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Abstract 
 
The auditor is engaged to provide an independent opinion to ensure the reliability of financial 
reports. This can only be achieved if the auditor makes its judgments and make decisions 
without being affected by other people's wills or desires. Auditor independence is especially 
important in cases where the auditor's work affects stakeholder's decision-making. The 
discussion of auditor independence in relation to provide non-audit services has been debated. 
Some argue that non-audit services has a positive effect on audit, while others believe it 
should be prohibited as it is a threat to auditor independence and affects trust in the auditing 
profession. The introduction of the reform of the audit market will cause the auditing 
profession to face new regulations of independence and non-audit services. This paper intends 
to deepen the discussion and examine why it may be perceived as a problem when an audit 
firm, in the role of an independent control body, is offering both non-audit services and audit. 
The question is answered with relevant theories, models and interviews with auditors, 
stakeholders, and standard setting bodies. The non-audit services may cause that the auditor 
are not perceived as independent and can challenge the public trust. Furthermore, it can be 
perceived as a problem when the non-audit services are offered to audit clients. Media's 
portrayal of the debate, along with the fact that it seems to exist an expectation gap and a lack 
of transparency can also be contributing factors to the problem. The reform of the audit 
market could increase transparency, decrease the expectation gap and strengthen the trust in 
the audit profession. It may reduce the problems associated with that an independent control 
body offers both non-audit services and auditing. 
 
This thesis will continue in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Auditor independence, non-audit services, reform of the EU statutory audit 
market, BIG 4, trust, agency theory, rational economic man, stakeholder theory, expectation 
gap 
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Sammanfattning 
 
Revisorn anlitas för att ge ett oberoende yttrande som ska säkerställa pålitligheten i företagens 
finansiella rapporter. Denna tilltrosskapandande effekt kan endast uppnås om revisorn gör 
sina bedömningar och fattar beslut utan att låta sig påverkas av andra personers viljor eller 
önskningar. Att revisorn är oberoende är särskilt viktigt i de fall revisorernas arbete påverkar 
intressenters beslutsfattande. Diskussionen kring revisorns oberoende i samband med 
tillhandahållandet av fristående rådgivning har debatterats flitigt. Vissa menar att den 
fristående rådgivningen medför positiva effekter på revisionen, medan andra anser att den 
borde förbjudas då den utgör ett hot mot revisorns oberoende och påverkar förtroendet för 
branschen. Genom införandet av revisionspaketet står revisionsbranschen inför nya 
regleringar av oberoendet och den fristående rådgivningen. Denna uppsats ämnar fördjupa 
diskussionen och undersöka varför det kan upplevas som ett problem när en revisionsbyrå, i 
rollen som oberoende kontrollorgan, erbjuder både fristående rådgivning och revision. 
Frågeställningen besvaras med hjälp av relevanta teorier, modeller och intervjuer med 
revisorer, intressenter samt normgivande organ. Den fristående rådgivningen kan medföra att 
revisorn inte uppfattas som oberoende och kan utmana förtroendet hos allmänheten. Vidare 
kan det upplevas som ett problem när den fristående rådgivningen sker på revisionsklienter. 
Medias skildring av debatten, att det verkar föreligga ett förväntningsgap samt en bristande 
transparens kan även det vara bidragande orsaker till problematiken. Revisionspaketet kan 
komma att öka transparensen, minska förväntningsgapet samt stärka förtroendet för branschen 
och kan således komma att minska problematiken med att ett oberoende kontrollorgan 
erbjuder både fristående rådgivning och revision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revisorns oberoende, fristående rådgivning, revisionspaketet, BIG 4, förtroende, 
agentteorin, rational economic man, intressentmodellen, teorin om förväntningsgap 
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Förord 
 
Denna vår har varit en otroligt lärorik och givande tid. Genom arbetet med denna uppsats har 
vi fått möjligheten att fördjupa oss inom ett ämne som väckt vårt stora intresse: revisorns 
oberoende vid fristående rådgivning. Först och främst vill vi tacka alla respondenter som visat 
sitt engagemang och tagit sig tid att bidra med sina erfarenheter och kunskaper till vår studie. 
Vi vill även tacka vår handledare Christer Holmén för den vägledning vi fått under arbetets 
gång. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till nära och kära som stöttat oss under denna 
tid.    
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   _____________________________  _____________________________ 

     Ida Lindahl        Elisabeth Wendel 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer en bakgrund till studiens valda ämne att presenteras, vilket 
följs av en problemdiskussion. Denna diskussion mynnar ut i en problemformulering och ett 
syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens avgränsningar samt disposition.  

