråns storlek och den aspekten 

diskuteras av bland annat Rusmanto (2016) samt Vanstraelen (2000), fråga 12–15 behandlade 

revisorns uppdragstid vilket tas upp av bland annat Abu Bakar och Ahmad (2009) samt 

Tepalagul och Lin (2015). Fråga 16–17 behandlade icke-revisionstjänster som diskuteras av 

bland annat Quick och Warming-Rasmussen (2015) samt Svanström och Sundgren (2012) 

och slutligen, fråga 18-19 behandlade aspekten revisionsutskott som i den teoretiska 

referensramen diskuteras av Abu Bakar och Ahmad (2009), Wu, Hsu och Haslam (2016) samt 

Young och Wang (2010). En del aspekter är mer omfattande än andra, vilket gjorde att antalet 

frågor varierade mellan aspekterna. Detta kan utläsas genom den teoretiska referensramen då 

exempelvis revisionsbyråns storlek inte är lika omfattande som revisorns uppdragstid och 

således har den aspekten färre frågor. 

 

Intervjuguiden för klienterna innehöll även den en inledning med ett antal bakgrundsfrågor, 

vilka följdes av ett antal allmänna frågor kring klienternas åsikter vad gäller revisorns 

oberoende. Likt intervjuguiden för revisorerna följer sedan ett antal frågor som 

operationaliserades ur aspekterna som påverkar revisorns oberoende från den teoretiska 

referensramen. Fråga 8 behandlade revisionsbyråns storlek, fråga 9 och 10 behandlade 

revisionsarvode, fråga 11–13 behandlade uppdragstiden och fråga 14–16 behandlade icke-

revisionstjänster. Vad gäller frågor angående revisionsutskott togs beslutet att utesluta dem 

under intervjuerna med klienterna. Anledningen till detta var att, vid intervjuerna med 

revisorerna, framkom att revisionsutskott endast är aktuellt i stora börsbolag. Revisorerna 

hade aldrig kommit i kontakt med företag som har ett revisionsutskott, och de kunde därför ge 

vaga svar på de frågorna. Därför togs beslutet att inte intervjua klienterna, som inte är 

börsbolag, angående detta. Inte heller ställdes frågor angående konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna, med hänsyn till att klienterna inte antogs kunna besvara sådana. Detta 

eftersom det mer är revisorerna som direkt känner av konkurrensen och vet hur det kan tänkas 

påverka revisorns oberoende. Efter diskussion uppsatsskrivarna emellan valdes dock att 

integrera frågor angående detta till de två sista intervjuerna, läs mer om detta under avsnitt 

3.10. 

 

Inför intervjun togs beslutet att skicka ut frågorna till intervjupersonerna i förväg, och det 

gjordes av anledningen att en del av de frågor som ställdes är av sådan karaktär att revisorerna 

och klienterna förmodligen inte reflekterar över dem dagligen. Dessutom eftersträvades 

utförliga och genomtänkta svar, snarare än vaga svar på måfå, vilket kunde tänkas erhållas 

genom att ge intervjupersonerna tid att fundera över frågorna. Majoriteten av de frågor som 

ställdes hade med deras åsikter att göra, snarare än hur de arbetar med revisorns oberoende. 

Att vinkla svaren gav därmed ingen fördel för varken revisionsbyrån eller företaget, vilket 
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annars kan vara en nackdel om frågorna skickats ut i förväg och intervjupersonerna har haft 

tid att förbereda sig.  

3.6.4. Inspelning och transkribering av intervjuer  

Enligt Bryman och Bell (2013) är inspelning och transkribering vanligt förekommande när 

studier ämnar genomföra intervjuer. Intervjuerna transkriberas för att sedan användas som 

datamaterial i studien (Hyde 2000). Med transkribering menas att det som sägs under 

intervjun skrivs vilket anses fördelaktigt, eftersom andra då kan ta del av vad 

intervjupersonerna säger, men också hur de säger det. Ytterligare fördelar som transkribering 

medför är att det ger andra en chans att ta del av intervjumaterialet samtidigt som det kan 

avgöras huruvida undersökaren har lagt in egna värderingar (Bryman & Bell 2013). Dessutom 

är det lättare att bearbeta och analysera vad intervjupersonerna har sagt under intervjuerna om 

de transkriberats (Rowley 2012). I denna studie togs beslutet att både spela in och transkribera 

intervjuerna. Det finns dock en del problem som kan uppstå när en intervju spelas in, till 

exempel kan mobilen, om en sådan används som inspelare, ladda ur eller ringa, vilket stör 

inspelningen (Bryman & Bell 2013). För att motverka detta i denna studie användes två 

mobiltelefoner, som var fullt laddade, för att spela in intervjuerna, och dessutom aktiverades 

även flygplansläget så att inga samtal/sms skulle störa. 

3.6.5. Primär och sekundärdata 

Med primärdata menas material som samlats in för studiens ändamål, och i denna studie avser 

primärdata intervjuer med revisorer och klienter. Sekundärdata däremot syftar till sådant 

material som andra har samlat in och i denna studie utgörs det av den teoretiska 

referensramen och FAR:s analysmodell. (Alvehus 2013; Bryman & Bell 2013) FAR:s 

analysmodell är placerad i ett eget kapitel eftersom den varken är teori eller uppkommer 

särskilt ingående under intervjuerna. Den har uppkommit under enstaka intervjuer och det är 

dessutom den som revisorer utgår ifrån när de kontrollerar sitt oberoende och därför har den 

utvecklats i ett eget kapitel. Aspekterna som uppkommer i den teoretiska referensramen 

grundar sig i studier från andra länder. Dock kan situationer, till exempel ekonomiska och 

politiska situationer, i Sverige göra att vissa aspekter påverkar mer eller mindre. Därför 

integrerades FAR:s analysmodell för att få Sveriges syn på revisorns oberoende. Modellen tar 

upp de delar som revisorer måste ta hänsyn till när de bedömer sitt oberoende och därför kan 

det även tänkas att det är dessa som anses påverka revisorns oberoende i Sverige. Dock kan 

en del av de aspekter som diskuteras i den teoretiska referensramen hänföras till FAR:s 

analysmodell, till exempel kan revisorns arvode hänföras till egenintressehotet och icke-

revisionstjänster kan hänföras till självgranskningshotet. För ytterligare kopplingar se kapitel 

4. FAR:s analysmodell anses vara en viktig del för att läsaren ska få en djupare förståelse och 

av den anledningen integrerades den i studien.  

3.7. Metod för analys 

Enligt Bryman och Bell (2013), Flick (2014) och Given (2008) kan kvalitativa data analyseras 

genom att göra en kvalitativ innehållsanalys. Att denna metod för analys valdes berodde på att 
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studien ämnar identifiera aspekter av revisorns oberoende och hur de påverkar detta fenomen. 

Det ansågs då fördelaktigt att reducera datamaterialet för att kunna urskilja dessa aspekter och 

av den anledningen ansågs den kvalitativa innehållsanalysen vara en god metod. (Flick 2014) 

Detta gjordes genom att bearbeta datamaterialet för att hitta de centrala delarna. I och med 

detta plockades citat från intervjuerna ut och kondenserades vilket innebar att citatet 

sammanfattades men innehållet bestod. Därefter kodades kondenseringarna vilket betyder att 

innehållet tolkades varvid det sedan hänfördes till olika subteman. Nästa steg var att hänföra 

dessa till ett gemensamt huvudtema. (Antonsson, Korjonen & Rosengren 2012; Graneheim & 

Lundman 2004; Hsieh & Shannon 2005) I denna studie är huvudtemat revisorns oberoende 

och subteman utgör sådant som påverkar detta. För att se innehållsanalysen se bilaga 3.  

 

Studiens subteman är egenintresse, tidspress, klientens storlek, ytterligare instans, 

vänskapsrelation, rykte, personliga värderingar, självgranskning och makt. Dessa är 

inspirerade av aspekterna i den teoretiska referensramen och FAR:s analysmodell. Subtemat 

egenintresse har identifierats genom att analysera intervjupersonernas svar gällande 

revisionsarvode. Till exempel har det framkommit vid intervjuerna att ett högt 

revisionsarvode kan leda till att revisorn väljer att bortse från att rapportera felaktigheter och 

en djupliggande anledning till detta kan vara ett egenintresse hos revisorn att vilja behålla 

klienten. Subtemat tidspress har även det identifierats genom att analysera revisionsarvodet. 

Om arvodet är lågt har det påpekats vid intervjuerna att revisorn då inte har tiden att göra den 

revision som krävs och risken för att felaktigheterna inte upptäcks ökar. Utifrån detta kan det 

tänkas att det som kommer av det låga arvodet är tidspress och att det påverkar revisorns 

oberoende. Klientens storlek har ingen koppling till varken den teoretiska referensramen eller 

FAR:s analysmodell. Det framkom under intervjuerna att relationen mellan revisorn och 

klienten ser annorlunda ut hos mindre klienter och att de ofta behöver mer rådgivning. Det 

kan därmed bli svårt för revisorn att upprätthålla sitt oberoende eftersom de kommer närmre 

inpå sina mindre klienter och dessutom kan det hända att de ger mer rådgivning än vad som 

ingår i den revisionsnära rådgivningen. Subtemat ytterligare instans har identifierats genom 

att analysera revisorernas svar gällande revisionsutskott. De ansåg att ett revisionsutskott är 

positivt för revisorns oberoende men genom analysen framgår att även andra instanser kan 

verka främjande. Till exempel, om revisorer har i åtanke att Revisionsnämnden kan begära att 

ta del av dokumentationen gällande deras oberoende kan det leda till att de analyserar sitt 

oberoende mer noggrant. Subtemat vänskapsrelationer har inspirerats genom vänskapshotet i 

FAR:s analysmodell men det har även urskiljts genom att analysera revisorns uppdragstid. 

Intervjupersonerna menar att en lång uppdragstid leder till att revisorn och klienten kommer 

nära inpå varandra och den djupliggande anledningen till att detta påverkar revisorns 

oberoende är då att vänskapsrelationer skapas. Subtemat rykte har inspirerats av aspekten 

revisionsbyråns storlek. Det framkom under intervjuerna att större byråer vill värna om sitt 

rykte och då är det viktigt att revisorerna är oberoende. Med inspiration av 

självgranskningshotet i FAR:s analysmodell och aspekten icke-revisionstjänster i den 

teoretiska referensramen har subtemat självgranskning identifierats utifrån intervjuerna. 

Subtemat makt har identifierats genom att analysera svaren gällande konkurrens mellan 

revisionsbyråer. Till exempel kan klienter vid hög konkurrens bland byråerna ställa fler 

och/eller högre krav på revisorn som agerar utifrån klientens önskemål eftersom denne är rädd 
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att förlora klienten. I och med detta kan makt över revisorn urskiljas som en aspekt som har 

en påverkan på revisorns oberoende. Slutligen, subtemat personliga värderingar kan ses som 

ett paraply över de övriga påverkande aspekterna. Om revisorn har god moral och starka 

värderingar är revisorn mer benägen att vara oberoende då denne inte låter diverse aspekter 

påverka dennes oberoende. 

 

 

Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kodning Subtema Huvudtema 

“Vet jag att jag får 

ett högt arvode kan 

jag bortse från att 

rapportera vissa 

felaktigheter för att 

jag vill behålla 

klienten.” 

Ett högt arvode kan 

påverka huruvida 

revisorn rapporterar 

felaktigheter eller 

inte.  

En revisor vill gärna 

behålla en klient som 

betalar ett högt 

arvode och undviker 

därför att rapportera 

felaktigheter. 

Egenintresse Revisorns 

oberoende 

“Jag kan tänka mig 

att om revisorn haft 

samma klient under 

en lång tid kan man 

utveckla en nära 

relation, det skulle 

kunna påverka 

oberoendet.” 

Om revisorn har en 

lång uppdragstid hos 

klienten kan det leda 

till en 

vänskapsrelation 

utvecklas, vilket är 

negativt. 

En lång uppdragstid 

är inte fördelaktigt, 

eftersom relationen 

då kan påverka. 

Vänskapsrelation  

Tabell 1. Ett fiktivt exempel på en kvalitativ innehållsanalys. 

3.8. Kvalitetssäkring 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det åtskilliga meningar kring begreppen reliabilitet och 

validitet bland kvalitativa forskare då det sistnämnda rör mätning av en företeelse, vilket 

främst hör till kvantitativa studier. Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016) påpekar att 

forskare som använder en kvalitativ metod säkerställer integriteten och kvaliteten i deras 

studier genom att istället använda begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

enhetligheten.  

3.8.1. Trovärdighet 

Enligt Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016) är det viktigt att vara tydlig med studiens 

syfte, hur den genomfördes, vilka beslut som tagits längs vägen och hur datamaterialet har 

samlats in och analyserats. Det är viktigt att läsaren tydligt kan följa de processer som studien 

gått igenom och förstå varför vissa beslut har tagits. Även Bryman och Bell (2013) diskuterar 

detta och menar att det är viktigt att redogöra för de steg som studien går igenom och vara 

tydlig i de beslut och val som görs. De menar vidare att det är viktigt att vara objektiv när 

studien genomförs och således inte blandar in personliga åsikter eller värderingar (Bryman & 

Bell 2013). Denna studies trovärdighet har säkerställts genom att tydligt argumentera för de 

val som gjorts och de beslut som tagits. Det har diskuterats att den valda metoden, och 

undersökningsdesignen, är den mest lämpade för studiens syfte. Objektiviteten har säkerställts 
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genom att inte ha någon stark koppling till de intervjupersoner som deltar i studien, och 

dessutom har en noga formulering av intervjufrågorna gjorts. Det var viktigt att ledande 

frågor inte ställdes och därigenom påverkade intervjupersonen i dennes svar (Qu & Dumay 

2011). 

3.8.2. Tillförlitlighet  

Bryman och Bell (2013) samt Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016) menar att en 

studies tillförlitlighet handlar om att resultatet ska vara sanningsenligt och personer som delar 

lika erfarenheter ska således kunna känna igen resultatet. Ett sätt att säkerställa att studien är 

sanningsenlig är genom att skicka transkriberingarna till intervjupersonerna, för att därigenom 

få det bekräftat att det de har sagt har uppfattats korrekt (Rowley 2012). Dock var det ingen 

av intervjupersonerna som ansåg det vara nödvändigt att läsa transkriberingarna, utan de 

önskade hellre att få läsa empirin. Därför skickades empirin istället och de fick ge sitt 

godkännande att det som stod där hade uppfattats korrekt och var okej att använda.  

3.8.3. Överförbarhet 

Enligt både Bryman och Bell (2013) samt Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016) 

innebär överförbarhet att resultaten från en studie har förmågan att appliceras på andra miljöer 

än de som omfattas av studien. Dock påpekar Rowley (2012) att överförbarhet är svårt att 

uppnå i kvalitativa studier, eftersom urvalet är begränsat. Därför är det viktigt att forskare 

som använder kvalitativ metod tydligt beskriver vad som identifierar en viss kultur (Bryman 

& Bell 2013). I denna studie har detta säkerställts genom att tydligt beskriva vad revisorns 

oberoende innebär och varför det är viktigt. 

3.8.4. Pålitlighet  

Förutsatt att datamaterialet är detsamma ska olika forskare kunna urskilja liknande företeelser 

(Hammarberg, Kirkman & de Lacey (2016). Enligt Bryman och Bell (2013) hör pålitlighet 

och trovärdighet ihop. Detta med hänsyn till att om det finns tydliga förklaringar och 

beskrivningar av de processer som studien gått igenom ökar chansen för att en annan forskare 

ska kunna utgå från studien och därmed urskilja liknande företeelser. Som nämnts under 

avsnitt 3.7.1. innehåller studien tydliga argument för de val och besluts som tagits, och detta 

gör att forskare kan följa tankegången och därmed göra en liknande studie och kunna urskilja 

liknande mönster. (Lewis 2009) 

3.9. Forskningsetik 

Vid forskning kan känsliga ämnen komma att diskuteras och forskare bör därmed ta hänsyn 

till om det är något som deltagarna inte vill dela med sig av (Qu & Dumay 2011). För 

revisorer kan oberoendet tänkas vara en känslig fråga då det tidigare har förekommit 

skandaler i branschen. Huruvida revisorer är oberoende eller inte har med deras etik att göra 

och skulle det uppdagas att de förlorat sitt oberoende kan de förlora sin titel. För att undvika 

detta har intervjufrågorna i största mån utmynnat i revisorernas åsikter om oberoende snarare 

än hur de arbetar med oberoende-frågan i sin byrå. Dessutom har tolkningen av deras svar, det 
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vill säga empirin, skickats tillbaka för att få ett godkännande om att offentliggöra 

informationen. Klienterna ansågs dock vara mer neutrala till denna fråga, eftersom det inte är 

de som ansvarar för sin revisors oberoende. Dock skickades empirin tillbaka även till 

klienterna för att ta hänsyn till deras integritet. 

  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att ta hänsyn till de regler som finns gällande 

forskningsetik för att inte utsätta deltagare i en studie för någon form av skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Detta innebär att ta hänsyn till det grundläggande individskyddskravet vilket 

utmynnar i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om 

studiens syfte och andra väsentliga villkor. En förfrågan gick ut till utvalda revisionsbyråer 

och klienter via mail om de ville delta i en studie på avancerad nivå som handlar om aspekter 

som påverkar revisorns oberoende. Förfrågan innehöll även studiens syfte, beräknad 

tidsåtgång för intervjun samt vilken vecka som intervjun beräknades äga rum. Då de fick en 

förfrågan med väsentlig information kunde de helt ta ställning själva om de ville delta eller 

inte vilket påvisar deras frivillighet. Genom att deltagarna därefter tackat ja gavs ytterligare 

information ut. Bland annat skickades intervjufrågorna ut i förväg, vilket gjorde att deltagarna 

fick reflektera ytterligare en gång om de ville delta eller inte genom att ta ställning till sitt 

bidrag med frågorna, vilket gjorde att samtyckeskravet var uppfyllt. Konfidentialitetskravet 

innebär att forskaren inte lämnar ut personuppgifter eller sådant som deltagarna inte vill ska 

offentliggöras. Med hänsyn till detta framgick det i förfrågan om att delta i intervjun om det 

var okej att nämna revisionsbyråns eller klientens namn i samband med studiens empiri och 

analys. Samtliga revisionsbyråer godkände att namnet på byrån nämndes, men däremot 

varken vilken ort de befinner sig på eller intervjupersonens namn. Därför har sådant som 

uppkommit under intervjun som har med deras befattning på byrån att göra och hur länge de 

arbetat där exkluderats för att ingen utomstående ska kunna hänföra svaren till en viss person. 

Fyra av fem klienter gav sitt godkännande om att offentliggöra företagets namn. Den femte 

klienten inte offentliggöra företagets namn varvid hänsyn tagits till att istället benämna det för 

”Fastighetsföretaget”. För att ytterligare ta hänsyn till kravet skickades empirin tillbaka till 

deltagarna för ett godkännande. Slutligen, nyttjandekravet uppfylls då inspelningen från 

intervjuerna endast används för transkribering och resultatet endast används för studiens 

ändamål. (Vetenskapsrådet 2002) 

3.10. Källkritik 

Den teori som använts i studien kommer från artiklar som är vetenskapligt granskade. 

Databaserna Summon och ABI/Inform har varit i centrum vid sökandet av artiklar, och det 

var viktigt att artiklarna dels var vetenskapligt granskade, men också att de fanns tillgängliga i 

fulltext och publicerats i en tidskrift. Till en början gjordes en översiktlig sökning vad gäller 

revisorns oberoende och på så vis kunde de mest centrala delarna urskiljas. Därefter söktes 

artiklar kring de delar som uppfattats som centrala för att få djupare kunskap om dem.  

  

När artiklarna bearbetades delades läsningen upp mellan uppsatsskrivarna och således lästes 

olika artiklar. Dock har diskussioner kring dem förekommit och det har dels gjort att den som 
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läst artikeln fått bearbeta informationen, och dels har den andre fått en inblick i vad forskarna 

till artikeln diskuterar. Vidare används fler än en källa då de delar som är centrala vad gäller 

revisorns oberoende förklaras, och detta för att få fler synvinklar, men också för att få en 

oberoende bild. I den mån det har varit möjligt har ursprungskällan använts, och det beror på 

att forskare kan göra egna tolkningar, vilket ville undvikas. Detta är även en anledning till att 

fler artiklar, som diskuterar samma fenomen, använts som källor i den teoretiska 

referensramen. 

  

Flertalet av de artiklar som använts är relativt nya, men fyra artiklar är från 1970- och 1980-

talet. Det är DeAngelo (1981), Jensen och Meckling (1976), Levinthal och Fichman (1988) 

samt Shockley (1981). Saker och ting förändras över tid, och det gör säkert även synen på 

revisorns oberoende, men vad gäller DeAngelo (1981) är det 417 forskare som har citerat 

henne, och forskare citerar henne än idag, och således anses hon vara en central forskare när 

detta ämne diskuteras. Detsamma gäller Jensen och Meckling (1976) och när agentteorin 

diskuteras är det många som refererar till dem, bland annat Lambert (2001) som dessutom 

refererats 241 gånger, vilket gjorde att bland annat den fick komplettera beskrivningen av 

denna teori. Dock har, som nämnts tidigare i detta avsnitt, flera källor använts då teorin 

beskrivs för att inte endast bygga teorin utifrån vad en forskare sagt. Även Levinthal och 

Fichman (1988) har citerats många gånger, närmare bestämt 133 gånger, vilket gjorde att 

deras syn på relationen mellan revisorn och klienten integrerades i den teoretiska 

referensramen. Även Vanstraelen (2000) togs med då detta fenomen förklarades, eftersom det 

är en senare källa som tar upp det Levinthal och Fichman skrev på 1980-talet. Dessutom finns 

det ytterligare 25 artiklar som refererar till Vanstraelen (2000) och de är mer dagsaktuella, där 

en del av dem är publicerade år 2016. Vad gäller Shockley (1981) finns det fler källor, som 

dessutom är publicerade på senare år, som refererar till artikeln och vi har valt att styrka upp 

det han säger med dessa källor. Till exempel Abu Bakar och Ahmad (2009), Alvin Alleyne, 

Devonish och Alleyne (2006) samt Law (2008) refererar till Shockley (1981) när de 

diskuterar revisorns oberoende. 

  

När artiklar söktes till studiens teoretiska referensram var sökorden viktiga, och detta för att 

hitta artiklar som var relevanta för studien. I studiens tidiga skede användes översiktliga 

sökord som till exempel auditor independence för att urskilja de viktiga delarna. Därefter 

kunde sökorden preciseras något och sökord som användes var bland annat audit tenure, audit 

fee, auditor independence and competition, audit firm size and auditor independence och non-

audit services and auditor independence. Ytterligare en aspekt som var viktig vid sökningen 

av artiklar var vilken tidskrift de är publicerade i, och eftersom denna studie görs inom 

företagsekonomi var det viktigt att tidskrifterna hade en koppling dit. Dock kommer en artikel 

i den teoretiska referensramen från tidskriften Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

som inte har en företagsekonomisk prägel, men en bedömning har gjorts att de diskuterar 

ämnet revisorns oberoende ur ett perspektiv som kan hänföras till företagsekonomi och är 

därmed relevant för denna studie. Dess relevans syns även genom artikelns titel “Influence of 

Auditor Independence, Audit Tenure, and Audit Fee on Audit Quality of Members of Capital 

Market Accountant Forum in Indonesia”. 
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Samtliga metodartiklar kommer från företagsekonomiska tidskrifter, förutom de som är 

skrivna av Antonsson, Korjonen och Rosengren (2012), Graneheim och Lundman (2004), 

Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016), samt Hsieh och Shannon (2005). Vad gäller 

Hammarberg, Kirkman och de Lacey (2016) har vi valt att integrera artikeln i metodkapitlet 

under avsnitt 3.7., men för att inte endast bygga det avsnittet utifrån dem har vi styrkt det med 

andra källor som kommer från företagsekonomiska tidskrifter. Gällande Antonsson, Korjonen 

och Rosengren (2012), Graneheim och Lundman (2004) samt Hsieh och Shannon (2005) 

kommer de från tidskrifter inom vårdvetenskap men Bryman och Bell (2013) diskuterar detta 

som en analysmetod inom företagsekonomi och därför anses metoden vara lämplig att 

använda. 

 

Många forskare hänvisar till Bryman och Bell när de diskuterar metod och en bedömning 

gjordes att de är centrala och de anses således som trovärdiga varpå de används i denna 

studie. Det Bryman och Bell (2013) säger stöds i denna studie upp av vad andra forskare 

diskuterar, vilket stärker det som diskuteras i studien. 

3.11. Metodreflektion 

Innan intervjuerna ansåg vi att frågor gällande konkurrens mellan revisionsbyråer inte gick att 

ställa till klienterna. Detta eftersom klienterna inte kan påverka denna aspekt, jämför detta 

med en revisor som kan låta sitt oberoende påverkas i och med vetskapen att klienten kan gå 

till en konkurrent. Dock har vi reflekterat och kommit fram till att det kan gå att ställa frågor 

om denna aspekt till klienterna, även om de inte kan vara formulerade på samma sätt som till 

revisorerna. Till exempel skulle en fråga kunna vara “hur tror du att revisorns oberoende 

skulle kunna påverkas av att denne vet att ni kan välja en annan revisor om denne inte agerar 

utifrån era önskemål?” Detta gjorde att denna fråga integrerades i de två sista intervjuerna 

med klienterna. För studiens ändamål intervjuades fem klienter och fem revisorer. Det skulle 

stärka studien om antalet intervjuer var fler, men det var svårt att få intervjupersoner att ställa 

upp. Vi kontaktade betydligt fler än de som ingår i studien, men fått ett nej eller ingen respons 

alls. Vad gäller revisorerna framgick det att hösten är en hektisk period för dem och att många 

då inte hade tid. Även bland klienterna var det några som sa nej på grund av tidsbrist, men 

majoriteten gav ingen respons alls.  

 

Beslutet som togs att skicka ut intervjufrågorna i förväg har visat sig vara positivt. Under en 

intervju framkom det att intervjupersonen inte läst frågorna i förväg och svaren blev då 

mycket vaga. Även om revisorns oberoende kan vara ett svårt ämne för klienterna att sätta sig 

in i märktes stor skillnad på de som förberett sig eftersom de kunde ge mer utförliga och 

genomtänkta svar. Vad gäller att skicka ut frågorna i förväg tror vi gjorde störst skillnad hos 

klienterna, eftersom revisorerna redan är insatta i ämnet och kommer i kontakt med revisorns 

oberoende dagligen. Dock ville vi göra lika och ge alla samma förutsättningar, och eftersom 

det inte gav några märkbara negativa effekter ansåg vi att det var ett bra beslut att skicka dem 

i förväg.  
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För att vara säkra på att vi uppfattat intervjupersonerna korrekt, skickades empirin ut till 

samtliga och de fick då komma med eventuella synpunkter. Dock var det inte hela empirin 

som skickades till samtliga utan varje intervjuperson fick endast ta del av det som kunde 

hänföras till denne. I efterhand har det visat sig vara positivt då en del gav nyttig feedback. 

Detta ansågs ha stärkt studiens kvalitet, eftersom intervjupersonerna har gett sitt godkännande 

att vi uppfattat dem korrekt.  

 

Som nämnts i avsnitt 3.5.3. uteslöts frågor angående revisionsutskott till klienterna, eftersom 

revisionsutskott endast är aktuellt i börsbolag. Även om vi inte kunde ställa frågor angående 

detta under våra intervjuer kunde vi hört av oss till börsbolag och frågat om de kunde ställa 

upp på en intervju. Det hade varit bra för studien att få med den aspekten, men teorin lägger 

ingen större vikt vid den i jämförelse med övriga. Vad gäller övriga aspekter har vi svårt att se 

att ett börsbolag hade svarat väldigt olikt de som intervjuats, utan det är mer aspekten 

angående revisionsutskott som hade sett annorlunda ut. Då revisorerna i denna studie inte 

hade några erfarenheter av revisionsutskott blev svaren vaga och aspekten relativt liten i 

förhållande till övriga. 

 

I denna studie valdes att integrera empirin och analysen i samma kapitel för att kunna 

analysera materialet i anslutning till empirin. Detta ansågs vara fördelaktigt med hänsyn till 

att det underlättar för läsaren att följa tankegången och för att undvika upprepningar av 

empirin i samband med analysen. I detta kapitel togs beslutet att integrera revisorernas svar 

med klienternas. Först och främst berodde det på att studiens syfte inte var att se skillnader 

och likheter mellan de två grupperna, utan snarare syftade till att förstå hur revisorns 

oberoende upplevs i allmänhet. Det skulle dock kunna bli intressant att studera hur klienters 

upplevelser skiljer sig mot revisorers, men det är alltså inte denna studies syfte. Skulle så vara 

fallet hade det ändå varit svårt att dra några slutsatser eftersom intervjupersonerna i denna 

studie tyckte lika i mångt och mycket vad gäller det som diskuterats i empiri och analys. Hade 

det däremot funnits klara skillnader hade det varit lämpligt att dela upp och analysera de i två 

skilda grupper. Även fast det finns olikheter mellan intervjupersonerna i denna studie går det 

inte att säga att klienterna tycker si medan revisorerna tycker så. Detta eftersom olikheterna 

finns inom dessa två skilda grupper, det vill säga att gällande vissa aspekter tycker revisorerna 

olika såväl som att även klienterna tycker olika. Till exempel vad gäller revisionsarvode är det 

delade meningar bland både revisorer och klienter kring huruvida detta påverkar revisorns 

oberoende. Som påpekats går det inte att hänföra olikheterna till endast revisorerna eller 

endast klienterna, vilket är ytterligare ett argument till att kunna integrera revisorernas svar 

med klienternas i empiri och analys. När en revisor och en klient dessutom har lika åsikter är 

det lättare att analysera dem tillsammans för att således undvika upprepningar. Vid 

intervjuerna med klienterna framkom att tre av fem tidigare har arbetat som revisorer och de 

är färgade av detta. Deras svar blir därmed olikt en renodlad klient och mer lika en revisors 

svar. Skulle klienternas svar vara i en grupp för sig hade därmed resultatet kunna blivit 

missvisande eftersom denne är färgad av att tänka och ha samma åsikter som en revisor, 

vilket således är ytterligare ett argument till att analysera de tillsammans. 
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4. FAR:s analysmodell 

FAR har arbetat fram en analysmodell som ska fungera som ett hjälpmedel när revisorns 

oberoende, självständighet och objektivitet ska prövas. Genom att analysera uppdraget utifrån 

denna modell kan revisorns oberoende prövas, och därmed avgöra om en fortsatt 

arbetsprocess med klienten är lämplig. (FAR u.å) 

 

 
Figur 2. FAR:s analysmodell (FAR u.å) 

 

Utifrån 21 § Revisorslagen urskiljs tre steg i analysmodellen. Steg ett innebär att möjliga hot 

som kan påverka revisorns oberoende identifieras vilka är egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Om något av dessa hot 

förekommer hos revisorn, eller någon i dennes närhet, som kan påverka dennes oberoende, 

och det inte finns möjlighet att vidta åtgärder ska revisorn omedelbart avsäga sig sitt uppdrag. 

 

Steg två i modellen syftar till huruvida det finns skäl att ifrågasätta revisorns vilja att utföra 

sitt uppdrag med oberoende och slutligen steg tre, som innebär en dokumentation över denna 

prövning. När oberoendet prövas via analysmodellen ska samtliga omständigheter kartläggas, 

och om det finns några åtgärder ska även de presenteras. Därefter ska en bedömning göras, 

utifrån hur en kunnig tredje man skulle bedöma revisorns förmåga att vara oberoende i sitt 

uppdrag. (FAR u.å) 
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För att garantera en revisors oberoende krävs en bra organisation inom revisionsbyrån, som 

kan verka för att vidta åtgärder för att säkerställa oberoendet. En bra organisation tyder på att 

revisionsbyrån upptäcker de hot som kan inskränka på revisorns oberoende, dokumenterar 

dessa och vidtar möjliga åtgärder. För revisionsbyråerna handlar det om att skapa ett system 

och rutiner för att hantera frågor kring revisorns oberoende, men också om att ha en god 

organisationsstruktur där revisionsverksamheten åtskiljs från övriga delar av revisionsbyråns 

verksamhet. Större revisionsbyråer har oftast större möjligheter att arbeta med åtgärder för att 

garantera sina revisorers oberoende, medan mindre revisionsbyråer är mer begränsade i sina 

möjligheter. Om en revisor fullföljer sitt uppdrag trots att det finns hot mot dennes oberoende, 

vilket senare leder till att uppdraget måste avslutas, kan det vara skadligt för klienten. (FAR 

u.å) 

4.1. Egenintressehot 

Med detta hot åsyftas att revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i sin klients 

verksamhet. Ekonomiskt intresse kan betyda att det finns en anknytning mellan revisorn och 

klienten, till exempel om arvodet som revisorn erhåller är av avsevärd hög summa i 

jämförelse med revisionsbyråns övriga intäkter. Om revisorn får ersättning för de 

konsultuppdrag denne utför åt klienten, och om de är av betydande summa, ses även det som 

ett egenintressehot. (FAR u.å) Detta hot kan hänföras till aspekten om revisionsarvode som 

kan påverka revisorns oberoende, se avsnitt 2.3.1 i den teoretiska referensramen. 

4.2. Självgranskningshot 

Detta hot kan innebära att revisorn ger rådgivning till sin klient som inte omfattas av 

revisionsverksamheten, men som är en del i revisionsuppdraget. Ett exempel på 

självgranskningshot är om revisorn själv, eller någon annan i revisionsbyrån, har gett råd till 

klienten som är underlag för det som revisorn sedan ska granska. Om revisorn tidigare har 

varit anställd hos klienten utgör även detta ett hot mot revisorns oberoende. (FAR u.å) Detta 

hot kan kopplas samman med den påverkande aspekten om icke-revisionstjänster, se avsnitt 

2.3.5. i den teoretiska referensramen.  

4.3. Partställningshot  

Med detta menas att revisorn har agerat som stöd för sin klient i en rättslig eller ekonomisk 

fråga. Det innebär att revisorn talar å sin klients vägnar i en viss situation, till exempel om 

revisorn sköter klientens kontakt med Skatteverket. (FAR u.å)  

4.4. Vänskapshot  

Revisorn har en nära och familjär relation till sin klient, eller någon i företaget. En för nära 

relation med sin klient kan påverka oberoendet, och även en för långvarig relation kan 

influera en revisors oberoende. (FAR u.å) Detta hot kan kopplas samman med aspekten om 
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revisorns uppdragstid, eftersom en vänskapsrelation mellan en revisor och dess klient kan 

utvecklas med tiden, se avsnitt 2.3.4 i den teoretiska referensramen. 

4.5. Skrämselhot  

Revisorn blir hotad eller utsättas för något som är menat att ge en känsla av obehag. (FAR 

u.å) Det kan till exempel innebära att klienten hotar revisorn med något obehagligt eller hotar 

med att byta till en annan revisor om denne inte agerar utifrån klientens krav eller önskemål.  
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5. Empiri och analys 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt angående vad intervjupersonerna anser om revisorns 

oberoende i allmänhet och vidare följer ett avsnitt om det faktiska och det synliga oberoendet. 

Därefter är kapitlet strukturerat utifrån de aspekter som diskuterats i den teoretiska 

referensramen och slutligen diskuteras övriga hot.  

5.1. Revisorns oberoende 

Begreppet oberoende kan ha olika innebörd, men i huvudsak är det de hot som belyses i 

FAR:s analysmodell som speglar revisorns oberoende (Grant Thornton; PwC). Ernst & 

Young menar att oberoende åsyftar att revisorn inte är påverkbar av några yttre faktorer, 

vilket stämmer överens med det Stewart och Subramaniam (2010) påpekar vad gäller 

revisorns oberoende. De poängterar att det åsyftar att revisorn är fri från omständigheter som 

kan påverka dennes oberoende. Alvin Alleyne, Devonish och Alleyne (2006) menar att det 

handlar om att revisorn inte låter sig påverkas av exempelvis påtryckningar från klienten, 

vilket kan likställas med hur Wemab definierar revisorns oberoende, det vill säga att klienten 

inte har någon hållhake på revisorn och revisorn kan ifrågasätta saker och ting om denne är 

oberoende. I Gustavsviks mening innebär revisorns oberoende att denne är självständig och 

informationen granskas utan att revisorn låter sina åsikter påverka. Ytterligare definition vad 

gäller revisorns oberoende är att revisorn inte ska stå i någon ekonomisk eller personlig 

beroendeställning gentemot klienten, och ska således inte ha något intresse i hur det går för 

klienten (ÖBO; Fastighetsföretaget). 

 

Något som inte belyses i den teoretiska referensramen, men som poängteras av Basab, Grant 

Thornton, KPMG1, KPMG2 och PwC är att revisorer inte bör påverkas av olika aspekter om 

de är medvetna om sina professionella roller. Som revisor är det viktigt att veta vad yrket 

innebär och varför denne är hos klienten, i annat fall kan revisorns oberoende ta skada. 

Revisorerna är dessutom medvetna om konsekvenserna kring ett förlorat oberoende och de 

borde därför inte låta sig påverkas under några omständigheter. KPMG1 menar att det är 

viktigt att revisionen är rätt och riktig och att revisorn vet vad yrket innebär. Meningen är inte 

att skapa en vänskapsrelation till klienten, utan revisorn ska granska och kontrollera. Även om 

det är viktigt för revisorerna att vara oberoende är det också viktigt ur klienternas synvinkel 

att de är oberoende, dock är det revisorernas ansvar att vara oberoende och det är de som ska 

garantera detta (Fastighetsföretaget). Som klient kan denne i viss mån kontrollera sin revisors 

oberoende genom att bland annat säkerställa att ingen på företaget är bekant med revisorn 

eller att revisorn inte äger aktier i företaget (ÖBO). Basab påpekar att det är en självklarhet att 

varje revisor ska vara oberoende och menar även på att det inte bara är för sin egen och 

klientens skull de ska garantera sitt oberoende, utan det är även för intressenternas skull. 

Detta påpekar även KPMG2.  
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“... framförallt brukar ju bankerna vara en viktig part där då, dem gör ju utlåning 

till företag, de vill ju se att revisorn gör sitt bästa och är oberoende med företaget 

så inte dem har något slags band där och inte rapporterar när det är felaktigt, för 

dem tar ju stor risk och lånar ut pengar till exempel.” 

– KPMG2 

 

Likväl som det är viktigt att den påskrivande revisorn garanterar sitt oberoende måste även 

revisorsassistenterna göra det och det är lika viktigt att även dem är oberoende gentemot 

klienten (Fastighetsföretaget). Wemab instämmer och påpekar även att samtliga från en 

redovisnings-/revisionsbyrå bör garantera sitt oberoende. Trots att det är viktigt för revisorn, 

är det minst lika viktigt för redovisningskonsulten som upprättar bokföringen och bokslutet 

att vara oberoende (Wemab). Om redovisningskonsulten är oberoende kan det tänkas att 

antalet fel i bokföringen är färre. Det finns således färre fel för revisorn att bortse från och 

denne kan då utföra en bra revision. I detta avseende kan en oberoende redovisningskonsult 

främja att rapporterna är trovärdiga. 

 

Grant Thornton menar att revisorns oberoende handlar mycket om den etik och moral som 

revisorn har. De aspekter som diskuteras ses mer som riskfaktorer snarare än hot mot 

revisorns oberoende, eftersom revisorn har sin professionella roll. En person som har god etik 

och moral påverkas inte i lika stor utsträckning av dessa aspekter som en person med sämre 

etik och moral gör. PwC menar att de aspekter som diskuteras inte borde kunna påverka 

oberoendet, eftersom revisorn riskerar väldigt mycket genom att inte vara oberoende. Det är 

istället en självklarhet att vara oberoende mot sin klient för att kunna göra en korrekt revision. 

 

“Jag måste ju värdesätta de reglerna, de principerna som finns i min bransch. För att 

skulle jag missköta sånt oberoende till exempel och det kommer fram, ja men det blir 

en utredning, ja men då tappar jag ju min auktorisation, jag tappar min titel, jag tappar 

mitt jobb. Så att det är ju så mycket på spel för att man skulle tillåta sig sätta sig i en 

sån situation.” 

– PwC 

5.1.1. Faktiskt och synligt oberoende 

I likhet med bland andra Abu Bakar och Ahmad (2009), Chrystelle (2006) samt Velte och 

Freidank (2015) definierar KPMG2 revisorns oberoende utifrån två olika dimensioner vilka är 

det faktiska och det synliga oberoendet. KPMG2 poängterar vidare att det faktiska oberoendet 

är självklart för revisorer, medan de däremot måste tänka mer på det synliga oberoendet. Om 

revisorn inte innehar det synliga oberoendet uppfattar allmänheten det som att revisorn inte är 

oberoende, och i ett sådant fall bör denne inte åta sig uppdraget. Det faktiska och det synliga 

oberoendet är även något som Gustavsvik påpekar. 
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“För dem som jobbar med revision så sitter det ju i ryggmärgen alltså, det gör 

det verkligen, men sen har man ju den andra delen. För man kan ju vara oberoende 

in fact, men inte in appearance, och det kan jag ju också förstå, att det är klart att 

det måste ju, oberoendet måste vara tydligt utåt också. Så det räcker ju inte bara 

med att känna att, ja men jag kan verkligen vara oberoende fast min mamma jobbar 

här eller något sånt. Så det, jag förstår det regelverket, det måste synas utåt att det 

är ett faktiskt oberoende också.” 

– Gustavsvik 

 

Det som kan påverka det synliga oberoendet menar Gustavsvik och KPMG2 är relationen 

mellan revisorn och klienten, och då om den är av mer vänskaplig karaktär. Med hänsyn till 

att relationer utvecklas med tiden anses en för lång uppdragstid ha en negativ påverkan på det 

synliga oberoendet, eftersom allmänheten kan uppfatta det som att revisorn blir partisk efter 

en viss tid. Ju längre tid revisorn arbetar med samma klient lär de känna varandra bra och det 

kan ifrågasättas. (KPMG1) Även icke-revisionstjänster kan påverka det synliga oberoendet. 

Mohamed och Habib (2013) samt Quick och Warming-Rasmussen (2005) menar att i de fall 

klienter köper en stor del icke-revisionstjänster från samma byrå som revisorn kommer från 

kan det se misstänksamt ut. Både Ernst & Young och KPMG1 instämmer och menar att för en 

utomstående ser det inte bra ut att klienten erhåller en stor del icke-revisionstjänster utöver 

revisionen, eftersom det kan skada revisorns oberoende.  

 

“Egentligen är det någon utomstående som ska kunna se att det inte finns något hot, 

uppleva att det finns något hot. [...] är man vänner så är det ju inte så lämpligt att 

man är revisor i det bolaget. För i andras ögon kan det verka i varje fall, men det 

här det är lite för nära relation för att det ska vara ett oberoende egentligen.” 