1.1 Bakgrund 
 

Independent auditors have an important public trust. Investors  
must be able to rely on issuers' financial statements. It is the auditor's  
opinion that furnishes investors with critical assurance that the  
financial statements have been subjected to a rigorous examination  
by an objective, impartial, and skilled professional, and that  
investors, therefore, can rely on them.    

(SEC 2001) 
 
I ett bolag ska det enligt ABL och svensk kod för bolagsstyrning finnas fyra bolagsorgan. 
Bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören utgör bolagets tre beslutande 
organ, medan revisorn har rollen som kontrollorgan. Bolagsstämman är aktiebolagets högsta 
beslutande organ där aktieägarna ges möjligheten att utöva inflytande. Stämman har en 
överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse samt VD och har ansvar för att utse 
styrelseledamöter samt revisor. Bolagsstämman fastställer även aktiebolagets resultat- och 
balansräkning samt styrelsens och revisorns arvoden. Styrelsen har det yttersta ansvaret för 
bolagets organisation samt förvaltning och ska också utse aktiebolagets VD vars roll är att 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer. Revisorn ska i rollen som ett 
kontrollerande organ granska bolagets årsredovisning, bokföring, samt styrelse och VD:s 
förvaltning. Denna granskning presenteras i form av en revisionsberättelse (Kollegiet för 
Svensk Bolagsstyrning 2010). Aktiebolagets intressenter måste kunna lita på den information 
bolaget lämnar gällande sin ekonomiska situation och förvaltning. Revisorns ansvar är att 
kvalitetssäkra denna information och revisionen ger en ökad trovärdighet till företagets 
finansiella information, vilket är en förutsättning för ett fungerande näringsliv och samhälle 
(FAR 2005).          
 