– KPMG1 

 

På grund av detta är det enligt Chrystelle (2006) samt Velte och Freidank (2015) viktigt att 

revisorn visar allmänheten att denne faktiskt är oberoende och enligt PwC och KPMG2 är det 

tredje man som ska kunna bedöma detta. Även Basab påpekar detta och menar att det är 

viktigt att visa för allmänheten att revisorn är oberoende eftersom revisionen fungerar som en 

kvalitetsstämpel för klientens intressenter. Skulle revisorn inte vara oberoende kan det tänkas 

att revisionen inte är lika mycket värd då rapporterna inte är tillräckligt granskade och kan 

innehålla fel som kan påverka till exempel intressenters val att investera i företaget. Om 

rapporterna är felaktiga ger det en missvisande bild och en revisor som inte är oberoende kan 

tänkas bortse från sådant för att försköna rapporterna åt klienten. Allmänheten investerar 

därmed i något som inte är helt riktigt. Det är därför viktigt att revisorn är oberoende och att 

rapporterna är sanningsenliga. Detta påvisar Young och Wang (2010) och menar att revisorns 

roll är att granska ett företags finansiella rapporter och garantera att informationen stämmer 

för att skydda aktieägarna. Det är även av stor betydelse för kreditgivare som förser företaget 

med kapital och det är således riskabelt om företaget inte skulle kunna betala tillbaka. Om 

företaget har en oberoende revisor som granskat de finansiella rapporterna kan kreditgivare 

göra en bättre bedömning, eftersom det fungerar som en kvalitetsstämpel för att 

informationen stämmer. 
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5.2. Aspekter av revisorns oberoende 

5.2.1. Revisionsarvode 

Ernst & Young, Fastighetsföretaget och Wemab anser att revisorns oberoende i viss mån kan 

påverkas av arvodet och menar att om det är högt kan revisorn få incitament till att bortse från 

eventuella felaktigheter. I enlighet med detta menar KPMG1 att ett högt arvode kan bidra till 

att revisorn vill ge vissa förmåner till klienten. Detta för att kunna behålla klienten och inte 

förlora intäkten. På grund av detta kan det tänkas att revisorn har ett ekonomiskt intresse i 

klientens verksamhet, vilket är ett hot mot revisorns egenintresse. Både Stewart och 

Subramaniam (2010) samt Abu Bakar och Ahmad (2009) menar att detta påverkar revisorns 

oberoende. Enligt Fastighetsföretaget och PwC har revisionsbyråer, precis som många andra 

företag, höga tillväxtkrav på sig. Detta sätter press på revisorerna som därmed kan känna att 

de måste generera affärer till sin revisionsbyrå och därför vill de inte gå miste om en redan 

befintlig klient. För att uppfylla detta krav kan revisorer tänkas bortse från eventuella 

felaktigheter på grund av viljan att behålla klienten och revisorerna agerar därför utifrån 

klientens önskemål istället för att ta hänsyn till vad som är rätt enligt lagar och regler. När 

revisorerna gör detta och bortser från felaktigheterna på grund av att inte vilja gå miste om en 

klient är det ett tecken på att revisorn är beroende av klienten. Detta kan bidra till att klienten 

känner makt och utnyttjar det gentemot revisorn som blir tvungen att acceptera vissa 

önskemål/krav för att inte riskera att förlora klienten. KPMG2 och ÖBO påpekar också detta 

och menar att en revisor som har en klient som betalar mycket i revisionsarvode jämfört med 

övriga klienter inte gärna vill förlora denne, och således kan revisorn bortse från att rapportera 

felaktigheter och därmed förlora sitt oberoende. Detta stämmer överens med det Tepalagul 

och Lin (2015) samt Walker, Lewis och Casterella (2001) påpekar om att en revisor inte 

gärna hamnar i konflikter med sin klient eftersom risken då är större att denne förlorar sitt 

uppdrag. Med tanke på att revisorerna har en stor press på sig att generera intäkter till byrån 

kan det tänkas att revisorer accepterar nya uppdrag trots att denne redan vet från början att 

denne inte kan vara helt oberoende. Detta skulle kunna förekomma då revisorn är bekant med 

klienten, men ändå väljer att revidera denne på grund av sina tillväxtkrav. 

 

Forskare har diskuterat att revisionsarvodet kan ha en påverkan på revisorns oberoende i de 

fall det är högt i och med att det leder till ekonomiska intressen (Abu Bakar & Ahmad 2009; 

Stewart & Subramaniam 2010; Tepalagul & Lin 2015; Walker, Lewis & Casterella 2011). 

Vidare diskuteras även att när revisionsarvodet är lågt begränsas tiden som kan ägnas åt 

revisionen (Rahmina & Agoes 2014). Även KPMG2 poängterar detta och menar att om 

revisionsarvodet är för lågt kan det finnas en risk att revisorn inte gör den revision som krävs 

eftersom denne inte har tillräckligt med tid att ägna åt revisionen.  

 

“... det finns säkert revisorer som försöker slimma det och ta lite genvägar då för att 

få ihop arvodet då, så där finns det ju en risk i så fall. Då kan dem tycka att oj vi har 

så lite pengar på det här så att då kan vi inte göra så mycket granskning.” 

– KPMG2 
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Även KPMG1 påpekar detta och menar att revisionsarvodet kan påverka hur mycket tid som 

läggs ner. Det är därför viktigt att inte sätta ett fast pris för då kan revisorns oberoende 

ifrågasättas, eftersom det finns risk att revisorn endast utför revisionen upp till arvodet om det 

visar sig vara för lågt. Även PwC påpekar detta och menar att ett fast arvode kan påverka 

revisorns oberoende och att revisorn ska granska tills dess att denne känner sig trygg med att 

skriva på revisionsberättelsen snarare än att ta hänsyn till revisionsarvodet. Med detta sagt 

kan det tänkas att revisorer får en känsla av tidspress på grund av revisionsarvodet, vilket 

försämrar revisionen eftersom revisorerna inte lägger ned tillräckligt med tid. Anledningen till 

det beror på att tid också är pengar och det är inte särskilt lönsamt att lägga ned extra tid på att 

utföra något som inte inbringar lika mycket intäkter. Därmed kan det tänkas att revisorer 

prioriterar uppdrag som inbringar högre intäkter före de lägre.  

 

Gustavsvik poängterar att revisionsarvodet är en viktig aspekt att beakta vid valet av revisor 

och i och med dagens höga konkurrens bland revisionsbyråer blir det en allt mer betydelsefull 

aspekt. Dock tror inte Basab och Gustavsvik att revisorns oberoende direkt påverkas av 

revisionsarvodet, men Gustavsvik påpekar att det eventuellt påverkar revisionskvaliteten 

istället. Grant Thornton anser inte heller att revisionsarvodet i stort påverkar revisorns 

oberoende, men menar samtidigt att när det gäller större uppdrag sätter byråerna hellre ett för 

lågt pris än ett för högt. Detta kan ha att göra med att revisionsbyrån är beroende av klienterna 

för att överleva och med det sagt bör ett egenintressehot spela in, vilket dock i detta fall anses 

handla mer om ett byråberoende. När ett byråberoende existerar kan revisorerna på byrån 

känna press på att göra sitt bästa för revisionsbyrån och även de kan därmed tänkas förlora sitt 

oberoende, särskilt om de personligen påverkas av att det går dåligt för revisionsbyrån. I de 

fall det går sämre ekonomiskt för revisionsbyrån, det vill säga att deras intäkter minskar till 

följd av att de har förlorat klienter, kan byrån bli tvungen att minska kostnaderna. Detta skulle 

till exempel kunna yttra sig genom att sänka lönekostnaderna, vilket naturligtvis påverkar 

revisorerna. Även Stewart och Subramaniam (2010) diskuterar att ekonomiska intressen 

skapas av revisionsarvodet, och framförallt då klienten har en påverkan på revisorns lön. Det 

skulle dock kunna tänkas att detta är mer vanligt förekommande i en mindre byrå där det 

exempelvis bara är en anställd revisor som driver verksamheten eftersom denne lever på 

arvodet.  

5.2.2. Konkurrens mellan revisionsbyråer 

Precis som Shockley (1981) och Law (2008) menar Gustavsvik att om det råder hög 

konkurrens måste revisionsbyråerna erbjuda lägre arvoden. Om byråerna sänker sina arvoden 

kan det bero på att de har ett intresse av att generera nya klienter till revisionsbyrån. I de fall 

det råder hög konkurrens och byråerna vill ha nya uppdrag eller behålla redan befintliga 

revisionsuppdrag kan det krävas att de prisar in sig. I och med detta kan det tänkas att 

revisionsbyråerna har ett egenintresse och således erbjuder lägre arvoden för att generera 

klienter. ÖBO menar dock att då gör revisorerna inte den fulla revision som krävs av dem 

eftersom tiden saknas vilket missgynnar revisionen. I och med detta menar Shockley (1981) 

att revisorerna löper större risk att förlora sitt oberoende om de sänker revisionsarvodet på 

grund av konkurrensen. Att erbjuda lägre arvode begränsar tiden som kan ägnas åt revisionen 
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vilket kan leda till tidspress hos revisorerna. Om byrån har erbjudit ett visst arvode till en 

klient, och det dessutom är lågt, pressar det revisorerna att utföra revisionen under en 

begränsad tid. Detta kan leda till att en full revision inte är möjlig för revisorerna att utföra 

och således kanske felaktigheter inte upptäcks. I och med detta förlorar revisorerna sitt 

oberoende, eftersom de då inte gör den revision som krävs av dem. Ernst & Young menar att 

när det råder hög konkurrens är revisorerna rädda för att förlora klienter och då kan 

oberoendet påverkas.  

 

“... om man tänker sig ett läge där man vet att det är en kund som är uppvaktad av 

alla våra stora konkurrenter [...] och sen har man en väldigt svår, svårt 

ställningstagande där man kanske inte kan släppa igenom någonting hos bolaget. 

Då kan man ju tänka sig att, just med vetskapen om att, om jag nu svarar nej här 

så kommer jag tappa kunden [...] Det är ju sådana förhållanden som påverkar 

oberoendet…” 

– Ernst & Young  

 

Den konkurrens som råder på marknaden kan hota revisorns oberoende, främst i de mindre 

revisionsbyråerna, men under förutsättning att relationen mellan revisorn och klienten är 

professionell bör konkurrensen inte vara ett hot mot revisorns oberoende (Grant Thornton). 

Att mindre revisionsbyråer anses mer känsliga för konkurrens kan tänkas bero på att de har 

färre klienter som utgör byråns totala intäkter och utsätts i större utsträckning om de förlorar 

en klient. Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) samt Shockley (1981) menar att vid 

hög konkurrens får klienterna ett större utbud av revisorer att välja bland och det kan påverka 

revisorns oberoende. I likhet med detta menar Ernst & Young och Fastighetsföretaget att 

konkurrensen delvis kan vara en påverkande aspekt vad gäller revisorns oberoende eftersom 

vetskapen om att ens klient är uppvaktad av andra revisionsbyråer gör att revisorn kan vara 

rädd att säga emot sin klient och riskera att förlora den till en annan, konkurrerande 

revisionsbyrå. Detta påpekar även Quick och Warming-Rasmussen (2015). Om revisorn inte 

rapporterar felaktigheter i enlighet med klientens önskningar på grund av att denne är rädd att 

förlora klienten till en konkurrent kan det ses som att klienten har makt över revisorn. Om 

klienten dessutom vet att denne har makt över revisorn kan denne komma att ställa fler krav, 

eftersom klienten vet att revisorn agerar som denne vill. Att revisorn inte vill motsäga 

klienten kan även grunda sig i ett egenintresse. Om det råder konkurrens, och revisorn 

dessutom är medveten om att om den säger emot klienten kan denne gå till en konkurrent, kan 

det hända att revisorn väljer att agera enligt klientens önskemål. Detta kan bero på ett 

egenintresse hos revisorn att vilja behålla klienten, eftersom revisionsarvodet är av betydelse 

för revisionsbyrån. Detta kan äventyra revisorns oberoende. Samtidigt menar dock 

Fastighetsföretaget att konkurrensen mellan revisionsbyråer kan vara något positivt i och med 

att det blir lättare att fånga in nya klienter från andra byråer. KPMG2 anser också att 

konkurrensen mellan byråerna är positivt och menar att det kan gynna revisorns oberoende. 

Om det inte skulle finnas någon konkurrens, och efterfrågan av revisorer är större än utbudet, 

finns risken att en revisor tvingas revidera en klient där denne har vänner sedan tidigare, 

vilket är ett hot mot oberoendet. Vid konkurrens finns det fler revisorer att välja bland och 

klienter kan därför välja någon som de inte har någon relation till. En revisor bör inte revidera 
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en klient där denne känner någon, eftersom det kan påverka revisorns oberoende och således 

revisionen. Om felaktigheter upptäcks finns då risken att revisorn inte rapporterar med hänsyn 

till att den person som revisorn känner eventuellt påverkas av följderna. En relation till någon 

i klientens verksamhet kan därför försämra revisorns oberoende och sådana situationer bör 

således undvikas. 

  

KPMG1 och PwC har svårt att se hur konkurrensen ska kunna påverka revisorns oberoende. 

Det handlar mer om den enskilde revisorns integritet och det står mycket på spel om revisorn 

skulle låta sig agera utifrån klientens önskningar för att kunna behålla denne istället för att 

behålla sitt oberoende. När det råder hög konkurrens blir pressen på revisionsbyrån högre, 

eftersom de måste arbeta mer med sitt varumärke, sina produkter och hur de kommunicerar 

med marknaden. Detta får en att sträva efter att bli bättre och göra ett bättre jobb och 

konkurrensen borde således inte ha en negativ påverkan vad gäller revisorns oberoende 

(PwC). Inte heller Basab anser att revisorns oberoende bör påverkas av konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna, eftersom samtliga revisorer strävar efter att leverera en bra och korrekt 

tjänst. Detta poängterar även Gul (1999) som menar att en hög konkurrens medför att 

revisionsbyråerna och dess medarbetare måste visa en positiv bild av sig för att behålla sin 

kundkrets vilket görs genom att följa lagen och vara oberoende.  

5.2.3. Revisionsbyråns storlek 

Revisorer som arbetar på mindre revisionsbyråer kan lättare förlora sitt oberoende, eftersom 

klienter kan påverka dem i större utsträckning jämfört med revisorer som arbetar på större 

byråer. Detta med anledning att revisorn inte gärna vill gå miste om en klient som genererar 

intäkter till byrån (Fastighetsföretaget). Grant Thornton menar att mindre revisionsbyråer är 

betydligt mer sårbara för att förlora klienter än vad större revisionsbyråer är och det är därför 

lättare för revisorer på mindre revisionsbyråer att förlora sitt oberoende. Detta kan till 

exempel yttra sig genom att revisorn medvetet undviker att rapportera felaktigheter som 

upptäckts vid revideringen för att inte riskera att tappa klienten. Ernst & Young anser däremot 

inte att revisionsbyråns storlek har någon inverkan på revisorns oberoende. 

 

“Jag tror att det är väldigt personberoende. Det kan finnas revisorer på stora byråer 

som har väldigt tight relation med alla sina kunder och det kan finnas revisorer på  

en mindre byrå som inte alls har någon tight relation med sina kunder och vice versa.” 

– Ernst & Young 

 

Ernst & Young och KPMG2 menar att storleken inte borde påverka revisorns oberoende och 

poängterar att alla revisorer har samma regelverk att förhålla sig till. Det handlar mer om den 

enskilde revisorn och hur denne bedömer att den är oberoende eller inte, vilket även påpekas 

av Al-Thuneibat, Issa och Baker (2011). PwC instämmer men kan, precis som ÖBO och 

KPMG2, tänka sig att revisorer på mindre byråer lättare kan förlora sitt oberoende eftersom 

de har färre klienter som inbringar intäkter. Att mindre byråer är mer beroende av sina 

klienter och således revisionsarvodet påpekar även Stewart och Subramaniam (2010) samt 

Rusmanto (2016) och menar att det då kan vara svårt för revisorerna att vara oberoende. Att 

förlora sitt oberoende på grund av de intäkter som revisionsuppdraget inbringar kan tänkas 
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spela en ännu större roll då det råder hög konkurrens mellan byråerna eftersom det då är 

lättare att förlora en klient till en konkurrent vilket inte eftersträvas av någon revisor på 

marknaden. I och med detta menar ÖBO att revisorer i mindre byråer tenderar att vara mer 

rädda för att förlora en klient än vad revisorer i större revisionsbyråer är och det är därmed 

lättare för revisorer i mindre byråer att förlora sitt oberoende. 

 

Vad gäller storleken på revisionsbyrån anser Gustavsvik att det främst är kompetensen som 

särskiljer de stora revisionsbyråer från de mindre, men vad gäller revisorns oberoende borde 

det inte vara någon direkt skillnad, eftersom kraven på den enskilde revisorn är densamma. 

Däremot gör de större revisionsbyråerna ibland mer än vad som krävs av lagen för att 

säkerställa revisorns oberoende och det kan därmed tänkas att de också är mer oberoende. 

ÖBO anser att en större revisionsbyrå är mer mån om sitt rykte och därför är revisorerna mer 

benägna att vilja vara oberoende. Även Basab poängterar att viljan att behålla sitt rykte kan 

stärka revisorns oberoende. Om en större byrå skulle förlora sitt rykte får det stora 

konsekvenser och på större revisionsbyråer är revisorerna därför mer benägna att behålla sitt 

oberoende. ÖBO menar dessutom att större byråer har striktare interna regler för att 

säkerställa revisorns oberoende än vad mindre revisionsbyråer har. Detta stämmer överens 

med det Rusmanto (2016) menar om att större byråer har striktare och tydligare regler. 

Anledningen till detta kan tänkas vara att större byråer är mer rädda om sitt rykte eftersom det 

skulle innebära enorma konsekvenser om deras revisorers oberoende skulle vara förlorat. Om 

revisorerna på en liten byrå förlorar sitt oberoende och således får ett försämrat rykte skulle 

byrån förmodligen ha svårt att skaffa nya klienter och expandera, vilket självklart är negativt 

och försvårar deras verksamhet. Är det däremot en stor revisionsbyrå som förlorar sitt rykte är 

det betydligt fler som drabbas, bland annat revisorerna som eventuellt förlorar sina 

revisionsuppdrag, men även klienterna som då tvingas byta revisor. Dessutom kan det slå hårt 

mot klientens intressenter om det kommer fram att revisionen är utförd av en revisor som inte 

är oberoende och att rapporterna således är felaktiga. Att revisorer från större byråer är mer 

oberoende påpekar även Vanstraelen (2000). Även om det kan anses vara lättare att vara 

oberoende i en större revisionsbyrå har dock alla revisorer samma ansvar och alla ska vara 

oberoende oavsett vilken byrå de kommer från (Basab). 

5.2.4. Revisorns uppdragstid 

Samtliga intervjupersoner är överens och menar att uppdragstiden försämrar revisorns 

oberoende då revisorn och klienten skapar en mer nära relation till varandra, vilket även 

påpekas i den teoretiska referensramen (Abu Bakar & Ahmad 2009; Al-Thuneibat, Issa & 

Baker 2011; Carey & Simnett 2006; Monroe & Hossain 2013; Tepalagul & Lin 2015; 

Vanstraelen 2000). Trots att många, både i teorin och i empirin, är överens om att denna 

aspekt påverkar revisorns oberoende motsäger Chan, Farrell och Healy (2014) detta och 

menar att det inte är något hot med tanke på att de flesta rapporterade felen är gjorda av 

revisorer som haft revisionsuppdraget under en längre tid.  

 

Fastighetsföretaget, Grant Thornton, Gustavsvik, KPMG2, Wemab och ÖBO påpekar att 

anledningen till att uppdragstiden är en påverkande aspekt är att med tiden kan en mer 
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vänskapsliknande relation skapas mellan revisorn och klienten. De kommer för nära inpå 

varandra och det kan vara svårt att särskilja den affärsmässiga relationen från den privata, 

vilket blir ett hot gentemot revisorns oberoende. 

 

“... det är mitt yrke att vara oberoende. [...] Men fortfarande är det ju så att 

relationsbyggandet är liksom nästan det viktigaste i min bransch och ha relation 

med kunderna.” 

– PwC 

 

Enligt PwC handlar hela revisionsyrket om att bygga relationer till klienterna, men samtidigt 

är det avsevärt viktigt att särskilja det affärsmässiga relationsbyggandet från att skapa en 

vänskapsrelation till klienten. Affärsmässiga relationer är nödvändiga för att kunna utföra en 

revision och det är inget hot mot revisorns oberoende. En relation kan utvecklas relativt 

mycket innan det börjar påverka oberoendet, men om revisorn däremot börjar umgås med sin 

klient även privat, då är det en annan typ av relation, vilken är skadlig för revisorns oberoende 

(PwC). Ernst & Young, KPMG1 och KPMG2 menar att det säkerligen förekommit fall då 

revisorn har förbisett sitt oberoende för att behålla en lång relation med sin klient. Detta 

poängterar även Grant Thornton och menar att om en revisor är nyvald kan denne bortse från 

felaktigheter för att bli omvald nästa år för att således låta revisionsuppdraget fortlöpa. 

Revisionsbyråer är beroende av sina klienter och de arvoden som uppdragen inbringar. I och 

med detta vill revisorer inte gärna förlora klienter och det kan då hända att felaktigheter som 

upptäckts bortses från och inte rapporteras. Detta kan bero på att revisorn har ett egenintresse 

i att behålla klienten vilket är skadligt för revisorns oberoende. Gustavsvik påpekar dock att 

relationen mellan revisorn och klienten är en hanteringsfråga, och hanteras den rätt är den inte 

ett hot mot revisorns oberoende. Detta poängterar även Bamber och Iyer (2007) som menar 

att revisorer med mer erfarenhet är mindre påverkbara för sådant som kan påverka deras 

oberoende eftersom de lättare kan hantera det. Däremot menar KPMG1 att det kan bli ett 

problem sett ur allmänhetens perspektiv. Det kan tänkas att allmänheten hänför en lång 

uppdragstid till vänskap och därmed ser det som ett hot. En vänskap som påverkar revisorns 

oberoende borde inte utvecklas över dagen utan det borde ta tid att utveckla en sådan vänskap 

där revisorn är beredd att äventyra sitt oberoende och sin karriär.  

 

“För kundens del kan det ju även vara bra att någon gång byta, men jag tror inte 

det är ett hot mot oberoendet så, såtillvida du inte efter 10–20 år ja sitter och käkar 

middag med dem här varje fredag kväll.” 

– Grant Thornton 

 

Wemab menar att en revisor som arbetat med samma klient under en längre tid kan få svårt att 

ifrågasätta saker och ting, vilket skadar revisorns oberoende. Detta kan jämföras med det 

Carey och Simnett (2006) diskuterar gällande att revisorns förmåga att kritisera försämras 

med tiden. Även ÖBO poängterar detta och menar att det ska mycket till för att revisorn ska 

rapportera något som är känsligt för klienten, framförallt om revisionsuppdraget ger ett stort 

arvode och samtidigt sträcker sig över en lång tid. Har revisorn arbetat länge med samma 

klient vill revisorn säkerligen inte riskera att förlora denne. Att undvika att rapportera något 
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som borde ha upptäckts för länge sedan kan även det bero på att revisorn inte vill äventyra ett 

fortsatt samarbete med klienten, utan istället äventyrar revisorn då sitt oberoende för att 

behålla klienten. Som nämnts tidigare är revisionsbyråer beroende av sina klienter och de 

revisionsarvoden som uppdragen medför och det kan påverka revisorn. Om uppdraget har 

fortlöpt under en lång tid vill säkert revisorn gärna att den ska fortlöpa även i framtiden och 

av den anledningen kan det säkerligen hända att revisorn bortser från att rapportera upptäckta 

felaktigheter. Dessutom kan revisorn och någon i klientens verksamhet utveckla en mer 

vänskapsliknande relation, vilket gör det svårt för revisorn att ifrågasätta saker och ting. Detta 

eftersom revisorn inte vill sätta klienten i en dålig situation. KPMG1 diskuterar också detta, 

men menar att revisorn påpekar felaktigheter även om det anses känsligt. 

 

“Har man varit revisor i 10–20 år och upptäcker något som är känsligt, det skulle 

mycket till om man liksom skulle lämna någon allvarlig kritik då. Då ska man vara 

väldigt stark som revisor tror jag, speciellt om det är en företagsledning som man 

jobbat med i 20 år, tror jag.” 

– ÖBO  

 

Revisorerna är överens om att kunskaperna om klientens verksamhet ökar ju längre denne 

reviderar företaget. Är det en komplex verksamhet kan det ta tid för revisorn att skaffa sig den 

fulla förståelse som krävs för att kunna upptäcka felaktigheter, vilket innebär att en för kort 

uppdragstid hämmar revisionen. (Ernst & Young; Grant Thornton; KPMG1; KPMG2; PwC) 

Även majoriteten av klienterna är överens om detta (Basab; Gustavsvik; Wemab; ÖBO). 

Daniels och Booker (2011), Fontaine, Khemakhem och Herda (2016) samt Tepalagul och Lin 

(2015) poängterar även de att kunskap utvecklas över tid och att det är tidskrävande att lära 

sig en ny verksamhet. På grund av det kan det tänkas att en revisor eftersträvar att behålla en 

lång relation till klienten på grund av bekvämlighet vilket kan påverka revisorns oberoende 

om denne därmed bortser från felaktigheter för att få fortsätta revidera klienten. Att revisorn 

blir bekväm kan bero på att denne vill undvika att ägna mycket tid åt att lära sig nya 

verksamheter, eftersom det inte är kostnadseffektivt. Om en revisor vill expandera sin 

kundkrets och skaffa nya klienter kan det vara nödvändigt att lämna en bättre offert 

prismässigt vilket kan vara svårt om revisorn behöver ägna en del tid åt att skaffa kunskaper 

om verksamheten. I och med detta är det mer lönsamt att behålla befintliga klienter än att 

skaffa nya och därmed blir revisorn mer bekväm med att ha ett uppdrag hos en klient under en 

längre tid. 

 

En nyvald revisor hittar alltid felaktigheter det första året och med tiden upptäcker revisorn 

allt färre fel och ser inte samma saker som en ny revisor skulle göra (Ernst & Young). Trots 

detta har Ernst & Young och KPMG1 svårt att se hur revisorns oberoende ska påverkas 

negativt av uppdragstiden, men kan tänka sig att det säkert förekommit revisorer som avstått 

från att rapportera felaktigheter för att behålla klienten. Detta påpekar även Monroe och 

Hossain (2013) samt Tepalagul och Lin (2015) som menar att revisorn utför revisionen efter 

klientens krav för att behålla revisionsuppdraget hos klienten. När en revisor är nyvald kan 

revisorn dock antas ha incitament till att bortse från felaktigheter i rapporterna på grund av 

viljan att bli omvald och behålla klienten (Grant Thornton). KPMG2 menar att om en revisor 
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har en lång uppdragstid hos samma klient kan det hända att revisorn bortser från att rapportera 

felaktigheter, eftersom denne är rädd för att bli avsagd uppdraget och då förlora klienten. 

Detta kan tänkas bero på ett egenintresse hos revisorn att vilja behålla klienten. Vidare 

poängterar dock KPMG2 att detta främst gäller större klienter, eftersom de mindre klienterna 

även är mindre sett till revisionsbyråns totala intäkter och då gör revisorn hellre rätt för sig. 

Detta diskuteras av Walker, Lewis och Casterella (2001). PwC påpekar att det finns en 

uppenbar risk att revisorn förlorar sitt oberoende ju längre tid denne arbetar med samma 

klient, eftersom relationen utvecklas och revisorn får därmed incitament till att skriva en ren 

revisionsberättelse trots att den bör vara oren. Därför bör reglerna om byrårotation, vilka 

begränsar uppdragstiden, ha tillkommit av en anledning. Detta poängterar även Abu Bakar 

och Ahmad (2009). Dock måste en revisor vara ärlig mot sin profession och se till att inte 

förlora sitt oberoende (PwC). Även Basab och Wemab påpekar att en revisor är en revisor och 

det är viktigt att denne utför sitt arbete på ett professionellt sätt. Likväl som en revisor inte ska 

ha en för lång uppdragstid hos en och samma klient ska denne heller inte gå in som revisor på 

kort sikt eftersom det tar tid att få kunskaper om verksamheten, vilka är viktiga för att utföra 

en bra revision.  

5.2.5. Icke-revisionstjänster 

Grant Thornton påpekar att det är ett hot mot revisorns oberoende att revisionsbyrån erbjuder 

andra tjänster utöver revisionen. Om byrån erbjuder icke-revisionstjänster till klienten, till 

exempel redovisning, finns risken att det inte granskas lika kritiskt och därmed kan klientens 

externa intressenter uppfatta det som att revisorn inte är oberoende. Även Gendron, Suddaby 

och Lam (2006) påpekar att detta kan hota revisorns oberoende eftersom det finns en relation 

mellan kollegorna. Ernst & Young påpekar dock att en revisor ska vara lika noggrann, oavsett 

om det är kollegan eller någon annan som upprättat underlaget som ska revideras.  

 

ÖBO ser risker med att tillhandahålla icke-revisionstjänster utöver revisionen, framförallt om 

de utgör en för stor del av de totala intäkterna, eftersom revisionsbyråerna därmed kan bli 

rädda för att förlora denna merförsäljning. En konsekvens av detta skulle då kunna bli att 

revisorerna undviker att kritisera allt för mycket och deras oberoende går då förlorat eftersom 

ett egenintresse för klienten finns. Detta stämmer väl överens med det Shockley (1981) 

påpekar om att revisionsarvodet från icke-revisionstjänster kan influera revisorn och dennes 

oberoende. KPMG2 menar dock att i sådana fall måste revisionsbyrån ta ställning till de två 

uppdragen och välja ett av dem, detta för att inte riskerna revisorernas oberoende. Svanström 

och Sundgren (2012) diskuterar dock att det inte bör påverka revisorns oberoende av att 

tillhandahålla andra tjänster utöver revisionen till samma företag. I likhet poängterar KPMG1 

och PwC att icke-revisionstjänster istället stärker revisorns oberoende och menar att det 

handlar om att få revisionsbyrån i stort att göra ett så bra jobb som möjligt. Om revisorn 

märker att det finns brister i bokföringen som samma byrå gjort är det självklart att revisorn 

rapporterar det. De menar vidare att om revisorn och redovisningskonsulten kommer från 

samma revisionsbyrå granskas rapporterna med noggrannhet, om än inte lite ytterligare. 
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”Alla inom KPMG vill att allting ska gå rätt och riktigt till, det är det vi strävar 

efter allihopa så det blir, det blir inte att man godtar mer fel för att man är från 

samma byrå, inte alls, som revisor, utan snarare tvärtom, att man ställer ännu 

högre krav att det här ska vara en bra produkt när den lämnar. Bokslutet ska vara 

en bra produkt och revisionen ska vara en bra produkt när det lämnar huset.” 

– KPMG1 

 

Även PwC och Wemab ser endast möjligheter i att revisionsbyrån erbjuder både revision och 

andra tjänster till sina klienter och har svårt att se hur det ska kunna påverka revisorns 

oberoende negativt. De som sköter redovisningen i byrån och de som reviderar finns på skilda 

avdelningar och revisorns oberoende borde därmed inte vara hotat av att revisionsbyrån 

erbjuder bådadera till klienterna (PwC). Att granska det arbete som ens kollega har utfört 

borde göra att revisorn blir hårdare i sin bedömning, eftersom det är viktigt att slutprodukten 

är av bra kvalitet i och med att den kommer från samma revisionsbyrå (PwC). Detta kan 

tänkas ha att göra med att revisionsbyrån som helhet vill ha ett gott rykte hos allmänheten och 

det är därför viktigt att alla produkter är av god kvalitet. 

 

Fastighetsföretaget ser det som positivt att samma byrå erbjuder såväl revision som andra 

tjänster till sina klienter och ser det därmed inte som ett hot mot revisorns oberoende. Att till 

exempel redovisningskonsulten och revisorn är kollegor möjliggör för dem att kommunicera 

med varandra och diskutera, vilket är positivt ur klientens synvinkel. Ett scenario som detta är 

inom revisorns oberoende, det vill säga det är någonting som revisorn har reflekterat kring 

och bedömt inte påverkar dennes oberoende. Även Gustavsvik ser möjligheter med detta och 

menar att det kan ge revisionsbyrån en större kunskap om klienten, men förstår samtidigt att 

det kan ses som ett problem utifrån sett. KPMG2 påpekar att det ingår i rollen som revisor att 

ge revisionsnära rådgivning, men att det är upp till varje revisor att bedöma i vilken mån. 

Detta poängterar även Gustavsvik, men menar att om revisorn går över gränsen och 

tillhandahåller mer rådgivning än vad som är tillåtet kan det bli ett hot mot självgranskning 

och oberoendet kan ta skada. Gustavsvik menar då att det kan vara nyttigt som klient att 

vända sig till någon annan om denne vill säkerställa sin revisors oberoende. Basab instämmer 

och menar att det kan vara svårt för revisorer att vara oberoende, men att det inte borde vara 

ett problem förutsatt att de håller sig inom ramarna för vad som är acceptabelt. Som revisor 

ska viss rådgivning ges, men det är viktigt att veta var gränsen går. Om revisorn anser att 

denne, i en viss fråga, kommer ge klienten mer rådgivning än vad som anses vara okej, är det 

viktigt att revisorn kan bedöma situationen och slussa klienten vidare till en kollega. Detta för 

att inte låta sitt oberoende påverkas. (Basab) Även Stewart och Subramaniam (2010) samt 

Quick och Warming-Rasmussen (2015) diskuterar att det är ett hot mot revisorns oberoende 

om rådgivningen blir för stor. Det kan anses vara svårt för en revisor att vara objektiv vid 

revideringen och denne kan tänkas bortse från att revidera sådant som denne själv gett råd och 

underlag för. KPMG1 påpekar att det behövs mer rådgivning hos mindre klienter, vilket kan 

bero på att de inte har lika mycket kunskaper om exempelvis bokföring eller skattefrågor. 

Därmed kan risken tänkas vara större för revisorn att förlora oberoendet avseende detta när 

det gäller mindre klienter, och där är det viktigare för revisorn att bedöma hur mycket 

rådgivning som är tillåtet. 



 

43 

 

 

Dopuch, King och Schwartz (2003) diskuterar revisorns oberoende och poängterar att större 

företag väljer att inte erhålla bådadera från samma revisionsbyrå för att inte revisorns 

oberoende ska hotas. Ernst & Young påpekar att större företag måste redovisa hur stor del av 

revisionsarvodet som går till icke-revisionstjänster i årsredovisningen, detta på grund av att 

allmänheten ska kunna bedöma revisorns oberoende. Dock anses det inte nödvändigt för 

mindre företag att göra detta, vilket kan tänkas bero på att de har en mindre skara intressenter 

i sin omgivning. Detta skulle kunna kopplas samman med att det är mycket viktigare att större 

byråer innehar ett gott rykte och därför har striktare regler. Enligt KPMG1 är det vanligt 

förekommande att byråer erbjuder bådadera till klienterna och därför är det således det 

vanligaste hotet som revisorer måste ta ställning till och argumentera för att det inte är ett 

problem gentemot deras oberoende för att kunna åta sig uppdraget. 

5.2.6. Revisionsutskott  

I den teoretiska referensramen tas revisionsutskott upp som en främjande aspekt vad gäller 

revisorns oberoende, eftersom det granskar revisorn och därmed garanterar att revisorn är 

oberoende (Young & Wang 2010; Wu, Hsu & Haslam 2016). KPMG2 instämmer till detta 

och menar att det gynnar revisorns oberoende. Om en klient har ett revisionsutskott kan det 

påverka revisorn i valet att rapportera felaktigheter vilket är en säkerhet gentemot 

intressenterna, eftersom rapporterna blir mer trovärdiga. Även om ett revisionsutskott kan 

främja revisorns oberoende kan det tänkas att även andra instanser också kan verka som 

främjande åtgärder. Till exempel finns i Sverige Revisorsnämnden, vilka granskar revisorer 

och de kan även begära att få ta del av dokumentationen kring deras oberoende. Vetskapen 

om att en sådan instans existerar kan verka positivt vad gäller revisorns oberoende, eftersom 

det således blir viktigt för revisorer att inte åta ett uppdrag där deras oberoende inte kan 

garanteras. KPMG1 påpekar att revisorer som arbetar med klienter som har ett 

revisionsutskott kan få information om vad denne bör kolla på. PwC instämmer till detta och 

menar att revisorer säkert kan tycka att det är bra att klienten har ett revisionsutskott eftersom 

det fungerar som ett bollplank åt revisorn. Det kan tänkas att vetskapen hos en revisor om att 

klienten har ett revisionsutskott kan bidra till att denne ytterligare måste garantera sitt 

oberoende och även visa det för allmänheten. Detta på grund av att revisionsutskottet kan ses 

som en kontrollant och kommer det fram att revisorn förlorat sitt oberoende riskerar denne att 

förlora sitt yrke och sin titel. Revisionsutskottet förekommer främst i börsbolag som innehar 

fler intressenter, till exempel aktieägare. Detta innebär att även denna aspekt påvisar att det är 

de större byråerna som främst bör skydda sitt rykte då de har fler intressenter.  

5.2.7. Övriga hot 

FAR:s analysmodell ska användas vid samtliga uppdrag för att revisorerna ska ta ställning till 

huruvida de är oberoende mot klienten eller inte (Ernst & Young; Grant Thornton; KPMG1; 

PwC). Samtliga hot ska dokumenteras innan revisionen påbörjas och det anses vara en 

tillräckligt god metod för att säkerställa revisorns oberoende (Ernst & Young). PwC 

poängterar att om det finns risk för att något av hoten existerar måste revisorn dokumentera 

hur detta hanteras. KPMG1 menar att revisorns oberoende egentligen är något som ska kunna 
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bedömas från en utomståendes synvinkel, vilket innebär att när revisorerna fyller i 

analysmodellen ska de sätta sig in i hur hoten som belyses kan uppfattas av tredje man.  

 

Enligt KPMG1 och PwC är det självgranskningshotet och vänskapshotet som är de största 

delarna vad gäller revisorns oberoende. Enligt KPMG2 och PwC är partställningshotet det 

minst förekommande. Grant Thornton påpekar att egentligen borde inte revisorns oberoende 

kunna påverkas av olika aspekter, i och med den enskilde revisorns moral, men en aspekt som 

ändå skulle kunna påverka är skrämselhot, det vill säga om revisorn blir hotad av klienten 

eller någon i dess närhet. Det kan till exempel handla om att klienten hotar att byta revisor om 

revisorn inte agerar utifrån klientens krav. KPMG2 menar dock att om skrämselhot mot 

revisorn förekommer avsäger sig revisorn hellre uppdraget än äventyrar sitt oberoende. 

Gustavsvik poängterar att ju fler aspekter som identifieras och anses ha en påverkan på 

revisorns oberoende, desto smalare blir också revisionen. Med det åsyftas att det till slut kan 

bli svårt att hitta en revisor som är lämplig för uppdraget, och även om det drabbar 

revisorerna så drabbar det framförallt klienterna. Exempelvis kan de tvingas välja en annan 

revisionsbyrå än den de önskar ha för revisorn där inte kan garantera sitt oberoende gentemot 

klienten.  

5.2.7.1. Skrämselhot 

Grant Thornton menar att klienterna kan pressa revisorer att göra sådant som inte är tillåtet. 

Till exempel kan det handla om att en klient hotar att byta revisor om den nuvarande inte 

skriver en ren revisionsberättelse, trots att det finns felaktigheter i rapporterna. Skrämselhot 

kan säkerligen förekomma när som helst, men det kan tänkas att det förekommer mer när det 

råder konkurrens mellan revisionsbyråerna. Detta på grund av att klienter då har fler revisorer 

att välja bland och kan därmed ställa mer krav på sin revisor. KPMG2 påpekar att detta hot 

dock inte är särskilt vanligt för när klienter hotar sin revisor avsäger sig revisorn hellre 

uppdraget än förlorar sitt oberoende. Med detta som bakgrund kan det tänkas att klienterna 

har makt över revisorerna och således kan ställa krav på revisorerna. Om revisorerna känner 

sig underlägsna och inte har råd att förlora en viss klient kan det tänkas att revisorerna arbetar 

efter kraven trots att det inte är tillåtet, och därmed är oberoendet förlorat. 

5.2.7.2. Vänskapshot 

Även om vänskap kan ses som ett hot på grund av för lång uppdragstid har det även 

framkommit att det inte bara behöver bero på det, utan det kan också åsyfta att revisorn och 

klienten är vän sedan tidigare. Enligt Ernst & Young, Fastighetsföretaget och Gustavsvik är 

det svårt att vara oberoende i de fall revisorn är vän med revisionsklienten.  

 

“... jag tror många drar sig för att vara revisorer i sådana bolag ändå. För det är 

ju tråkigt om, ibland kan man ju behöva sätta hårt mot hårt mot ett bolag, och det 

är klart, det är trist om man har en vän som jobbar där som blir påverkad indirekt.” 

– KPMG2  
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Om revisorn är vän med klienten sedan tidigare är det inte lämpligt att överhuvudtaget åta sig 

uppdraget, eftersom relationen kan påverka utfallet av revisionen (KPMG2). Gustavsvik 

påpekar att i de fall en revisor börjar arbeta hos en klient kan det utgöra ett vänskapshot, 

eftersom denne då har en relation till revisionsbyrån och de revisorer som arbetar där. Detta 

poängterar även KPMG1 som menar att relationen kan vara nära med hänsyn till att de 

tidigare har varit kollegor och det kan därmed vara svårt att vara kritisk vid granskningen. Om 

någon från revisionsbyrån börjar arbeta hos klienten har denne en relation till byrån, och 

förmodligen även en relation till revisorerna som arbetar där. Detta kan påverka revisionen, 

att revisorn som granskar klienten inte rapporterar om denne upptäcker felaktigheter, eftersom 

en gammal kollega, kanske även en vän, är verksam hos klienten. Den ekonomiansvarige på 

Fastighetsföretaget påpekar att denne tidigare har varit anställd på den revisionsbyrå de anlitar 

i dagsläget och kollega med den som reviderar företaget, men poängterar att det inte är ett 

problem eftersom deras relation är av professionell karaktär och således inte borde påverka 

revisorns oberoende. Revisorn har analyserat sitt oberoende genom analysmodellen och 

därigenom tagit ställning till denna relation och bedömt att det inte finns någon risk att förlora 

sitt oberoende (Fastighetsföretaget). Under intervjuerna (Basab, Fastighetsföretaget, 

Gustavsvik & KPMG1) framkom att det inte är helt ovanligt att en revisor börjar sin karriär 

på en revisionsbyrå för att sedan börja arbeta på ett företag. Detta kan innebära att risken att 

bli reviderad av en gammal kollega ökar. 

 

KPMG2 poängterar att vänskapshotet förekommer när revisorn har en relation till någon i 

klientens verksamhet som antingen sitter i dess ledning, har en påverkan på styrelsebeslut 

eller en påverkan på företagets siffror. Det är därmed viktigt för revisorn att bedöma hur 

relationen kan påverka dennes oberoende, framförallt är det viktigt att ta hänsyn till hur 

allmänheten uppfattar det. Till exempel, om någon ser att revisorn och klienten umgås privat 

kan de ifrågasätta revisorns oberoende. ÖBO påpekar att även personligen bekanta kan vara 

ett hot mot revisorns oberoende, men samtidigt menar PwC att relationen är viktig för att 

klienten ska känna förtroende för revisorn. Det är alltså viktigt att det finns någon sorts 

relation mellan klienten och revisorn, för att denne ska ha förtroende för revisorn. Om det inte 

finns något förtroende kan det hända att klienten inte förlitar sig på att revisorn gör vad som 

krävs, och då fyller revisionen ingen nytta. Att skapa en relation till klienten är således 

viktigt, men det är även av betydelse att inte låta den påverka revisorns oberoende. 

 

Vidare menar PwC, men också KPMG1, att vänskapshotet är bland det vanligaste när det 

gäller revisorns oberoende. Anledningen till att vänskapshotet är centralt är att 

relationsbyggande är en del av yrket, men det är viktigt att revisorn vet var gränsen går för när 

relationen går mot att bli en mer vänskapsrelation än en affärsmässig sådan. Enligt Basab är 

vänskap mellan revisorn och klienten inget problem, eftersom de har sina olika roller. På 

fritiden kan de umgås som vänner, men när det gäller revisionen är de klient och revisor, och 

de vet sina professionella roller. Vänskapsrelationer ser olika ut och det kan tänkas att olika 

sorters vänskap påverkar revisorns oberoende olika. En vänskap där parterna känner sig 

bekväma och kan ge/ta kritik kan tänkas främja revisionen.  
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“... dessutom är jag väldigt god vän med min revisor. Och det är samma där, två helt 

olika saker. Kompisar, det vi är fredagskvällar eller vad det än nu må vara när vi är 

hemma hos varandra och umgås så, medans så att säga väl här i revisions, då 

påpekar han vad som är rätt och fel. [...] han brinner så för sitt yrke och för sin 

roll så han skulle aldrig liksom äventyra den heller mot någonting annat.” 

– Basab 

 

Enligt KPMG1 kan en revisor som reviderar små företag komma närmre inpå sin klient än de 

som reviderar större företag. I små företag är ofta hela familjen involverad och revisorn får en 

mer personlig relation till sin klient eftersom denne då får mycket information om klientens 

privatliv. Vad gäller större företag har revisorn ofta kontakt med någon som arbetar på 

ekonomiavdelningen och relationen blir därför mer yrkesmässig. Med hänsyn till att klientens 

storlek kan påverka vilken sorts relation som skapas mellan revisorn och klienten, kan det ses 

som en aspekt som påverkar revisorns oberoende. KPMG2 påpekar att det är svårt för 

revisorn att vara oberoende när det föreligger en vänskapsrelation till klienten, men att det 

handlar om att revisorn måste kunna göra en adekvat bedömning huruvida denne kan anta 

uppdraget eller inte.  

5.2.8. Sammanfattad illustration över vad som påverkar revisorns oberoende 

I den teoretiska referensramen visar figur 1 vad tidigare forskning framhäver påverkar 

revisorns oberoende och hur de aspekterna hänger ihop med varandra. I detta avsnitt 

presenteras dock det som anses påverka revisorns oberoende utifrån vad som framkommit i 

empirin och analysen vilket ställs mot de aspekter som diskuterats i den teoretiska 

referensramen. Figur 3 visar de mer djupliggande anledningarna till hur revisorns oberoende 

kan påverkas. Den visar att en revisors personliga värderingar är avgörande för huruvida 

denne påverkas av olika aspekter eller inte och har revisorn goda värderingar kommer diverse 

aspekter inte att påverka dennes oberoende. De aspekter som denna studie kommit fram till är 

mer djupliggande anledningar till de aspekter som diskuteras i den teoretiska referensramen, 

vilka kan påverka revisorns oberoende. För att förstå hur aspekterna från den teoretiska 

referensramen hänger ihop med aspekterna från denna studie se textavsnittet nedan. 

 

 
Figur 3. Illustration över vad som anses påverka revisorns oberoende. 
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Revisionsarvoden är av stor vikt för revisionsbyrån och av den anledningen vill revisorn inte 

förlora en klient, vilket leder till att ett egenintresse i form av ett ekonomiskt intresse skapas 

hos revisorn. Egenintresse återspeglas även under aspekterna konkurrens mellan 

revisionsbyråer, revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragstid och icke-revisionstjänster. Vid 

konkurrens erbjuder byråerna hellre ett lågt arvode vilket kan innebära att egenintresse blir ett 

hot. Att sätta ett lågt arvode leder dessutom till att revisorerna känner tidspress och de hinner 

således inte granska lika noggrant. Av den anledningen blir även tidspress ett oberoendehot. 

Till konkurrens mellan byråer kan även makt hänföras vilket innebär att klienten kan ställa 

högre krav på revisorn och om revisorn inte motsäger klienten kan det tyda på ett 

egenintresse. Även rykte kan återspeglas under konkurrens, eftersom det då blir viktigare för 

dem att visa en positiv bild av sig vilket uppnås genom att vara oberoende. Ryktet återspeglas 

även under aspekten revisionsbyråns storlek, eftersom större byråer anses vara mer måna om 

sitt rykte. Under denna aspekt återspeglas även egenintresse då det anses att mindre 

revisionsbyråer är mer beroende av sina klienter. Egenintresse och vänskapsrelationer 

återspeglas under aspekten revisorns uppdragstid. Om revisorn har en lång uppdragstid hos 

samma klient kan de med tiden utveckla en vänskapsrelation. Dock kan det eftersträvas av 

revisorn att behålla en lång uppdragstid med klienten för att denne har ett egenintresse. Under 

aspekten icke-revisionstjänster återspeglas självgranskning. Med detta åsyftas att om revisorn 

ger rådgivning utöver den revisionsnära rådgivningen kan det påverka revisorn under 

revisionen. Detta kan påverka objektiviteten och således revisionen. I figur 3 går det att utläsa 

att ytterligare instanser kan påverka revisorns oberoende och det kan delvis hänföras till 

aspekten revisionsutskott. Dock kan det även syfta till andra instanser, till exempel 

Revisorsnämnden. Även klientens storlek och revisorns personliga värderingar anses påverka 

revisorns oberoende. Vad gäller klientens storlek skapar revisorn en närmre relation till de 

mindre klienterna vilket kan ses som ett oberoendehot. Personliga värderingar genomsyrar 

allt, eftersom de avgör vilken inställning revisorn kommer ha och huruvida denne låter sig 

påverkas. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie är att bidra med en djupare kunskap för revisorns oberoende och hur 

revisorer och klienter upplever att det påverkas. De aspekter som anses påverka är 

egenintresse, tidspress, makt, vänskapsrelationer, rykte, självgranskning, klientens storlek, 

personliga värderingar och ytterligare instanser. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna i denna studie, såväl revisorer som klienter, anser att 

revisorns arvode kan skapa ett egenintresse som ger revisorn incitament till att bortse från att 

rapportera felaktigheter för att kunna behålla en viktig klient och därmed en viktig intäkt för 

att kunna överleva. De tillväxtkrav som revisionsbyråerna har skapar stor press på revisorerna 

att generera klienter såväl som intäkter vilket kan göra att de förlorar sitt oberoende. Denna 

press anses vara större hos mindre revisionsbyråer och deras revisorer har således lättare att 

förlora sitt oberoende. Detta beror på att varje klient är viktigare för dem och de får således ett 

större egenintresse i klienten. Revisionsbyrån och revisorerna kan även få ett egenintresse när 

det råder hög konkurrens vilket skadar revisorns oberoende då det är större risk att förlora 

klienten till en konkurrent, varje klient blir således extra viktig och betydelsefull. Konkurrens 

kan dessutom leda till oberoendehot i form av tidspress på grund av att byråerna måste 

konkurrera med ett lågt revisionsarvode och då begränsas tiden som revisorerna kan ägna åt 

revisionen och således upptäcks färre felaktigheter. Vid hög konkurrens kan klienter känna att 

de har makt över revisorn vilket gör att de kan ställa krav på revisorn att bortse från att 

rapportera felaktigheter, vilket är skadligt för revisorns oberoende. Makt kan även yttra sig 

genom skrämsel vilket kan åsyfta att klienten hotar med att byta revisor om den nuvarande 

inte gör som klienten begär. Även om revisorer vill göra klienten nöjd måste de ha sitt 

oberoende i åtanke och vara rädd om sitt rykte såväl som revisionsbyråns rykte. Det är viktigt 

för såväl stora som små revisionsbyråer att ha ett gott rykte, men det blir större konsekvenser 

om en större revisionsbyrå skulle förlora sitt rykte. Om byrån även tillhandahåller icke-

revisionstjänster till en klient blir revisorn mer noggrann vid revisionen, eftersom revisorn är 

mån om revisionsbyråns rykte. För att få ett gott rykte är det viktigt att byrån har bra kvalitet 

på sina tjänster. Resultatet av denna studie visar således att icke-revisionstjänster inte är ett 

oberoendehot.  

 

Något som samtliga intervjupersoner i studien, såväl revisorer som klienter, är överens om är 

att revisorns uppdragstid påverkar revisorns oberoende negativt om den är för lång. Detta med 

anledning att med tiden skapas en nära relation mellan revisorn och klienten, och ibland 

utvecklas även relationen så mycket att det leder till nära vänskap. Vänskapsrelationer kan, 

förutom vid en lång uppdragstid, även träda in i de fall revisorn antar ett uppdrag där denne 

redan är vän sedan tidigare med en medarbetare hos klienten. När en revisor arbetat inom 

yrket under en längre tid är det inte ovanligt att denne tillslut drar sig till att arbeta i ett 

företag. Där finns därför en risk för att företaget har en revisor som är en tidigare kollega till 

någon i företagsledningen. Att ha en för nära relation gör att det blir svårare och känsligt för 

revisorerna att rapportera sådana felaktigheter som skadar och påverkar klienten negativt. 

Nära relationer anses utvecklas främst med mindre klienter, eftersom revisorn där kommer 

närmre inpå. Detta hotar revisorns oberoende då de kommer nära inpå varandra och revisorn 
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kan därmed tänkas vilja gynna klienten. Trots att en för nära relation skadar revisorns 

oberoende ingår det ändå i revisorernas yrke att bygga relationer med sina klienter men de ska 

dock vara affärsmässiga sådana. Det är därmed viktigt för revisorerna att veta var gränsen går 

och kunna hantera dessa relationer på rätt sätt för att inte oberoendet ska ta skada. Relationer 

kan tänkas bli mer nära då revisorn har en klient som är mindre sett till storleken eftersom de 

ofta är familjeägda och revisorn får inte bara information om verksamheten utan även deras 

privatliv. Dessutom har mindre klienter inte lika stora kunskaper som större klienter och 

således finns en risk att revisorn ger för mycket rådgivning och förlorar sitt oberoende mot de 

mindre klienterna. Detta leder till att revisorn granskar något som denne gett råd till och det 

blir då ett självgranskningshot. 

 

Något som kan verka positivt för revisorns oberoende är olika instanser som granskar att 

revisorn faktiskt är oberoende. Det kan till exempel vara att klienten har ett revisionsutskott, 

men en sådan instans kan även utgöras av Revisorsnämnden. Med hänsyn till att många 

revisorer är oberoende, och inte vill äventyra det, blir det faktiska oberoendet relativt 

självklart för revisorerna. Att de inte vill äventyra sitt oberoende beror på att de därmed 

riskerar att förlora sin titel och hela karriären står således på spel. Hur påverkbar en revisor är 

av olika aspekter beror på den enskilde revisorns moral och värderingar. Trots att en revisor 

känner att denne är oberoende så är det inte säkert att allmänheten uppfattar det så och därför 

är det viktigt att visa för allmänheten att denne är oberoende. 

6.1. Studiens bidrag 

Tidigare forskning har lyft fram revisionsarvode, konkurrens mellan revisionsbyråer, 

revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragstid, icke-revisionstjänster och revisionsutskott som 

påverkande aspekter. I FAR:s analysmodell framhävs att egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot kan påverka revisorns 

oberoende. Detta på grund av att det är dessa som revisorer ska ta ställning till och garantera 

sitt oberoende gentemot. Utifrån dessa har denna studie kommit fram till att aspekterna 

egenintresse, tidspress, makt, vänskapsrelationer, rykte, självgranskning, klientens storlek, 

personliga värderingar och ytterligare instanser påverkar revisorns oberoende. I jämförelse 

med tidigare forskning redogör denna studie mer de djupliggande anledningarna till hur 

aspekterna påverkar och den bidrar således med teori angående detta.  

6.2. Förslag till vidare forskning 

Som framkommit i såväl den teoretiska referensramen som i empirin/analysen är det viktigt 

att revisorn visar för allmänheten att denne är oberoende. Det vore därför intressant att studera 

hur intressenterna uppfattar revisorer och hur de bedömer revisorns oberoende. Att veta vad 

de anser påverkar revisorns oberoende är viktigt, eftersom det främst är dem som tar del av de 

finansiella rapporterna och det är gentemot dem som revisorn ska visa sig vara oberoende. 

Det vore intressant att studera detta för att se vilka likheter och skillnader det finns vad gäller 

revisorernas uppfattning och intressenternas uppfattning kring vad som påverkar.  
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Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en studie likt denna, men att 

undersökaren drar sig mot de större städerna. Detta för att få börsbolagen och deras revisorers 

åsikter kring hur revisorns oberoende påverkas. Förhoppningsvis kan då revisionsutskott bli 

aktuellt att diskutera, vilket tyvärr inte blev fallet i denna studie.  
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Bilaga 1, Intervjuguide till revisorer 

Allmänt om revisorns oberoende  

1) Vad tycker Du krävs av en revisor för att denne ska göra en korrekt revision? 

2) Hur definierar Du oberoende? 

3) Vad anser Du påverkar revisorns oberoende? 

4) Har Ni några metoder för att säkerställa revisorns oberoende? 

 

Revisionsarvode 

5) Hur tänker Ni när Ni sätter revisionsarvode? 

6) Hur ser Ni på att sätta ett för högt/lågt revisionsarvode? 

7) Hur anser Du att revisionsarvodet påverkar revisorns oberoende? 

 

Konkurrens mellan revisionsbyråer  

8) Hur upplever Du konkurrensen mellan stadens revisionsbyråer? 

9) Hur anser Du att konkurrensen mellan revisionsbyråerna påverkar revisorns 

oberoende? 

 

Revisionsbyråns storlek  

10) Hur tänker Du att relationen mellan revisorn och klienten ser ut i en större respektive 

mindre revisionsbyrå? 

11) Anser Du att antalet klienter påverkar revisorns oberoende?  

 

Revisorns uppdragstid  

12) Vad ser Du för problem/möjligheter med att en revisor arbetar med samma klient 

under en längre/kortare tid? 

13) Anser Du att uppdragstiden hos en klient kan påverka revisorns villighet att rapportera 

felaktigheter? 

14) Vilken är den optimala uppdragstiden enligt Dig? 

15) Vad tycker Du om byrårotation? 

 

Icke-revisionstjänster  

16) Hur ser Du på om revisionsbyrån erbjuder revision och även andra tjänster till en och 

samma klient?  

17) Företag som får revision och icke-revisionstjänster från samma byrå, anser Du att de 

borde offentliggöra hur stor del som går till vardera? 

 

Revisionsutskott  

18) Hur ser Du på att företag har ett revisionsutskott? 

19) Hur tror Du att revisorers oberoende påverkas av att klienterna har ett revisionsutskott 

  



 

 

 

Bilaga 2, Intervjuguide till klienter 

Allmänt om revisorns oberoende 

1) Vad förväntar Du dig av Er revisor?  

2) Vad tycker Du krävs för att Er revisor ska göra en korrekt revision?  

3) Hur definierar Du begreppet oberoende?  

4) Vad kan Du tänka dig påverkar revisorns oberoende? 

5) Vad har Ni/vad vill Ni ha för relation till Er revisor?  

6) Har Ni några metoder för att säkerställa att Er revisor är oberoende?  

7) Hur tänker Ni när Ni väljer revisor?  

 

Revisionsbyråns storlek 

8) Tar Ni hänsyn till revisionsbyråns storlek? Hur? 

 

Revisionsarvode 

9) Vad har revisorns arvode för roll i valet? 

10) I vilka situationer kan Du tänka dig att revisorns oberoende är hotat av 

revisionsarvodet? 

 

Uppdragstid  

11) Hur länge har Ni haft Er nuvarande revisor? 

12) Ser Ni några möjligheter/problem med att ha samma revisor under en längre tid? 

13) Tror Du att det kan hota revisorns oberoende att man jobbar med samma klient under 

en längre tid?  

 

Icke-revisionstjänster  

14) Köper Ni andra tjänster utöver revisionen från Er revisionsbyrå? 

15) Vad tycker Ni att det finns för problem/möjligheter med det? 

16) Ur revisorernas synvinkel, hur tror Du att de påverkas av de erbjuder flera tjänster till 

samma klient? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3, Kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Subtema Huvudtema 

“...det finns säkert revisorer som 

försöker slimma det och ta lite 

genvägar då för att få ihop 

arvodet då, så där finns det ju en 

risk i så fall. Då kan dem tycka 

att oj vi har så lite pengar på det 

här så att då kan vi inte göra så 

mycket granskning.” 

Att sätta ett för lågt 

arvode gör att inte lika 

många timmar kan 

läggas ner på 

revisionen. 

Revisorn har press på 

sig att leverera inom 

tidsramen. 

Tidspress Revisorns 

oberoende 

“För det ligger liksom i 

revisionsrollen att vi får inte 

göra det för då kan man 

ifrågasätta vårt oberoende, för 

då kanske man bara jobbar upp 

till det arvodet, sen slutar man 

jobba så att säga.” 

Att sätta ett fast 

revisionsarvode 

påverkar hur mycket tid 

som kan läggas ner på 

revisionen. 

Revisorn kan känna 

press av att utföra 

revisionen inom 

arvodet. 

  

“...det är isåfall om man skulle 

anse att ja men det här är så pass 

högt så det är en så bra affär så 

vi kan inte mista den här 

kunden, för att det är så 

fantastiskt bra att jobba med den 

så vi köper saker som vi inte 

skulle acceptera annars.” 

Om arvodet är högt kan 

revisorn bortse från 

felaktigheter och 

accepterar sådant som 

de annars inte skulle. 

När arvodet är högt vill 

revisorn behålla 

klienten. 

Egenintresse  

“...det är ju naturligtvis inte bra 

att man har ett uppdrag för länge 

som är för stort. Om man har ett 

uppdrag som man är väldigt 

beroende av [...] men ett 

uppdrag som är väldigt stort i 

förhållande till de övriga, så 

man är beroende av det 

uppdraget om man säger så då.” 

Ett uppdrag som är för 

stort och som pågår 

under en lång tid kan 

göra att revisorn blir 

beroende av att behålla 

klienten, eftersom den 

är en stor inkomstkälla. 

Ett stort arvode och en 

lång uppdragstid gör att 

revisorn vill behålla 

klienten. 

  

“Ja men jag är vald det här året, 

vi får hoppas att dem väljer om 

mig, ja men nej jag rapporterar 

inte det här det första året, utan 

vi får se om dem väljer om 

mig.” 

Viljan att bli omvald 

gör att revisorn är 

beredd att förbise saker 

och ting. 

Vill behålla klienten 

och rapporterar därför 

inte felaktigheter. 

  

“Sen har det ju blivit en mer och 

mer konkurrensutsatt bransch, 

så nu är det ju liksom, arvodet är 

ju en jätteviktig del i valet för 

många kunder…” 

Vid hög konkurrens 

måste byråerna 

konkurrera med priset 

vilket leder till lägre 

arvoden. 

Att medvetet sänka 

arvodena är ett tecken 

på att byrån är 

beroende av klienten. 

  

“...risken blir ju tydligare 

kanske om man kommer till en 

mindre byrå som är en ensam 

revisor, om den har en kund 

som är på 50 procent av 

revisorns, verksamhetens 

omsättning, ja men då är det 

klart att då får ju han verkligen 

argumentera för varför den är 

oberoende mot den kunden.” 

 

 

Mindre byråer är mer 

beroende av varje 

enskilt arvode, eftersom 

de utgör en större del 

av de totala intäkterna. 

I mindre byråer vill 

revisorn behålla varje 

kund för arvodets skull. 

  



 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Subtema Huvudtema 

“...det har säkert förekommit 

revisorer som har avstått från 

någon typ av rapportering av 

felaktigheter just för att behålla 

en väldigt lång relation med 

kunden, så är det säkert.” 

Revisorer kan bortse 

från att rapportera saker 

och ting för att få en 

lång relation med 

klienten. 

Revisorn vill behålla en 

lång relation. 

Egenintresse Revisorns 

oberoende 

“Har man varit revisor i 10-20 

år och upptäcker något som är 

känsligt, det skulle mycket till 

om man liksom skulle lämna 

någon allvarlig kritik då. Då ska 

man vara väldigt stark som 

revisor tror jag, speciellt om det 

är en företagsledning som man 

jobbat med i 20 år, tror jag.” 

Om revisorn efter en 

längre tid upptäcker 

något som är känsligt 

bör denne vara stark 

som person för att 

påpeka det. 

Svårt för revisorn att 

ifrågasätta klienten 

efter en längre tid. 

  

“Men om det inte hade varit så 

så kan man ju tänka sig att 

revisorn vore benägen att inte 

kritisera allt för mycket därför 

att man är rädd för den här 

merförsäljningen.” 

Erbjuder byrån en stor 

del icke-

revisionstjänster till en 

klient vill revisorn inte 

gärna påpeka allt för 

mycket. 

Revisorn vill inte 

förlora klienten och 

därmed denne som 

inkomstkälla. 

Egenintresse och 

självgranskning 
 

“...dem har ju otroliga 

tillväxtkrav på sig liksom, hela 

kontoret och varje individ som 

påskrivande revisor ska ju öka 

omsättningen, sin egen kundstab 

liksom varje år. Och med det 

trycket så vill man ju inte 

förlora en kund, och förlora en 

kund på grund av att man 

tvingar dem till något de inte 

vill så kanske man väljer att se 

mellan fingrarna på grund av 

det.” 

Tillväxtkrav i form av 

bland annat ökad 

omsättning gör att 

revisorn inte vill förlora 

en klient och då bortser 

från att rapportera 

felaktigheter. 

Kraven på revisorerna 

gör att de känner stor 

press. 

Press och egenintresse  

“...om det är hög konkurrens blir 

det lättare att bli av med 

kunden, desto mer vill man göra 

kunden nöjd.” 

Hög konkurrens gör att 

revisorn vill göra 

klienten nöjd. 

Vid hög konkurrens 

kan klienten ställa krav 

på revisorn vilket 

denne accepterar för att 

behålla klienten. 

Makt och egenintresse  

“Om man tänker sig ett läge där 

man vet att det är en kund som 

är uppvaktad av alla våra stora 

konkurrenter [...] det skulle nog 

kunna bli ett oberoendehot just 

rädslan att tappa kunden.” 

Om klienten kan välja 

bland fler revisorer är 

den nuvarande revisorn 

rädd att tappa klienten. 

Vid konkurrens är 

revisorerna rädda för 

att förlora sina klienter. 

Makt  

“...det blir mer 

konkurrenssituation att dem kan 

välja vem som helst [...]På det 

viset kan de ju göra 

påtryckningar att ja men om du 

inte skriver ren 

revisionsberättelse då byter jag 

liksom så speciellt för kanske en 

liten revisionsbyrå som är mer 

känslig för att tappa en kund, 

speciellt om det är stor kund, 

kan nog det vara ganska tufft, en 

tuff situation att vara oberoende 

då.” 

Vid hög konkurrens, 

och framförallt om det 

är en mindre 

revisionsbyrå, finns det 

risk för att klienten 

hotar och ställer krav på 

revisorn. 

Vid konkurrens ställer 

klienterna krav på 

revisorn. 

  



 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Subtema Huvudtema 

“Jag tror att mycket vad gäller 

oberoendet, det har med 

revisorns personliga moral, etik 

och moral att göra. Det har 

egentligen säkert inget med tid 

eller påverkan si och så att göra, 

det jag skulle kunna tänka mig, 

det är i så fall hot. Alltså om en 

revisor blir hotad.” 

Revisorns oberoende 

borde inte gå att rubba 

om dennes etik och 

moral är god, men om 

hot från klienten 

förekommer kan det 

påverka revisorn. 

Påtryckningar kan 

skada revisorns 

oberoende. 

Makt Revisorns 

oberoende 

“...det kan jag tänka mig är svårt 

för många som har jobbat länge 

åt ett företag att ifrågasätta 

sådana saker.” 

Efter en längre tid blir 

det svårare för revisorn 

att ifrågasätta saker. 

Med tiden vill inte 

revisorn ifrågasätta 

saker, eftersom det då 

finns en risk att förlora 

klienten. 

Vänskapsrelation och 

egenintresse 
 

“Det har jag hört på mindre 

orter att det finns dem som är 

revisorer åt sina polare ungefär. 

Och det kan ju vara att det inte 

finns så många att få tag i så då 

hotar det ju verkligen 

oberoendet, om du blir tvungen 

att ta kunder för att dem inte får 

tag i någon annan.” 

Utan konkurrens kan 

revisorer tvingas 

revidera klienter som 

de inte borde revidera. 

Klienten och revisorn 

bör inte vara vänner. 

Vänskapsrelation  

“...jag kan förstå det här också, 

att man kan tycka att har man 

haft samma revisor i 20 år så, så 

kanske det kan bli ett problem 

med, utifrån sett, med 

oberoendet också.” 

Allmänheten kan se 

problem med, och 

ifrågasätta, en lång 

uppdragstid. 

Med tiden kan en 

vänskapsrelation 

utvecklas vilket kan 

ifrågasättas. 

  

“...det kan vara vänskapshot till 

exempel att man är vän eller 

svåger eller något med den man 

reviderar, då är man ju inte 

riktigt oberoende, det är svårt att 

vara oberoende då faktiskt.” 

Svårt att vara 

oberoende om revisorn 

och klienten är vänner. 

Revisorer bör undvika 

att revidera klienter där 

de har vänner. 

  

“För i andras ögon kan det verka 

i varje fall, men det här det är 

lite för nära relation för att det 

ska vara ett oberoende 

egentligen.” 

En nära relation kan 

påverka andras 

uppfattningar och det 

kan ses som olämpligt 

om det är en för nära 

relation. 

Olämpligt att revidera 

en klient där revisorn 

känner någon relativt 

bra. 

  

“...det kan till exempel vara att 

det är någon som har jobbat här 

förut och som börjar jobba på ett 

annat företag, och så är det 

företaget då en revisionskund. 

[...] man kan se det också som 

ett oberoendeproblem då, att 

man har lite nära relation med 

den personen då som jobbar på 

det här företaget nu då.” 

Tidigare anställd hos 

revisionsbyrån som 

byter arbete och börjar 

arbeta hos en klients 

företag kan vara ett 

problem eftersom det 

förekommer en relation 

mellan revisorn och 

klienten. 

En relation till klienten 

kan försämra 

revisionen. 

  

 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Subtema Huvudtema 

“Dem här småföretagen där 

kommer man oftast ganska nära 

inpå, dem lever med sitt företag 

och ofta är hela familjen 

involverad på ett eller annat sätt 

i företaget. Så då kommer man 

ganska nära rent personligt 

ibland också, inte att umgås som 

vänner, men att man får mycket 

information om hur det ser ut 

för dem privat osv.” 

Revisorer kommer 

närmre inpå mindre 

klienter och får mer 

privat inblick hos dessa 

personer vilket gör att 

en närmre relation 

skapas. 

Tightare relation till 

mindre klienter. 

Klientens storlek och 

vänskapsrelation 
Revisorns 

oberoende 

“...småföretagarna är ju också 

mycket konsultationer, och de 

behöver kanske hjälp med både, 

ja mycket runt omkring själva 

företagandet så, som det inte 

behöver hjälp med på större 

företag…” 

Mindre klienter 

behöver mer 

konsultation och hjälp 

till skillnad från större 

klienter. 

Behövs mer 

konsultationer finns 

risken att revisorn ger 

för mycket rådgivning. 

Klientens storlek och 

självgranskning 
 

“Jag tror att det är väldigt 

personberoende. Det kan finnas 

revisorer på stora byråer som 

har väldigt tight relation med 

alla sina kunder och det kan 

finnas revisorer på en mindre 

byrå som inte alls har någon 

tight relation med sina kunder 

och vice versa.” 

Storleken på 

revisionsbyrån har 

ingen påverkan. Det 

handlar mer om 

revisorn som person 

och individ. 

Hur man är som revisor 

beror på ens integritet 

och hur man är som 

person. 

Värderingar  

“...det finns ett anseende hos de 

större som de inte gärna vill att 

det blir naggat i kanten för det 

blir enorma konsekvenser. [...] 

Jag tror det är lättare att vara 

oberoende i en större byrå.” 

Om en stor 

revisionsbyrå skulle 

förlora sitt rykte blir 

konsekvenserna stora. 

Större byråer vill värna 

om sitt rykte. 

Rykte  

“...det blir inte att man godtar 

mer fel för att man är från 

samma byrå, inte alls, som 

revisor, utan snarare tvärtom, att 

man ställer ännu högre krav att 

det här ska vara en bra produkt 

när den lämnar[...] så man 

kanske granskar det till och med 

lite ytterligare för att det ska 

vara i, ja, perfekt skick.” 

Om byrån erbjuder 

bådadera till en klient 

ställer revisorn högre 

krav på sina kollegor, 

eftersom rapporterna 

ska vara i perfekt skick. 

Revisorn ställer högre 

krav vid revisionen om 

en kollega har varit 

med vid upprättandet 

av rapporterna. 

  

“...jag vill ju att de här ska göra 

ett sjukt bra jobb, och så märker 

jag att de inte gör det då är jag 

på de stenhårt, så att jag tror det 

snarare blir nästan tvärtom.” 

Om byrån erbjuder 

icke-revisionstjänster 

granskar revisorn lite 

ytterligare. 

Striktare granskning för 

revisorn vill byråns 

bästa. 

  

“Det borde gynna oberoendet då 

tänker jag. Att det blir en 

ytterligare instans som gör att 

man håller sig på rätt sida där.” 

Ett revisionsutskott 

hjälper revisorn att 

hålla sig på rätt sida. 

Ytterligare en part som 

säkerställer revisorns 

oberoende är positivt. 

Ytterligare instans  

 

  



 

 

 

Bilaga 4, Transkribering av intervjuer 
 

Intervju 1. 

 

Intervjuperson: Grant Thornton 

Datum: 8 november 2016 

 

Intervjuare: Då ska vi se, vad tycker du krävs av en revisor för att denne ska göra en korrekt 

revision? 

Grant Thornton: Korrekt revision… Ja vi har ju ett regelverk att förhålla oss till, och följer 

man regelverket, ISA (International Standards Of Auditing), då gör man en korrekt revision. 

Så jag skulle säga att följer man våra regelverk så ska det vara korrekt. 

Intervjuare: Hur definierar du oberoende? Revisorns oberoende… 

Grant Thornton: Ja… Alltså oberoende kan ju ha olika innebörd, vi har något som kallas 

analysmodellen, där vi ska ta ställning till vårt oberoende gentemot kunden. Och i 

analysmodellen ska vi delvis bedöma, ja om vi har utfört något annat förutom revision på 

samma kontor eller byrå, vilket kan bli en jävsituation då när vi ska granska något som vi 

själva har gjort i princip så. Eh sen ska vi ta ställning till olika påtryckningar från kunden, om 

vi är nära kompisar med dem, ja lite olika sådana här grejer ska man ta ställning till avseende 

oberoendet. Så det är väl egentligen det tänker jag. Eh ja jag har inte så mycket mer 

uttömmande att komma med, men jag kan, om ni vill kan ni få se den här analysmodellen så 

som vi ska ta ställning till, men det kan vi ta sen. 

Intervjuare: Ja, vi har ju sett en liknande, men vi kan ju kolla på den också. 

Grant Thornton: Och jag tror att den är ju, den grundar sig ju i det som står, dels i ISA, och 

sen finns det, de flesta revisorer tillhör något som kallas FAR och då finns det en FARs 

medlemsvolym och de ger ut etikregler osv och där står också en del kring revisorns 

oberoende, och jag tror att dem är nog mer tydliga så det är väldigt lika det som står i 

analysmodellen. Dem har gett ut direktiv eller vad man ska säga. 

Intervjuare: Okej, eh, vad tycker du påverkar revisorns oberoende? 

Grant Thornton: Eh ja det är svårt, det finns mycket som kan påverka. Ja, det skulle kunna 

vara om det är någon form av nära relation, och vad det nu skulle kunna vara, det skulle 

kanske till och med kunna vara bekants bekant om man drar det i det långa loppet. Men oftast 

kanske inte ens det behöver vara ett hot mot oberoendet för man har sina professionella roller, 

men man måste alltid ta ställning till det om man säger så. Ja, vad skulle det mer kunna vara? 

Hmm… Eh jag tänker på, ja till exempel om det skulle vara en jättejättestark prispress eller 

konkurrens mellan byråer. 

Intervjuare: Hmm. 

Grant Thornton: Kanske. Jag har inte varit med om det själv, men skulle kanske kunna vara 

någonting, eller det kanske kommer att bli så framöver, det vet man ju inte, eftersom att det 

blir en alltmer konkurrenssituation mellan byråer. Vad skulle det mer kunna vara? Ja, det, 

alltså kunden kan ju där göra mer påtryckningar mot vad som varit tidigare. Kunden anlitar ju 

oss för att göra ett jobb och det blir mer konkurrenssituation att dem kan välja vem som helst. 

Så dem kan välja en revisor det här året, en annan revisor nästa år och osv. På det viset kan de 



 

 

 

ju göra påtryckningar att ja men om du inte skriver ren revisionsberättelse då byter jag liksom 

så speciellt för kanske en liten revisionsbyrå som är mer känslig för att tappa en kund, 

speciellt om det är stor kund, kan nog det vara ganska tufft, en tuff situation att vara 

oberoende då. Så jag tänker Big Five, eller Big Seven, eller vad man nu ska säga, dem tror jag 

ändå har ju så pass mycket kunder att de inte står och faller med just en kund. Men 

naturligtvis, det är, det kan ju bli så, att det blir ett hot mot oberoendet. 

Intervjuare: Eh, ni sa att ni använder analysmodellen, lite för att kontrollera oberoendet. Har 

ni några mer metoder? 

Grant Thornton: Hmm. Alltså innan vi antar ett uppdrag, dels om det är större uppdrag där 

det är riktiga offertrar, alltså där det är mycket offertarbete innan, då går vi ut med en 

oberoende förfrågan på hela byrån först innan vi lämnar offert ens. Så det är första steget. 

Andra steget är att ähh när vi ska acceptera uppdraget, eller när det är nästan klart då, vi ska 

bara köra den slutliga acceptansen, då kollar vi också oberoendet, att det inte är något nytt 

som har framkommit eller om det inte har varit någon offertrunda att då gör vi 

oberoendekontrollen då. Så det är dem första stegen, sen kommer ju egentligen, sen börjar vi 

ju med kanske planeringen av revisionen och då gör vi ytterligare en check via 

analysmodellen, ja här har vi oberoendet, kan vi påbörja revisionen? Ja, det säger vi att vi är. 

Sen utför vi hela revisionen och sen i slutet av revisionen, innan vi liksom stänger uppdraget, 

då måste vi återigen ta ställning till om vi är fortsatt oberoende. Så det är väldigt många 

gånger under resans gång som vi måste ta ställning till det, så ja jag skulle säga att det är 

nästan under hela revisionens gång, från det att vi antar oss ett uppdrag till tills dess att 

revisionen är sammanknuten. 

Intervjuare: Hmm ja. Hur tänker ni när ni sätter revisionsarvode? 

Grant Thornton: Ehmm… Ja, jag antar att ni syftar då på, ja kopplat till oberoendet. 

Intervjuare: Ja, eller vad ni utgår från? Ja, alltså har ni något timpris som ni alltid kör på 

eller beror det på kunden? 

Grant Thornton: Ehh alltså vi har ju våra grundtimpriser, det vi gör ni vi sätter ett 

revisionsarvode är att vi gör en bedömning av kundens verksamhet, vad är det för 

verksamhet, vad kommer det krävas för insatser av oss, vilka personer skulle kunna rådda i 

det här uppdraget och hur många. Och utifrån det, vi gör ju budgetar på alla våra uppdrag så 

det är lite samma som att sätta ett första revisionsarvode på en kund, att vi måste bedöma, vad 

tror vi att tidsåtgången kommer att bli. Och så säg då att det skulle ta 100 timmar säger vi, 

med tre personer, då beräknar vi timpriset gånger det som blir då och så får vi fram ett arvode. 

Sen måste vi naturligtvis förhålla oss till, är det här rimligt, det här revisionsarvodet? Tror vi 

att andra byråer kommer att kunna göra det effektivare, är det en liksom officiell offertrunda 

det går runt på eller har de kommit till oss för att de vet att vi gör ett bra jobb, eller att de har 

hört talas om oss, att de bara kommer till oss liksom. Eh och det kan vara hård konkurrens, 

och då är det ju en prispress för att få uppdraget, men det beror ju på hur starkt vi vill ha 

uppdraget också. Sen är det ju så att vi kan ju inte göra, vi kan inte anta uppdrag heller som är 

rena förlustaffärer i flera år. Så det är, det är, även om det är en prispress så tror jag ändå inte 

att det blir så att man tar ett uppdrag som under hela perioden som man är vald, man kanske 

är vald, man väljs varje år, men man kanske har ett uppdrag att vara vald en tre-fyra år, och 

vet man att det kommer ju inte gå ihop sig något utav åren då är frågan om man 

överhuvudtaget ska anta uppdraget, bara för att lägga sig i en prisnivå som man vet att andra 



 

 

 

byråer kommer att lägga sig i. Så det är lite olika, jag tror att det beror också lite på vad man 

inriktar sig på för typ utav kunder kan jag tänka mig. Jag tror att det kan vara eh kanske än 

värre när det handlar om stora börsbolag, där det är jättestora arvoden, jag tror att det kan 

vara, det är ju kanske inte så kul kanske och missa en stor kund med arvoden på flera miljoner 

höll jag på att säga, jämfört med att förlora en kund som, ja du har ett arvode på 10 000 kr, 

förstår ni? Så det beror ju helt på vad det är för typ utav uppdrag skulle jag säga. Jag tror att 

det är en större press när det är jättestora uppdrag. 

Intervjuare: Ja, hur ser ni då på att sätta ett för högt eller ett för lågt revisionsarvode, om 

man jämför det med oberoendet? 

Grant Thornton: Mmm. Alltså det är ju så svårt att koppla ihop men, jag förstår ju vad, vart 

ni vill komma, men det handlar ju om, som jag säger om man skulle säga, ta ett sådant här 

jättestort uppdrag nu då, det är Big Four som slåss om det här uppdraget, och det är ett arvode 

som är flera miljoner, eh då skulle jag säga så här att de kommer nog de flesta att försöka 

lägga sig så lågt som möjligt för priset är ofta är en faktor när man väljer revisor eller 

revisionsbyrå, men det behöver inte vara den enda faktorn. För mycket handlar också om vad 

det är för personer som väljs in, vilka erfarenheter de har, vilka, vad heter det, 

referensuppdrag, så det är ju en stor bit. Sen är det ju vad man har för typ utav, ja vad man 

kan erbjuda kunden som byrå, alltså med specialistrådgivningskompetens till exempel utav 

revisor, alltså revisionsnära rådgivning. Ehm så det är ju inte bara priset som påverkar, men 

jag kan tänka mig att när det är så stora uppdrag då är det ju ett lägre pris snarare man sätter 

än ett för högt, för sätter man ett för högt pris så är ju fortfarande risken att man inte får 

uppdraget, jag skulle säga såhär att om vi har Big Four som offererar på den här kunden, och 

så är det en som lägger sig superlågt, en som lägger sig liksom ja rimlig nivå eller kanske lite 

lite högt, och sen ligger det några i mitten, så skulle jag säga att om de här i mitten har 

superbra eh personer som de offererar att det är de här som kommer att jobba på uppdraget, 

de har liksom bra andra grejer runtomkring, så skulle jag kanske säga att kunden kanske 

hellre väljer dem i mitten än den som är superhögt eller den som är superlågt. Beroende på 

vad det här är för kompetenser. Så det är inte bara priset, men det kan vara en stor faktor, sen 

beror det på kunden. Om kunder skiter totalt i vad de får förutom priset då är det ju klart, då 

är det ju det lägsta som får uppdraget. Så ja, det är lite svårt. 

Intervjuare: Ja, hmm. Ska du ta den sista eller ska du? Njae, jag tyckte nästan att hon 

svarade lite på det. Ja, nej men då kör vi vidare. Eh, hur upplever du konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna? 

Grant Thornton: Ehmm. Ja, alltså, jag har ju bara varit revisor i fem år, jag har ju jobbat på 

många större uppdrag som granskningsledare, men jag personligen har väl inte upplevt någon 

jättekonkurrens mot dem andra byråerna, men det är kanske för att jag inte har så många 

uppdrag heller och inte så många jättestora uppdrag. Jag kan tänka mig, bland annat, att vissa 

utav dem jag har jobbat på som granskningsledare, där har det ju varit lite större uppdrag där 

de har gått ut på offertrunda, där vi då kanske har vunnit på grund av kanske delvis pris, 

delvis personerna som vi har offererat. Så där naturligtvis har det varit konkurrens och det ju 

oftast så att det är de lite större uppdragen i så fall det är lite större konkurrens om, dem som 

är de allra minsta är det kanske inte lika hög konkurrens om. Däremot så vi inriktar oss ju 

kanske på en viss kundgrupp, och de andra byråerna kanske lite andra kundgrupper, och 



 

 

 

beroende på då om vi hamnar i en kundgrupp där de andra inte är så intresserade då är ju 

konkurrensen oavsett inte så hög. Så det beror ju på det också. 

Intervjuare: Eh nästa fråga vet jag inte, jag tyckte den gick in lite där i början, men vi kanske 

kan ta den ändå… Hur anser du att konkurrensen mellan byråerna påverkar oberoendet? 

Grant Thornton: Hmm, ja där. Ehh, ja det skulle, det skulle, ja oberoendet har jag på ett vis 

svårt att säga, även om det nu skulle vara ett uppdrag där vi har prispressat in oss. Säg så då, 

att vi har lagt ett lågt revisionsarvode, om vi är valda på ett antal år, vi vill naturligtvis göra ett 

så bra jobb som möjligt att vi kanske blir omvalda, men jag tror ändå att, jag skulle säga att 

om det är flera år så är revisorns oberoende inte bör påverkas. Det är ju snarare i den sitsen 

när det är omval på gång eller att dem säger att dem går ut på offertrunda igen och så. Eller 

om dem skulle hota med att, ja nu ställer du för dumma frågor eller vad är det här för dålig 

kommentar liksom, vi funderar på att gå ut på offertrunda eller vi funderar på att byta för du 

håller på. Ja, då är det klart, då blir det ju någon form utav hot. Eh och då kan jag tänka mig 

att oberoendet kan vara hotat, men jag tror ändå inte att så länge kunden förhåller sig 

professionellt så tror jag faktiskt inte att det är en jättestor risk. 

Intervjuare: Japp, hur tänker du att relationen mellan revisorn och klienten ser ut i en större 

respektive mindre revisionsbyrå? 

Grant Thornton: Hmm. 

Intervjuare: Är det någon skillnad? 