Under 2000-talet har revisionsbranschen skakats av en rad uppmärksammade skandaler, vilket 
har medfört att revisorns roll fått ett ökat fokus (Malm 2011). Revisorns handlande har 
ifrågasatts och vissa menar att skandalerna hade kunnat undvikas om revisorn hade skött sitt 
arbete (FAR 2013). En av de tidigare skandalerna berör företagen Enron och Worldcom vars 
uppblåsta vinster och kreativa bokföring fick företagen på fall. Till följd av detta fick även 
Arthur Andersen, revisionsbyrån som granskat bolagens redovisning, avveckla hela sin 
verksamhet (Malm 2011; Svernlöv 2009). Dessa skandaler blev startskottet för granskningen 
av revisorsrollen och ifrågasättandet av revisorns oberoende (Malm 2011). Även den svenska 
revisorskåren har drabbats av skandaler, däribland HQ bank som utretts för att ha manipulerat 
siffror i sin årsredovisning (Neurath 2010). Vid konkursen av energibolaget Enron hade 
revisionsbyrån Arthur Andersen sålt revisionstjänster till bolaget för 25 miljoner dollar, 
samtidigt som byrån sålt konsulttjänster till bolaget för ytterligare 27 miljoner dollar (Neurath 
& Bursell 2010b). Både HQ bank och Enron anlitade sina revisionsbyråer för såväl revision 
som rådgivning, men företagen är långt ifrån ensamma. År 2010 hade endast två av tjugosju 
granskade bolag på börsens storbolagslista valt att köpa konsult- och revisionstjänster från 
separata byråer (Neurath & Bursell 2010c).  
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Diskussionen kring revisorns oberoende i samband med tillhandahållandet av fristående 
rådgivning har debatterats flitigt ända sedan 1960-talet. Lagstiftare oroade sig redan då för att 
revisorns oberoende påverkades negativt när byrån erbjöd denna form av rådgivning 
(Jayanthi, Heibatollah & Yinqi 2005). Pott, Mock och Watrin (2009) menar att utvecklingen 
av revisionen de senaste fyra decennierna ligger till grund för det förlorade förtroendet 
gällande revisionens kvalité. På grund av geografisk expansion och ökad konkurrens har 
revisionsbyråer tvingats öka sina intäkter, detta genom att förvärva nya klienter och samtidigt 
bibehålla befintliga kunder. Expansionen medförde även att andra tjänster kom att bli en 
alternativ inkomstkälla, såsom skatterådgivning och konsultverksamhet. Dessa icke 
revisionsrelaterade tjänster kom att utgöra en allt större del av byråernas totala intäkter (Pott, 
Mock & Watrin 2009). Tillväxten inom icke revisionsrelaterade aktiviteter hör samman med 
en stagnation av köpta revisionstjänster (Antle 1982, 1984). Denna utveckling stämmer 
överens med Levitts (2000) uttalande från år 2000, där han förklarar att intäkterna för 
revisionens del av de amerikanska byråernas totala intäkter har minskat från 70 procent till 30 
procent mellan år 1977 till år 2000. Samtidigt har intäkter från konsultverksamheten ökat från 
att utgöra 12 procent av byråernas totala intäkter år 1977 till över 50 procent år 2000, en 
utveckling som är aktuell även idag. Trots svåra tider och hög konkurrens beskriver 
Lennartsson (2013)  att BIG 4 rapporterar stark tillväxt i Sverige på rådgivningsrelaterade 
tjänster för räkenskapsåret 2012.  En framtidsstudie visar på förändringar i branschen fram till 
år 2025, där den fristående rådgivningen framhävs som branschens viktigaste område, 
samtidigt som revisionen kommer utgöra en mindre del av byråernas totala intäkter 
(Danielsson 2013). 
 
När revisionsbyråer tjänar mer på kringtjänster och mindre på revisionsuppdrag hotas 
revisorns självständighet. I SvD:s senaste granskning av revisionsbranschen år 2010 
framfördes tung kritik mot att revisorn sitter på dubbla stolar. Sedan dess har intäkterna från 
rådgivningstjänster ökat och revisionstjänsterna minskat, en utveckling som kommer fortsätta 
enligt revisorerna själva (Hedelius 2013). Den före detta näringsministern Leif Pagrotsky 
säger i en artikel i SvD att det inte borde vara tillåtet att sälja revisions- och konsluttjänster till 
samma bolag, då det handlar om förtroende. Pagrotsky menar att samhället är beroende av att 
revisorsfunktionen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Även Gunnar Ek, bolagsbevakare på 
Aktiespararna, anser att detta är bekymmersamt och menar att det är svårt att få en objektiv 
granskning när revisorerna i praktiken granskar sina kollegor (Neurath & Bursell 2010c). 
Samtidigt menar FAR:s före detta ordförande Anders Bäckström att det inte finns något bevis 
för att ett förbud mot rådgivningstjänster skulle motverka ett ökat oberoende. Bäckström anser 
det viktigt att fortsätta erbjuda rådgivningstjänster då den kompetens som byggs upp höjer 
kvalitén på revisionen (Neurath & Bursell 2011). FAR:s ordförande samt generalsekreterare 
af Ekenstam och Brännström (2013) menar att företagsskandaler där revisorn kritiseras är 
sällsynta. Varje år genomförs cirka en miljon revisioner och det är ytterst få som leder till 
kritik, men varje företagsskandal där revisionen pekas ut är en för mycket (af Ekenstam & 
Brännström 2013). 
 