Grant Thornton: Det tror jag absolut. Eh jag tänker mig en revisionsbyrå där det kanske 

bara är, säg att jag skulle starta eget, jag är ensam revisor, kanske har någon assistent, eh jag 

har ju ingenting att leva av om jag inte har mina kunder. Eh däremot om jag är anställd på 

Grant Thornton, det finns mycket kunder, visst vi kanske tappar kunder, det kanske 

tillkommer några kunder, så kanske inte jag påverkas lite mycket, jag får min lön ändå om 

man säger så. Sen om du är partner eller delägare i byrån så måste du, har ju du specifika krav 

för att ha liksom, ha ett antal kunder osv och då är väl, då krävs det ju att man försöker 

behålla kunder eller åtminstone ta in nya kunder. Men jag tror att en liten byrå är betydligt 

mycket mer sårbar. Tappar dem en stor kund eller tappar dem många små kunder så ja, dem 

har ju inget att leva av då. Så relationen där måste ju bli mer kundvård. Eh alltså, sen vet inte 

jag vad den, jag har inte jobbat på en sådan liten byrå så jag vet inte hur den kundvården går 

till, men det skulle kunna vara sån kundvård genom att man har tid att lyssna på ett annat vis, 

man behöver inte ta betalt för allting, men det skulle även kunna vara kundvård att man 

hjälper till att fiffla till saker och ting. Alltså ja jag vet inte, men eh vi jobbar hela tiden mot 

klockan i det att vi kanske är lite dyrare, vi kan inte kanske på samma vis eh, vad heter det, 

sitta och lyssna på kunden när den pratar om personliga problem och sådant som inte har med 

företaget att göra. Även om vi gör det också ibland. Så jag tror på det viset så är det ju eh just 

det att relationen blir tajtare på en mindre byrå än en större byrå. 

Intervjuare: Ja, anser du att klienter påverkar revisorns oberoende? Alltså om en revisor har 

tio jämfört med två? 

Grant Thornton: Det tror jag skulle kunna vara så, men jag tror att det är större påverkan 

just om man jobbar på en mindre eller större byrå, hur beroende man är utav kunden. Visst 

skulle jag kunna säga så att, säg att man har en mindre byrå, man har tio stora klienter, då är 

man ju ännu mer rädd om de tio stora klienterna än om man skulle ha 200 små, där det inte 

skulle göra något om man tappar en liten, jag vet inte. Eh så visst det kan nog hända, och då 



 

 

 

skapas säkert, då har man säkert en mer daglig kontakt om man har tio stora än om man har 

200 små, då har man kanske bara kontakt då och då. Och då är det klart att det blir en tajtare 

relation också. 

Intervjuare: Ja, eh, vad ser du för problem eller möjligheter med att en revisor arbetar med 

samma klient under en längre eller kortare tid? 

Grant Thornton: Ja… Problem, om vi tar kortare tid först då. Säg att det blir ett 

revisionsuppdrag som bara sträcker sig över ett år, alltså vi jobbar ju med hur många olika 

branscher som helst, vi jobbar med hur många olika typer av företag som helst, eh och det tar 

ibland, när det är en komplex verksamhet kan det ibland ta längre tid än ett år att få eh den eh 

fulla förståelse som krävs för revisionsuppdraget. Och då finns det ju ett problem att det här 

första året kanske inte har gett revisorn tillräcklig insikt av hela företaget och dess 

verksamhet. Så då, kan det ju bli en risk att, säg ett sådant här jättestruligt bolag där de håller 

på med fiffel men de håller på med fiffel på ett väldigt utstuderat vis, eh att på ett år kanske 

du kan ana någonting men du har inte den tiden, eller ja tiden, den erfarenheten av att direkt 

kunna sätta fingret på var problemen skulle finnas. Gör vi en revision enligt konstens alla 

regler, och där hittar man ingenting för det är så utstuderat fiffel, sen kanske du har en liksom 

en efter när du har jobbat ett år med kunden så att du nästa år hittar dem här bitarna, medan 

den kunden då kanske väljer att, nej jag byter revisor varje år, så att man inte hinner skapa sig 

den förståelsen. Så det kan ju finnas ett problem. Eh och möjlighet vet jag inte om det finns 

med en kortare, ja om vi pratar om ett år. Om man säger längre tid, att man jobbar längre, säg 

att man jobbar tio eller tjugo år med samma kund, möjligheten är ju där att du förstår kundens 

verksamhet, du förstår deras utmaningar och problematik, du kan på ett annat vis liksom 

slussa dem rätt i hur dem ska jobba på ett sätt som motsvarar våra lagar och regler. Du har 

den relationen att de litar på dig som rådgivare och revisor liksom. Så på det viset är det ju 

stora möjligheter. Däremot kan det ju även finnas stora problem och det är ju att när du har 

gjort det här uppdraget då i tio år, visst du kommer fortfarande se när det har hänt stora grejer, 

ja men varför är det såhär och si och så. Däremot så kan det ju bli så att du redan har sådan 

koll på verksamheten att du inte hittar de nya infallsvinklarna, eller hittar den nya 

problematiken som en annan person skulle hitta. Det vet ni ju själva om ni håller på med 

något som ni är väldigt duktiga i, och sen helt plötsligt kommer en annan som är lika duktig i 

det ni håller på med och så säger den någonting och så är det, ja men gud vad bra. Alltså det 

är ju naturligtvis så att man har olika infallsvinklar på saker och ting. Eh så för kundens del 

kan det ju även vara bra att någon gång byta, men jag tror inte det är ett hot mot oberoendet 

så, såtillvida du inte efter 10-20 år ja sitter och käkar middag med dem här varje fredag kväll, 

förstår ni? 

Intervjuare: Ja. 

Grant Thornton: Och jag tror aldrig nästan det blir så, men ja, då kan det ju bli ett hot mot 

oberoendet tänker jag. 

Intervjuare: Anser du att uppdragstiden hos en klient påverkar revisorns villighet att 

rapportera felaktigheter? 

Grant Thornton: Nej njae, alltså ofta kan man ju då tänka, ja om man har varit revisor en 

längre tid och man har en nära relation så vågar man inte säga då att oj nu blev det en oren 

revisionsberättelse. Det är väl så man tänker, men jag kan väl snarare se att det även kan vara 

ett problem på kort sikt. Ja men jag är vald det här året, vi får hoppas att dem väljer om mig, 



 

 

 

ja men nej jag rapporterar inte det här det första året, utan vi får se om dem väljer om mig, 

förstår ni? 

Intervjuare: Ja. 

Grant Thornton: Så det behöver egentligen inte ha med tiden att göra, utan det kan vara 

olika grejer i så fall som påverkar. Jag tror att mycket vad gäller oberoendet, det har med 

revisorns personliga moral, etik och moral att göra. Det har egentligen säkert inget med tid 

eller påverkan si och så att göra, det jag skulle kunna tänka mig, det är i så fall hot. Alltså om 

en revisor blir hotad. Det kan ju säkert påverka men är revisorn, har den etik och moral, och 

följer de regler vi förhåller oss till så tror jag inte att oberoendet är ett problem egentligen. 

Och då spelar det ingen roll dem här grejerna, allting påverkas av den personen egentligen. 

Sen kan det här vara riskfaktorer, en person som kanske inte har så hög etik och moral kan 

påverkas mer av dem här bitarna, än en som inte, eller en som har hög etik och moral. Så 

skulle jag säga. 

Intervjuare: Okej. Vilken är den optimala uppdragstiden tycker du? 

Grant Thornton: Ja, den optimala uppdragstiden… Jag vet inte, men alltså vad gäller stora 

uppdrag så tycker jag det är bra det här med byrårotation. Absolut. Vad gäller små uppdrag så 

tycker jag väl inte att det är lika farligt, eller vad man nu ska säga, med att man skulle sitta för 

länge som revisor, men jag skulle ändå säga för just det här att få en ny infallsvinkel av en 

som är lika duktig men som tänker på ett annat vis. Så får kundens del skulle det säkert vara 

bra att byta vart tionde år eller sådär, men det behöver ju inte vara att byta byrå, det kan ju 

vara att byta revisor inom byrån eller något sådant. Och det är ju oftast så att det blir så 

automatiskt avseende succession, alltså när folk går i pension och sådant här. Då blir det 

automatiskt att de måste byta revisor, kanske samma byrå då, men en annan person. 

Intervjuare: Ja, men precis. Men du tycker inte att det påverkar oberoendet så, utan det är 

kanske mer kunskaperna eller? 

Grant Thornton: Ja, precis, det skulle jag säga. Sen vet jag inte hur det skulle påverka 

oberoendet om det är en sådan här 2 miljonersrevisionsarvodes, då tänker jag att det här med 

byrårotation kan vara bra. För att, det är som sagt, man kanske inte vill tappa ett sådant 

uppdrag på två miljoner, men vet man att ja, det är åtta år som gäller, sen är det byrårotation, 

då, det kan man inte göra så mycket åt och då borde inte oberoendet blir hotat. Så på det viset 

tycker jag att det är bra liksom. På större uppdrag, jag tror mindre spelar ju inte så stor roll, 

eftersom det kanske inte är så stort, man är inte så beroende av just den kunden. Om det inte 

är en mindre byrå. 

Intervjuare: Hur ser du på om revisionsbyrå erbjuder revision och även andra tjänster till en 

och samma klient? 

Grant Thornton: Alltså där finns det ju också regler som vi ska förhålla oss till, utifrån om 

det är större företag, som faller in under de kriterierna, eller mindre företag. Mindre företag 

finns det ju större möjligheter till att kunna erbjuda flera tjänster än bara revision, och jag 

skulle väl säga det att, jag tror att den regeln har tillkommit av en orsak, och jag tycker att det 

är bra. Alltså jag tror att det är bra att på större företag att man inte utför andra tjänster för att 

det kan bli ett hot mot, framförallt kanske självgranskning då. Att det inte blir tillräckligt 

kritiskt granskat, så kanske. På mindre uppdrag eh skulle jag väl säga att det finns ju 

fortfarande det här självgranskningshotet, men där har vi också strikta regler kring att revisorn 

själv får ju till exempel inte göra bokslutet och sen revidera, utan det ska ju alltid vara andra 



 

 

 

personer eller andra avdelningar inom byrån som ska göra dem bitarna, vilket så ska motverka 

det här oberoendehotet. Jag skulle väl se det att jag tror inte risken är superhög då på mindre 

uppdrag, tror det är värre på större uppdrag, där det är många externa intressenter. På mindre 

uppdrag kan det snarare vara någonting, en kvalitetssäkring, jag tänker ytterligare ögon som 

har kvalificerad kunskap som hjälper kunden, jämfört med om kunden skulle göra det själv 

eller så och det är en person som absolut inte har någon kunskap. Och sen godkänner kanske 

revisorn för att det håller sig inom väsentlighetskriterierna, men det är ändå ganska mycket fel 

och liksom ja, det vet man ju inte. Då skulle jag säga att det är en större kvalitet om det är en, 

även om de uppdragen är gjorda på en kvalificerad, av en kvalificerad konsult. Så ja, jag vet 

inte om det var svar, men… 

Intervjuare: Jodå. Tycker du att man bör offentliggöra det här, hur stor del som kommer från 

vad för slags tjänst? 

Grant Thornton: Ja juste. På större bolag så ska man ju i revisionen, i en not, 

tilläggsupplysning, måste man specificera. Sen står det ju inte, jag har blablabla i 

årsredovisningen, men det är satta rubriker och vad som ingår i de rubrikerna. Så större 

företag, dels så får man inte göra en massa tilläggstjänster, dels så måste man visa i 

årsredovisningen vilka tjänster som har utförts. Så i större företag liksom känns det inte som 

att det är något problem. Däremot mindre företag där behöver man inte specificera i 

tilläggsupplysningar vad, vilka tjänster som är utförda. Så jag skulle väl säga att där skulle det 

vara en större risk, men som jag sa förut att jag tycker snarare att det är, om jag nu skulle sluta 

mitt jobb och titta på en årsredovisning där jag vet att bokslut och så är gjort av en 

kvalificerad redovisningskonsult på en större byrå, revisorn sitter på samma byrå, så skulle 

jag nog snarare tro att den rapporten är mer kvalitetssäkrad och inte ett hot mot oberoende än 

om det vore någon bakluckeredovisningskonsult som gjort och någon bakluckerevisor som 

har granskat. Är ni med? 

Intervjuare: Ja. Okej. 

Grant Thornton: Så då tycker inte jag att det krävs en upplysning för min del. 

Intervjuare: Upplever du att det är vanligt förekommande att bolag, klienter då, har ett 

revisionsutskott? 

Grant Thornton: Nej, eh dem där frågorna tyckte jag var lite roliga. Det är ju såhär att 

revisionsutskott, det där tror jag är väldigt stora bolag oftast eller om det är kommunalt ägda 

och sådana här bitar, och som vi har, jag känner inte till något bolag som jag någonsin har 

jobbat med under mina tio år som jag har jobbat som har haft ett revisionsutskott, så nej. Så 

dem frågorna kan vi skippa för jag har ingenting att kommentera på dem överhuvudtaget. 

Intervjuare: Då gör vi så, och då var det allt vi hade. 

 

 

  



 

 

 

Intervju 2. 

 

Intervjuperson: Ernst & Young 

Datum 8 november 2016 

 

Intervjuare: Okej, vad tycker du krävs av en revisor för att den ska göra en korrekt revision? 

Ernst & Young: Eh det är ju uppdragsspecifikt, man måste ha rätt kompetens för att kunna 

åta sig ett uppdrag, och kunna göra en bra revision, och sen är det ju inte bara den 

påskrivande revisorn som behöver rätt kompetens utan även teamet om man är fler 

medarbetare på ett uppdrag, så ska ju alla medarbetare ha rätt kompetens för att kunna 

genomföra en, som ni säger, en korrekt revision. Så det är det som är mycket, och sen ska 

man ha tid såklart, så man klarar av att leverera tjänsten också. 

Intervjuare: Ja precis. Hur definierar du oberoende, revisorns oberoende? 

Ernst & Young: Ja, det är att man...att man inte är påverkad av några yttre faktorer i de 

ställningstagande som man behöver göra i en revision. Det är det, det är ett oberoende för 

mig. 

Intervjuare: Eh ska vi se, vi väntar lite med den där andra frågan så vi tar den där nummer 

sex då. Har ni några metoder för att säkerställa revisorns oberoende här på byrån? 

Ernst & Young: Ja absolut, det har vi. Det har ju branschen i stort, och enligt vår 

revisionsstandard som vi eh tillämpar som heter ISA, då finns det ju framtaget vad vi ska göra 

i, ja för att säkerställa att vi är oberoende och det följer vi, eh och det är något som heter 

analysmodellen, man går igenom de olika hoten som finns. Eh det kan vara vänskapshot till 

exempel att man är vän eller svåger eller något med den man reviderar, då är man ju inte 

riktigt oberoende, det är svårt att vara oberoende då faktiskt. Och sen finns det ju, eh det finns 

hot då, och det är om man skulle, om man känner sig liksom hotad av kunden då eller 

någonting i dennes eh omvärld, så att man inte är bekväm med att lämna revisionsberättelse 

och det är av det skälet då, det finns ju också självgranskningshot då, och det är att man, om 

man har upprättat en eh bokföringen själv och sen så eller någon typ av underlag till den och 

sen ska man liksom revidera det, då granskar man ju något som man redan har gjort och det 

kallas självgranskningshot då och det är också en sån där faktor som man tar hänsyn till. Så 

då går man igenom och tittar på de olika hoten, och så gör man en bedömning då för var och 

ett om man anser att man är oberoende eller inte då. Så dokumenterar det då, det måste man 

göra före man börjar arbetet då. 

Intervjuare: Ja okej, ni har inga andra metoder förutom analysmodellen? 

Ernst & Young: Eh nej det mesta fångas in där och ja jo. 

Intervjuare: Hur tänker ni när ni sätter revisionsarvode? Vad utgår ni ifrån? 

Ernst & Young: Förresten, vad gäller andra metoder än analysmodellen. Det finns ju också 

redan vid antagande av kund som man gör en utvärdering, en riskutvärdering av kunden och 

sådär så det är ju en särskild prövning också, det glömde jag säga. Ja, hur vi tänker när vi 

sätter revisionsarvode. 

Intervjuare: Ja, har ni några särskilda timpriser eller så? 

Ernst & Young: Ja, vi har standardtimpriser. 

Intervjuare: Till alla? Oavsett vem det är? 



 

 

 

Ernst & Young: Ja, standardtimpriser har vi. Sen är det ju så att det är olika marknader på 

olika delar av landet och det är, det finns olika komplexa eh ja tjänster som vi levererar. Och 

är det en komplex tjänst så är det ett dyrare arvode, är det en enkel tjänst så är det, blir det ett 

billigare timarvode. Och det är ju för att vi har ju olika timpriser på olika personer, så lite av 

vår utmaning är ju att ha rätt teamkompetens på alla uppdrag som vi jobbar med. Så är det en 

enkel eh tjänst som vi gör så ska det ju vara någon med en lägre timpenning och då blir det ju 

billigare per timme för kunden då, och är det komplicerat så måste vi ha någon som kostar 

mer i timmen så att det är väldigt flexibelt beroende på var, när och hur. 

Intervjuare: Tror du det skulle påverka oberoendet om ni hade satt ett för lågt eller för högt 

arvode, just till revisionen? 

Ernst & Young: Om det påverkar vårt oberoende, om vi skulle sätta.. 

Intervjuare: Om vi tänker att ni får, om vi börjar med det låga priset då. Om ni får ett lågt 

arvode. 

Ernst & Young: Om vi får ett för lågt arvode, om det skulle påverka vårt oberoende, eh nej 

det kan jag väl inte se att det skulle göra. 

Intervjuare: Okej, och inte för högt heller? 

Ernst & Young: Eh, ne ja det är isåfall om man skulle anse att ja men det här är så pass högt 

så det är en så bra affär så vi inte kan mista den här kunden, för att det är så fantastiskt bra att 

jobba med den så att vi köper saker som vi inte skulle acceptera annars. Sen som, eh ja, det är 

ju något som ingår i vårt ställningstagande vi gör i analysmodellen och det man brukar prata 

om då är om man har väldigt mycket extratjänster kring det så att man är eh, man blir så pass 

beroende av att få leverera dem här extratjänsterna så att liksom revisionen kommer i andra 

hand. Och att man känner press på sig att vara för snäll i revisionen då, men det ingår ju i 

liksom det här analyspaketet som man tar fram och tar ställning till så är det så att man 

känner, nej men det här, vi är alldeles för beroende av den här kunden då får man faktiskt 

tacka nej till att vara revisor. Det händer ju, att man känner att de här, det känns inte riktigt 

okej att ha fakturerat 3 miljoner i extratjänster på den här kunden och sen ha ett 

revisionsarvode på 80 000, då får vi nog faktiskt tacka nej till revisionen för att det är, ja den 

här relationen, dels så kanske det påverkar vårt oberoende, men också är det viktigt ur den här 

aspekten att det får inte, det får inte finnas risk för att andra skulle kunna tycka att vårt 

oberoende kanske är rubbat ur den aspekten också, den kan man också ta in faktiskt, att från 

de utomstående ser det inte alltid bra ut, även om man gjort allting rätt, så kan man behöva 

tacka nej av det skälet också. Det har kommit lite nya direktiv på en sådan här relation, man 

pratar om 70 eller 75 procent va, av extratjänster av revisionsarvodet sett över en viss tid då. 

Bara för att ha en indikation på vad som är är okej och vad som inte är okej. 

Intervjuare: Ja precis, eh hur upplever du konkurrensen mellan revisionsbyråerna här 

omkring? 

Ernst & Young: Eh jo men det är väl ganska mycket konkurrens, så det är det. 

Revisionsbyråerna har väl med åren blivit bättre på att få, förr i tiden fick man ju inte ens 

marknadsföra sig som revisionsbyrå och det är väl något som kanske suttit kvar lite i 

branschen att man då kanske inte är så säljande om man inte ens får marknadsföra sig, eh men 

nu är det ju kanske, nu får man ju marknadsföra sig och driva den typen av arbete så är det ju 

såklart att konkurrensen har ökat. Eh men, men ja, jag tycker kanske, jag tycker vi kan se 

varandra ganska mycket som kollegor också, det finns plats för fler än bara en eller två 



 

 

 

aktörer, tycker jag är ett ganska bra klimat mellan byråerna. Det är ingen smutskastning eller 

sådär, utan eh nej jag tycker det är en sund konkurrens helt enkelt. 

Intervjuare: Okej mm, eh tror du att konkurrensen påverkar revisorns oberoende? 

Ernst & Young: Eh ja den skulle kunna göra, om man tänker sig ett läge där man vet att det 

är en kund som är uppvaktad av alla våra stora konkurrenter, och sen har man en, nu tänker 

jag teoretiskt då, och sen har man en väldigt svår, svårt ställningstagande där man kanske inte 

kan släppa igenom någonting hos bolaget. Då kan man ju tänka sig att, just med vetskapen om 

att, om jag nu svarar nej här så kommer jag tappa kunden eh för att man vet att de andra, ja 

har börjat bygga en relation med kunden. Det är ju sådana här förhållanden som påverkar 

oberoendet här och var, det skulle jag kunna tänka mig, jag har själv aldrig upplevt det. Men 

det som man måste göra som revisor då det är, det får ju inte rubbas av sådana faktorer, men 

teoretiskt tror jag nog att, det skulle nog kunna bli ett oberoendehot just rädslan att tappa 

kunden. 

Intervjuare: Okej, eh hur tänker du att relationen mellan revisorn och klienten ser ut i en 

större respektive mindre revisionsbyrå? 

Ernst & Young: Eh ja, jag tror inte att det är någon skillnad på större eller mindre 

revisionsbyrå faktiskt, jag tror att det är väldigt personberoende. Eh det kan finnas eh 

revisorer på stora byråer som har väldigt tight relation med alla sina kunder och det kan finnas 

revisorer på en mindre byrå som inte alls har någon tight relation med sina kunder och vice 

versa, så det tror jag inte är. 

Intervjuare: Okej, så det beror på personen i sig? 

Ernst & Young: Ja. 

Intervjuare: Så hur tänker du då om man har flera eller färre klienter, spelar inte det heller 

någon roll då? 

Ernst & Young: Nej, det tror jag inte, eh ja någonstans går ju gränsen att man får för många 

klienter så att man inte hinner med då att engagera sig i alla kunder, det är klart det kan bli så. 

Men på något sätt är ju det lite självreglerande att om man inte tar hand om sin kund idag så 

är det någon annan som gör det. Eh, då trivs inte kunden hos oss då går den säkert till någon 

annan förmodligen. Vi har ju också en, sen några år tillbaka en ny, en ny konkurrent och det 

är ju konkurrenten ”ingen är revisor” för de som inte ens behöver ha en revisor idag, och om 

man inte liksom träffar kunden eller ger något mervärde så är det väldigt lätt för kunden att 

välja bort revisorn, om man bara ser den som en kostnad. 

Intervjuare: Mm precis, vad ser du för problem eller möjligheter med att en revisor arbetar 

med samma klient under en längre eller kortare tid? 

Ernst & Young: Eh ja problem eller möjligheter. Om vi börjar med möjligheter så är det ju 

en fördel att jobbat med en kund länge för att du kan verksamheten bra, och du kan vara ett 

stöd och bollplank till företaget när de har frågor för att du är insatt, ibland kan det till och 

med vara så att revisorn har varit med längre än vad själva företagsledaren har varit, om 

liksom VD och sådant har bytts ut. Då kan revisorn liksom historiken ännu längre tillbaka så 

man kan dra en lärdom om. Så det är en fördel just att man sitter på en unik kompetens då, om 

man suttit väldigt länge. Om man ser på problem så är det ju så att om man sitter länge så är 

det ju det här nya ögons-princip då att man eh ja, om man kan säga såhär, om man blir nyvald 

som revisor i ett bolag så hittar man alltid en massa grejer första året. Eh för att, ja det är nya 

ögon helt enkelt på bolaget. Och sitter du kvar och granskar år efter år, då hittar du inte dem 



 

 

 

här nya sakerna på samma sätt. Så det är väl möjligtvis ett problem då. Och det finns ju 

rotationsregler, hade ni någon fråga om det? 

Intervjuare: Ja, vi kommer till det. Anser du att uppdragstiden hos en klient kan påverka 

revisorns villighet att rapportera felaktigheter? 

Ernst & Young: Nej. 

Intervjuare: Inte alls? 

Ernst & Young: Nej, det tycker jag inte det borde kunna göra. 

Intervjuare: Hur då? Kan du utveckla lite? 

Ernst & Young: Nej, men för att ja, du menar att om man sitter en kort tid att man inte skulle 

vara villig, eller snarare att om man sitter en längre tid, så blir man mer snäll då att man inte 

rapporterar felaktigheter för att man ser det ur ett väldigt långt perspektiv med kunden och 

man vill inte förstöra det. Men om man vet att kunden alltid byter vart fjärde år så kan man 

vara tuffare, eh och jag har aldrig tänkt i de banorna, nej jag har svårt att tänka mig att man 

ska kunna påverkas av det, det hoppas jag att man som revisor inte gör. Men det är klart, det 

är en personlig åsikt, jag kan ju inte tala för hur det verkligen är, det finns säkert, det har 

säkert förekommit revisorer som har avstått från någon typ av rapportering av felaktigheter 

just för att behålla en väldigt lång relation med kunden, så är det säkert. 

Intervjuare: Vilken är den optimala uppdragstiden enligt dig? 

Ernst & Young: Eh nej det är från bolag till bolag. Det är, om man jobbar med ägarledda 

bolag så, där liksom ägaren är verksam i verksamheten så är det ju oftast ganska långa 

relationer, och det är, det tycker jag är sunt för att då, man vill ju ändå underlätta för 

företagaren, för företagaren ska ju kunna välja vem man vill som revisor, och är man nöjd och 

det är ett samspel som fungerar så är det ju jätte, jättebra. Sen kan jag väl tycka att det på 

sådana här börsnoterade bolag, där det är en väldigt stor ägarkrets, så kanske det här med nya 

ögons-principen är viktigare. Och det, de här rotationsreglerna de finns ju bara på de här 

riktigt stora då. Så ja, det är från bolag till bolag skulle jag säga. 

Intervjuare: Okej, vad tycker du om byrårotation då? 

Ernst & Young: Nej, men jag tycker det är sunt med det på de stora, jag förstår absolut 

principerna. 

Intervjuare: Ja okej, men du känner inte att de små kanske behöver det lika mycket? 

Ernst & Young: Ne, nej. Inte alls skulle jag säga. 

Intervjuare: Hur ser du på om revisionsbyrån erbjuder revision och även andra tjänster till en 

och samma klient? 

Ernst & Young: Eh ja det är ju bra så länge, så länge oberoendet inte är rubbat. 

Intervjuare: Tycker du att bolagen bör offentliggöra hur stor del som går till vardera? 

Ernst & Young: Eh, ja det gör de ju idag, de bolag som är större bolag. 

Intervjuare: De måste göra det eller? 

Ernst & Young: Ja, de måste redovisa det i en not i årsredovisningen. Och större bolag är det 

ju 80 miljoner i omsättning, 40 miljoner i balansomslutning och 50 anställda, så ska man ha 

uppfyllt två av kriterierna två år i rad då, då är de större och då finns den noten med. 

Intervjuare: Just det, tycker du att de små borde göra det också? 

Ernst & Young: Nej, det var så förr, för några år sedan så var det en tvingande not för alla, 

det var ja tre år sen kanske den togs bort då, den noten. Eh ne, jag tyckte inte att det var 

intressant egentligen för småföretagen. Det handlar väl egentligen bara om att vara 



 

 

 

transparent mot då omgivningen och visa att man är oberoende liksom, att revisorn inte har 

sålt för mycket tjänster. Och det var en sån där, det kom ju till efter de här Enron-skandalerna 

och det här va. Där man uppenbarligen kanske inte var så oberoende då. Eh, men jag tycker 

inte riktigt att det passar in hos de allra minsta företagen. 

Intervjuare: Vi ska se, de här sista frågorna, men upplever du att det är vanligt 

förekommande att det bolag har revisionsutskott? 

Ernst & Young: Nej, det är bara då när man är noterade på någonting på marknadsplats, eller 

om man är statligt bolag eller sådär, det är bara då som det förekommer. 

Intervjuare: Okej, men tror du att revisorer påverkas av att klienter har ett revisionsutskott? 

Ernst & Young: Jag vet faktiskt inte, nej jag jobbar inte så mycket med publika bolag så det 

är en väldigt svår fråga för mig att svara, och ja nej på den får jag säga pass. 

Intervjuare: Ja, det är helt okej. Eh utöver det här vi har pratat om nu, känner du att det finns 

något annat att tillägga om vad som kan påverka oberoendet? Några faktorer eller någon 

synvinkel kanske? 

Ernst & Young: Eh, nej jag tycker ni har fångat upp det, det var väldigt bra frågor, ni har 

ringat in problematiken på ett bra sätt tycker jag. Så nej, jag kommer inte på något annat, 

någon annan oberoendefråga. 

Intervjuare: Det kanske är de här hoten man pratar om? 

Ernst & Young: Ja, det är de här hoten. Det finns något som heter bokföringsjäv då också, 

det är om man liksom har, jag var inne på det lite, det här självgranskningshotet, att man 

liksom har upprättat någonting som man granskar, och då finns det faktiskt specificerat i 

lagtext det som bokföringsjäv, om vad som är, det finns lite, en gräns för vad som är okej och 

vad som inte är okej då. Och där har man ju också det här med större och mindre företag, att 

på större företag så är det ju färre tjänster som du får leverera. Till mindre företag är det ju 

inte lika känsligt då, och det är ju för de större företagen är ju mer av publikt intresse, de små 

bolagen är inte riktigt lika, lika känsliga och det är också därför som noten har fallit bort från 

de som är mindre då, så där är det inte lika hårt med bokföringsjävet då. Och då har vi, alla 

byråerna har något, man kallar det säkert olika, vi kallar det kombiuppdrag att man upprättar 

bokslut och gör revision, alltså att vi har det in house båda två då, och det är väldigt viktigt att 

man bara får göra det på sådana kunder som definierar som mindre kunder då. 

Intervjuare: Men då måste det vara två olika personer då? 

Ernst & Young: Ja, det är det, precis. Det är olika avdelningar, med en skiljevägg emellan 

om man säger. För revisorn måste ju alltid göra en revision och göra sina ställningstaganden 

baserat utifrån revisionen som gjorts, inte utifrån vilken redovisningsbyrå. Bara för de råkar 

vara under samma tak så får man inte stödja sig på det, utan det är revisionen som måste vara 

grundad för det, eller ja av revisionsberättelsen då. Och där är det viktigt att inte blanda 

samman då, men jag tror att byråerna är ganska duktiga på det och skilja isär. 

Intervjuare: Så egentligen spelar det kanske ingen roll om man kommer ifrån samma byrå 

eller? 

Ernst & Young: Nej, det ska inte spela någon roll. Det ska vara fullt gjord revision oavsett 

då. 

Intervjuare: Ja, perfekt. Det var det vi hade. Tack så mycket! 

 

 



 

 

 

Intervju 3. 

 

Intervjuperson: KPMG1 

Datum: 8 november 2016 

 

Intervjuare: Vad tycker du krävs av en revisor för att den ska göra en korrekt revision? 

KPMG1: Eh, ja korrekt, då tänker ni att då ska det vara liksom egentligen felfritt i siffrorna, 

det är det ni menar att det ska vara? 

Intervjuare: Mmm ja. 

KPMG1: Ja. Eh ja, dels så man förstås ha kunskap om vilka redovisningsregler som gäller 

då, så att man, ja, kan bedöma om dem har gjort rätt i sin redovisning. Och sen så, eh, krävs 

det ju också, och jag antar att det är lite det ni är inne och nuddar lite på det här med 

oberoendet, att man måste kunna ta ställning för vad som är rätt och riktigt, och kunna säga 

ifrån att det här måste ni rätta om det inte är rätt osv. Att man måste eh kunna ta den rollen 

som revisor, att kunna ställa dem kraven. Att jag kan inte skriva ren revisionsberättelse om 

inte det här rättas till osv. 

Intervjuare: Och hur definierar du då oberoende? 

KPMG1: Det är just det här att man eh, även om man i vissa fall kan lära känna klienten 

väldigt väl, man är kanske, han är kanske kund i många år, och sen man lär känna varandra 

väldigt bra, man kanske är ett bollplank åt honom, och man får veta både det ena och det 

andra om familjen och man kommer väldigt nära ibland. För så är det ju här ute på landet 

ibland framförallt, man jobbar med kunder, att en del kommer man ju ganska nära så. Eh så 

måste man ändå kunna stå för sin roll som revisor och att man inte går med på att, du behöver 

inte ändra för jag förstår ju att du inte vill osv, utan man måste liksom vara oberoende, man 

måste gå in i sin roll och veta att nu är jag revisor. Och då är mitt arbete att jag ska se till att 

det här är rätt och riktigt, annars kan jag inte skriva ren revisionsberättelse. Så man måste vara 

tydlig i sin roll för sig själv, att man måste förstå vad det egentligen innebär att vara revisor. 

Man är inte en kompis, utan man är någon som ska granska, kontrollera. 

Intervjuare: Ja, har ni några metoder här för att säkerställa att revisorerna här är oberoende? 

KPMG1: Eh ja, man fyller ju i en sådan här, vi kallar det för analysmodellen. Det är en sådan 

här med olika hot och vänskapshot, och sådana saker. Är man släkt med någon osv, så vi 

fyller ju i det på alla våra kunder gör vi, ja minst två gånger per år så går vi igenom att ja finns 

det inget hot som någon annan, egentligen är det någon utomstående som ska kunna se att det 

inte finns något hot, uppleva att det finns något hot. Fast det kanske inte finns det egentligen 

då. Men man ska sätta sig in i rollen då, att är man vänner på fritiden så är det ju inte så 

lämpligt att man är revisor i det bolaget. För i andras ögon kan det verka i varje fall att, men 

det här det är lite för nära relation för att det ska vara ett oberoende egentligen. 

Intervjuare: Ja, okej. Har ni några andra metoder, förutom analysmodellen, eller är det det? 

KPMG1: Det är ju det vi dokumenterar så att säga, men vi lever ju med det hela tiden. Att vi 

måste ju, vi har ju hårda regler för det här, för oberoende. Eh och det kan till exempel vara att 

det är någon som har jobbat här förut och som börjar på ett annat företag, och så är det 

företaget då en revisionskund. Då har vi speciella regler kring det då, och hur man ska 

förhålla sig med det då. För att man kan se det också som ett oberoendeproblem då, att man 

har lite nära relation med den personen då som jobbar på det här företaget nu då. Så då. 



 

 

 

Intervjuare: Okej. Yes, hur tänker ni när ni sätter revisionsarvode? 

KPMG1: Eh ja, nu tänker du kanske på nya kunder eller menar du generellt? 

Intervjuare: Vad utgår ni från? 

KPMG1: Ja, vi försöker ju räkna ut hur många timmar kommer det här uppdraget, tror vi, 

kommer att ta så att säga. Och sen så sätter vi då en beräknad timpenning, vi har ju 

kalkylpriser då, våra löner ger ju en viss kalkylpris per timme som vi kostar egentligen då. Eh 

det där är ju en variabel, men det är i varje fall en riktlinje för att såhär mycket ska det 

egentligen kosta per timme. Och sen tittar man, hur många timmar kommer det här att ta tror 

vi ungefär då, och sen så gör man en uppskattning då att ungefär såhär mycket tror jag att det 

kommer att kosta. Men det är inte ofta vi säger, eller vi får egentligen inte säga, att det ska 

kosta exakt såhär mycket, utan vi får bara ge en indikation på att vi tror att ungefär såhär 

kommer det att kosta, men man får liksom inte sätta några fasta priser. För det ligger liksom i 

revisionsrollen att vi får inte göra det för då kan man ifrågasätta vårt oberoende, för då kanske 

man bara jobbar upp till det där arvodet, sen slutar man jobba så att säga. Så att vi får inte 

sätta fasta priser, utan det är ju bara uppskattningar vi lämnar. 

Intervjuare: Eh hur tror du då att revisionsarvodet kan påverka revisorns oberoende om ni 

skulle sätta ett för högt eller ett för lågt arvode? 

KPMG1: Eh ja, jag tror inte att det direkt påverkar oberoendet så, eh det är ju mer kanske 

kvaliteten på revisionen man gör, hur mycket tid man lägger ner på revisionen det kan 

påverka, inte oberoendet i sig tror jag direkt att det påverkar vilket arvode man har då. Sen är 

det ju klart att det skulle ju kunna påverka om det är en kund som man har väldigt högt 

arvode, att det blir ett visst beroendeställning ändå då att man tycker att det här en så pass stor 

kund, den här måste vi på något sätt, ja premiera eller så då. Men så tänker vi inte, det gör vi 

inte. För det kan ju vara lite farligt, om man tänker så. 

Intervjuare: Ja, då ska vi se. Hur upplever du konkurrensen mellan revisionsbyråerna här 

omkring? 

KPMG1: Mmm. Det är ganska tuff konkurrens, eh man håller på mycket med, som vi kallar 

det, telemarketing. Det är företag som ringer runt då och försöker sälja in revisionstjänster då, 

hos varandras kunder, som sker med vissa intervall då. Våra kunder är hela tiden uppvaktade 

av andra revisionsbyråer, så är det. Det har vi liksom lärt oss leva med. Eh så, det, det finns en 

hög konkurrens, en prispress. Men jag tycker inte att den är på tok för stor heller, utan det går 

liksom att, ja ändå ha relativt tillräckliga arvoden ändå så att man tycker att det räcker till för 

att göra ett bra jobb. Jag ser det inte som något problem, att man måste krypa i arvodena för 

att slarva med jobbet, det tycker jag inte. 

Intervjuare: Okej. Tycker du att konkurrensen påverkar revisorns oberoende, på något sätt? 

KPMG1: Eh, nej det tycker jag inte heller att det gör. 

Intervjuare: Nej… Och inte rent teoretiskt heller, att du kan tänka dig att det kanske kan 

göra det? 

KPMG1: Eh ja du tänker att om jag nu, fast det är ju också hur mycket tid man måste lägga 

ner, eller tänkte du liksom att om jag skriver orent kommer han gå till konkurrenten, är det så 

du tänker, eller? Eller om det nu inte är något som man inte är helt överens om, hur det ska 

redovisas och så, det händer ju. 

Intervjuare: Ja… 



 

 

 

KPMG1: Att det är områden där man kan diskutera vad som är rätt och fel, mycket är ju 

bedömningar, inte svart eller vitt, utan att, någonstans här emellan kan man acceptera, men 

inte mer än så på något sätt. Eh men jag känner inte att det är så, att man avstår från att ställa 

krav på att det här måste rättas, bara för att han kan gå till en konkurrent, så känner jag inte. 

Det tycker jag inte. 

Intervjuare: Nej, okej. Ja, hur tänker du att relationen mellan revisorn och klienten ser ut, om 

man jämför med en stor revisionsbyrå och en liten? 

KPMG1: Jag tror att här ute på landet är det inte så stor skillnad, vi jobbar ju ungefär med 

samma kunder, både mindre och större byråer här då. Vi har ju jättemycket småföretag här på 

KPMG också, det är ju den stora delen. Eh sen har vi ju större kunder också som vi jobbar 

med också, så vi har ju en större blandning av kunderna än vad dem har på mindre byråer. 

Har vi, så att det är väl kanske det som skiljer, att vi ha båda delarna så att säga, både större 

och mindre. 

Intervjuare: Tror du det är någon skillnad i relationen däremellan? Till klienten? 

KPMG1: Ja, det är det. Eh dem här småföretagen där kommer man oftast ganska nära inpå, 

för det, dem lever med sitt företag och ofta är hela familjen involverad på ett eller annat sätt i 

företaget. Så då kommer man ganska nära rent personligt ibland också, inte att umgås som 

vänner, men att man, man får mycket information om hur det ser ut för dem privat osv. Eh 

däremot de större företagen, då har man ju kontakt med någon, då har man ju inte kontakt 

med ägarna på samma sätt, utan då har man oftast kontakt med någon redovisningsavdelning 

eller ja, ekonomiavdelning då på företaget. Så det blir liten annan relation så. Och dem här 

småföretagarna är ju också mycket konsultationer, och de behöver kanske hjälp med både, ja 

mycket runt omkring själva företagandet så, som de inte behöver hjälp med på större företag 

då, skattefrågor och så. 

Intervjuare: Ja. Tror du att antalet klienter kan påverka revisorns oberoende? 

KPMG1: Eh, njae inte oberoendet tror jag där heller utan, kvaliteten på revisionen. 

Intervjuare: Okej. 

KPMG1: Att man inte lägger ner lika mycket timmar kanske om man har för mycket 

uppdrag, men inte oberoendet i sig tror jag inte påverkas. 

Intervjuare: Eh, vad ser du för problem eller möjligheter med att en revisor arbetar med 

samma klient under en längre eller kortare tid? 

KPMG1: Mmm, eh, det där kan man ju alltid diskutera. Det är ju, det tar ganska många år att 

lära sig ett företag, och riktigt förstå verksamheten och så. Så oftast är det bra att ha en kund, 

ja, i varje fall 5-10 år sådär tycker jag i varje fall kan vara bra i alla fall. För då förstår man 

verkligen till slut vad dem håller på med och kan ge bra råd och så också. Eh, men det finns ju 

också, när man, man byter ju ibland så byter man ju, på större företag, så byter man 

rutinmedlemmar också, det kanske är samma, en del är kvar i samma team, men så kommer 

det till nya personer. Och då märker man att då kanske dem ser andra saker som inte vi har 

sett, man blir lite blind efter ett antal år. Man kör samma spår, man gör ungefär samma sak 

varje år, och kommer det då in någon ny då och då kan de se på ett litet annat sätt, att det här 

borde vi titta på istället och ja, varför tittar vi på det där, det behöver vi ju inte titta på längre 

och så, så man liksom behöva lite nytt blod ibland känns det som. Eh, så att, och det märker 

man ju också om man tar över, vi, ibland så händer det ju att någon går i pension också här 

då, någon revisor här, och då tar man över ett uppdrag, och då gör man på lite annat sätt än 



 

 

 

vad den tidigare revisorn gjorde då så att på visst sätt är det bra med viss rotation också, det är 

inte helt fel. Bara det inte är för tätt, utan det behöver nog vara en viss kontinuitet, några år 

sådär med samma person. 

Intervjuare: Vad tycker du är den optimala uppdragstiden då? När man arbetar med samma 

klient? 

KPMG1: Eh, ja… Det är svårt. Eh, men, ja men som sagt, fem år behöver man nästan ha på 

sig för att komma in ordentligt i företaget, så är det. 

Intervjuare: Gäller det både små och stora företag då eller? 

KPMG1: Ja, eller framförallt större tar det ungefär den tiden tycker jag. Eh små beror ju på 

vad det är för typ av verksamhet de har, en del har ju hyfsat enkel verksamhet och då kanske 

det räcker med ett eller två år då, men om det är lite mer komplicerade saker så tar det en 

stund att komma in på dem också. 

Intervjuare: Tycker du att uppdragstiden hos en klient påverkar revisorns villighet att 

rapportera felaktigheter? 

KPMG1: Ehh… 

Intervjuare: Om man sitter en längre tid. 

KPMG1: Nej, det tycker jag inte. Det enda jag kan komma på då när du ställer den frågan det 

är ju om man upptäcker något efter ett antal år som man borde ha sett mycket tidigare, nu är 

det sällan det händer då, men om det skulle hända, kanske man tycker det är genant att helt 

plötsligt börja på att, det här är ju fel, och liksom ja, efter så pass lång tid. Det är det enda jag 

kan tänka mig egentligen då. Men då tar man ju ändå upp det, men kanske på ett annat sätt än 

om man hade varit på det från början. Man kanske lägger upp det på ett annat sätt, när man 

rapporterar det så att säga, men man rapporterar det ändå, det är inget man undanhåller på 

något sätt, utan man tar upp det. Men på ett annorlunda sätt i så fall. 

Intervjuare: Ja, okej. Vad tycker du om byrårotation? 

KPMG1: Det har ju också sina för- och nackdelar. Eh, som jag sa, att ibland är det bra att det 

kommer in någon med nya ögon och tittar på, på företaget, och kan komma med nya idéer. 

Både som kan utveckla företagen också, för att man kan ha olika infallsvinklar, man kan ha 

olika erfarenheter, man kanske har varit med om något på något annat företag som man 

liksom kan, ja men såhär kan ni göra. Eh så ibland är det bra att byta revisor, men sen behöver 

det kanske inte vara byrårotation, utan det räcker egentligen kanske med att det är en annan 

revisor inom samma byrå. Så att, ja, jag kan förstå det här också, att man kan tycka att har 

man haft samma revisor i 20 år så, så kanske det kan bli ett problem med, utifrån sett, med 

oberoendet också. För då har man ju haft det så länge på något sätt så att det går i samma 

hjulspår och de här lära känna varandra så bra, så jag kan förstå, utifrån sett, att man kan 

tycka att det är bra med byrårotation. 

Intervjuare: Ja, okej. Hur ser du på om revisionsbyrån erbjuder revision och även andra 

tjänster till en och samma klient? 

KPMG1: Hmm, det gör vi ju på dem här, ute på landet så att säga, så är det oftast vi har både 

ekonomiservice, eh skatter och revision då till samma klient då. Och oftast är det ju ganska 

bra att kunna erbjuda alla tjänster för att det, dem behöver den hjälpen helt enkelt. Så det är 

bra att få en helheltsgrepp att kunna hjälpa kunderna och så, kunna ge rätt råd helt enkelt 

inom alla de här områdena. Så att det är bra tycker jag. 

Intervjuare: Tycker du att det är bra att det kommer från samma byrå just då också? 



 

 

 

KPMG1: Ja, eftersom att man kan prata med varandra på ett annat sätt kanske om man är 

inom samma byrå än om man har andra experter inblandade så blir det ju kanske inte samma 

kommunikation då så jag tycker att det är ganska bra jag. 

Intervjuare: Det är inget du kan tänka kan påverka oberoendet kanske att man kommer från 

samma? 

KPMG1: Nej, nej… 

Intervjuare: Nej. 

KPMG1: Det där, ja, det jag brukar säga såhär att alla, alla inom KPMG vill att allting ska gå 

rätt och riktigt till, det är det vi strävar efter allihopa så det blir, det blir inte att man godtar 

mer fel för att man är från samma byrå, inte alls, som revisor, utan snarare tvärtom, att man 

ställer ännu högre krav att det här ska vara en bra produkt när den lämnar. Bokslutet ska vara 

en bra produkt och revisionen ska vara en bra produkt när det lämnar huset. Och man liksom, 

så man kanske granskar det till och med lite ytterligare för att det ska vara i, ja, perfekt skick. 

I princip. Man lämnar inget som inte är rätt så att säga, härifrån. 

Intervjuare: Tycker du bolagen så ska offentliggöra det här i rapporterna, hur stor del som 

går till vilken tjänst? 

KPMG1: Så var det ju förut, de tog ju bort den regeln då för mindre företag, den finns ju kvar 

för större företag, där måste de fortfarande göra det. Eh jag vet inte om det har så stor 

betydelse egentligen, jag tycker inte det riktigt. 

Intervjuare: Om man tänker för intressenter och så, tror du att det har betydelse ur den 

synvinkeln? 

KPMG1: Det är ju då, om man nu tror att det har påverkan på oberoendet, så att det ju en bra 

uppgift att få så att säga, att få information om. Eh nu ser ju inte jag det riktigt så, eftersom 

jag tycker att oberoendet egentligen inte är något problem när man har det inom samma hus 

så att säga utan jag tycker ju att det är en fördel, men det är ju inte säkert att omvärlden ser det 

på samma sätt. För dem är ju inte insatta i hur vi jobbar osv heller så att det, och då kan jag 

förstå att man skulle vilja ha information om den uppgiften, ja. 

Intervjuare: Eh, ja, upplever du att det är vanligt förekommande att bolag har ett 

revisionsutskott? 

KPMG1: Det är dem större företagen som har det. Så att, ja det är ju där man kommer i 

kontakt med det. 

Intervjuare: Mmm. Reviderar ni några sådana, som har det? 

KPMG1: Eh, ja vi jobbar ju en del mot Stockholm för det är ju främst där de större 

företagsledningarna sitter så att säga, och där kommer vi ju lite i kontakt med dem då. När vi 

jobbar på den typen av uppdrag. 

Intervjuare: Tycker du att det är bra att man har ett revisionsutskott? 

KPMG1: Ja, det kan ha sina fördelar. Framförallt, dem kommer ju ofta med önskemål om 

vad dem vill att vi ska titta på för något, vad dem upplever kan vara ett problem i företaget så, 

så att det tycker jag är bra. Att man har den kommunikationen.  För då kan man ju få ett 

uppslag som revisor också, att det här bör vi titta på för att där tror dem att det kan finnas 

problem. 

Intervjuare: Tror du att revisorer påverkas av att klienterna har ett revisionsutskott? 

KPMG1: Eh, inte i grunden, utan det är nog mer att om man får tips om att titta på det här, 

eller vi vill att du tittar på det här, då är det ju mer att extratjänster så att säga som man utför 



 

 

 

kanske för deras skull kanske ibland också då, men det kan ju också vara något som vi har 

nytta av i vår revision också då, att det är bra att vi tittar på det ur vår synvinkel också då. 

Intervjuare: Ja, det var väl nästan allt vi hade, en bara, bara en liten till, vad anser du 

påverkar revisorns oberoende om du tänker på något annat än det vi har pratat om just nu? 

Och det behöver inte vara just här på byrån här, utan mer teoretiskt kanske? 

KPMG1: Eh, ja då tänker jag ju förstås den här analysmodellen igen då som vi har då, det här 

med hot och vänskap osv. Det är ju dem delarna det handlar om i så fall, som det kan beröra. 

Själv känner jag inte riktigt att det är något problem för mig personligen så att säga, utan jag 

tycker det inte är så svårt att hantera det egentligen, eftersom, ja, man går in i sin roll som 

revisor på något sätt och där, där ska man hantera det på ett korrekt sätt. Så det är så, det är så 

man tänker. 

Intervjuare: Jag tänkte den här analysmodellen, det är olika sorters, vad ska man säga, hot, 

eller ja, som kan påverka. Är det någon av dem som du känner, som kanske påverkar lite mer 

eller som har lite större påverkan på oberoendet? 

KPMG1: Det var också en svår fråga, oftast när man går igenom den här modellen om jag 

säger så, så är det ju det här med, vi har ju det här självgranskningshotet. Om vi nu har 

kombinerade uppdrag som vi kallar det för, där vi har både ekonomiservice och revision, så är 

ju det det vanligaste vi brukar fylla i att det finns så att säga. Eh annars kan det ju ibland vara 

vänskapshot då, om det eh någon man har haft länge då, någon kund man haft länge eller 

någon som har jobbat här tidigare som jag var inne på förut osv. Det är dem delarna vi brukar 

få fylla i i så fall och ta ställning till, och vad man gör för att motverka, om det nu finns ett hot 

då, att ta bort risken för att det ska bli problem med oberoendet helt enkelt. Då kan man ju ha 

vissa motåtgärder som vi säger då. 

Intervjuare: Vad kan det vara för något då? 

KPMG1: Eh, till exempel att någon annan revisor går in och tittar på det man gör till 

exempel då, eller att vi har ju vissa regler för våra uppdrag där vi har både redovisning och 

revision, att dem, att redovisningen måste följa vissa regler. Att kunderna måste godkänna 

allting dem bokför och så då, så att, ja, alla, dem har ju ett Reko heter det. Deras regler som 

dem jobbar efter, att dem följer dem då. Så det är mera det och att dem, vi, eh att dem inte är 

överordnade oss heller i organisationen, att dem har bestämmanderätt över revisorn på något 

sätt utan det måste vara tvärtom. Att revisorn liksom är över redovisningskonsulten, och 

sådana saker då då. Så det gör vi när vi fyller i den där då och tar ställning till om det finns 

något hot. 

Intervjuare: Inga andra påverkande faktorer du tänker på direkt? 

KPMG1: Nej, det är det egentligen inte, det är det inte. 

Intervjuare: I så fall var vi klara, tack för oss. 

 

  



 

 

 

Intervju 4. 

 

Intervjuperson: PwC 

Datum: 14 november 2016 

 

Intervjuare: Vad tycker du krävs av revisor för att den ska göra en korrekt revision? 

PwC: Eh ja, det är ju, det är ju en ganska stor fråga och det krävs ganska mycket. Eh i grund 

och botten så krävs det ju att man såklart har kunskapen om det som man ska uttala sig om 

och revidera kring. Eh och det finns ju liksom regler som säger att man ska inte åta sig ett 

uppdrag om man inte känner att man inte har korrekt kompetens för den typen av uppdrag. Så 

till exempel då då om man pratar specifika branscher så, jag skulle inte kunna bli revisor i en 

bank till exempel eller i en finansiell sektor, för jag kan inte dem delarna. Eh men utöver 

kunskap då, som är jätteviktigt, så ska man ju ha… Vad det krävs, svåra frågor. Eh ja men 

det, det krävs att du ska veta vad du ska göra. Och det krävs såklart att du har en, jag har ju 

sett era frågor vad de handlar om så, sen såklart att du ska ha ett oberoende mot den du pratar 

med, den du kommer revidera så att du kan lämna ett korrekt yttrande. Eh vidare så är det ju 

bra om man, jag kan ju bara prata för mig då, men att man befinner sig i ett större 

sammanhang, jag då som är med i PwC har ju så mycket hjälp och stöd runt omkring mig. 

Om det skulle dyka upp saker så har man ett helt, en hel firma bakom sig som hjälper till. Eh 

ja, spännande, följdfrågor? 

Intervjuare: Eh då ska vi, eh hur definierar du oberoende då? 

PwC: Eh ja det är ju…och det är ju egentligen inte jag som definierar det utan det finns 

ganska tydligt uppställt i lagen, att vad som säger vad oberoendet är och vilka delar som är 

oberoende, och det är egentligen de där åtta eller nio punkterna. De har ni säkert stenkoll på, 

men det är ju att man inte ska ha vänskap, att man inte ska ha partsställning, det vill säga att 

man inte biträder i något mål någonstans, och så åtta såna punkter. Och sen kommer ju alltid 

den sista punkten som också är ju den som heter generalklausulen som är så att om man, om 

du inte träffas av någon av de här punkterna, är det fortfarande någonting annat som gör att du 

är oberoende mot den hära, eller du är inte oberoende åt den här kunden. Så att det täcks ju in 

av allt det där, och det är de delarna som man oftast pratar om och det som är eh, den som 

oftast slår mot oss det är ju dels vänskapshotet då, det vill säga att man är på något sätt bekant 

eller vän med den man ska revidera. Eller också att man är i jävshotet, det vill säga att vi som 

byrå biträder med någonting även fast vi är revisorer. Det är de två som är vanligast, som man 

behöver tackla och dokumentera kring. 

Intervjuare: Mm okej, har ni då den här analysmodellen pratar om, det är de hoten eller? 

PwC: Ja, absolut. Och analysmodellen har ju, ska alla revisorer göra på alla revisioner varje 

år, så det är inte bara för PwC utan det är för alla andra byråer också. Och det är ju också för 

det står ju med, tror jag, i en sån här eh ISA, tror jag. Eh den, vårt regelverk vi har att förhålla 

sig till. Så vi är, jag på alla mina kunder fyller jag alltid i en sån här analysmodell varje år, 

och man får då ta ställning till de här åtta-nio hoten. Eh, plus då den här generalklausulen. 

Och bekräfta att, ja men det är inget hot i det här fallet. Eller om det är, att det är, det finns en 

risk för det. Så måste jag skriva varför jag tycker att jag fortfarande kan vara revisor och hur 

jag bedömer att risken elimineras. 

Intervjuare: Kan vem som helst ta del av det då eller, det här du dokumenterar… 



 

 

 

PwC: Nej egentligen inte…. 

Intervjuare: Eller är det mest för dig själv? 

PwC: Ja, det finns ju dokumenterat i vår revision och sen så då om det skulle hända 

någonting, så om till exempel revisorsnämnden vill göra en tillsyn då har ju de rätt att titta på 

min dokumentation, och då finns ju mina bedömningar där. Men inte så att man som eh 

random person kan komma och fråga och titta, utan där slår ju egentligen ja våran 

tystnadsplikt in. Så att jag får ju inte lämna ut någon form av min dokumentation till någon 

person som är privatperson. Men revisorsnämnden kan komma och begära då. 

Intervjuare: Mm, men jag tänkte på den här klausulen du sa att om man inte liksom har 

något utav de här hoten, då kan den typ träda in eller vad man säger? Vad innebär den då? 

PwC: Ja, men precis. Den är ju hängslen och livrem kan man säga. Alltså, för de första sju 

eller åtta, hur många de nu är, de är ju väldigt specifika. Vänskapshot, partshot, eh jävshot, 

alltså väldigt tydliga såna. Eh men sen så kommer den här sista då som säger att om ingen av 

de där ovanstående, alltså du får okej på alla, men du känner fortfarande någonstans att det 

finns något annat område som kan innebära ett hot mot ditt oberoende, då ska du beakta det 

också. Så den är liksom, den är till för att det som vi inte täcker upp här uppe täcker vi upp i 

alla fall. Så att man kan liksom inte komma och säga att ja men de här gällde det inte på, men 

ja, vi har ju den här, alltså ja.. 

Intervjuare: Vad skulle det kunna vara? 

PwC: Ah, den är väldigt ovanlig, ja. Oftast så täcks det in av de vanliga, men isåfall. 

Intervjuare: Ja, okej. Eh förutom analysmodellen då, har ni några andra metoder för att 

säkerställa oberoendet? 

PwC: Eh njae det är ju den som är vårt huvudsakliga arbetsverktyg. Sen kan man säga att den 

ser lite olika ut beroende på hur stora företag vi jobbar med, eh och framförallt också om de är 

noterade på en reglerad marknad, vi säger att de är noterade på börsen i Stockholm till 

exempel och så. Eh då är den ju i olika omfattning. Eh så att gör man en sån oberoende-analys 

på ett stort bolag då krävs det mycket arbete för att gå igenom och göra den så, på ett mindre 

bolag så går det mycket snabbare så att säga. Eh, men annars är det de modellerna vi använder 

oss av. 

Intervjuare: Japp, hur tänker ni när ni sätter revisionsarvode? Vad utgår ni ifrån då? 

PwC: Eh ja vi utgår egentligen från, det är ju också ganska komplex fråga för det kan variera 

väldigt mycket och det kan variera också mellan olika eh kontor och städer, lite sånt där 

också. Det finns inget, det är inte så att en revision ska kosta såhär mycket när bolaget är si 

och så stort. Något sånt finns det inte, utan kopplat till, eh vad som styr ett arvode är ju såklart 

omfattningen på ett bolag, alltså hur mycket transaktioner som sker genom ett bolag, men sen 

också om det finns specifika risker kopplat till det här bolaget. Om de befinner sig i en 

kontantbransch till exempel, så finns en hög risk för mig och det kommer kosta mera i 

revisionsarvode. Eh kvaliteten på materialet jag får ta del av, alltså när ett bokslut ska 

upprättas så är det det jag ska granska, alltså om kvaliteten på bokslutet är bra, nej såklart då 

tar det inte lika mycket tid för mig att granska och det blir ett lägre arvode. Är kvaliteten 

dåligt, då måste jag göra mer granskningsinsatser och då kommer det per automatik, då blir 

arvodet högre. Eh så det finns liksom ingen prismodell man har och följer utan det blir lite 

från gång till gång. Sen är det självklart att PwC har en grundtanke, att har ens bolag den här 

storleken, med den här branschen, då borde det ligga inom det här spannet. Så, men sen är det 



 

 

 

ju fortfarande så att jag som revisor kan aldrig sätta ett fast pris. Jag kan inte berätta för dig, ja 

men för att jag ska revidera ditt bolag så kostar det 15 tusen. Utan jag måste ju granska tills 

jag har kommit så pass långt att jag kan vara trygg i att skriva på min revisionsberättelse. Eh 

så den är lite, lite diffus då, om man pratar pris oftast då. Så att mycket prisdiskussioner blir ju 

att, att sitta såhär med kunder och ta diskussioner och förklara varför det blir si eller så. 

Intervjuare: Okej, ja precis. Eh hur skulle ni se på att sätta ett för högt eller för lågt arvode? 

Om man kopplar det till revisorns oberoende? Hur skulle det kunna påverka? 

PwC: Eh nej men alltså det är klart, pris är ju alltid en levande diskussion och tittar man på… 

Och det är ju en av frågorna att vi ska ju inte, eh en av de här som vi ska bedöma oberoendet, 

vi ska inte vara för beroende av kunden eller dennes, alltså arvode till oss. Det säger sig självt, 

det i teorin, om vi har en kund som betalar oss revisionsarvode i år om en miljon kronor, det 

är klart att den kunden vill vi ha kvar. Ja, så det är ju klart att det får ju en, liksom, det ligger i 

sin natur där att man gärna vill visa att vi fortfarande är oberoende mot den kunden. Men när 

jag pratar PwC så är det ju ingen risk för PwC är ju så gigantiska och stora. Eh den risken blir 

ju tydligare kanske om man kommer till en mindre byrå som är en ensam revisor, om den har 

en kund som är på 50 procent av revisorns, verksamhetens omsättning, ja men då är det klart 

att då får ju han verkligen argumentera för varför den är oberoende mot den kunden. Mm 

precis, vad var frågan där? För lågt pris eh, kopplat till oberoende… Eh, ja nej det vet jag inte. 

Intervjuare: Nej, det är bara det höga som... 

PwC: Ja, men det är ju det höga som kan bli synligt och sticka ut på ett sånt sätt att man kan 

diskutera kring det. Eh men sen är det så, oftast är det, ja jag har ingen kund där jag behöver 

argumentera på det sättet. Jag tror att, ja men, i PwC:s värld så är det lugnt. Sen är det klart på 

de allra största revisions…om vi pratar Ericsson och de här Volvo, då har man ju en sån 

dokumentation som säger varför vi tycker fortfarande är oberoende. 

Intervjuare: Mm, hur upplever du konkurrensen mellan revisionsbyråerna? 

PwC: Eh ja men den upplever jag som sund, såklart. Alltså vi har ju, vi har ju en marknad där 

det finns ett fåtal aktörer som är väldigt stora och starka. Och vi går ju mer och mer åt det 

hållet, för tidigare också har det funnits ett gäng mindre revisionsbyråer, och en del är 

ensamma revisorer som sitter. Eh det blir svårare och svårare, eh för den typen av verksamhet 

därför att reglerna och kraven på dokumentation blir bara hårdare och hårdare. Så de har 

svårare att behålla den kvaliteten för vad som krävs för att man ska kunna vara en 

revisionsbyrå. Eh så därför blir det ju mer och mer att det blir de här fyra stora eh plus GT då 

om man tänker Sveriges marknad. Eh och ja, nej men ja, det är klart det ska finnas konkurrens 

och det är ju sunt. Jag menar, det gör ju att våran byrå sätts ju, alltså vi får ju jobba för vårt 

varumärke, jobba för våra produkter, och jobba för hur vi ska kommunicera med marknaden. 

Eh och om vi hade varit själva då hade vi inte varit bra på det. Nu möter vi ju EY och GT, när 

jag är här nere idag kanske jag träffar en revisor från Ernst & Young och så pratar de, alltså 

ska jag prata… Det triggar en och det gör även att man blir lite bättre. Eh sen är det ju om 

man tittar lokalt, det är ju en så pass liten stad så det blir ju lite, det är klart att vi bråkar med 

varandra, men vi blir mer kollegor ska jag säga. 

Intervjuare: Ja okej, tror du att det kan påverka oberoendet, konkurrensen? 

PwC: Eh nej, alltså egentligen inte. Eh det, eh för jag menar det handlar om varje enskild 

revisors integritet att bedöma sitt eget oberoende. Eh så att, eh tycker inte att det är kopplat till 

konkurrensen på något sätt. Och fortfarande är det ju så att om, för det är ju dels ett 



 

 

 

byråberoende, men det finns ju också, framförallt är det kopplat till den som är revisor. Jag 

menar det är ju jag som revisor som har vänskapshotet, partshotet och de bitarna. Eh så att, 

om det skulle vara så att jag inte blir, om jag känner att jag kan inte vara oberoende mot den 

här personen, eller mot det här företaget. Ja, men då slussar jag det vidare till min kollega som 

sannolikt då kanske är oberoende, för den har ingen relation alls med den, mellan kunden sen 

tidigare då. Eh så jag tror inte konkurrensen direkt påverkar. 

Intervjuare: Nej, även fast det inte finns…alltså det finns ju flera att välja på, tänk dig att 

klienten kan välja på flera stycken? 

PwC: Mm, jo absolut. Men oftast så vill ju klienten ha någon form av relation till den som är 

deras revisor. Eh för det är en jätteviktig roll för bolaget att ha en revisor de har förtroende 

för. Eh ja… 

Intervjuare: Vad för relation tycker du är okej att ha till klienten? 

PwC: Nej, men man ska ha en bra relation. Det är ju hela syftet med mitt jobb, jag bygger 

relationer. Jag eh, ja liksom så jag får förtroende hos företagare och det är så, i den relationen 

som jag kan säga till ett företag om det är okej eller inte okej. Och jag menar, den relationen 

måste jag bygga upp med alla mina kunder och den är superviktig. Men den, det är ju inte en 

vänskaps…alltså det, man är ju inte…det utsticks det är inte mitt oberoende att bygga 

relationer. Eh det är liksom jätteviktigt att hålla isär, att relationsbyggande och ha relation 

med en kund, det är absolut nödvändigt för att kunna göra en revision. Så det är inte ett hot 

mot mitt oberoende. Däremot om det visar sig att jag gång på gång umgås privat med den här 

kunden, ja men då är det klart då börjar man gå in på gränsfall om det är oberoende eller inte. 

Om det är någon jag träffar honom på krogen och vi står och tjatar en timme, ja men det är 

ingen fara. Alltså så att, det är, eh det kan gå ganska långt innan det påverkar oberoendet. 

Men det kommer vi tillbaka till, det är revisorers, alla revisorers, eller min, alltså integritet för 

jobbet. Så det är ju, jag måste ju liksom, det är mitt yrke att vara oberoende. Det är ju mina 

kollegors yrke att vara oberoende. Så det finns ju med hela tiden. Men fortfarande är det ju så 

att relationsbyggandet är liksom nästan det viktigaste i min bransch och ha relation med 

kunderna. 

Intervjuare: Okej ja, är det någon skillnad på relationen om det är en stor eller liten byrå tror 

du? 

PwC: Njae, alltså det, det beror ju på vilket bolag man pratar om. Pratar vi om de bolag som 

finns här, alltså mindre eller medelstora bolag, så spelar det ingen roll. För det är mest knutet 

till vilken revisor du har. Och då är det ju strunt samma om revisorn jobbar på PwC eller på 

Lars Erikssons revision. Sen är det ju klart att många vill ju ha även att det ska stå PwC eller 

Ernst & Young på revisionsberättelsen för det är tryggare, och också en viss garanti att det är 

bra kvalitet. Men jag skulle inte säga att det primärt är storleken på revisionsbyrån utan det är, 

alltså den som är revisor. 

Intervjuare: Skulle det kunna påverka revisorns oberoende tror du? Skillnaden i storleken? 

PwC: Eh alltså skillnaden i storleken på bolaget som man reviderar eller revisionsbyrån? 

Intervjuare: Ja, snarare byrån. Om du jämför en stor revisionsbyrå och en liten. 

PwC: Eh, nej alltså det tror jag inte heller va. Alltså för i grund och botten så är det ju samma 

regelverk vi har att ta hänsyn till. Eh så det tycker jag ju inte att det borde skilja så pass 

mycket för fortfarande så är det ju, allting faller tillbaka på, inte vilken byrå utan vilken 

revisor det är, och dennes egen bedömning om huruvida han eller hon är oberoende eller inte. 



 

 

 

Och det är ju liksom, det är samma regler på om du är stort eller litet bolag, stor eller liten 

revisionsbyrå. Alltså i grund och botten är det samma åtta frågor du ska besvara. 

Intervjuare: Mm, tror du att antalet klienter skulle kunna påverka oberoendet? 

PwC: Eh njae ja, det, njae, alltså nej egentligen tror jag inte det heller. För det är ju samma 

sak där att man kommer hela tiden tillbaka på att det är en enskild bedömning för respektive 

klient för att det säger sig självt att man eh, som yrket revisor kan du inte ha hur många 

klienter som helst. Eh för du kommer inte hinna med att göra det som krävs mot respektive 

klient. Och det är ju klart, man kan säkert dra ett likhetstecken att ju mer klienter du har desto 

mindre tid hinner du med att analysera oberoendet på alla kunder och så någonstans slinker 

det igenom en kund där du säkert kan om du tänkt efter inte skulle vara revisor där för att du 

har ett visst, ja beroende till den klienten. Så det är klart att det finns ju säkert en sån analys 

som man kan göra. Men vid sak så tror jag inte att det hör ihop i och med att man gör en 

enskild bedömning per uppdrag. 

Intervjuare: Men du sa att man väljer ibland vilka klienter, eller kunder, man ska ja, eller ja 

du sa någonting som… 

PwC: Ja, men absolut. Eller väljer, men alltså jag… 

Intervjuare: Att man inte kan ta alla… 

PwC: Ja, men alltså jag har ju rätt att avtacka mig uppdrag om jag inte har ett oberoende mot 

den klienten. Och en revisor har rätt att tacka nej, givetvis. Men sen är det ju inte det man 

strävar efter utan vi vill ju hjälpa alla kunder så mycket som möjligt. Men man har rätt att 

säga nej om man inte är beroende, eller om man är oberoende. 

Intervjuare: Ja okej, mm. Eh då ska vi se, det här är en ganska stor fråga. Men vad ser du för 

problem eller möjligheter med att en revisor arbetar med samma klient under en längre eller 

kortare tid? 

PwC: Eh njae men det är ju klart, precis som jag pratade om tidigare att en stor del av mitt 

jobb är ju relationsbyggande och jag bygger ju relationer med mina klienter, och de vill jag 

bygga långsiktigt såklart. Och jag menar jag förstår ju frågeställningen att man har jobbat med 

en klient i sju år så ökar ju risken för att man inte är oberoende mot den klienten när man har 

byggt upp relationer i sju års tid till exempel. Eh men det måste man ju åter igen, alltså koppla 

tillbaka på vilken profession man har. Och ja men jag måste ju värdesätta de reglerna, de 

principerna som finns i min bransch. För att skulle jag missköta sånt oberoende till exempel 

och det kommer fram, ja men det blir en utredning, ja men då tappar jag ju min auktorisation, 

jag tappar min titel, jag tappar mitt jobb. Så att det är ju så mycket på spel för att man skulle 

tillåta sig att sätta sig i en sån situation. Eh men sen är det ju klart, som ni har skrivit om, det 

har kommit nya regler om det här byrårotation och såna saker som är egentligen på större 

uppdrag. Eh som har slagit till, och det är ju såklart av uppkommen anledning tror jag ju. Eh, 

men ja, nej jag tror att så länge man är, nej men vet om sin roll så är det inga problem om man 

är revisor i samma bolag under en längre tid. Det tror inte jag, i mindre bolag. Som sagt, stora 

bolag så kommer byrårotationsreglerna från och med typ nu. Eh och det är enligt ett EU-

direktiv som satt det att det eh man får byta. Men det gäller ju också, ja noterade bolag och 

FS-bolag, alltså financial, alltså oftast bank och kreditinstitut. Eh men det är ju bara, det är ju 

ett fåtal bolag om man tittar i Sverige. Jag menar det finns ju knappt några noterade bolag 

som ligger med huvudkontor här så det är egentligen en Stockholmsfråga. Men det är klart, 

det får ju jättestor effekt. För jag menar det är ju inte jätteenkelt om man, det liksom, är ju en, 



 

 

 

det finns ju en tanke med att de vill ha samma revisor också. För tar du Scania till exempel, 

som är ju ett gigantiskt bolag, jag menar vi, PwC, när de reviderar Scania då har de liksom tio 

pers som är där en månad och kan ju allt om det hära, att man sen då ska byta till en, KPMG 

till exempel, då måste de liksom lära upp tio pers från verksamheten. Alltså det, så mycket 

kostnader bara för att få förståelse för och komma in och lära sig hur man ska börja granska 

till exempel. Så det blir ju en ganska, det blir en ganska stor omställning. 

Intervjuare: Vad tycker du om byrårotation då? 

PwC: Nej, men alltså jag tror ju att eh det är nog sunt. Alltså och, jag menar det är ju, det 

skadar nog inte och ligga fast i gamla hjulspår eh så att det är nog bra. Men jag, också det att 

man har en gräns på det för det skulle nog inte vara hållbart för mindre bolag att jobba med 

byrårotation tycker jag ju inte för fortfarande då är det ju, det är där den personliga kontakten 

man är ute efter, i mångt och mycket. Det blir lite mer administrerat där man pratar, den här 

större nivån som faktiskt är tvungna att använda byrårotation. 

Intervjuare: Mm, eh men jag tänkte på frågan innan där då, på kortare tid? På kortare sikt, 

problem eller möjligheter? Tror du att det finns något sånt? 

PwC: Eh på kort sikt vadå? Nu har jag glömt bort. 

Intervjuare: Eh om det finns några problem eller möjligheter med att en revisor arbetar med 

samma klient på kort sikt? 

PwC: Eh nej, alltså de, tanken är ju oftast att man inte ska gå in som revisor på kort sikt 

heller. Eh det är klart att man har gått in på uppdraget om att det gäller bara det här året, sen 

ska man inte ha revisorn längre på något sätt, de står inför någon försäljning eller såna saker. 

Eh men har ingen tydlig känsla att det skulle vara något hot mot oberoendet till exempel. Eh 

det tycker jag nog inte. 

Intervjuare: Okej mm, eh men tycker du att uppdragstiden kan påverka revisorns villighet att 

rapportera felaktigheter? 

PwC: Eh ja men det är klart, samma sak där, i teorin ja men det finns väl en risk att det är på 

det sättet. Eh men jag tror ju fortfarande att det inte är så. Alltså teoretiskt det är klart det 

finns en uppenbar risk, tittar man utifrån då och ser på det, ja men ju längre du jobbar på ett 

bolag ja men då, ju mer lär du känna företagsledaren, ägaren och ja får ett mindre incitament 

till att skriva en oren revisionsberättelse till exempel. Men då måste man, i teorin absolut, i 

verkligheten är det inte så för du kommer tillbaka, för dens, den du spelar med är dig själv 

som revisor hela tiden. Jag menar det står så mycket på spel om du skulle tillåta dig till att 

göra en sån sak, så att det liksom inte är aktuellt. Och det handlar ju om ens yrke, man måste 

vara, man är ju sitt yrke och man måste vara liksom eh ja men man måste vara bra mot sin 

profession så att säga. 

Intervjuare: Okej, ja. Eh byrårotation är ju vart tionde år? 

PwC: Ja, och det ska ju minska nu va tror jag. 

Intervjuare: Ja okej, ja eh men vad tycker du är den optimala uppdragstiden? 

PwC: Eh på mindre bolag så finns det inget optimalt utan det är liksom upp till varje. Tycker 

inte att det skadar att vara revisor i samma bolag länge, det är inga konstigheter. Eh för större 

bolag, nej jag kan inte uttala mig jag har liksom aldrig jobbat egentligen med den typen av 

bolag på det sättet så jättesvårt att säga. Eh men jag får väl lita på att de, EU som har kommit 

fram till reglerna har rätt någonstans. 

Intervjuare: Vad jobbar du med för typ av bolag då? 



 

 

 

PwC: Eh ja men små och stora bolag för det mesta. Eh och då liksom ja, det är allt ifrån 

Pelles plåt som omsätter två miljoner till eh ja det största jag är revisor i är Lithells 

korvfabrik, de omsätter väl tre miljarder kanske. Eh så att det, det blir det också, så blir det ju 

när man jobbar, om man får kalla det landet, om man inte tänker storstad Stockholm, 

Göteborg, Malmö så jobbar man lite med allt möjligt, så lite blandat. 

Intervjuare: Okej, ja. Hur ser du på om revisionsbyrån erbjuder revision och även andra 

tjänster till en och samma klient? 

PwC: Mm, eh det tycker jag är helt okej. Och där har vi också väldigt tydliga regler som 

gäller. Eh när man får göra vad, när man får göra saker och vilka saker som man får göra. Eh 

och det tar framförallt, har tagit sin grund i eh definitionen av mindre och större företag, i 

årsredovisningslagen eller aktiebolagslagen, någon av dem. Eh det är 80, 40, 50, det vill säga 

bolag som har 80 miljoner i omsättning, 40 miljoner i balansomslutning, eh 50 anställda. Två 

av tre kriterier så är det per definition större. Eh och då får vi inte hjälpa till med någonting 

kan man säga. För alla bolag som är mindre än det får vi biträda, eh och då kan vi biträda med 

löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och såna saker. Men där krävs också att man har 

rutiner och system i ett företag som vi kan påvisa, vi visar ju att jag som revisor gör ju 

ingenting med det hära. Mina liksom assistenter som hjälper mig med revisionen har 

ingenting med det där att göra. Utan vi har ju som två företag i företaget. Så vi har, vi har ju 

en avdelning som heter business services som liksom arbetar med att hjälpa företag med 

bokslut, årsredovisningar, löpande bokföring, allt sånt dära, enligt deras egna processer, 

rutiner och såna saker. Och så har ju vi revisorer på ena sidan. Eh och sen är det, och då är det 

väldigt, väldigt viktigt att vi kommunicerar, både mot kunden och alltihopa att vi är från två 

helt olika avdelningar. De har ett enskilt avtal med bolaget där, fakturerar sig och sina saker 

enskilt. Och jag är här borta och gör mitt enskilt. Och så är det jätteviktigt att allt de här gör 

måste hela tiden godkännas av kunden. Så att det är kunden som godkänner, att såhär ska vi 

bokföra. Så det finns regler hur man ska göra då. 

Intervjuare: Mm, tror du att det kan påverka då att man reviderar kollegans arbete? 

PwC: Nej, nej det tror jag inte. Snarare tvärtom att vi är hårdare där. För det handlar ju om att 

vi, jag vill ju att de här ska göra ett sjukt bra jobb, och så märker jag att de inte gör det då är 

jag på dem stenhårt, så att jag tror det snarare blir nästan tvärtom. Eh och där är det ju också, 

ja kring det finns hela tiden tydliga vad man får göra och inte göra, och ibland kommer det ju 

så pass långt att jag har ett fall nu nästan som man eh diskuterar att då inte jag, men min 

kollega ska kliva av sitt revisionsuppdrag. För då har vi fått en tjänst som vi vill leverera som 

är en väldigt fin tjänst men då kan inte han vara revisor längre. För då liksom är det, då slår 

oberoendet in. Så, så är det, såna situationer dyker ju upp hela tiden. 

Intervjuare: Ja okej. Om ett bolag får de här olika tjänsterna och revision, tycker du att man 

då bör offentliggöra hur stor del som går till vilken del? 

PwC: Eh njae, egentligen inte. Eller både och ska jag säga. Vi har ju en årsredovisningslag 

som säger vad som ska vara med i årsredovisningen, och det är ju årsredovisningen som är 

offentlig information. Eh och där har vi ju ett för mindre bolag, och ett för större bolag. Och 

det är för mindre bolag, där finns inte den informationen med och då säger man att det inte 

behövs, det fanns med för fem år sen tror jag men sen plockades den bort. Eh för man tycker 

att det är för liten oväsentlig del för, för läsaren att förstå. För större bolag så är ju det 

obligatoriskt, då är det med som en not. Då har vi en not som heter revisionsnoter då i 



 

 

 

årsredovisningen, och då ska man dela upp eh hur mycket som totalt sett har fakturerats på 

revisionsbyrån och vad som är revision, vad som är rådgivning, vad som är 

skatterådgivningstjänster och ja det typ. 

Intervjuare: Ja okej mm. Eh vi har ju några frågor om revisionsutskott och vi vet ju att det 

gäller stora börsnoterade företag. 

PwC: Ja, precis. 

Intervjuare: Men vi tänkte att vi tar det ändå så får vi se. Hur tror du att revisorer påverkas 

av att klienterna har ett revisionsutskott? 

PwC: Eh precis som du säger, Stockholm. Jag har aldrig jobbat med revisionsutskott, men jag 

kan tänka mig att revisorer tycker att det är bra för då har du ett bollplank hos bolaget som är 

insatta i frågorna och vet vad revision handlar om. Så på det sättet så tror jag att 

revisionsutskott kan vara bra i kommunikationen. Men som sagt, det är bara en spekulation. 

Intervjuare: Ja, tror du att det kan påverka något i deras arbete? Att de vet om att klienten 

har det, revisorn alltså? 

PwC: Eh nej inte i arbetet på sånt sätt för det är ju fortfarande liksom det du ska göra, och du 

ska göra det oavsett om det finns revisionsutskott eller inte. Men sen är det ju klart att du får 

ju ytterligare en kontaktyta du ska prata med hela tiden och kommunicera med och lämna 

rapporter till. Så istället för att det bara är styrelse eller ledningen, så är det ju även ett 

revisionsutskott som säkert kan vilja önska lite annan information än just vad 

företagsledningen vill ha. Så det kan nog skilja lite i själva rapporteringsförfarandet tror jag. 

Intervjuare: Yes, eh det var väl nästan det vi hade och fråga om, men finns det något 

ytterligare du kan tänka dig påverka revisorns oberoende som inte vi har snackat om nu? Vi 

har ju tagit upp en del saker, och sen bortsett från analysmodellen. Finns det något som du 

tror kan påverka? 

PwC: Nej, jag vet inte. Nej, jag kommer inte på någonting. 

Intervjuare: Det mesta kanske täcks in i analysmodellen? 

PwC: Ja, men precis. Det är ju själv tanken att det ska täckas in i den. Så är det. 

Intervjuare: Vilket skulle kunna vara det vanligaste hotet? 

PwC: Nej, men vanligaste hotet är ju, alltså det vanligaste hotet vi stöter på hela tiden är ju 

jävshotet, alltså byråjävet, men där har vi ju våran förklaring till, för då säger vi ju att ja men 

hotet finns, det faktum att vi hjälper till med det hära, men då har vi ju också att men så här 

hanterar vi det. Alltså så den är väldigt vanlig att man har med i sin dokumentation, i och med 

att vi liksom, för då skriver vi att det med hotet finns inga försvarare med det här att på sättet 

vi arbetar, och därav så är min bedömning att om tredje man tittar på det här så kommer de 

fortfarande tycka att jag är oberoende som revisor. Så den är ju vanligast. Eh och vanligast för 

att inte kliva in och ta ett uppdrag, eh för den är ju, den är ju, och jag menar då kommer du 

aldrig så långt att du gör klart, tar ditt uppdrag helt enkelt, det skulle jag säga är, det är nog 

kopplat främst till vänskapshotet. Och det är ju knutet an till att vi är en stad som är relativt 

liten, man har koll på folk, på varandra. Men det är ju fortfarande, då slussas det vidare till en 

annan kollega som inte har den så. 

Intervjuare: Vilken tror du är minst vanlig? 

PwC: Ja, det finns ju en del som jag aldrig stött på, men det… Partshot, det vill säga att man 

är, att man är part åt företaget i någon mån någonstans eller att man, alltså det är ytterst 

ovanligt. 



 

 

 

Intervjuare: Ja, det var nog det vi hade då. 

PwC: Ja, spännande. 

Intervjuare: Då får vi tacka så mycket. 

PwC: Ja, men tack själv. Det gick så bra så.  

 

  



 

 

 

Intervju 5.  

 

Intervjuperson: KPMG2 

Datum: 14 december 2016 

 

Intervjuare: Vad tycker du krävs av en revisor för att den ska göra en korrekt revision? 

KPMG2: Eh, ja det är ju väldigt mycket. Jag skrev ner ett par punkter som jag tyckte var 

extra viktiga. Dels så är det ju bra att kunna ha liksom bra översiktlig förmåga, att man kan se 

liksom de viktiga sakerna övergripande då. En god analytisk förmåga, att man kan urskilja på 

ett bolag vad som är viktigt att titta på så man inte grottar ner sig i fel saker, vad är risken i ett 

företag, var ska vi granska. Eh, det blir mer och mer viktigt nu för tiden att man ska liksom 

fokusera på det som är risken i varje bolag, så man inte granskar allt, det har man inte tid för. 

Intervjuare: Och det kan skilja sig lite, vad det är för bolag, eller? 

KPMG2: Ja, verkligen. Vissa bolag har ju rätt liten risk och då ska man ju våga granska 

mindre poster i balansräkningen till exempel, ja vi kan fokusera på revisionen på en viss 

balanspost bara. Eh, och sen är det mycket när man pratar om professionell skepticism också, 

man får, ja det gäller att göra bra bedömningar och tänka efter vad behöver vi granska i vilket 

fall, och när man upptäcker något i granskningen måste man ju förstå också vad det kan leda 

till. Så att man vidtar rätt åtgärder för att kolla vidare på det kanske då. 

Intervjuare: Okej. Ja, hur definierar du oberoende? Och då är det ju såklart revisorns 

oberoende vi syftar på. 

KPMG2: Ja, precis. När jag tänker oberoende direkt då tänker jag också på det här med 

faktiskt och synbart oberoende. För det faktiska, det tycker jag är rätt så, ofta är man ju 

oberoende mot sina klienter, i alla fall jag. Det är ju sällan att man blir så pass nära så man 

känner att man hamnar i en beroendeställning, men däremot är det ju det här med synbart 

oberoende, det får man ju tänka på mer. Att man, vad kan andra tycka, kan andra tycka att jag 

kan vara beroende av den här kunden då är det ju större risk i det då. 

Intervjuare: Då får man hantera det på något sätt i så fall? 

KPMG2: Ja, precis. Den glöms nog bort lite grann tror jag i, när man pratar oberoende. De 

flesta känner nog på sig själva om de är, att de är oberoende mot sina klienter då. Det tror jag 

dem flesta är också. 

Intervjuare: Vad tycker du kan påverka revisorns oberoende? 

KPMG2: Ja, det är en ganska bred fråga tänker jag. Det är mycket som kan påverka, det är ju 

så många olika delar i det. Dels kan det ju vara det här med vänskap, att man blir för tajt 

kanske, att man lär känna varandra för bra och träffas så pass ofta att man börjar få en 

vänskapsrelation. Det är klart att då börjar det ju bli, nagga på det här oberoendet såklart. Det 

är väl det första jag tänker på. 

Intervjuare: Och det kanske kan vara om man är vänner redan från början också, eller? 

KPMG2: Ja, precis. 

Intervjuare: Eller då kanske man inte ens får… 

KPMG2: Då hoppas jag att de flesta inte tar uppdraget. Jag vet att jag har hört fall som blir 

revisorer åt sina kompisar och det kan man ju inte vara egentligen då. 

Intervjuare: Men jag tänker, var går gränsen, alltså är det att man ska vara nära vänner eller 

bekant, eller? 



 

 

 

KPMG2: Det finns ingen sådan gräns, det måste man känna efter själv och då kommer jag 

tillbaka till det här synbara oberoendet. Om någon får höra på stan att jag blir revisor i ett 

bolag där en viss person är ägare, som de kanske ser oss ofta, käkar lunch och ute på 

kvällarna ihop och sådant där, och då kan man tycka att dem är ju polare, hur kan han vara 

revisor i hans bolag. Så det gäller att tänka efter, hur nära vän kan man vara, vad kan andra 

tycka i så fall. 

Intervjuare: Det är en egen bedömning? 

KPMG2: Ja, men så är det ju. Det står väl något i rekommendationer, men det går ju liksom 

inte att säga klart och tydligt var gränsen går. 

Intervjuare: Är det också då, man kanske är vän med ledningen så, men man kan kanske ju 

också vara vän med en vanlig anställd, som är lite längre ner, men då kanske det inte spelar 

någon roll? 

KPMG2: Nej, är det en anställd som inte har påverkan på siffror och ägande, och 

styrelsebeslut, då är det ju mindre risk då. Sen kan det ju ändå, jag tror många drar sig för att 

vara revisorer i sådana bolag ändå. För det är ju tråkigt om, ibland kan man ju behöva sätta 

hårt mot hårt mot ett bolag, och det är klart, det är trist om man har en vän som jobbar där 

som blir påverkad indirekt. Det är väl inte jättebra det heller. 

Intervjuare: Har du något mer du tycker påverkar? 

KPMG2: Annars är det ju det här med självgranskning som jag tänker på. Eh, ibland har man 

ju redovisning på ett bolag också och sköter sådana bitar. På dem större företagen får vi ju 

inte göra både redovisning och revision, och det är klart då. Ibland får man tänka efter, vad 

vill vi göra, om vi kan välja, vill vi ha ett redovisningsuppdrag och fakturera ett visst antal 

tusen på det där, eller vill vi ha revisionsuppdraget. Och i vissa fall går det inte att ha både 

och, så då får man ju tänka så då. 

Intervjuare: Är det inte ens en liten del med icke-revisionstjänster tänker jag då också eller 

är det inte alls? 

KPMG2: Icke-revisionstjänster får vi ju lämna, men inte när det är redovisning, det är ju 

upprättande av årsredovisningar. Du är ju skyldig att lämna revisionsnära rådgivning som 

revisor, och sen vad som ingår i det, det får man ju göra en bedömning själv då. 

Intervjuare: Okej. 

KPMG2: Du får ju inte vara med och upprätta redovisning och så, du får ju råd…, ge råd till 

redovisningen. Om de upprättar årsredovisningen får ju vi säga att du behöver ändra det här 

och tänka på det här för när du upprättar årsredovisningen, men du får inte vara med och göra 

den. Och ingen kollega på byrån heller får vara delaktig heller då. 

Intervjuare: Men i mindre företag är det okej? 

KPMG2: Ja. Då är det ju okej om man har någon person som är friställd revisionsuppdraget, 

man måste ju ändå ha ett oberoende inom byrån. 

Intervjuare: Ja, precis. Något mer du tänker? 

KPMG2: Nej, det var väl de grejerna jag kom på, som jag tänker på spontant sådär. De stora 

grejerna. 

Intervjuare: Vi kommer ju in på lite mer senare så... Vi har ju hört lite om den här 

analysmodellen då, men har ni några metoder för att säkerställa revisorns oberoende? 

KPMG2: Ja, vi har ju egna system som, vi gör en check på varje kund årsvis och sen varje 

gång vi gör upp ett uppdrag också. Först ska vi ha ett kundgodkännande och sen ska vi ha ett 



 

 

 

årligt godkännande också på att vi får behålla kunden då. Så då gör man en check så att det 

inte finns några konflikter så då. 

Intervjuare: Är det analysmodellen man utgår från då eller är det något… 

KPMG2: Ja, den ingår ju där på ett sätt så det blir att man fyller i den där då, indirekt då. 

Men sen har vi ju den i, kopplat till revisionsprogrammet också sen, så den kommer ju i flera 

steg egentligen. Och de här systemen är ju kopplade så man inte ska krocka med något bolag 

som vi har utomlands då också. Det kan ju vara att vi har ett revisionsuppdrag i USA till 

exempel då, att vi absolut inte får göra någon viss typ av tjänst på deras dotterföretag i 

Sverige, för då blir dem oberoende eller icke-oberoende av sin klient och då förstör vi hela 

revisionsuppdraget så att… Då varnar det här systemet i så fall att obs här kan inte ni gå in 

och göra den här tjänsten då. 

Intervjuare: Okej. Sen så tänkte vi lite på revisionsarvode, hur ser ni på att sätta ett för högt 

eller för lågt? 

KPMG2: Eh… För högt tänker jag, jag vet inte, det är väl inte så ofta man tänker att man kan 

sätta ett för högt arvode. 

Intervjuare: Om du tänker till revisorns oberoende då, om man kan koppla det? Har det 

någon påverkan tror du? 

KPMG2: Eh, ja för lågt kanske det kan påverka vissa då. Ibland blir man ju kanske tvungen 

att sätta ett för lågt för att kanske prisa in sig på något uppdrag och så då. Ja, för egen del, jag 

tycker inte att det här borde påverka min granskning så utan man gör ju det man behöver göra 

oavsett. Och sen får man ju ta i så fall att det kanske blir en dålig affär på just den kunden då 

för man måste ändå upprätta och göra dem granskningar som man ska göra på alla klienter. 

Men det är klart, det finns säkert revisorer som försöker slimma det och ta lite genvägar då för 

att få ihop arvodet då, så där finns det ju en risk i så fall. Då kan dem tycka att oj vi har så lite 

pengar på det här så att då kan vi inte göra så mycket granskning. 

Intervjuare: Tänker du något mer på arvodet… Du tänker inte på något om man sätter ett för 

högt? Att det på något sätt kan påverka revisorns oberoende? 

KPMG2: Eh, ja som sagt just för högt har jag inte riktigt tänkt på att man sätter så ofta. Det 

är snarare tvärtom att det, är det offerter kanske man försöker hålla nere det för att vinna 

offerten. Det är inte så ofta man sätter för högt så… Men det är klart, går man så långt att man 

får ett så högt revisionsarvode så man känner att det här är en så pass bra kund så vi, om det 

är dit ni vill komma, så är det klart att det kan finnas en risk. Om det är någon som tycker att 

den här kunden är så viktig, vi har ett så högt arvode så att det kan hota oberoendet då, 

möjligen men… 

Intervjuare: Men det kanske inte är så vanligt? 

KPMG2: Nej, det är nog mer bara på pappret i så fall. 

Intervjuare: Eh, hur upplever du konkurrensen mellan revisionsbyråerna här omkring? 

KPMG2: Klart det finns ju många stora, men det finns ju många företag också så att det, jag 

upplever inte att det är något större problem så. Sen finns det ju alltid företag som byter 

mellan så då, men det dyker ju alltid upp nya företag och andra som byter åt andra hållet då. 

Intervjuare: Kan du tänka dig att konkurrensen mellan byråerna, att det kan påverka 

revisorns oberoende? 

KPMG2: Eh, som här tänker jag snarare tvärtom, att det borde gynna, att konkurrensen 

gynnar oberoendet. Jag tror att då finns ju revisorer så det räcker att ta alla företag. Det är 



 

 

 

värre på mindre orter kan jag tänka mig. För där kanske det inte finns så mycket revisorer och 

det blir det dem som finns, dem får ta alla bolag som finns på orten och där finns ju större risk 

att man är, har någon slags vän- eller släktskapsband så då så man… Det har jag hört på 

mindre orter att det finns dem som är revisorer åt sina polare ungefär. Och det kan ju vara att 

det inte finns så många att få tag i så då hotar det ju verkligen oberoendet, om du blir tvungen 

att ta kunder för att dem inte får tag i någon annan. 

Intervjuare: Men jag tänkte på hur, har man något slags distrikt som man rör sig till eller ja, 

jag tänkte på dem här mindre orterna, kan dem till exempel ha en revisor i Stockholm ändå? 

KPMG2: Absolut. 

Intervjuare: Fast det kanske blir dyrare, men… 

KPMG2: Ja, det blir det ju.  Om vi jämför så så blir det ju… Men det kan man ju fritt välja 

så. Men ofta blir det ju så att man väljer dem som man har förtroende för och det är enklast att 

ta någon på orten. Eller så går man på rekommendation, alla här har ju kunder som inte 

kanske är härifrån för man har kunder någon annanstans, det går ju ofta på rekommendation 

att någon har en bra revisor som man rekommenderar och då får man lite kunder som är 

spridda så i landet också då. 

Intervjuare: Eh, hur tänker du att relationen mellan revisorn och klienten ser ut i en större 

respektive mindre revisionsbyrå? 

KPMG2: Jag tror inte att, inte vad jag tänker spontant i alla fall att det borde påverka så, utan 

jag tror det mer är personberoende, hur man är som person, hur nära man vill vara sin klient 

då. Alla jobbar ju väldigt olika där då, säkert beroende på hur mycket kunder man har också. 

Intervjuare: Tror du det kan påverka oberoendet något, beroende på hur många kunder man 

har? 

KPMG2: Ja, det är väl återigen i så fall, när vi just pratar oberoendet, bara den frågan, så 

tänker jag väl mer att det är mindre orter i så fall. Man har så pass mycket kunder att 

kunderna börjar påverka varandra, att du kanske sitter som revisor åt två olika parter som har 

affärer med varandra, och du ska sitta på dubbla stolar om det blir någon slags förhandling. 

Då kan det bli mer känsligt med oberoendet såklart. 

Intervjuare: Tror du att storleken på klienten kan påverka oberoendet? 

KPMG2: Eh, ja säkerligen. Speciellt i en mindre byrå kan jag tänka mig, om man leker med 

tanken att dem är väldigt beroende av en viss kund och den intäkten. Och har dem inte den 

kunden kanske de har en mycket sämre intäkt totalt sett och då tappar dem en stor del av 

omsättningen såklart då, där är, där gäller det ju att sprida skurarna så man har flera kunder 

som inbringar den totala intäkten. Är man för mycket beroende av en kund så är det klart att 

det hotar oberoendet, så är det ju. Och det kan ju vara samma på större byråer också såklart, 

det mäts ju också på hur mycket volym vi har, alla bygger ju upp sin kundstock själva och så 

ska man förvalta sin volym, hur mycket man fakturerar på sina kunder. Det kan säkert 

påverka vissa, att dem inte vill tappa en viss kund för att dem är väldigt viktiga för sin volym 

då. 

Intervjuare: Okej, då ska vi se. Vad ser du för problem eller möjligheter med att en revisor 

arbetar med samma klient under en längre eller kortare tid? 

KPMG2: Ja, möjligheten är ju att man, ju mer man lär känna bolaget desto mer bra 

rådgivning kan man ge till kunden. Och det är ju oftast det som är roligast också, att just 

grotta ner i revisionen kanske inte ger så mycket kundnytta, dem ser ju oftast inte vad de får 



 

 

 

ut av det, utan det är när vi kan bidra med mer rådgivning kring uppdraget och hittar saker 

som kan hjälpa dem framåt i sina affärer och utveckla deras företag, mer nytta för företaget. 

Sådant är roligare att kunna ge också, det kanske krävs några år innan man liksom får den där 

förståelsen och kan liksom komma med sådana bra tips också då. 

Intervjuare: Hur många år tror du det tar ungefär? 

KPMG2: Det är väl olika beroende på hur komplexa företagen är säkert. Vissa företag man 

kommer ut till, speciellt större, kan ju, första året kan ju liksom så här att man fattar ingenting, 

och då kan det ju säkert ta några år innan man känner att nu är jag hemma och förstår hela 

processen och kan börja ge bra rådgivning, och kan förändra saker och så. Medan dem mindre 

företagen, vissa är ju väldigt enkla så då kan man gå in direkt första året och bara se direkt 

vad man kan göra och ge bra tips. Så det är olika. 

Intervjuare: Okej, ser du några problem? 

KPMG2: Ja, då kommer man ju tillbaka till det här vänskapshotet i så fall, att får man en för 

lång relation och den kanske tenderar att bli mer och mer nära, ju längre man jobbar ihop då 

såklart. Är det en person man trivs med bra och kommer nära så kan det ju klart hota 

oberoendet om man får för nära relation, det kan jag tänka mig. 

Intervjuare: Anser du att uppdragstiden hos en klient kan påverka revisorns villighet att 

rapportera felaktigheter? 

KPMG2: Det beror ju på, det är väl större byråer, eller kunder i så fall som jag tänker på. Nu 

har inte jag så många sådana stora, det är ju mer små och medelstora som jag jobbar med nu 

då. Men jag bara tänker mig in i de större, det är ju liksom stor volym på dem 

storfakturerande, det är klart att det kan väl säkert påverka att man i vissa fall kan tänka sig att 

inte rapportera felaktigheter för att det kan påverka ens chans att behålla uppdraget i så fall 

då. Möjligen, jag vet inte. 

Intervjuare: Mmm. Vad tycker du om byrårotation? 

KPMG2: Jo, men jag tror det är bra på dem större i alla fall. Eh, det är nog viktigt att man vet 

om att man kommer roteras och då, det ger ju incitament att rapportera fel också. Sitter man 

lång tid på ett väldigt stort företag, då kan det ju som sagt göra att man kanske drar sig lite för 

att rapportera så man blir utsparkad i så fall. 

Intervjuare: Varför tänker du att det inte kan vara för mindre då, mindre företag? 

KPMG2: Ja, nej men där är det ju inte samma, alltså visst tappar man en kund, ett litet 

företag, det är ju inte, det påverkar inte den totala volymen, kundstocken så pass mycket. Det 

är mer så jag tänker, man har ju råd att tappa en kund där, då är man ju hellre att man gör rätt 

från sig och rapporterar när det blir fel också. Och sen blir det ju på dem mindre, hittar vi fel 

så rättas det ju oftast också, det är ju… Eh, på många har vi kombiuppdrag och då sköter vi 

redovisningen också, så gör vi bokslut först och sen revision och hittar att det är något fel, då 

rättar ju ofta de som gör bokslutet felet och så finns det inget fel sen. Eh så oftast så löser det 

sig automatiskt. 

Intervjuare: Hur ser du på att man har de här kombiuppdragen från samma byrå, är det bra? 

KPMG2: Ja, jag tycker det är bra för kundnyttan, att slippa behöva gå till fler byråer, alltså 

det måste ju vara smidigt för företagen också. För dem, tycker jag att det är smidigt att dem 

har allt på samma ställe då. 

Intervjuare: Ja, skulle det kunna hota oberoendet? 



 

 

 

KPMG2: Eh, det kan det säkert. Men jag tror att de flesta revisorer är så pass professionella 

så att dem kan liksom ställa sig på rätt sida av den linjen också. 

Intervjuare: Och sen tänkte vi på det här om, om ett bolag då får, ja men ta både revision och 

någon annan tjänst från samma byrå, tycker du att dem bör offentliggöra det i sina rapporter, 

hur mycket som, hur stor del som går till vardera? 

KPMG2: Eh, ja möjligen större företag i så fall. Där finns ju redan kravet då men… 

Intervjuare: Ja. 

KPMG2: På de mindre fanns det ju förr, men det tog dem bort sen. 

Intervjuare: Är det bra eller? 

KPMG2: Jag tycker inte det behöver redovisas, det känns lite oviktigt så då. 

Intervjuare: Det här du sa tidigare om det här synliga oberoendet, det är ingenting som kan 

påverkas av att man offentliggör det här? 

KPMG2: Jo, det kan det ju säkert. Så att någon som läser tycker att oj varför så där lite 

revision och så där mycket redovisning, att det kan hota de synbara oberoendet då. I så fall 

kan ju det vara synd för att som revisor kanske man är helt oberoende, men sen gör just det 

där med arvodet att man åker dit och folk tycker att man är beroende av kunden i så fall. Det 

är ju sådana här fall som är, för kundens nytta, så måste man ju tillåta att det finns den här 

typen av uppdrag då och som jag sa så tror jag att de flesta revisorer är så pass professionella 

så dem kan hålla isär det där då. Ändå så man vet, det är ju för ens egen stolthet då också, vi 

har ju kontroll på oss att vi ska utföra vårt jobb enligt konstens alla regler så vi kan ju inte 

hålla på och tulla på oberoendet heller, utan då hotar det ju vår karriär också så. De flesta är 

nog noga med det där, och står på rätt sida av den linjen. 

Intervjuare: Vi har ju några frågor om revisionsutskott och vi vet också att det bara gäller på 

börsbolag, att det kanske mer är uppe i Stockholm som man kommer i kontakt med det. Men 

vi tänkte att vi kör på dem och så får du svara utifrån vad du, ja vad du känner att du kan. 

KPMG2: Ja. 

Intervjuare: Och då tänkte vi på hur du ser på att företag har ett revisionsutskott? 

KPMG2: Mmm, jag är dåligt insatt i hur det påverkar faktiskt. 

Intervjuare: Ja, du kanske inte har arbetat med det? 

KPMG2: Nej, jag har inte gjort det, nej. Men jag tror väl att om det gynnar revisionen i 

helhet så är det väl bra att det finns, och ökar trovärdigheten för revisionen utåt sett, det tror 

jag säkert är bra. 

Intervjuare: Tror du att det kan påverka oberoendet? 

KPMG2: Det borde gynna oberoendet då tänker jag. Att det blir en ytterligare instans som 

gör att man håller sig på rätt sida där. 

Intervjuare: Ja, det var väl nästan det vi hade, om inte du har något att tillägga? Om inte du 

har något mer som vi kanske inte har tänkt på när det gäller det här med oberoende som du 

vill ta upp? 

KPMG2: Nej, jag tycker vi har pratat om mycket som, vi kommer ju in på allting kring 

oberoendet här så. 

Intervjuare: Är det något mer i analysmodellen som vi kanske inte har pratat om? Vi har ju 

tagit upp vänskapshot och självgranskning… 

KPMG2: Ja, sen har vi det här med partställning också, men det är sällan förekommande att 

man hamnar i den sitsen. Eh, vad är det mer, nu får ni hjälpa mig. 



 

 

 

Intervjuare: Skrämselhot. 

KPMG2: Skrämsel… Ja, precis. Det har vi också, ja. 

Intervjuare: Är det vanligt? 

KPMG2: Nej, inte skrämsel så. Men det har ju varit, man har ju hört genom åren att det har 

kommit in någon kund och hotat någon till livet, det blir väl snarare att man sparkar ut den 

kunden och förlorar uppdraget då. Däremot har man ju en del kunder som är mer eller mindre 

jobbiga, att de är träliga att jobba med för de är svåra så, då får man tassa på tå lite då kring 

dem, men det är ju inte så att det hotar oberoendet att man får anpassa sig lite efter hur 

personen är också. Så skrämsel är, nej det kan jag inte påstå, inte vad jag har varit med om i 

alla fall, däremot arga kunder får man leva med ibland. 

Intervjuare: Vad finns det mer, egenintressehot. Men det kanske kommer in lite på, eller ja 

det är väl mer ekonomiska intressen, som har lite med arvodet att göra. 

KPMG2: Jo, men det kan väl ha lite att göra med, egenintresse kan ju ha att göra med att man 

har en nära vän som jobbar på ett företag till exempel, att man har en anhörig som jobbar, då 

är det ju ett egenintressehot att man vill att den personen inte ska påverkas negativt av att man 

gör någonting mot det här företaget. Det är väl lite det vi pratade om förut, då tror jag de 

flesta backar från att ta ett sådant uppdrag. Oftast är det ju lättare på de större byråerna när 

man har några revisorer att välja på också, då kan man ju lätt säga att jag kan inte ta det här 

uppdraget, utan lämna det till någon annan. Jag fick en fråga förra året till exempel då från en 

tidigare granne till oss som vi känner hyggligt bra, som min fru har umgåtts med ibland sådär, 

och om hon sitter som ekonomichef och frågar om vi kan ta revision, då känner jag direkt att 

då vill inte jag vara revisor i det där, utan då får någon kollega lämna den offerten istället. Det 

blir liksom, även om jag kan känna själv att ja, men jag kan vara oberoende mot henne så är 

det ju ändå otrevlig stämning att vara revisor när man ska behöva skriva något tråkigt mot 

dem om de gör något fel, det känns lite sådär… Då backar man hellre och väljer en annan 

kollega som får ta det där i så fall. 

Intervjuare: Eh, jag tänkte på det här synliga oberoendet, är det kanske vanligare i börsbolag 

som har mer intressenter så? 

KPMG2: Ja, det är klart att det finns större intresse där på att revisorn ska vara oberoende, så 

är det ju. 

Intervjuare: Men det är ändå viktigt i mindre bolag också? 

KPMG2: Ja, det tycker jag, absolut. Det är ju många som är intresserade av mindre företag 

också, framförallt brukar ju bankerna vara en viktig part där då, dem gör ju utlåning till 

företag, de vill ju se att revisorn gör sitt bästa och är oberoende med företaget så inte dem har 

något slags band där och inte rapporterar när det är felaktigt, för dem tar ju stor risk och lånar 

ut pengar till exempel. 

Intervjuare: Ja, precis. Det var väl det vi hade, så då får vi tacka så mycket att du kunde och 

ville ställa upp. 

KPMG2: Ja, det är klart. Det är ett otroligt viktigt område. 

  



 

 

 

Intervju 6. 

 

Intervjuperson: Wennlöfs Miljöåtervinning AB (Wemab) 

Datum: 10 november 2016 

 

Intervjuare: Vad förväntar ni er av eran revisor? 

Wemab: Eh våran revisor får vi dels löpande, under året, support om det är någonting som 

dyker upp. Det kan vara skattefrågor, deklaration, då förväntar vi oss att få hjälp utav dem. 

Och det får vi, varje gång. Sen är det ju även att upprätta bokslutet, vi förbereder ju alla 

papper och lämnar in så upprättar de det. 

Intervjuare: Mm vad tycker ni krävs för att revisorn ska göra en korrekt revision? 

Wemab: Eh ja dels är det ju bra underlag från oss, och att det ska stämma. Det kan jag säga 

att det har det inte gjort alla år, herregud jag har lämnat in bokslut som har varit, då har de fått 

hjälpt mig. Lös det här problemet, jag kan inte lösa det här problemet. Om det har varit 

problem med checken, det kan skilja, det behöver inte skilja mycket men det ska ju stämma 

helt. Och så de har fått stämt av det åt mig, och hjälpt mig med det, för det är ju det de kan 

mycket, mycket bättre än vad jag kan. Eh så att vi har suttit, eh det krävs bra underlag, bra 

ordning på underlaget så att det… och det är en förutsättning och det ger dem oss, den 

förutsättningen. Dem ger oss papper, att dem här papperna de vill vi ha till ett bokslut, och det 

kan vara allt till semesteravslut, det kan vara fora-papper, plus att dem måste ha avstämning 

på alla konton naturligtvis då i bokföringen. Eh en annan sak som jag tycker att en revisor ska 

ha, det är en förståelse och en inblick i företaget. Vad är det för företag som dem jobbar med? 

Och det är våran revisor väldigt bra på, att komma på möten en gång per år som inte gäller 

bokslut, utan bara uppdatera, hur är läget? Vad har ni för nya uppdrag? Och det är viktigt att 

de visar ett intresse för företaget så att de förstår också våran bokföring. Varför har ni jättebra 

resultat under sommarperioden till exempel och sen så kanske det dalar under vintern? För 

oss är ju det viktigt, så det är ju en sådan verksamhet vi har som är säsongsbetonad. Så att 

dem har en förståelse. Så det är väl det jag tycker. 

Intervjuare: Japp, hur skulle du definiera begreppet oberoende, vad tänker du på när du hör 

det? 

Wemab: Japp, alltså det var det som vi pratade om innan ni började spela in här. Men jag 

tänkte vad oberoende är, oberoende för mig det är att man är opåverkbar. Du kan inte påverka 

dem på något sätt. Och om jag är beroende av någon så är det ju, då har ju han någon hållhake 

på mig eller liksom att du kanske har en del av ägandet i företaget eller en, du får en del av 

vinsten i företaget. Ja men, och det är något som, det är att vara beroende av någon. Och 

oberoende är då att man helt enkelt inte har någon, du har ingen påverkan på din revisor. De 

kollar på dina papper, eh precis som det skulle vara vilket annat företag som helst. Och de är 

flera som kollar på papperna, så det är inte bara en som sitter med vårt bokslut, utan de är ju 

oftast tre. Det tycker jag är ett bra signum att vara oberoende. Att man faktiskt är en som får 

fram alla papper, och upprätthåller ett bra underlag för revisorn som kollar på det. Och sen så 

är det en tredje som kollar på våra fakturor till exempel då. Det kan ju vara att vi har köpt in 

något som de ifrågasätter, vad är det här för något? Och det kanske inte de som har känt, 

alltså de har ju bokfört åt oss väldigt länge, dem som har känt oss i väldigt många år kanske 

inte skulle ifrågasätta det om de inte var oberoende. Då måste de ha en tredje som kan komma 



 

 

 

in och kan ifrågasätta saker, ifall att man inte kan ifrågasätta. Nu kan våra göra det, men så 

det är viktigt tror jag. För det finns nog på många ställen, såna som är faktiskt, eh påverkbara. 

Det vet jag, som har haft ett eget företag i 20 år, det är väldigt många som gör annat, köper 

annat. Men det är viktigt för oss att inte göra. 

Intervjuare: Mm, vad tror du skulle kunna påverka det här oberoendet? 

Wemab: Aa det har jag ju redan pratat om, jag pratar ju jämt jättemycket, ja men det är just 

som jag sa att man har en påverkan på personen. Det kan vara att man har någon hållhake, 

eller att du har en del i företaget utan att det är officiellt, eh du får en del utav vinsten. Du är 

en kanske för, för snäll för att ifrågasätta saker, det är ju också och vara, att vara oberoende då 

ska du verkligen kunna ifrågasätta varför har ni köpt in det här? Är det till företaget? Är det 

en bil? Och vara tuff, men det är, det kan jag tänka mig är svårt för många som har jobbat 

länge åt ett företag att ifrågasätta sådana saker. Vi har haft både och, vi har haft sådana som 

har varit, som inte har ifrågasätt saker och det är ju inte bra för det väcker ju, det blir ju 

liksom en risk då att man faktiskt kan utnyttja det. Och göra andra saker med företaget än vad 

man ska göra. Eh ja men så att det, svarade jag på frågan nu? 

Intervjuare: Ja, men det tycker jag väl. Eh sen har vi en till men den är nästan lite liknande 

den. Vilka situationer kan du tänka dig att revisorns oberoende är hotat? Men det är ju det.. 

Wemab: Ja, det är väl det. Alltså har man något intresse i företaget, så tycker jag att då blir 

det hotat. Och det kan ju vara vad som helst, ekonomiska eller ägande, eller kanske gift med 

ägaren. Alltså det kan vara vad som helst, då har man något, när man har något intresse i 

företaget så ska man inte vara revisor åt det företaget. 

Intervjuare: Ne, vad har ni för relation till eran revisor? 

Wemab: Åh, det är väldigt bra. Vi har haft samma revisor i 20 år. Och det är Ernst & Young, 

och eh vi, dem kan ju vårat företag utan och innan, så att det är framförallt Björn Bäckvall 

som jag jobbat väldigt nära i många år. Sen har det ju varit andra eh tjejer, för det har bara 

varit tjejer, som kommer och sköter våra underlag och vårt bokslut, och sen lämnar dem till 

honom. Så det har varit olika tjejer, men han är väldigt mån om att vi får det bästa. Så det att 

vi har det otroligt bra och trevliga revisorer. Sen lämnar de vidare till någon annan som 

kommer hit som man inte känner, men de är också väldigt bra och trevliga. Och det ska 

liksom, ordningsamma, ordning och reda och intresserade av företaget. Väldigt bra relation 

har vi. 

Intervjuare: Och det är den relationen ni vill ha eller? 

Wemab: Ja, vi har ju haft påhälsning av många olika revisionsbolag och har tackat nej till 

alla, det spelar ingen roll, jag vet att ni kommer till det här med varför vi valde just dem, om 

det är pengar och såhär så jag kanske inte ska prata för mycket, det kommer vid nästa fråga, ja 

det blir bra. 

Intervjuare: Ja, då är nästa då, hur tänker ni när ni väljer revisor? Eller när ni valde revisor? 

Wemab: När vi valde revisor, det var egentligen när vi startade företaget så startade vi det 

tillsammans med andra släktingar, vara en är ekonom, utbildad ekonom och revisor också tror 

jag att han är. Han är i vart fall, eh är med i många olika styrelser och som revisor anlitar 

Ernst & Young på många olika företag han jobbar med då. Så att han rekommenderade Ernst 

& Young. Och det här var ju 20 år sen, så att det, vi fick ju de rekommenderade. Men det är ju 

kvalitet och kompetens som är det viktiga för att man ska välja, men också att man hör att 



 

 

 

andra är väldigt nöjda med dem. Jag har fler som har Ernst & Young och de är väldigt nöjda. 

De hjälper till, ber man om hjälp så får man hjälp snabbt. Det är viktigt. 

Intervjuare: Ja okej, eh tar ni hänsyn till, alltså storleken att Ernst & Young är så pass stora? 

Wemab: Nej, från början så gjorde vi ju inte det. Nu har de ju blivit, de har ju vuxit 

jättemycket sen vi anlita dem första gångerna, så då var de ju inte så stora. Jag skulle 

jättegärna vilja anlita ett litet företag, eftersom vi är ett litet familjeföretag själva så, så värnar 

jag mycket om små familjeföretag, men ändå så, eller mindre företag. Jag kan tänka mig att 

anlita mindre, och jag har fått frågan från fler och som jag också känner väldigt väl eftersom 

jag träffar de på det här promotionbåten och, men vi är så pass, de känner vårt företag Ernst & 

Young, det är viktigt också vid val av revisor. Att de, de känner igen oss, de vet vilka vi är, vi 

behöver inte förklara, vi behöver inte, nu lämnar vi liksom våra papper och de vet, ja hur det 

funkar hos oss. Så att det, kvalitet, kompetens och service. Och arvodet spelar ingen roll. Det 

kanske du inte har kommit till. 

Intervjuare: Ja, vi kommer till den nu så att du, det blir nog bra det. 

Wemab: Nej, det spelar faktiskt en liten roll, alltså det är ju klart att det spelar liten roll, det 

ska jag ju inte säga, om de skulle höja med det dubbla då skulle jag ju börja fundera, men nu 

skiljer det ju inte så jätte mycket mellan byråerna som man tittat på. 

Intervjuare: Ne, skulle du kunna tänka dig att det finns situationer som revisorns oberoende 

är hotat av själva arvodet? 

Wemab: Oj vilken svår fråga. Eh…Du tänker, alltså det jag tänker då spontant är, det om 

man säger att man ska betala mer till revisorn om de bort, alltså att de gör ett snabbt jobb eller 

vad man ska säga. Det är väl det jag kan tänka. Men det, alltså de flesta… Och det kan jag 

tänka mig att de flesta större, seriösa revisionsbyråerna, de gör ju inte så, de har ju en fast 

taxa. Det finns ju såklart såna som gör så, jag vet inte. Nej, det är, nej det är det enda jag kan 

tänka mig att de får, om du får lite mer betalt vid sidan om kan du bortse från det här då? 

Intervjuare: Mm precis, då ska vi se… Jag tror att du har sagt det här, men hur länge ni haft 

er revisor? Var det 20 år? 

Wemab: Ja, det var 20 år. 

Intervjuare: Ja, eh ser ni några möjligheter eller problem med att man har samma revisor 

under en längre tid? 

Wemab: Aa, jag ser bara möjligheter. Så, problemen är ju att de inte sköter sig, men nu gör 

ju våran det. Så jag ser bara möjligheter, att de känner oss, de har en inblick i företaget på det 

sätt att de lyssnar in oss varje år. Hur går det för er? Vad har ni för nya uppdrag? Och de vet 

lite om hur vårat år ser ut. Varför ser det ut såhär i år när det såg ut såhär förra året? Så de kan 

jämföra bakåt i tiden också. Det skulle ju aldrig en ny kunna göra på samma sätt. Eh så att de, 

mm det är väl det som jag ser som möjlighet. Och problem, det är alltid så, alltså det är som, 

ungefär som man har en IT-tekniker som jobbar med din IT-miljö i företaget, så är du 

jättenöjd, men du ser kanske inte ditt, det finns ju många andra som har kanske bättre 

kompetens eller kan ge mer service. Jag tittar ju inte så mycket på andra just nu för jag är nöjd 

med det jag har. Men det är ju, det kanske finns andra företag som gör det, som gör otroligt 

mycket mer. Eh men ja som sagt, är man nöjd så är man nöjd. Då behöver man inte titta så 

mycket efter det, på andra. Så jag ser bara möjligheter. 

Intervjuare: Mm, eh tror du att det kan hota revisorns oberoende? Att man jobbar med 

samma kund under en längre tid? 



 

 

 

Wemab: Ja det tror jag att det skulle kunna göra. Som jag sa, om man är ensam på en kund. 

Vi hade ju ett tag, från Ernst & Young en tjej som kom, när jag inte hann sitta med bokslut. 

Då satt ju hon mycket med mig och hjälpte mig och samla ihop alla papper. Eh hon jobba inte 

hos oss länge, men jag kan tänka mig att hade hon varit en sån som har jobbat hos mig i 20 år 

så kanske hon ”ah du Regina vad är det här för inköp?”, ”ah, det där vet du det var till min bil 

eller vad man nu kan hitta på för något”, ”aa okej, aja men då bokför jag det som 

reparationskostnad då på kärltvättslastbil”, något sånt där skulle ju hon kunnat sagt, om man 

nu har ett kompisförhållande till varann, det tror inte jag är bra. Utan det ska vara, jag tror att 

det är bra att eh, eller det är bra att ha en, att ha olika assistenter som kommer ut och kikar på 

din bokföring. För det förekommer. Och nej men annars så, vad var frågan nu igen? Samma 

revisor under längre tid? 

Intervjuare: Ja, nej jag tror vi var på det här med oberoende, om det kan hota oberoendet. 

Wemab: Nej just det ja. Ja men det tror jag, det svarade jag ju på, liksom jag tror att det kan 

det faktiskt. Att det man, man kan påverkas till att bortse från olika saker, om du känner 

personen väl. Det finns ju de som jobbar en gång i veckan ute hos kunden, assistenterna alltså, 

det är ju också ett, det är ju inte revisorn kanske på samma sätt. Det kanske är revisorn ni 

tänker på framförallt. 

Intervjuare: Ja precis. 

Wemab: Nej, alltså revisorn. Vår revisor skulle vi inte kunna påverka på något sätt. Han får 

ju underlag från en assistent som sitter och förbereder allting. Och det är egentligen där också 

ni ska kolla på. För det är ju hon som gör, som gör alla underlag till revisorn. 

Intervjuare: Och den assistenten kommer också från samma byrå? 

Wemab: Ja, det kan det göra. 

Intervjuare: Tycker du det spelar någon roll då? Att de kommer från samma byrå båda två? 

Wemab: Nej, men det tror jag att de måste de nog göra. För att de sitter ju och sätter ihop 

allting tillsammans sen liksom, men ja, för det är nog framförallt de här assistenterna som 

jobbar kanske en gång i veckan i ett företag. Samlar ihop allting, till revisorn, som skulle 

kunna påverkas mycket mer än revisorn faktiskt. Revisorn är ju en revisor, alltså de är ju, de 

måste såklart vara professionella i sitt arbete. 

Intervjuare: Ja, eh finns det några problem eller möjligheter med att de kommer från samma 

byrå? 

Wemab: Assistenten och revisorn? 

Intervjuare: Ja. 

Wemab: Alltså jag tror ju att det är möjligheter. Jag ser inga problem i det. 

Intervjuare: Nej, eh hur tror du det då är ur revisorns synvinkel då? Finns det problem för 

den att assistenten också kommer från samma byrå? Eller möjligheter? 

Wemab: Nej, jag tror det också att det bara är möjligheter bara. Det eh, jag ser, jag vet 

faktiskt ingen som har från olika byråer. Men det kanske existerar. Nej jag vet inga utan det är 

oftast, oftast så har man ju en. 

Intervjuare: Ja, alltså det är ju om man skulle kunna tänka det som att man har en 

redovisningskonsult som gör själva bokföringen och att den och revisorn kommer från 

samma. 

Wemab: Ja, nu gör ju vi själva bokföringen. Vi gör ju allt själv, så vi lämnar ju egentligen 

bara in de här sista papperna, de syr ju egentligen bara ihop själv bokslutet och lämnar in för 



 

 

 

revision direkt egentligen. Det enda som fattades i år var liksom engagemangsbeskedet från 

banken och sen var det klart, och det hade vi glömt att skicka med. Så att det, då är det ju 

alltså, först granskat av min anställd, och hon är ju, hon är stenhård. Men hon kan verkligen 

ifrågasätta, aa men vad är det här för något? Och den här bilen? Det ska vara exakt på rätt 

konto. Och sen så lämnar ju hon i sin tur över till en annan granskning. Så vårat blir ju 

granskat då av två egentligen faktiskt, kan man säga. Men jag ser bara möjligheter att de 

kommer från samma. 

Intervjuare: Ja, köper ni andra tjänster utöver revisionen? 

Wemab: Ja, men det gör vi. Deklaration, de deklarerar åt oss och sen är det som jag sa någon 

skattefråga, som om vi tar ett styrelsebeslut att nu vill vi göra en utdelning då hjälper de oss 

också med hur mycket skatt vi ska betala på det här så det blir helt rätt. Och det är en 

egentligen, det har att göra med deras kompetens att vi, den har inte vi på samma sätt liksom, 

det ska inte bli fel. Så de hjälper oss med lite andra saker. 

Intervjuare: Och det är också från Ernst & Young? 

Wemab: Mm, det är det, ja. 

Intervjuare: Och det är samma där, det ser du bara möjligheter med eller? 

Wemab: Ja, det gör jag. Det är väldigt skönt att få hjälp med det. Man är bra på olika saker. 

Intervjuare: Mm, då ska vi se, då har väl vi egentligen bara en fråga kvar. Är det något som 

vi inte pratat om som du tror eller tycker är av betydelse när man diskuterar det här ämnet 

kring revisorns oberoende? 

Wemab: Ja, men det är det här med assistenten. Alltså som åker ut, jag vet inte vad de kallas. 

Om det kanske är redovisningskonsult då dem kallas. 

Intervjuare: Det finns ju något som heter revisorsassistent också. 

Wemab: Ja, revisorsassistent kan det nog vara. Jag kan kolla vad det står på våran person, 

Emma. För det är ju viktigt att den personen är oberoende. För det är ju den som faktiskt… 

Intervjuare: Men upprättar hon bokslutet eller? 

Wemab: Nej, men nej alltså hon syr ihop det, det är lite olika. Jag har ju haft både och, jag 

har ju haft en revisorsassistent, om vi nu ska kalla det det, som kom ut till mig och hjälpte mig 

att sy ihop alla papper, för jag hann inte. Och stämde av konton och allting. Men nu har vi ju 

Ulla då, som sköter vår ekonomi. Så att nu har vi bara Emma, som är revisorsassistent, och 

hon kollar ju bara igenom så att allt finns innan hon då lämnar till Björn Bäckvall på Ernst & 

Young. Eh och sen, efter det så är det ju en som granskar allting, och går igenom fakturor från 

maj, juni, juli och augusti. Så två månader innan bokslut och två månader efter går de igenom. 

Alla leverantörsfakturor och kundfakturor, och det är ju granskning som Ernst & Young har. 

Eh, så det är väl det om ni ska kolla på, det är ju väldigt viktigt att den där revisorsassistenten 

också är oberoende faktiskt. För de är ute och jobbar, en del kan ju vara en gång i veckan på 

ett företag faktiskt. Och ändå kommer ifrån Ernst & Young. 

Intervjuare: Mm, då kanske man kan komma ganska nära varann, företaget. 

Wemab: Ohja, det tror jag. Vi har ju som sagt haft både och. Emma har ju, Emma ser vi ju 

bara i stort sett en gång per år liksom när det är dags för bokslut. Och mailar jag till henne om 

det är några frågor eller sådär då brukar vi ha mailkontakt, men hon som jag hade tidigare hon 

jobbar inte på Ernst & Young längre, hon startade eget så hon har ju försökt att byta till mig, 

att jag ska byta till henne. Men eh det, ja det kan jag tänka mig att där kan man ju komma 

ganska nära företaget. Ja, så det kan nog vara bra att kanske inte ha assistenten och revisor i 



 

 

 

samma företag om man använder sig av den tjänsten, alltså kontinuerligt. Den frågan kan man 

ju ställa, använder ni er kontinuerligt av hjälp från någon redovisningsbyrå? Använder ni då 

samma byrå som revisionsbyrå? Ser ni några problem med det eller möjlighet med det? Det 

skulle vara intressant, för det kan ju vara, det är ju säkert intressant för byråerna som jobbar 

med det. Är det här ett problem eller är det en möjlighet? Vi kanske inte ska jobba så? Bra! 

Intervjuare: Bra, då får vi tacka för oss! 

Wemab: Varsågoda, då får ni höra av er om ni behöver något mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Intervju 7. 

 

Intervjuperson: Gustavsvik  

Datum: 15 november 2016 

 

Intervjuare: Då ska vi se, vad förväntar ni er av er revisor? 

Gustavsvik: Alltså när man ser det såhär, jag har ju själv då som sagt jobbat i den rollen i 23 

år eller något sånt där, men som, som, nu när jag är på den här sidan så förväntar jag mig 

samma sak egentligen som jag själv försökte vara tidigare. Att man är ett, eh kanske i första 

hand ett, en kvalitetsgarant och ett bollplank. Och jag förväntar mig att jag ska kunna, som jag 

sitter här så är jag ju ganska ensam i ekonomipositionen, så när man behöver någon att bolla 

med eller någon att stämma av saker med, eller sådant här när man vet att det är nya regler på 

gång eller något sådant, då förväntar jag mig att kunna ta dem frågorna med vår revisor. Och 

fördelen som tycker då är att, ja men visst man kan väl ringa och fråga vem som helst, men 

fördelen med att fråga sin revisor är att den är ofta ganska uppsjungen på bolaget och vet 

ungefär vad vi håller på med och vad vi har för frågeställningar och funderingar och sådär, 

och hur verksamheten ser ut. Så det är väl egentligen dem sakerna i huvudsak som jag 

förväntar mig, sen även en proaktiv del som jag vet att många revisorer har svårt med, men att 

man ändå på något sätt kan få reda på att ”nu är det här på gång, ska vi sätta oss och diskutera 

hur det påverkar er”. Men sen vet jag ju själv att man måste ha jobbat ett tag för att få med sig 

den biten också, och då snuddar man ofta lite vid sälj också, men det är ju, det är ju bara bra 

för revisorerna. 

Intervjuare: Ja. Eh, vad tycker ni krävs av er revisor för att den ska göra en korrekt revision? 

Gustavsvik: För att revisionen ska bli korrekt så, det är ju många bitar. Dels så är det ju en 

rent teoretisk kunskap, att man faktiskt måste veta vad som gäller eller åtminstone veta vart 

man tar reda på vad som gäller. Och sen, alltså så som det var förr, nu säger jag inte att det 

var sämre revisioner förr, men jag tror att dem kunde lägga mera tid kanske än vad dagens 

revisorer har kunnat göra, men förr så, är min uppfattning, att revisorer kom ut till ett företag, 

gick in i något typ sådant här rum, stängde dörren, satt där ”revision, revision, revision” så nu 

är vi klara, och så gick dem. Den typen av revision tror jag är väldigt förlegad, jag tror inte att 

det är någon som håller på med det längre, utan det jag känner är, idag att som revisor måste 

du ha ganska bra kunskap om både branschen och företaget som du ska revidera. Och sen, 

något som är jätteviktigt, att man noga kollar var, nu är det inte säkert att det alltid är bäst att 

sitta och prata med mig till exempel, utan ska man till exempel gå igenom kassarutinerna så är 

det såklart bättre att prata med dem som håller på och jobbar med kassan. Så jag tror att det är 

ganska viktigt också, att man som revisor, för att det ska bli rätt, att man rör sig runt lite ute i 

bolaget, att man inte fastnar vid en person, till exempel ekonomichefen eller 

redovisningschefen eller något, utan att man är lite bredare i sina kontaktytor. Det tror jag 

också är viktigt. 

Intervjuare: Ja, precis. Hur skulle du definiera begreppet oberoende? 

Gustavsvik: Den är ju lite svår, men eh det är ju alltså, för mig kommer först det 

självständiga, och sen att man har en, en förmåga att väga den informationen man får in på 

något sätt, att man kan liksom inte låta den färgas av andra saker som kanske är 



 

 

 

ovidkommande. Eh, ja men, neutral, obunden. Det är ju ett väldigt vitt begrepp och när man 

har jobbat med revision själv så vet man att det är väldigt, väldigt vitt. 

Intervjuare: Ja. Vad skulle kunna påverka det här oberoendet tror du? 

Gustavsvik: Ja, i revisionsbranschen så pratar man ju om två typer av, man pratar ju om 

oberoende in fact och in appearance. Och som jag ser så är det dem två grejerna ganska 

väsensskilda för jag tror, nu har ju jag jobbat som revisor i en större byrå förut eller en stor 

byrå, och där, jag inbillar mig att det är väldigt få saker faktiskt som skulle kunna, åtminstone 

om du har jobbat ett tag, som skulle kunna påverka ditt oberoende. Eh det är ju, för dem som 

jobbar med revision så sitter det ju i ryggmärgen alltså, det gör det verkligen, men sen har 

man ju den andra delen. För man kan ju vara oberoende in fact, men inte in appearance, och 

det kan jag ju också förstå, att det är klart att det måste ju, oberoendet måste vara tydligt utåt 

också. Så det räcker ju inte bara med att känna att, ja men jag kan verkligen vara oberoende 

fast min mamma jobbar här eller något sånt. Så det, jag förstår det regelverket, det måste 

synas utåt att det är ett faktiskt oberoende också, men det som kan påverka är ju just sådana, 

ja men olika typer av relationer med revisionsklienten. Eh sen har man ju dem här med 

självgranskningshot och dem här bitarna också, om man själv har varit inne för mycket, nu 

har ju det eliminerats ganska mycket så man har ju inte samma möjligheter om man säger 

som revisor att vara med. Förr kunde man ju som revisor kanske faktiskt göra 

årsredovisningen för en del kunder, men dem bitarna har ju blivit väldigt regel, eh det är 

mycket regler runt det där nu, så att, och ska dokumenteras. Så, men det är ju sådana grejer 

som förstås kan spela in, så är det ju. 

Intervjuare: Så mest relationen tänker du på? 

Gustavsvik: Ja, det är nog det som dyker upp i första hand faktiskt. 

Intervjuare: Är det alla typer av relationer då eller? 

Gustavsvik: Alltså, jag menar, man har ju rent affärsmässiga relationer, och det, jag kan 

känna såhär att skulle man gå ut med en revisionskund och äta mat eller så någon gång så, det 

tycker inte jag, det skulle jag bedöma som att det inte påverkar oberoendet på något sätt 

egentligen. Eh men det är väl mer det här, dels släktskapsrelationer och ja men sen sådant här 

som det har varit stora affärer runt det här med jaktresor, det där kan jag väl också förstå att 

då börjar man, då har man nog kanske gått lite långt. Just när man tittar på oberoendet, och 

åtminstone, eh in appearance oberoendet så, det kan ju verkligen ifrågasättas då, det tycker 

jag nog. 

Intervjuare: Ja, vad har ni för relation till er revisor? 

Gustavsvik: Vi har en bra och öppen relation, och jag vet inte om det underlättar att jag har 

varit revisor själv förut, men jag känner ett väldigt starkt förtroende för vår revisor. Och den 

är nog en av de mest naturliga bollplanken jag har så att stämma av frågor och har jag något 

som jag är tveksam runt så vill jag, jag vill kolla det med revisorn. Det är inget sådant där 

”man får akta sig så att dem inte ser”, utan jag vill verkligen, och det tror jag att de flesta 

företagare vill ju att det ska vara rätt, man vill ju göra rätt. Eh ja men då, då känner jag att det 

är ett helt naturligt bollplank, och öppen dialog så. Jag har inga saker här som jag inte skulle 

kunna ta med revisorn, absolut inte. Och snarare tvärtom, är jag tveksam i någonting så vill 

jag stämma av det först. 

Intervjuare: Eh, så det kanske är lite av den här relationen som ni önskar ha med revisorn? 



 

 

 

Gustavsvik: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Det måste jag säga. Sen har vi ju 

relationer, även om vi har vår revisor, men sen har vi rätt så många andra från revisionsbyråer 

som är inne på rådgivningssidan. Eh, och det kan ju också vara rätt så bra, för jag menar som 

revisor är man ju lite, man har ju alltid det där med att, hur långt får man gå i sin rådgivning? 

Så har man till exempel skatt, då kanske man har en annan revisionsbyrå som man vänder sig 

till, och deras skattekonsulter. Så vi jobbar nog med, ja i olika frågor, i princip alla byråerna 

av dem här större då. 

Intervjuare: Ja, har ni några metoder här för att säkerställa att revisorn är oberoende? 

Gustavsvik: Nej, inte från bolagets sida så, utan vi, alltså det har man ju som revisor så 

mycket dokumentationskrav på sig, att det ska vara, man måste ju verkligen kunna 

dokumentera att man har ett tydligt oberoende. Så det räknar jag med att dem har koll på, jag 

menar, vi skulle ju aldrig, nu vet jag inte, jag hade en syster som jobbade på samma 

revisionsbyrå som jag förut, och jag skulle ju aldrig ha frågat henne om, nu jobbar ju inte hon 

kvar, men jag skulle aldrig ha frågat henne liksom, kan inte du bli revisor hos oss? Och det 

uppdraget skulle ju hon, hon skulle ju inte kunna ta det heller. 

Intervjuare: Nej. 

Gustavsvik: Så, jag litar nog helt på att dem har gjort den bedömningen. Faktiskt. 

Intervjuare: Ja. Hur tänker ni när ni väljer revisor, eller när vi valde revisor? 

Gustavsvik: Alltså som vi gjorde nu sist, så vi är ju till viss del kommunägda, vi är ju 45 % 

ägda av kommunen, eller av Örebroporten som är ett kommunalt bolag, så i vårt fall har det ju 

varit tämligen enkelt, det är ju bara att haka på deras upphandlingar liksom. 

Intervjuare: Så det är nästan dem som bestämmer vilken revisor ni ska ha eller? 

Gustavsvik: Ja, det är ju samma, alla kommunala bolag har ju samma revisionsbyrå, och vi 

går ju i den kommunala sfären även om vi är minoritetsägda av kommunen så är det ju ändå 

45 % och kommunen har ju ganska tydliga regler med liksom vad man ska följa som 

kommunalt bolag. Så, så vi har bara hängt på deras upphandling. 

Intervjuare: Okej, så det är bara att acceptera liksom? 

Gustavsvik: Vet inte, jag är ju, vi har ju faktiskt inte varit jättenöjda över det valet som var 

nu sist och, eh tidigare hade vi ju samma byrå som jag själv kom ifrån, och det funkade ju 

också jättebra. Men det kan ju kanske vara bra att få in någon annan också, eftersom där har 

man ju jobbat, jag menar, de som var här och reviderade då har ju varit mina assistenter 

liksom tidigare. 

Intervjuare: Är det något du tror kan påverka? 

Gustavsvik: Aa, jag har funderat på det, det är ju rätt så tuffa tjejer och killar så att jag tror 

inte att dem, och vi har ju, alltså även när vi jobbade tillsammans har vi haft en annan, vi har 

liksom verkligen bollat allting och dem, det är inga som inte vågar ifrågasätta eller sådär, 

utan, men det där skulle ju kunna påverka beroendet, eller oberoendet, möjligen. Eh, men i 

det här fallet, så nu var dem bara kvar, dem granskade mig en gång tror jag efter jag hade 

börjat här, sen bytte vi ju då. Eh men en sådan grej, där skulle man ju kunna fundera lite 

grann annars, faktiskt. 

Intervjuare: Tror ni det är någon skillnad på om ni har en stor eller liten revisionsbyrå? 

Gustavsvik: Ja, vilken svår fråga. Jag tror, jag måste nog vara ärlig då och säga att jag tror 

faktiskt det. Eh nu har jag ju själv jobbat på KPMG som är en stor aktör, men det jag själv 

tyckte, på revisionssidan och som jag känner nu också, att det, på en stor byrå har du, du har 



 

 

 

ju allt. Det finns ju inget som du inte har inom huset liksom, så man har ju möjlighet till all 

expertis som finns. Jag tror revisionsbyråerna, dem här stora, dem, det är galet mycket 

kompetens som finns samlad inom bolagen. Så jag tror faktiskt att det har en skillnad, det 

kanske är lättare att få ett bra svar relativt snabbt i alla fall. 

Intervjuare: Så det är mer kompetensen som då skiljer, det kan inte vara skillnad i 

oberoendet till exempel? Att man är mer eller mindre oberoende i en stor eller liten… 

Gustavsvik: Vi har ju egentligen samma krav på oss, eh eller i alla fall utifrån lagen, lagen är 

ju uppställd lika för, det är ju för, revisorslagen gäller ju för revisorer liksom oavsett om det är 

en stor eller liten byrå. Men har ju många, dem stora byråerna går ju lite längre än vad lagen 

kräver, faktiskt. Så det, ja det kanske skulle kunna vara någon, någon sådan faktor, men det 

vågar jag inte säga, jag har inte, jag har inte jobbat med små byråer så, men jag vet ju i flera 

avseenden att, att i alla fall som KPMG går längre, hade högre krav på oss som revisorer än 

vad revisorslagen hade. Och så tror jag att det är på de andra byråerna med, det ska verkligen 

vara liksom säkerställt oberoende. Så, ja, det är, det är jättesvårt att svara på så. 

Intervjuare: Mmm. Vad tror du att revisorns arvode har för roll i valet av revisor? 

Gustavsvik: Stort. Det vet jag själv, i och med att jag jobbade så länge så hann jag ju se en 

del av den resan, förflyttningen från, när jag började, jag började ju 1990 som 

revisorsassistent då, det var ju aldrig någon som ifrågasatte arvodet, det var en icke-fråga 

liksom, man pratade inte arvode med revisorn. Sen har ju det blivit en mer och mer 

konkurrensutsatt bransch så nu är det ju liksom, arvodet är ju en jätteviktig del i valet för 

många kunder, det är det ju. Sen är det ju också det där, man måste ju alltid vara noga när 

man säljer revision, så måste man ju vara jättenoga med, det är väldigt lätt att det finns ett 

förväntningsgap mellan kunden och revisorn liksom, att kunden förväntar sig något annat än 

det revisorn har tänkt leverera eller tvärtom. Så man måste vara väldigt tydlig är min 

uppfattning, jag var ute och sålde rätt mycket de sista åren. Eh man måste vara väldigt, väldigt 

tydlig med vad man förväntar sig, men helt klart har ju priset en jättestor betydelse, det är tuff 

konkurrens i den branschen. 

Intervjuare: Tror du att oberoendet påverkas av det, arvodet? Att revisorerna vet att dem får 

ett arvode och… 

Gustavsvik: Njae, jag är inte helt säker att oberoendet kanske kan göra det, men däremot så 

tror jag att revisionskvaliteten kan påverkas. Eh… 

Intervjuare: På vilket sätt då? 

Gustavsvik: Ja, just det där att man är ju väldigt hårt tidspressad, man måste ju hela tiden 

rapportera vilken tid man har lagt ner och det ska ju, det måste ju, man måste ju ha lite tempo 

liksom för att vara lönsam, helt enkelt. Och det är ju klart att om du har ett väldigt lågt arvode 

så har du ju färre timmar att göra jobbet på. 

Intervjuare: Okej. 

Gustavsvik: Sen är det väl lite samma sak där att man måste ju, även där man säljer revision, 

vara väldigt noga med förutsättningarna. Att man gör klart för kunden att det är, det här 

förväntar jag mig. Det ska vara avstämda huvudböcker, det ska vara, finnas dokumenterade 

rutiner, eh fakturor och sådant ska vara attesterade, man har en god intern kontroll. Det får 

man ju vara noga med att vara tydlig för vi förutsätter det, under den, om den förutsättningen 

stämmer då är det det här arvodet som gäller, sen kan de ju komma till liksom, det var livets 

oordning när man kom ut och då måste man ju ta diskussionen på en gång och säga att, ja du 



 

 

 

det här stämde ju inte, ni har ju ingen avstämning på någonting, då kommer jag behöva lägga 

ner mer tid. Jag tror mer kvalitet än kanske oberoendet faktiskt. 

Intervjuare: Kan man tänka sig att dem två hänger ihop då? Kvaliteten och oberoendet? 

Gustavsvik: Njae, det kanske det kan göra i något läge. Jag har inte riktigt funderat på så, hur 

tänker du? 

Intervjuare: Nej, det bara, om man är mindre oberoende kan det påverka kvaliteten i 

revisionen eller om man är mer oberoende kan det påverka? 

Gustavsvik: Ja, det är, så kan man ju säkert säga. Jag menar, oftast, oberoendet är ju en 

hörnsten för, i revisionen så att det är klart, det, så är det ju definitivt att du måste ha ett… 

Alltså revisionen blir ju bara bra om du är oberoende, kanske… Eh det är klart man kan göra 

en bra revision ändå möjligen, men alltså oberoendet är så pass viktigt att det känns som att 

det nästan är en icke-fråga, det liksom, det är ju en förutsättning för att, för hela revisionen. 

Intervjuare: Ja, nu ska vi se… Hur länge har ni haft er nuvarande revisor? 

Gustavsvik: Eh, det är andra året nu, är det. Dem började nog, ja 2015 så dem granskade 

2015 och nu 2016. 

Intervjuare: Ja, precis. Ser du några möjligheter eller problem med att man har samma 

revisor under en längre tid? 

Gustavsvik: Det där är också en sådan där fråga som är uppe på tapeten hela tiden inom 

revisionsbranschen. Det är både och, jag har själv haft kunder som jag har jobbat med länge 

och fördelen är att man blir ju väldigt väl insatt i deras verksamhet och har ju då en större 

möjlighet att se, ja vart det kan gå fel och vad det finns för risker i deras rutiner och likaså om 

de ändrar inriktning så har man så bra koll på det har varit så man lättare kan se, ja men då 

borde deras verksamhet kunna påverkas såhär av att den där nya grenen kommer in till 

exempel. Så, så jag ser ganska många fördelar med det måste jag säga, eh att man blir väldigt 

uppsjungen. Sen är det klart att det finns faror också, eh risken är ju att även revisorn blir lite 

hemmablind och, sen, det är klart, det är ju ofrånkomligt att man får en relation till sin kund, 

det måste man ju ha. Jag menar, revision, det är ju egentligen två viktiga hörnstenar, dels är 

det oberoende och sen är det förtroende. För som revisor, om du inte har kundens förtroende 

då får du det rätt tufft tror jag, utan man måste, precis som jag sa till er förut, att för mig är vår 

revisor det naturliga bollplanket, det är den som jag frågar och liksom, du är det såhär och 

såhär? Och hur ser skattereglerna ut för det här? Har man en kund som inte har förtroende för 

revisorn så är ju risken att revisorn inte får reda på mycket saker. Så det är ju, men nu är det ju 

rotation på större bolag och det tror jag nog kan vara rätt så bra, faktiskt. Jag vet inte, vet ni 

det, var det förslag att det skulle bli kortare mandatperiod? 

Intervjuare: Ja, vi hörde igår att… Först var det väl 10 år som det var, eller som det är 

bestämt än så länge, men sen hörde vi igår då att dem kanske skulle korta ner det. Vet inte hur 

mycket, kanske åtta år eller något sådant… 

Gustavsvik: Ja, men, så kan det kanske vara, och jag tror att det är, det kan säkert vara bra, 

men som sagt, man kan tappa en del kunskap som man har haft med sig en lång tid. 

Intervjuare: Hur lång tid tar det ungefär att bygga upp den här kunskapen tror du? 

Gustavsvik: Det är helt beroende på vad det är för verksamheter, men det kan ju ta, man är ju 

inte med i vardagen som revisor, du är ju inte med där varje dag liksom, så det beror ju lite på 

hur täta kontakter man har med kunden. Ja, jag skulle nog tänka mig ett par år i alla fall, i en 

normal relation så… 



 

 

 

Intervjuare: Tror du det kan hota oberoendet, att man jobbar med samma kund under en för 

lång tid? 

Gustavsvik: Ja, det kan det göra. Det kan det nog göra för man bygger en så pass stark 

relation, så… Sen, sen är det där nog också en läggningsfråga för jag tror att för revisorer, 

återigen, oberoendet är så pass viktigt och de flesta kunder vet ju om det också. Och det är ju 

en del som man som kund vill ha, man vill ju veta att revisorn är oberoende. Så att, ja, många 

av dem här frågorna har ju liksom ja eller nej sådär… Det är både och, och felhanterat kan det 

säkert påverka oberoendet. Rätt hanterat så blir det ju istället att man har en bra relation, och 

kanske har känt varandra länge att man litar på varandra och då är det inga problem heller att 

ifrågasätta saker som för mig är, om man vet att kunden kommer att stämma av, när man är 

fundersam eller tveksam eller något sådant. 

Intervjuare: Så det handlar mer om hur man hanterar det? 

Gustavsvik: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det, men det är klart att det kan vara ett hot 

liksom och så, det kan det ju alltid vara när man har byggt en relation så… 

Intervjuare: Okej. Eh, ja… Köper ni andra tjänster utöver revisionen från er revisionsbyrå? 

Gustavsvik: Eh, jag tror inte att vi har gjort det faktiskt. Nu har vi ju inte haft dem så 

jättelänge. Sen det som gör att jag får fundera lite, vi har inte gjort det härifrån, men ibland 

det ju vara sådana saker som till exempel Örebroporten har bett dem kolla på som involverar 

oss också, men… Jag tror inte att det har varit något sådant. Däremot som sagt då så har vi 

köpt från andra, från andra bolag. Fast när jag tänker efter, undra om vi inte hade någon… Vi 

hade nog någon skattefråga som inte vi har liksom, eller vi var väl berörda, men som jag tror 

att, som upphandlades via Örebroporten eller kanske till och med kommunen. Jag tror vi hade 

någon sådan skattegrej förra året. 

Intervjuare: Tror du att det finns några problem eller möjligheter med att man köper flera 

tjänster från samma byrå, där man även har revisionen? 

Gustavsvik: Ja, alltså, jag skulle, förut var det nog så att man kunde göra det på ett annat sätt, 

och jag tror att det generellt sett, jag kan förstå att man utifrån kan tycka att det ser ut som att 

det är ett hot, men jag tror att generellt sett så tror jag inte att det är någon fara. Utan kanske 

tvärtom faktiskt, att man får in, jag menar om jag har en skattefråga som jag tar med en 

skattekonsult, om revisorn sitter på samma byrå så tror jag att dem två kommer ju 

kommunicera, och jag tror att man oftast får ut en bättre lösning för kunden på det sättet 

faktiskt. Sen, jag menar, nu pratar jag återigen om de stora byråerna, de flesta vet ju att det 

har förekommit fall som man har läst om i tidningarna, och det gör det ju alltid, men jag tror 

dem allra, allra flesta revisorer dem har det är i, som jag sa förut, det sitter i ryggmärgen med 

oberoendet, det är så viktigt så jag tror inte att man skulle låta sig påverkas så. Utan jag ser 

det nog mer som att man får en större samlad kunskap, och på det sättet så kan man kanske 

agera riktigare liksom för man får med sig flera aspekter. 

Intervjuare: Okej, så du tycker inte att man påverkas något av att man kanske granskar 

kollegans arbete? 

Gustavsvik: Det kan man ju säkert, jag kan förstå att det kan se ut så… 

Intervjuare: Men det kanske inte är så egentligen? 

Gustavsvik: Nej, jag tror inte att det skulle vara det för de flesta, jag har jättesvårt att tänka 

mig det faktiskt. Och lite samma sak där, det har väl också att göra med, så som man jobbade 

tidigare på KPMG i alla fall så, man stämde ju alltid av med varandra så att man hade koll, 



 

 

 

hade det liksom, det är ju inte så att skattekonsulter gör en grej och revisorn gör en helt annan 

grej, utan då bollar man ju liksom att, ja men om man som revisor, ja jag funderar på det här 

och det här och så stämmer man av det med skattekonsulten som säger ja, nej med kommer 

inte att funka för det är det här och det här… Och likadant om skattekonsulten är inne och gör 

någonting så stämmer ju den av med revisorn att funkar det här, får man göra såhär… Så jag 

tror att man, för det mesta i alla fall, kommer till bra lösningar som inte påverkar oberoendet, 

men jag kan förstå att det kan se ut så, eller att man kan tro så, men jag tror inte i verkligheten 

att det skulle vara någon fara, faktiskt. 

Intervjuare: Ja, då har vi egentligen bara en fråga kvar, och då, är det något som, ja som vi 

inte har diskuterat än så länge som du tror är av betydelse när man diskuterar det här, 

revisorns oberoende? 

Gustavsvik: Jag tror vi har varit inne på de flesta punkter som jag tänker på i alla fall. Men 

som sagt, det är ju en jättestor fråga, och den är svår för det är ju samtidigt en fara i att se… 

Ju mer saker man bedömer att, det här påverkar oberoendet, det här påverkar oberoendet, det 

smalnar ju av revisionen också vad revisorn kan och får göra. Så man riskerar att tappa, man 

riskerar att få en lite smal revision om man är för snäv i definitionen, tror jag. 

Intervjuare: Men det är inga aspekter eller något som du kan tänka dig påverkar oberoendet, 

som vi inte har pratat om? 

Gustavsvik: Jag tror att vi har berört det mesta, faktiskt. 

Intervjuare: Då var det allt vi hade. 

Gustavsvik: Ja, men vad bra. 

Intervjuare: Då får vi tacka så mycket för att du ville ställa upp. 

Gustavsvik: Ja, tack själva.  

 

  



 

 

 

Intervju 8. 

 

Intervjuperson: ÖrebroBostäder AB (ÖBO) 

Datum: 16 november 2016 

 

Intervjuare: Vad förväntar ni er av er revisor? 

ÖBO: Eh ja, att de utför en korrekt revision. 

Intervjuare: Vad innebär det då? 

ÖBO: De…Det är en lång fråga, eller också är den väldigt kort jag vet inte vad jag ska svara, 

men att de granskar siffrorna, eh årsredovisning, resultat, balansräkning, substansgranskning, 

att de gör en interkontrollgranskning. Det är den korta versionen. 

Intervjuare: Ja mm, hur skulle du definiera begreppet oberoende? Vad är oberoende för dig? 

ÖBO: Det är ju att de inte är beroende av, ja hur ska man säga… Jag borde ha förberett det 

här känner jag men, att de inte är beroende av personer eller av företaget som sådant, att de 

inte står i någon beroendeställning på något sätt varken ekonomiskt eller personligt. Eh i 

någon form. 

Intervjuare: Mm precis, vad tror du skulle påverka det här, revisorns oberoende? 

ÖBO: Nej, men det är ju främst ekonomiska delarna naturligtvis. 

Intervjuare: Hur tänker du då? Att revisorn får ett arvode eller? 

ÖBO: Nej, men det är ju, en beroendeställning kan ju vara att man, det finns ju många typer 

av beroende men… Eh det är ju naturligtvis inte bra att man har ett uppdrag för länge som är 

för stort. Om man har ett uppdrag som man är väldigt beroende av om man har, eh vad heter 

det, ett uppdrag som är, nu tappa jag ordet, nej men ett uppdrag som är väldigt stort i 

förhållande till de övriga, så man är beroende av det uppdraget om man säger så då. Eh, sen 

om man pratar om börsbolag så är det naturligtvis inte så bra om man är beroende av hur 

företaget går, eh då är man ju inne på om man äger aktier och så men det är väl inte det ni 

menar antar jag. Eh, sen kan man ju prata beroende om man är personligen bekanta, det är ju 

naturligtvis inte bra heller. Om man umgås privat. 

Intervjuare: Mm precis. 

ÖBO: Eh vad kan man tänka sig mer för beroendeställningar… Ja. 

Intervjuare: Det kanske mest är det som du tänker på precis så nu? 

ÖBO: Ja. 

Intervjuare: Vad har ni för relation till er revisor? 

ÖBO: Ja, den är ju, måste, eller ja det vore ju konstigt om jag svarade något helt annat, men 

den är naturligtvis rent affärsmässig. 

Intervjuare: Är det så att ni känner att ni kan höra av er till revisorn om ni har några 

funderingar eller så? 

ÖBO: Ja, det gör vi ju. Och det är ju, då är det ju redovisningsmässiga eller skattemässiga 

frågor. 

Intervjuare: Är det samma revisor som granskar er sen eller har ni… 

ÖBO: Ja, ja. Det är ju ganska naturligt, ja men är det konsultation är det redovisning eller 

skattefrågor så är det ju revisorn man hör av sig till. Sen är det ju, eh idag är det ju så när det 

gäller skattefrågor så är det ju inte den valda revisorn som svarar utan de har ju 

skatteavdelning på revisionsbyråerna som man ofta pratar med. 



 

 

 

Intervjuare: Har ni några metoder här på ÖBO för att säkerställa att revisorn är oberoende? 

Eller litar ni på att det sker från deras sida? 

ÖBO: Nej, jag kan inte påstå att vi har några särskilda metoder. 

Intervjuare: Så det är inget som ni kontrollerar så? Att revisorns är oberoende? Eller litar ni 

på att de är det? 

ÖBO: Ja, utifrån vad det jag svarade på tidigare, alltså vi vet ju att de inte liksom har, att de 

är beroende av oss som uppdrag, vi vet ju att de inte är personligen bekanta, vi är inte 

börsnoterade så vi vet att de inte har aktier i vårt bolag. Så utifrån de aspekterna, nu har ju inte 

jag tänkt igenom det här med oberoende sådär vansinnigt mycket. Så utifrån de enkla sakerna 

så behöver vi ju så att säga inte några metoder för det. Men ni kanske har andra vinklingar på 

det här med beroende, så jag vet inte. 

Intervjuare: Nej, hur tänkte ni när ni valde revisor? 

ÖBO: Vi tänker inte, vi är ett offentligt bolag så vi gör upphandlingar. Lagen om offentlig 

upphandling. Var fjärde år så gör vi en upphandling. 

Intervjuare: Okej, och ni är nöjda med valet? 

ÖBO: Ja, nöjda det, vi har ju inte så mycket val, utan vi gör en upphandling och då är det, en 

del av upphandlingen är ju priset och en del är referenser. Så det blir ju vad det blir. 

Intervjuare: Okej, så det är inte ni själva som väljer revisor så? 

ÖBO: Nej, vi gör en upphandling som sagt var. 

Intervjuare: Mm, vad innebär det då? 

ÖBO: Ja, vi går ut och frågar, vi gör en anbudsförfrågan och i den anbudsförfrågan så ställer 

vi vissa krav. Och i de kraven så ska man ha, nu kan inte jag exakt, men bland annat då så ska 

man ha en viss erfarenhet från kommunala bolag, man ska ha en viss erfarenhet från 

fastighetsbolag, eh man ska ha en viss erfarenhet. Och har man de skallkraven så att säga så 

går vi sen efter vem som har lägst pris och vem som har bäst referenser och så viktar vi de, 

och där priset naturligtvis är ganska viktigt, nu kan inte jag exakt men det skulle kunna vara 

så att 75 % är viktat mot pris och 25 % mot referenser. 

Intervjuare: Mm okej, tänker ni någonting på storleken på revisionsbyrån? 

ÖBO: Det blir ju det indirekt eftersom man ska ha erfarenhet från kommunala bolag, man ska 

ha erfarenhet från större fastighetsbolag. Då blir det de större. Indirekt så förfaller de mindre 

revisionsbyråerna bort då. Så det är de upphandlingar som vi gjort de sista gångerna så är det i 

princip bara de tre stora som svarar. 

Intervjuare: Mm, och då var revisorns arvode en ganska stor del i det eller? 

ÖBO: Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag skulle kunna tänka mig att det är 75 % viktat 

mot priset. Men det är inte bara priset som är det viktigaste. 

Intervjuare: Mm nej okej, vilka situationer kan du tänka dig att revisorns oberoende då är 

hotat av det här revisionsarvodet? 

ÖBO: Hur menar du då? 

Intervjuare: Att de vet om att de får en intäkt och att de, ja men på vissa sätt kanske försöker 

behålla den kunden genom att göra vissa saker eller något sånt som de kanske inte annars 

hade gjort? 

ÖBO: Jag vet inte om jag svarade på fel fråga eller om jag svarade fel, men den risken som 

finns är ju att de blir pressade av den här upphandlingen och lämnar ett lågt pris för att få 

uppdraget. Och därigenom inte gör den fulla revisionen som de kanske borde göra. 



 

 

 

Intervjuare: Mm, att kvalitén kanske brister på grund av det? 

ÖBO: Mm, det är en risk som jag kan se. 

Intervjuare: Om det är ett högt arvode då? Kan du tänka att det påverkar? 

ÖBO: Nej, men det kan ju inte bli ett högt arvode eftersom, då faller de ju bort, då får de ju 

inte uppdraget. 

Intervjuare: Om vi tänker utanför eran upphandling då? Eller upphandlingarna? Lite mer 

generellt? Kan man tänka sig då att ett högt arvode påverkar? 

ÖBO: Ett högt arvode påverkar oberoendet… 

Intervjuare: Tänk helt generellt, om du tänker bort ert företag, och så får revisorn ett högt 

arvode. 

ÖBO: Du menar att man skulle köpa sig fritt från anmärkningar…Ja, jag vet inte. 

Intervjuare: Nej, ingenting som du tänker på i alla fall så? 

ÖBO: Nej. 

Intervjuare: Nej, mm hur länge har ni haft eran nuvarande revisor? 

ÖBO: Eh 1 eller 2 år. Men ja det är en sanning med modifikation för det är ju samma revisor 

som vi hade eh, vi har haft en annan fyra år innan, men den vi har nu hade vi dessförinnan i 

en period som har kommit tillbaka. 

Intervjuare: Ja okej, men ni gör de här upphandlingarna var fjärde år eller? 

ÖBO: Ja. 

Intervjuare: Okej, måste det alltid vara en ny revisor då eller kan det vara samma som 

fortsätter? 

ÖBO: Nej, det kan vara samma. Beror ju på vad de lämnar för pris. 

Intervjuare: Ser ni några möjligheter eller problem med att man har samma revisor under en 

längre tid? 

ÖBO: Ja, det gör jag ju för då uppstår de här vänskapsbanden, och relationen mellan revisorn 

och företagsledningen och då kan det ju bli ett visst beroende mellan. 

Intervjuare: Vart tror du den gränsen skulle gå någonstans? Att man får en för nära relation? 

ÖBO: Jag vet inte men, eh, jag vet inte om jag drömt det men någonstans har jag sett en regel 

på sju år, det borde vara en yttre gräns för hur länge man borde ha ett uppdrag. Och det kan 

jag tycka känns rimligt. 

Intervjuare: Mm, ja det finns ju en ny regel nu som säger att man får ha det så länge, iallafall 

för stora bolag. Ser du några möjligheter då att man har samma revisor under en lång tid, eller 

är det mest problem? 

ÖBO: Ja det är klart att det är, revisorn lär ju känna bolaget och kan ge goda råd när de 

känner bolaget naturligtvis. Och det har vi ju märkt när vi har bytt revisor liksom att det, det 

är som man får ju börja om, och man får inte riktigt samma stöd och rådgivning när man har 

en ny revisor som när man har en revisor som har varit några år, så är det ju. 

Intervjuare: Ja, okej. Köper ni några andra tjänster utöver revisionen från eran revisor? 

ÖBO: Ja, eh skatterådgivning, momsrådgivning, redovisningskonsultationer kan man ju säga 

då. Men det är ju inte från revisorn i sig utan det är från revisionsbolaget. 

Intervjuare: Mm precis, men det är samma bolag? 

ÖBO: Ja. 

Intervjuare: Finns det några möjligheter eller risker med det att det kommer från samma 

bolag? 



 

 

 

ÖBO: Nej, det tycker jag väl inte egentligen. Om det inte blir en väldigt stor omfattning på de 

tjänsterna för att då, om det blir väldigt stor volym. 

Intervjuare: Är det negativt då? 

ÖBO: Ja, om det vore så nu, nu återigen så är ju, vi handlar ju upp den här tjänsten. Men om 

det inte hade varit så så kan man ju tänka sig att revisorn vore benägen att inte kritisera allt för 

mycket därför att man är rädd för den här merförsäljningen. 

Intervjuare: Mm, tror du att det finns några möjligheter då? Att det kommer från samma 

bolag? 

ÖBO: Nej. 

Intervjuare: Mm, du sa lite i början vad du tyckte påverkade oberoendet, är det något mer du 

tänker på förutom det vi har pratat om än så länge som du tror påverkar revisorns oberoende? 

ÖBO: Nej, vad har jag sagt… Vänskapsförhållande, nej jag kommer inte på något mer. 

Intervjuare: Nej okej, sen kanske att det var en risk att man hade flera tjänster från samma 

byrå? 

ÖBO: Ja, det skulle kunna vara så. 

Intervjuare: Mm okej, att revisorn förlorar sitt oberoende då eller? 

ÖBO: Mm. 

Intervjuare: Nej, det var väl det. Det var de frågorna vi hade. Om inte du har något att 

tillägga? 

ÖBO: Det har jag säkert, men ni måste ju hjälpa mig och leda in mig på liksom… 

Intervjuare: Ja, alltså ja, det är väl mest ifall det är något mer. Alltså det vi har i åtanke är väl 

revisionsarvodet, att det skulle kunna påverka oberoendet, men det är ju inte säkert att det gör 

det. 

ÖBO: Mm… 

Intervjuare: Alltså att de vet att de får en stor intäkt till exempel. Att man handlar på ett visst 

sätt då kanske gentemot kunden. 

ÖBO: Ja i vårt fall så har vi ju handlat upp ett visst pris och det blir ju allt vanligare även om 

det inte är upphandlat så är det ju allt vanligare vad jag förstår, alltså att man har gjort upp ett 

revisionspris. Tidigare var det ju så att man jobbade mer med löpande räkning så att säga. Jag 

vet inte hur det skulle kunna påverka oberoendet. 

Intervjuare: Det är ingenting som du tänker på iallafall? 

ÖBO: Det är klart att det är, revisorn är ju mån om att ha kvar sina kunder. Och det är en allt 

hårdare konkurrens och det kan väl möjligen påverka oberoendet. 

Intervjuare: Mm, om vi tänker lite på storleken då på revisionsbyrån, rent generellt? Hur 

oberoende revisorn är? 

ÖBO: Man vill ju gärna tro att en större byrå är mer oberoende än en liten. Men det kanske är 

en sån här fördomsbild. 

Intervjuare: Hur tänker du då? 

ÖBO: Att en större byrå är mer rädd om sitt rykte. 

Intervjuare: Mm, så att de kanske har striktare regler internt och så? 

ÖBO: Mm ja. 

Intervjuare: Varför tror du inte att en liten skulle vara rädd om sitt rykte då? 

ÖBO: Eh… 



 

 

 

Intervjuare: Om man tänker mindre byråer kanske inte är lika, vad ska man säga etablerade 

eller sådär, då kanske de är… 

ÖBO: En liten byrå är ju mera utsatt för konkurrensen också. En större byrå har ju liksom, 

tappar de några kunder så är ju inte de lika utsatta som en liten byrå. Så tänker jag väl. 

Intervjuare: Ja, okej. Vi tänker ju också lite på uppdragstiden också, att har man en revisor 

väldigt länge att det kan påverka. Men det kan ju påverka både på positiva och negativa sätt. 

ÖBO: Mm, ja fast då tänker jag väl mer negativt. 

Intervjuare: Okej? 

ÖBO: Om man har samma revisor under en lång tid. 

Intervjuare: Just det att man får en för nära relation kanske? 

ÖBO: Mm. 

Intervjuare: Det här du sa att man vet mycket och är insatt i bolaget, alltså efter en längre tid 

då, det kanske inte väger lika tungt då eller? 

ÖBO: Nej, jag tycker inte det. Har man varit revisor i 10-20 år och upptäcker något som är 

känsligt, det skulle mycket till om man liksom ska lämna någon allvarligt kritik då. Då ska 

man vara väldigt stark som revisor tror jag, speciellt om det är en företagsledning som man 

jobbat med i 20 år, tror jag. 

Intervjuare: Mm okej. Och sen det här med att man, ja, köper in både revision och så, vad 

köpte ni mer in? Skatte, moms? 

ÖBO: Mm… 

Intervjuare: Och så säger du att det bara finns risker med det? Men varför gör ni det då? 

ÖBO: Ja, men risker, inte risker för oss. 

Intervjuare: Risker med oberoendet då tänker du? 

ÖBO: Ja, vi ser väl fördelar med det naturligtvis. Vi vet ju att det finns kompetens hos 

revisionsbyrån. Och vi vet ju dessutom, har vi köpt skatterådgivning av samma byrå så vet vi 

ju att vi inte kommer få kritik från revisorn på den rådgivning som vi fått av byrån så att säga. 

Intervjuare: Du tänker att de kommer från byrå, och att de kanske pratar med varandra och 

lite sådär eller? 

ÖBO: Mm. 

Intervjuare: Kan det vara negativt att de kommer från samma byrå på något sätt? Att man 

granskar kollegans arbete? 

ÖBO: Nej, inte för oss, eller vad, nej. 

Intervjuare: Nej jag tänkte mer ur revisorns… 

ÖBO: Hur menar du? 

Intervjuare: Är det svårt för revisorn att granska kollegans? Är det svårt att fortsätta vara 

oberoende då? När man granskar någonting som är gjort inne i huset? Eller är det bara 

fördelar? 

ÖBO: Ja, det skulle vara märkligt om revisorn hade anmärkningar på något som… Det skulle 

vara oerhört märkligt. 

Intervjuare: Okej ja, så då är det nästan bara fördelar då? 

ÖBO: Ja. Men det finns ju en risk ur oberoendesynpunkt som sagt var om det blir en väldigt 

stor merförsäljning. 

Intervjuare: Ja, att det blir en stor intäkt menar du? 



 

 

 

ÖBO: Ja, då är det en stor intäkt för byrån och då kanske revisorn blir rädd om uppdraget så 

att säga. 

Intervjuare: Om de andra tjänsterna är stora eller? 

ÖBO: Ja, jag tror inte risken är så stor när det gäller de stora byråerna. 

Intervjuare: Nej, okej. Ingenting mer du tänker på som kan påverka? Förutom det med 

vänskap, eller det att man äger aktier när det är större bolag? 

ÖBO: Ni pressar så hårt, det känns som jag missat något uppenbart här. Nej, men jag kommer 

inte på något mer. 

Intervjuare: Nej okej, nej men då är det så. Det måste inte finnas något mer heller. Det är ju 

mest så vi inte ska ha missat något som du kanske tänker på. Men då har vi inget mer, tack så 

mycket! 

ÖBO: Ja, det var så lite så.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Intervju 9. 

 

Intervjuperson: “Fastighetsföretaget” 

Datum: 29 november 2016 

 

Intervjuare: Vad förväntar ni er av er revisor? 

Fastighetsföretaget: Eh, jag förväntar mig ett stöd. Eh egentligen mer ett stöd än själva 

revisionen i sig. Den är mer ett godkännande på papper så att säga. Jag förväntar väl mig mer 

ett stöd i att vi gör rätt och att vi följer de lagar och regler som man måste följa. Eh sen så är 

ju, ja det kommer längre ner, men PwC för oss är ju inte bara revision, utan vi tar ju hjälp av 

dem med skattefrågor, fastighetsfrågor, med moms och sådant också. Dem hjälper oss med 

mycket. 

Intervjuare: Så ni har PwC som revisionsbyrå? 

Fastighetsföretaget: Som revisionsbyrå har vi PwC, ja. 

Intervjuare: Ja, okej. Vad tycker du krävs för att revisorn ska göra en korrekt revision? 

Fastighetsföretaget: Eh, ja nu vet ju jag att dem måste följa ISA och alla dem regelverken 

som är där. 

Intervjuare: Mmm. 

Fastighetsföretaget: Eh, och det är ju, ja det är massa regler med, för varenda bokslutspost 

egentligen. Eh, så jag förväntar mig att dem följer ISA för det kan jag ju lite grann om, och 

givetvis FAR och både bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Intervjuare: Hur skulle du definiera begreppet oberoende? Vad är oberoende för dig? 

Fastighetsföretaget: Eh, ja, att dem inte har någon, något eget intresse i hur det går för oss. 

Ingen, vad säger man, beroendeställning eller något ekonomiskt incitament till att vi gör ett 

resultat egentligen. 

Intervjuare: Ja, okej. Vad skulle kunna påverka oberoendet tror du? 

Fastighetsföretaget: Ja… Alltså själva relationen i sig, om det är, alltså vänskapsrelation 

skulle kunna vara en risk. Eh, sen så kan väl, alltså vikten av att behålla kunden, om det är en 

jättestor kund för revisorn ifråga, dem mäts ju på sitt sätt. Om någon tvingar kunden till, ja, 

redovisningsmässiga justeringar som är icke-ekonomiskt gynnande så kan ju det vara, göra att 

man byter revisor kanske. Det skulle kunna vara ett hot. 

Intervjuare: Vad har ni för relation till er revisor? 

Fastighetsföretaget: Hur menar ni med relation, hur väl vi känner honom eller? 

Intervjuare: Nej, alltså känner du, eller ni, att ni kan vända er till revisorn om ni har några 

frågor? 

Fastighetsföretaget: Oh ja, hur mycket som helst. Det är min gamla, han som anställde mig 

på PwC som är vår revisor. Så vi känner varandra väldigt väl, men oavsett om det skulle vara 

någon annan så skulle jag definitivt vända mig till dem som fackmän som, dem ska ju kunna 

det här, och dem kan ju det och har mycket mer erfarenheter av det än man själv har. Oftast 

har dem ju också ganska bra branschkunskap, eftersom att dem, många har ju kunder inom 

samma bransch. 

Intervjuare: Är det viktigt tycker du, att man har dem här branschkunskaperna? 

Fastighetsföretaget: Jag tycker det är en stor fördel. Vår revisor är ju duktig på, har mycket 

fastighetsbolag och det tycker jag är bra. 



 

 

 

Intervjuare: Eh, har ni några metoder här för att säkerställa att revisorn är oberoende? Eller 

litar ni på att det sköts från deras sida? 

Fastighetsföretaget: Eh, det litar vi nog på deras sida. Det är väl, det är klart att vi också vill 

att dem ska vara oberoende, men det är ju dem som, eller han som, dem som granskas för att 

vara det. 

Intervjuare: Okej. Hur tänker ni när ni väljer revisor? 

Fastighetsföretaget: Eh, nu har inte jag själv varit med och valt, men jag skulle väl, jag 

skulle vilja att det var en byrå som har mer än bara revision, som har skatt och kanske 

redovisning också. Och advisory ifall, i vår bransch där man köper och säljer mycket 

fastigheter kan det vara bra att det finns flera kompetensområden. 

Intervjuare: Är det bra då, att det kommer från samma byrå? 

Fastighetsföretaget: Jag tycker det, jag tycker det är bra. Eh, framförallt skatt och moms som 

är väldigt viktigt för fastighetsbolag. Så det tycker jag är en fördel, att man kan vända sig till 

en part och eh, för oss blir det ju kanske ibland, eller vi ska ju också kunna det men, revisorn 

kan det ju oftast bättre än vad vi kan och om han då har en egen momsspecialist som är hans 

kollega så är det ju gynnsamt att de har en relation också. 

Intervjuare: Tror du att det kan påverka revisorns oberoende då? 

Fastighetsföretaget: Eh… 

Intervjuare: Om man säger att ni vänder er till någon kollega och får rådgivning, och sen att 

han kanske då reviderar det kollegan har… 

Fastighetsföretaget: Ja, men, nej det är ju inom oberoendet. Så nej. Sen så finns det ju, vi har 

ju, till exempel, nu en försäljning av ett stort fastighetsbestånd, där vi använder PwC:s real 

estate-grupp i Stockholm som mäklare. Och där har dem ju själva gått igenom med, ja vilka 

det nu är som säkerställer oberoendet, så att dem ska kunna ta på sig den här affären och 

kunna hjälpa oss på ett, med ett stort jobb och ändå behålla sitt oberoende. Så dem, vi vet att 

dem är noga med det. 

Intervjuare: Okej. Eh, när ni väljer, tycker du att det ska vara en stor byrå då eller kan det 

lika gärna vara en liten byrå? 

Fastighetsföretaget: Eh… 

Intervjuare: Har storleken någon roll? 

Fastighetsföretaget: Eh, men just det att det finns skatt och andra affärsområden som kan 

vara gynnsamt, det tycker jag är bra. Sen om det fortfarande skulle vara relativt små så skulle 

inte det vara något problem. Men jag tycker det är bra om det finns flera kompetensområden. 

Intervjuare: Vad har revisorns arvode för roll i valet? 

Fastighetsföretaget: Eh, nej, men det har väl betydelse, det tror jag det har för många. 

Intervjuare: Att det ska vara lågt…? 

Fastighetsföretaget: Nej, alla vill väl komma så billigt undan som möjligt. Så är det ju. Eh, 

men sen, som sagt, beroende på om man känner att man får en stöttning och hjälp också så är 

man väl villig att betala mer. Det tror jag många känner. 

Intervjuare: Tror du att revisorn kan påverkas av det här arvodet, att oberoendet kan skadas 

på något sätt? 

Fastighetsföretaget: Ja, utifrån det vi pratade om innan, om att om man är en så pass stor och 

viktig kund för revisorn själv, så ja kanske. För dem mäts ju och ska ju ha en omsättning på 



 

 

 

sig själva också, och då, risken att tappa en kund på grund av arvodet så kanske man sänker 

det. 

Intervjuare: Tror du det är någon skillnad då på en stor och liten byrå, om den här…? 

Fastighetsföretaget: Ja, jag tror att det är lättare att påverka oberoendet i en liten byrå. 

Intervjuare: Okej, kan du utveckla det lite? 

Fastighetsföretaget: Nej, men då blir de ju mer sårbara. Om PwC tappar en kund som har 1 

miljon i arvode och omsätter 4 miljarder jämfört med en som har 30 miljoner i omsättning så 

kan jag tänka mig att det kan vara svårare. 

Intervjuare: Hur länge har ni haft PwC? 

Fastighetsföretaget: Jag kollade faktiskt det precis, sen 2008. 

Intervjuare: Okej, är det samma revisor då? 

Fastighetsföretaget: Ja, det är samma revisor. 

Intervjuare: Ser du några möjligheter eller problem med att man har samma revisor under en 

längre tid? 

Fastighetsföretaget: Eh, nej det gör jag nog inte. Sen kan jag tänka mig att det kan vara 

nyttigt att byta bara för att kanske, ja vi kanske har fastnat i deras hjulspår i hur vi vill 

redovisa eller så, man kan få nyttig kompetens från fler. Det är väl så jag tänker. Sen hade det 

väl kommit ett krav, men dem är ju inte nere på vår nivå än, men börsbolagen ska ju byta vart 

tredje år eller vad det nu än är. 

Intervjuare: Ja, jag kommer inte ihåg vad det blev. Först var det väl tio år som det var sagt, 

men sen skulle de, det var någon som sa att de skulle minska det. 

Fastighetsföretaget: Jag är inte helt säker, men jag tyckte att det är så. 

Intervjuare: Okej. Tror du att det kan hota revisorns oberoende att man har samma revisor 

under en lång tid? 

Fastighetsföretaget: Då tänker jag ju på det här vänskapsrelationshotet, ju längre man har 

någon desto bättre vänner blir man ju. Så, ja kanske. 

Intervjuare: Och sen så sa ju du att ni köpte andra tjänster också, eller? 

Fastighetsföretaget: Ja, det gör vi. 

Intervjuare: Och det tycker du är positivt? 

Fastighetsföretaget: Det tycker jag, ja. 

Intervjuare: Om man tänker ur revisorernas synvinkel, kan det vara negativt på något sätt? 

Eller är det positivt för dem också? 

Fastighetsföretaget: Det tror jag… 

Intervjuare: Det här med att dem granskar kollegans arbete? 

Fastighetsföretaget: Jag tror det kan vara positivt för dem för jag tror det är lättare för dem 

att få kunder om de kan erbjuda ett helhetspaket liksom. 

Intervjuare: Okej. 

Fastighetsföretaget: Jag tror att många ser det som oss att om dem slipper vända sig till PwC 

för revision och till Lindahls för att få hjälp med skatten, och en tredje för att få hjälp med, ja 

vad det nu kan vara, om dem kan erbjuda en helhet så tror jag dem får det lättare att få in 

kunder. Det tror jag. 

Intervjuare: Okej. Då ska vi se, vi har ju pratat om lite olika, vi har ju pratat om storleken 

och arvodet och lite så där, är det något som du tror, utöver dem här, något som kan påverka 

revisorns oberoende? 



 

 

 

Fastighetsföretaget: Oj, vilken öppen fråga. Eh, nej men jag tror i så fall att det är, alltså 

kopplat till de kraven de har på sig att liksom generera affären till sin byrå. Det tror jag är det 

största hotet. Att dem… Som just på PwC, dem har ju otroliga tillväxtkrav på sig liksom, hela 

kontoret och varje individ som påskrivande revisor ska ju öka omsättningen, sin egen 

kundstab liksom varje år. Och med det trycket så vill man ju inte förlora en kund, och förlora 

en kund på grund av att man tvingar dem till något de inte vill så kanske man väljer att se 

mellan fingrarna på grund av det. Det är väl det största hotet som jag kan tänka mig. 

Intervjuare: Tror du, om det är hög konkurrens mellan revisionsbyråerna, tror du att det kan 

påverka hur revisorerna agerar? Hur dem hanterar sitt oberoende? 

Fastighetsföretaget: Alltså, både och. Det är ju, men det är ju samma sak, om det är hög 

konkurrens blir det lättare att bli av med kunden, desto mer vill man göra kunden nöjd. Eh, 

men också att då, då kanske det blir att fånga kunder från andra, det kanske blir större rullians 

på kunderna, vilket kanske gynnar flera då i så fall. Lite som det blir för, om det nu var tre år 

för börsbolagen. 

Intervjuare: Tror du att det är någon skillnad då i storleken på byrån? Att, ja är det någon 

som drabbas mer eller mindre? 

Fastighetsföretaget: Eh, hur tänker du då, att skillnaden för att…? 

Intervjuare: Vid konkurrens, tror du, är de större byråerna mer utsatta eller är de dem mindre 

som är mer utsatta? 

Fastighetsföretaget: Nej, då tror jag att det blir, att dem mindre blir mer utsatta. Det är dem 

stora som har råd att tappa kunder och större säljtryck och så, det tror jag. Det blir nog dem 

stora som roffar åt sig mer och mer, skulle jag tro. 

Intervjuare: Mmm. Ja, har du hört talas om den här analysmodellen, kanske när du jobbade? 

Fastighetsföretaget: Jag känner igen den, men jag kan inte säga att jag kommer ihåg. 

Intervjuare: Nej, okej. För det är ju några hot där som varje revisor tar ställning till, när de 

ska testa oberoendet innan uppdraget. 

Fastighetsföretaget: Ja, vad är det, vänskapshotet och ekonomiska hot och… 

Intervjuare: Ja, det är ju några, partställningshot, självgranskning… Ja, det är väl en sju 

stycken kanske. Jag tänkte mest om du hade något att säga om den, men du kanske inte är så 

insatt? 

Fastighetsföretaget: Nej, inte så. Men jag vet att det är, i det här revisionsprogrammet så ska 

man svara på hur man frisäger sig, hur man kan säkerställa sitt oberoende. 

Intervjuare: Ja, behöver revisorssassistenterna också det eller är det bara själva påskrivande 

revisorn som måste göra det? 

Fastighetsföretaget: Nej, hela teamet som jobbar med kunden. Oftast är det ju assistenten 

som går igenom den, men den påskrivande måste alltid lämna sin signatur, digitalt då, på att 

han har tittat på det här steget. 

Intervjuare: Vad är det för skillnad i arbetsuppgifterna då? Alltså, vad gör den vanliga 

revisorns eller påskrivande revisorn och assistenterna? 

Fastighetsföretaget: Eh, assistenterna gör allt typ, och sen kommer den påskrivande in och 

gör det sista, ja mer… Den påskrivande vet ju, kan ju riskerna med bolaget, säg att du ska 

göra revisionen av en balansräkning så är det ju assistenten som gör det. Men som 

kundfordringar, leverantörsreskontran och så alla basic-grejer, där risken är låg, och förväntan 

på avvikelser mot tidigare perioder är låg och ser den påskrivande revisorn att det inte är 



 

 

 

några större avvikelser, han sitter ju med årsredovisningen eller någon form av resultatrapport 

och jämför, och han vet vilka poster som är viktiga och om det är något som sticker ut så 

kollar ju han också såklart. Men, all liksom, det enklaste och mest statiska, om vi tar posten 

kundfordringar till exempel, då kanske den posten uppgår till 1.5 miljoner och sen består den 

av 200 fakturor. Då finns det bara en excel-mall som säger att uppgår posten till såhär mycket 

och det är så här många fakturor, det innebär att ni enligt ISA:s modell för att säkerställa att ni 

har granskat den här posten måste göra 17 betalningsuppföljningar. Vilket innebär att dem 

kollar på 17 kundfakturor och kollar att dem har blivit betalda. 

Intervjuare: Så man tar som ett stickprov typ? 

Fastighetsföretaget: Ja, man tar stickprov på jättemånga poster, och utifrån en excel-mall. 

Och det gör ju inte den påskrivande, utan det får assistenten göra. 

Intervjuare: Men har assistenten också kontakt med kunden då? 

Fastighetsföretaget: Ja, ofta. Det har dem. 

Intervjuare: Hur ofta sker den här kontakten? 

Fastighetsföretaget: Jätteberoende på hur stort bolaget är, är det ett litet, dem brukar kalla 

det för påsbolag och större bolag. Ett påsbolag, då kanske kunden kommer in till kontoret 

med fyra påsar och pärmar, här är årets bokföring och årets bokslut. Och sen kanske man 

sitter på kontoret som assistent då och så är man klar. Eh, då kanske det har, då kanske du inte 

har någon kontakt alls med kunden, då kanske den påskrivande har all kontakt. Eller så är det 

ett större bolag och då åker du ut och gör förvaltningsrevision på hösten, du går igenom och 

säkerställer så styrelsen och VD:n förvaltar bolaget i enlighet med bolagsordningen i enlighet 

med alla förvaltningsregler. Man granskar rutiner och skatter och avgifter och sådant där, och 

då är du ju på plats hos kunden som assistent, ibland är den påskrivande med också. Så då 

träffar du ju kunden hur mycket som helst, då är det ju du som assistent som för den stora 

delen av dialogen med kunden. Och sen beror det ju på om det är en stor kund eller liten 

kund, så kanske du då vill dela med dialogen med ägaren, men oftast är det ju någon 

ekonomiansvarig eller kanske ekonomiassistent. Och så förmodligen kommer du ut igen, och 

om det är ett bokslut som har kalenderräkenskapsår så på våren kommer du ut och gör 

revisionen av bokslutet. 

Intervjuare: Så det är egentligen lika viktigt då att assistenten också är oberoende? 

Fastighetsföretaget: Absolut. Ja, oh ja. 

Intervjuare: Men de testar det också genom analysmodellen? 

Fastighetsföretaget: Ja. Ja, alltså dem är ju livrädda för att bli av med sitt oberoende. 

Intervjuare: Det är så pass viktigt, eller? 

Fastighetsföretaget: Oh ja. Som påskrivande revisor på PwC till exempel, du får ju inte äga 

aktier i, eller du får inte äga fonder som har aktier utomlands i något bolag där PwC är 

revisorer. 

Intervjuare: Men hur blir det här då att du är anställd här och så har du jobbat där tidigare, 

blir inte det tokigt? 

Fastighetsföretaget: Nej, men jag tänker ju inte på det, det får dem göra. Men, nej, men dem 

gör ju sin, sitt, vänskaps, vad ska man säga… Sin vänskapshotsanalys, nej men det har inte 

varit några problem. Det finns en professionell relation så det är… 

Intervjuare: Om man tänker rent teoretiskt då, tror du att det kan påverka? Om man har varit 

anställd på revisionsbyrån och sen börjar man jobba hos klienten. 



 

 

 

Fastighetsföretaget: Jag tror inte det för att risken att, deras risk är så pass stor att liksom då 

ryker den påskrivande, hans licens. 

Intervjuare: Man sätter mycket på spel, eller? 

Fastighetsföretaget: Ja, och det är ju hela deras karriär liksom. 

Intervjuare: Men det är inget annat du tänker på när du, som du kopplar till revisorns 

oberoende? 

Fastighetsföretaget: Nej, jag tror inte det. 

Intervjuare: Okej, tack så mycket. 

 

  



 

 

 

Intervju 10. 

 

Intervjuperson: BAS Transport i Örebro AB (Basab) 

Datum: 6 december 2016 

 

Intervjuare: Vad förväntar ni er av er revisor? 

Basab: Ja men just revisorn är ju ett bollplank i mycket. Dels kontroller att vi gjort rätt, alltså 

att man ligger i ramen för vad man får och att årsredovisningen blir korrekt och hela det här 

va. Så ett bra jobb som bollplank och rådgivare, plus just kvalitetsstämpeln på att det vi 

åstadkommit är korrekt. Det kan man väl säga är min syn på det. 

Intervjuare: Okej, vad tycker du krävs för att revisorn ska göra en korrekt revision? 

Basab: Vad som krävs…nej men alltså tittar man, det tycker jag det är ganska bred och svår 

fråga för just det här med, om man tittar själv eftersom jag ändå varit i branschen så vet man 

ju att det är en begränsad tid som man har som revisor inne hos företagen. Nu har man ju 

mycket, mycket bättre hjälpmedel och kunna hitta saker och ting på ett bättre sätt, alltså data, 

än vad man hade på min tid. Då hade ju iförsig, datorn var ju uppfunnen då. Men i alla fall det 

var ju inte riktigt samma då, så man jobba ju på ett helt annat sätt då just för att hitta 

eventuella felaktigheter så att analysen har ju blivit mycket, mycket bättre. Alltså, förr var det 

mer bläddra verifikationer och leverantörsfakturor. Nu tar man det från ett annat håll, man 

hittar det via, med datorns hjälp att det här verkar intressant vad man nu än söker, vilka 

konton och sånt här va. Men just det, det är ju just det att få, det jag förväntar mig det är att få 

en, någon form utav kvalitetsstämpel som jag var inne på förut med att det jag gjort är korrekt 

och inom ramen för vad som är tillåtet. Och det tycker jag också ur konkurrenssynpunkt är 

viktigt, vi kommer till den frågan lite senare iförsig, men just det här med att man känner att 

det ska vara lika för alla. Alltså just det här, därför kan jag tycka att det här med revisionskrav 

är jag för, just för att alla i min bransch också ska ha samma krav på sig. Att man håller sig 

inom skatteregler och vad det än må vara då. Så att det, nej men just kvalitetsstämpeln är väl 

vad jag vill ha utav vad jag, det jag förväntar mig, kompetens givetvis sådär men det liksom 

förutsätter jag. Eh, ja vi kommer in på mer av det, just det här med byråval och grejer sen. 

Intervjuare: Ja, precis. Hur definierar du begreppet oberoende? Revisorns oberoende, vad är 

det för dig? 

Basab: Nej, men det är väl just det här med att han ju faktiskt inte är, även om det är jag som 

betalar, eller vi som betalar för det så är ju inte jag slutkunden. Ja, jag är också en kund i det 

här. Men samtidigt har vi ju till exempel en bank, som förväntar sig att få den här stämpeln. 

Alltså just det här oberoendet är ju jävligt viktigt att man har sina två hattar. Både som 

rådgivare och som revisor kanske det är som när man reviderar. Så det är väl just det här, och 

det tror jag, eller tror jag det vet jag att de större byråerna, jag kan inte de mindre men i och 

med att vi har stora revisorer eller stor revisionsbyrå alltså så är det liksom en, för mig är det 

självklart att vara oberoende. Dels för att jag jobbat med det också, jag vet att det liksom är, 

för i syvende och sist så finns det ju en bank som på något sätt har lånat ut pengar, eller det 

finns någon annan som bedömer det som finns, eller de siffror, det du redovisar i 

årsredovisning och sånt här va. Däremot kan jag förstå att det inte är helt enkelt att vara 

oberoende. Alltså, men samtidigt är det en del i yrket att just kolla det där. Och jag tycker mig 

kunna se, och det var likaså förut att just det här att man…Revisorn är rådgivare men oftast så 



 

 

 

har du en skattekonsult eller någonting med dig. Oftast skjuter man då fram skattekonsulten 

även om revisorn är med så blir det någon form av samspel så att va, det förenklar ju 

egentligen för revisorn. Han kan vara revisor, skattekonsulten kan vara skattekonsult och sen 

tala om vad som är… Så länge du håller dig inom att det alltid kommer finnas en gråzon, det 

gör det ju. Men revisorn ska hålla sig så nära det vita som möjligt, däremot tycker inte jag att 

det gör någonting en gråzon behöver ju inte vara fel så länge det inte finns något som säger att 

det är fel. Men oberoendet är väl en, nej ja för mig är det ju just det här att man har på något 

sätt flera kunder. Alltså revision, det finns någon annan betraktare som ska veta att det här är 

korrekt. Och jag tycker också det är en sundhet för branschen just det här med revision. Att 

det liksom är lika för alla. 

Intervjuare: Mm precis. Vad tror du påverkar oberoendet? 

Basab: Ja men det är ju givetvis alltså dels är det ju det här med de andra tjänsterna. 

Samtidigt så vet jag ju, alltså att du erbjuder flera olika tjänster. Samtidigt tycker jag ofta det, 

det finns en revisor, det finns en redovisningskonsult och det finns en skattekonsult. Man hör 

bara på orden egentligen vad skillnaden är. Revisorn är en revisor, redovisningskonsulten 

redovisar och gör det så korrekt den kan. Skattekonsulten likaså va. Så att, äh men det är klart, 

man köper ju en tjänst på något sätt. Det är ju jag, eller vi, som betalar revisorn eller 

revisionsbyrån så det är klart, det är inte en helt enkel men som sagt, eftersom jag ändå har 

varit på insidan också så är jag rätt säker på att det där sköts på ett bra sätt. Så jag är inte 

särskilt orolig över det här med oberoende. Jag ser inte det som ett problem om jag säger så, 

det är…jag tror man kan hålla isär det där för att…dessutom är jag god vän med min revisor. 

Och det är samma där, två helt olika saker. Kompisar, det vi är fredagkvällar eller vad det nu 

än må vara när vi är hemma hos varandra och umgås så, medans så att säga väl här i revisions, 

då påpekar han vad som är rätt och fel. Så att jag ser liksom inte, revisorerna är vana med att 

vara oberoende. Det vill jag påstå. 

Intervjuare: Ja, tror du det kan påverka någonting med att ni kanske umgås på fritiden så? 

Basab: Nej. 

Intervjuare: Det kanske snarare är positivt och blir bättre? Att man får en bättre relation? 

Basab: Ja, precis absolut. Nej, jag ser inte det som något som helst. Dessutom började exakt, 

vi började samtidigt på Ernst & Young så att det är både min gamla byrå där jag jobbade och 

sen att det var min kollega som började samma dag då som jag började som, han blev kvar 

och jävligt duktig på det han gör. Och jag har honom bara för att han är, dels för att jag vet att 

det är en extremt engagerad människa och vill påstå är en av de bästa här i stan, definitivt en 

av de bästa i stan. Det är jag helt övertygad, för han brinner så enormt för sitt yrke. 

Intervjuare: Så man vet liksom sin profession eller vad man ska säga och det gör att det, det 

påverkar inte? 

Basab: Ja, nej precis. Jag känner liksom inte, att han skulle aldrig, alltså han är så, han 

brinner så för sitt yrke och för sin roll så han skulle aldrig liksom äventyra den heller mot 

någonting annat. Jag skulle heller aldrig ställa kraven på att vara på något sätt så heller. Nej 

jag tycker det liksom är, nej helt två skilda saker. Det är olika hattar. 

Intervjuare: Mm precis, yes. Men då svarade ju du lite här på vad ni har för relation. Att det 

är en bra relation till revisorn. 

Basab: Mycket bra, ja men det är en väldigt bra relation och det är som sagt var, även vänner 

även om vi inte umgås varje, så umgås vi ju några gånger om året och sådär va. Men som 



 

 

 

sagt, vi har en, och just det här med att det sker förändring. Man får löpande nyhetsbrev, allt 

det här andra också, plus att man talas vid någon gång per år. Alltså just den här, vad ska man 

kalla det för…engagemanget hos revisorn. Nu vet jag inte om den frågan är med, men den 

tycker jag är viktig för mig när jag väljer revisor. Just att det är att man känner att det är 

någon som brinner för och ser att jo men det där är ju förändrat nu, det kan påverka Basab i 

det här fallet. Det kan vara positivt eller negativt för Basab och ge tips om att nu kommer det 

här att upphöra om två år, eller nu är det på snack, alltså om det än det ena eller andra. Då är 

man också rådgivare. Men samtidigt är ju det, skatteregler eller vad det nu än som ska ändras. 

Tänk på det här nu för nu kommer det förmodligen förändras så det är viktigt för er nu att ja 

förbereda er på det. Men just det här, alltså just, det tror jag är jätteviktigt hur, alltså just att 

hitta en bra relation till revisorn. Det får ju inte bli den här eh alltså man går och är mer eller 

mindre rädd för, jag menar till sist är det ändå vi som är med och samtidigt har vi valt en bra 

byrå eller, och en revisor som har en bra status om man säger så, för det håller 

skattemyndigheter och annat borta också. Alltså ju det här att du har den här stämpeln igen, 

har han skrivit på, ja då vet man ju, sen är det såklart man gör fel, alltså att det kan slinka 

igenom något, men det är i alla fall inte generalfel på allting. 

Intervjuare: Nej, men precis. Hur länge hade ni haft eran revisor sa du? 

Basab: Ja, det är ju då sedan, ja när slutade jag, sedan 97-98 någon gång. 

Intervjuare: Vet du hur ni tänkte när ni valde revisor? 

Basab: Nej, jag gick bara på kompetens. Alltså jag visste att han brinner enormt för sitt yrke. 

Han 97, 98-99 måste det ha varit. Han blev auktoriserad 97, ja skitsamma slutet på 90-talet i 

alla fall. Men just det som föll för mig är just det engagemanget och just det här, man märker 

att människan trivs med sitt yrke, för det blir så mycket bättre. Dels att de alltid, för det har 

jag också sett från insidan och så är det ju på vilket företag du än jobbar på. Vissa de är där 

för att göra sitt jobb, andra brinner för sitt yrke, det är ens liv att ta reda på, liksom ligga 

steget före. Men de är ju också olika människor revisorer, därför är det viktigt att hitta någon 

som man tycker liksom är bra. Och som sagt funkar socialt också, jag vill ju inte sitta här och 

bli förbannad på min revisor heller. Utan det ska ju funka på ett bra sätt även där. 

Intervjuare: Tog ni hänsyn någonting till att det var just Ernst & Young, att de var så pass 

stora? 

Basab: Ja, ja absolut. Det var väldigt avgörande. Dels för att jag själv har jobbat i branschen 

och visste hur pass mycket, alltså hur mycket servad man blir med utbildning, information, 

alltså internt inom byråerna. Man vet att det liksom finns en tyngd bakom och ett stöd för 

revisorn i det fallet. Och det kommer ju då över, hittar man då rätt revisor som också är 

engagerad och tar med det ut på kunderna så tycker jag det är, nej jag, vi såg ingen anledning, 

när han blev, för mig var det helt naturligt att hålla mig dels till byrån som jag visste hur den 

fungerade och att jag visste att det var seriöst och bra. Och bra kompetens. 

Intervjuare: Ja precis, tar ni hänsyn något till arvodet som ni ger? 

Basab: Njae, det är klart man kan prata om arvodet, men samtidigt så, alltså det är ju inte 

billigt, det är det ju inte. Men samtidigt så är det ju precis som vi var inne på, det är mycket 

utbildning då som, alltså det är mycket tid vid sidan om som då revisorn måste utbilda sig på 

tid som han inte kan sätta på någon kund. Därför blir ju timtaxan ganska hög. Samtidigt 

tycker inte jag den är särskild skrämmande i förhållande till många andra saker, och sen 

framförallt, det ska ju vara hyfsat lika för alla. Det får givetvis inte skena något enormt, men 



 

 

 

jag är helt övertygad om att Ernst & Young tar en högre peng än vad lilla byrån någon 

annanstans gör va, medan de stora, jag tror inte det är någon större skillnad. Och frågan är 

som sagt, vad är det för produkt du köper, alltså i grunden är det ju en revision samtidigt vill 

man ju betala en peng för att man vet att det är hyfsat rätt. För står skattemyndigheten och 

knackar på dörren så vill man ju veta att man gjort hyfsat rätt. Kanske inte gjort alla rätt, men 

att man ändå har hyfsat rätt. 

Intervjuare: Mm, det är väl nästan att man köper kvalitetsstämpeln? 

Basab: Precis, och då kan man, på så sätt har man betalt någonting, då får man ju någonting 

för det. Man får den där stämpeln som jag prata om hela tiden. Alltså det, det tycker jag. 

Intervjuare: Ja, eh skulle du kunna tänka dig att revisorns oberoende är hotat av arvodet? Att 

de vet om att det får ett arvode så? 

Basab: Nej, jag tycker inte det. Alltså rent krasst så, nej jag tycker inte det. För just, det som 

är svårast som oberoende det är nog mer den här vilken egenskap du är där av. Alltså just, 

men du ska ju vara oberoende rådgivare också, det är ju det som är lite kul med revision att 

vore du bara ren revisor det vore inte särskilt roligt. Alltså så är det ju, utan även kunna 

rådgiva, och som jag sa kunna ringa till den här klienten eller kunden och säga att nu 

förmodligen kommer de här skattereglerna ändras så tänk på det här bokslutet i år att gör det 

och det, för om två är det förslag på att de kommer ta bort det eller vad det nu än må vara. Det 

är ju fortfarande inte fel, det är ju en rådgivande grej men ändå, så det är ju en form av, om 

man kallar det för oberoende, ja det är ju oberoende, så länge du håller dig inom ramarna för 

vad som är tillåtet. Då gör du ju kunden också en tjänst, för hur det än är, du betalar ju 

någonting, precis som det ni frågar om så. Nej jag tycker liksom inte, jag tycker inte det på 

något sätt betala mer för att slippa massa, eh ja nej jag kan inte se det. Men som sagt jag har 

ju varit, man blir lite färgad, jag har suttit på bägge sidorna. Jag är inte ett skit orolig för det, i 

alla fall inte inom de större seriösa byråerna, eller större, det kanske är lika bra på en mindre 

också, det kan finnas jättebra där med men jag är helt övertygad om, det finns ett anseende 

hos de större som de inte gärna vill att det blir naggat i kanten för det blir enorma 

konsekvenser. 

Intervjuare: Ja, precis. Tror du att revisionsbyråns storlek kan påverka hur oberoende 

revisorn är? 

Basab: Jag tror det är lättare att vara oberoende i en större byrå. Det tror jag. 

Intervjuare: Hur då? 

Basab: Just med tanke på det här, just det här att man, det känner man, samtidigt som, äsch. 

Egentligen ska det inte göra det, jag vet inte alltså. Du har ju en, alltså är du auktoriserad eller 

godkänd revisor så har du ju ändå någon form av krav och tillsyn på dig, så jag menar du 

måste ju hålla dig inom ramarna för det finns ju, nu kommer jag knappt ihåg vad de heter som 

är tillsyn över revisorerna. Men du har fått din auktorisation och den kan ju hotas om du gör 

allvarliga fel, likväl som den här godkännande revisorstiteln på samma sätt. Så att jag är inte 

så, nej. 

Intervjuare: Nej, då ska vi se. Ni hade haft revisorn sedan 96? 

Basab: Ja, slutet av 90-talet så det är liksom sex, en 26, vad blir det ja det är länge. Det är 

jättelänge, har vi haft samma. 

Intervjuare: Ja, ser du några möjligheter eller problem med att man har samma revisor under 

en längre tid? 



 

 

 

Basab: Nej, egentligen inte, snarare tvärtom. Han kan vår verksamhet, och om man då tittar 

på arvodet, mycket, mycket enklare. Nu har vi haft samma, det som byts är ju de här 

revisorsassistenterna för det är ju lite som ett generationsyrke. De som blir kvar de får ju egna 

uppdrag efter 6-7 år. Men så länge man har samma, vi hade en ny nu i år, och det blir alltid 

lite bökigare. Annars är det ju en jätte fördel att samma person kommer, kommer precis ihåg 

vart pärmarna finns, hur upplägget är. Man sparar ju enorm tid på det, och tid för oss här med. 

Man behöver inte serva lika mycket. Det är bara att öppna i arkivet och sen kör man. Nej, jag 

tror snarare, eller snarare, så länge man är nöjd. Jag känner liksom, jag kan inte, jag förväntar 

mig inte så mycket mer. Jag har inte hittat någonting som jag kan få någon annanstans som 

inte jag har här idag. Och då är det just det här, idag känner jag min revisor, jag vet ungefär 

vad som förväntas av mig, från dem och såhär också, så det är en trygghet på något sätt. 

Kommer det en ny, ja då blir det ju lite, men det kanske är nyttigt, men inte för mig. Jag 

känner inte liksom det behovet. Och för dem pengarna, alltså om man tittar på, så stora pengar 

är det inte. Jag menar det är liksom tusenlappar i relation till en omsättning på 60 miljoner, 

det är liksom småslantar i det stora hela även om det är pengar så är det liksom ja, nej. 

Intervjuare: Så du ser mer möjligheter med det då? 

Basab: Ja, men absolut. Att de kan det, de vet vad de ska titta på, att det här var lite strul med 

förra året, gör de rätt i år? Eller vad det nu än må vara. Man lär sig ju varandra på något sätt. 

Jag vet, man lär av varandra också lite grann i det här också va. 

Intervjuare: Ja, okej. Tror du det kan hota revisorns oberoende om man jobbar med samma 

klient under en längre tid? 

Basab: Nej, jag ser inte det som, nej jag ser inte det som ett problem. Jag kan inte hitta vad 

det skulle kunna vara, baserat på det vi pratat om förut. Nej jag tycker inte det ska bli, det ska 

inte behöva bli värre, snarare tvärtom nästan alltså just det. Jag menar det finns ju ändå någon 

form av tillsyn, vi har skattemyndigheter, vi har ju andra som också sen, nej. 

Intervjuare: Mm, köper ni andra tjänster utöver revisionen från samma byrå? 

Basab: Eh, skatt. 

Intervjuare: Okej, hur är det med redovisningen? Gör ni den själva? 

Basab: Den gör vi själva, den gör vi helt själva så att det enda vi köper kan man säga, vi gör 

årsredovisningen gör vi själva också så att vi har en tjej här som sköter den löpande 

bokföringen, jag gör boksluten, årsredovisningen. Sen kommer revisorn in, sen har vi haft 

hjälp utav skattesidan. Vi gjorde ett generationsskifte här för, vad är det två år sen. Där syrran 

och jag gick in som delägare också, vad är det tre år sen, men alltså såna grejer plus att det 

kan vara något annat, då är det skattekonsultation. Och det kan ju bli då på inrådan av 

revisorn som säger att här, i ert fall, ja man kommer med lite tips, jag tar in våran 

skattekonsult om ni vill titta vidare på det här. Så att det är, så visst de säljer ju in sina 

tjänster, det är inget snack om det. Men det ser jag samtidigt som naturligt, på samma sätt där, 

då kan ju de två bolla. Revisorn som kan vår verksamhet med skattekonsulten, där han då 

känner oss sen flera år. Så jag ser snarare, nu backar jag tillbaka till det här med att just det 

här många år man känner varandra, det blir enklare. 

Intervjuare: Då blir det kanske enklare att de kommer från samma byrå också? 

Basab: Ja. 

Intervjuare: Du ser inga risker med det eller något sånt? 



 

 

 

Basab: Nej, snarare tvärtom. Just det här att man, man bollar en hel del på kontoret. Och de 

två har ju jobbat ihop tidigare, alltså jag ser det bara som en fördel helt enkelt. Likväl som vi 

får ju då en, om vi förutsätter att den skattekonsulten jobbar kvar så har man ju den med även 

nästa gång kan man ha samma skattekonsult, det kan man ju iförsig ha en fristående också, 

men nej jag ser det som en klar fördel. 

Intervjuare: Mm, du tror inte det kan påverka revisorerna ur deras synvinkel, någonting att 

de sen när de gör revisionen så granskar de ju kanske kollegans arbete? 

Basab: Nej, jag tror inte det. Alltså om man nu upplever skattekonsult kontra revisor. Alltså 

även inom ramen så är ju skattekonsulten lite mer grå än vit, om jag uttrycker mig mer så. 

Den tar ju ut svängarna lite, och det ska en skattekonsult göra, det tycker jag är bra just 

oberoende. Revisorn ska hålla sig till det strikt vita. Alltså, det här vet vi är solklart. 

Skattekonsulten ska ju kunna ta ut svängarna lite mer, sen blir det ju samspelet däremellan. 

Sen tillslut är det ju jag som kund, så jag tycker de här bägge funkar jävligt bra. Alltså just, 

sen är det ju viktigt att man inte får dra iväg för långt åt sidan. För då är ju inte revisorn med i 

alla fall, och till sist är det ju han som skriver på årsredovisningen och vad det nu än må vara. 

Mycket, alltså skattekonsulten kommer ju inte på det här med privat och ägarfrågor också i 

det hela. Så att nej. 

Intervjuare: Du sa tidigare att ibland så kan revisorn kanske ge råd till, ja men som kunde 

då, att kanske behöva köpa in någon skattefråga och sådär. Tror du det kan vara något som 

påverkar oberoendet att man vill sälja in fler tjänster? 

Basab: Ja, alltså till viss del. Visst kan det nagga lite, just det här att man, det blir ju någon 

form av försäljning, så är det ju. Samtidigt är det ju en försäljning av revisionstjänst också 

som nu inte är helt lagstadgad på alla heller, alltså just på de här kraven som är. Så att visst är 

det ju en handelsprodukt även ur revisionen. Samtidigt som, som på något sätt känner man att 

man behöver hjälp. Samtidigt så har man ju en, ofta vill ju banken också vara med. Om vi 

pratar generationsskifte som vi nu själva haft skattekonsulten till hjälp, då har man ju in, då 

vill banken också vara med, och ska vara med tycker jag. Det är ju också en leverantör till oss 

utav pengar, och då är det ju viktigt att det blir rätt så att man liksom och på så sätt har du ju 

ytterligare en syn på det hela. Och är det då transparant från vår sida, vilket man måste vara 

om man har med banker att göra också där man har en nytta av att vara i alla fall så ser inte 

jag det som något heller något större skäl med att sälja in konsultationer. Jag menar till sist, ja 

men skitsamma, annars skulle jag köpt, skulle jag inte köpt av skattekonsult på 

revisionsbyrån, så kan jag gå till bankens skattekonsult. Jag menar, då är frågan, ja visst, då är 

ju den lite färgad utifrån sin, jag menar hur… Just oberoende som jag ser, det tycker jag, det 

man ska vara helt oberoende av det är att man levererar en produkt, en årsredovisning som är 

påskriven och klar som är med korrekt. Det tycker jag liksom, sen om han vill sälja en tjänst, 

jag har ju fortfarande ett val att välja en annan skattekonsult. För det jag köper i grundpaketet 

är en revision, att få kvalitetsstämpeln på årsredovisningen. Det andra, det har jag ju 

möjligheten att välja andra. Sen kan jag tycka det är bra att ta de som kan min verksamhet och 

det, ja men det kan ju banken till viss del också. Men samtidigt så litar jag så mycket på 

revisions, alltså just det här bollplanket. Att de kan bolla med varandra, skattekonsulten och 

revisorn. Att de har en bra relation, den tycker jag är jätteviktig. 

Intervjuare: Ja, tror du revisorerna påverka någonting av att de vet att det är hög konkurrens 

bland byråerna? Om det på något sätt kan påverka deras oberoende? 



 

 

 

Basab: Nej, jag tror inte oberoendet kommer. Alltså snarare att vara effektivare och smartare 

i revisionen, alltså just det här med verktygen som jag pratade om. Alltså verktygen idag är ju 

mycket, mycket bättre. Och där ligger de ju, det tror jag är en konkurrens…mycket 

dokumentation, att snabbt för till syvende och sist är det ju timmar det handlar om, det är ju 

det man tävlar om vem som kan på något sätt på så få timmar som möjligt ändå få fram en bra 

produkt som är så rätt som möjligt. Så att jag tror inte i sig, det är ju tiden och om det liksom 

är till oberoendet, jag tror alla vill vara, göra en bra tjänst, eller vilja göra en korrekt tjänst. 

Men visst, prisbilden har en viss inverkan men jag tror inte den, inte just ur oberoendet, det 

tror jag inte. Däremot som sagt att vara duktigare med verktygen, att ha smarta lösningar och 

effektiva verktyg, utbilda personalen på vad är det vi ska göra, vad är det vi ska titta på. Och 

det lär man sig ju också med fleråriga, det här brukar strula här, då kan man ju titta på det, och 

det är ju en fördel för oss med. Det här brukar vi ha svårt för. 

Intervjuare: Ja, precis, så det behövs några år där? 

Basab: Ja, och just det är ju också bra att man har varit där förut. 

Intervjuare: Eh ja, då ska vi se, då är sista frågan nu då. Är det något vi inte pratat om än då 

som du tycker är av betydelse när man diskuterar revisorns oberoende? 

Basab: Nej, jag tycker vi…eller jag har svängit runt mest här. 

Intervjuare: Inget som kan påverka som vi inte har diskuterat? 

Basab: Nej, jag tror inte det alltså, det är, för tittar man, nej jag kan inte komma på något mer 

direkt som är, som ska påverka det. Alltså det är inte enkelt, att just som revisor alltså vara 

oberoende. Det är inte enkelt, men jag tror heller, det är rätt självklart att vara oberoende. 

Intervjuare: Mm, det är deras jobb liksom. 

Basab: Ja, precis. Om det, att det går ut på en viss merförsäljning alltså ja, det gör det. 

Samtidigt är det viktigt att när man nu har den kompetensen att man har skattekonsulten, man 

har annan typ av rådgivare vad det nu än må vara som man kan få hjälp av, så tycker jag det 

är bra att de ger råd om att ta hjälp av någon som kanske kostar några tusenlappar mer i 

timmen, men som ändå ger ännu bättre hjälp. Ja, men oavsett vad det handlar om, juridik. Ja, 

men tittar man på våra revisionsbyråer, de kan lika väl säga att just det här det tycker jag ni 

ska ta kontakt med någon typ Fonus eller någonting om det gäller privatavtalsfrågor, alltså där 

är de duktigare, alltså just på privat, om det nu är arvs, att du ska skriva testamenten, alltså 

som också är viktigt i ett fåmansföretag, att man liksom täcker upp med försäkringsfrågan vad 

det nu än må vara. Och men där har ju inte de någonting, det känner jag, de kan lika gärna 

bolla med utanför byrån, alltså till andra. Men däremot vad gäller skatterådgivning där är ju 

de vill jag påstå bäst. Alltså dels att de kan vår verksamhet och sen har kompetensen, 

spetskompetensen bakom också. Så nej jag är mer mot det här med, nu har ju inte det med era 

frågor att göra, men just det här med att jag tycker att alla ska ha, det ska finnas en 

revisionsplikt. 

Intervjuare: Mm, även i de minsta bolagen? 

Basab: Ja, vi behöver ha i alla fall. Men i alla fall, jag känner det är liksom, just 

konkurrensmässigt så är det ju, tycker jag, jag tycker alla ska jobba med samma villkor. Du 

ska inte kunna fuska dig igenom på något sätt. För jag menar hur det än är, så är det ju 

återigen en stämpel på att någonting som vi gjort är rätt, och det är någon som står som garant 

för de utomstående för det här bolaget att dem här har ju ändå haft en revisor, och så vet jag ju 

banken resonerar, annars måste ju banken ha mycket, mycket mer papper och grejer, löpande 



 

 

 

information. Nu vet de ju ändå att det är korrekt och kan prata med revisorn och så vidare va. 

Så att mm. 

Intervjuare: Mm, precis. Det var väl det vi hade. Tack så jättemycket. 

Basab: Ja, vi får väl se vad ni får ut utav det, jag svänger lite, det är svårt att svara på frågor 

liksom man halkar in på andra frågor men i alla fall. Alltså jag förstår varför ni spelar in, det 

kan vara en klar fördel och höra liksom vad sa han.  

 

 

 

 