SvD:s granskning visar också att revisorerna i Sveriges tjugo största börsbolag tjänar i snitt 
7,4 miljoner kronor per år. Den största delen av ersättningen utgörs inte av lön, utan den 
övervägande delen består av vinstutdelning från revisionsbyrån (Neurath & Bursell 2010a). 
De fyra största revisionsbolagen har tillsammans det senaste året gjort en vinst på 3,6 
miljarder kronor och nästan hela summan, 3,4 miljarder kronor, delades ut till delägarna 
(Dagens industri 2013). Om en stor mängd fakturering sker till en specifik kund kan revisorns 
beroende öka och därmed kan revisorn, rent privatekonomiskt, bli beroende av hur nöjd 
kunden är (Hedelius 2013).  
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Det är få branscher som är så övervakade och styrda av lagar och regelverk som 
revisionsbranschen. Trots detta är det etik och förtroende som ifrågasätts när revisorsrollen 
debatteras (af Ekenstam & Brännström 2013). Ovan nämnda skandaler har påverat förtroendet 
för revisions- och rådgivningsbranschen, vars roll är att agera garant för intressenter, såsom 
investerare och kreditgivare (FAR 2013). För att dra lärdom av skandalerna och klargöra 
revisorns roll har FAR därför påbörjat ett arbete där fokus ligger på förtroendefrågorna inom 
revisionsbranschen (Halling 2013; af Ekenstam & Brännström 2013). Arbetet har hittills 
resulterat i idéskriften ”Revisionsberättelsen”, som bygger på intervjuer med intressenter både 
inom och utanför branschen. Det ständigt återkommande ämnet under intervjuerna har varit 
förtroende, som i sammanhanget innebär att revisorn ska vara en oberoende granskare för 
ägare och andra parters intressen (FAR 2013). I dagsläget finns det ett gap mellan revisorns 
faktiska roll och vad allmänheten samt marknaden förväntar sig av revisorn. Detta gap ökar 
risken för ett minskat förtroende för revisorn, något som revisorerna inte har råd att förlora, då 
branschen är beroende av marknadens och allmänhetens förtroende (af Ekenstam & 
Brännström 2013).  
 
Det senaste i debatten kring revisorns oberoende är EU:s införande av det så kallade 
revisionspaketet, vars syfte är att stärka revisorns oberoende genom begränsad rådgivning, 
omarbetad revisionsberättelse och nya regler för byrårotation. Revisionspaketet anses vara ett 
första steg mot högre revisionskvalité samt återvunnet förtroende för finansiell information 
hos investerare (Lennartsson 2014) och gäller endast noterade och finansiella företag 
(Brännström 2013). Genom revisionspaketet står revisionsbranschen inför nya regleringar av 
oberoendet och den fristående rådgivningen på de egna revisionsklienterna. Det förs idag en 
debatt rörande revisorns oberoende vid tillhandahållandet av fristående rådgivning, en 
diskussion som denna uppsats ämnar fördjupa.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Gjesdal (1981) beskriver två orsaker till varför finansiella rapporter efterfrågas: (I) Finansiella 
rapporter kan vara av värde för investerare när de ska fatta beslut om framtida 
kapitalplaceringar. (II) Då investerare ofta delegerar beslutsfattandet till företagsledningen 
skapas en efterfrågan på information gällande de handlingar som vidtagits för att kontrollera 
förvaltarskapet. Antle (1984) menar att finansiella rapporter kan betraktas som information 
från ledningen till företagets ägare, vilket ger upphov till ytterligare en typ av efterfrågan: 
verifiering av rapporten. Orsaken till efterfrågan på verifiering grundas i behovet av kontroll, 
då en avsaknad av denna övervakning kan ge ledningen incitament till att förvränga de 
finansiella rapporternas information. Antle (1984) förklarar vidare att kärnan i revision är 
verifiering, vilket därför ger revisorn en avgörande roll. Shockley (1981) menar att värdet för 
revisionen bygger på antagandet att revisionsbyrån inte är beroende av sina klienter. Vidare 
anser Simunic (1984) att alla situationer som innebär en ökad sannolikhet för att revisorn inte 
sanningsenligt redogör för resultatet av revisionen kan betraktas som ett hot mot oberoendet.  
 
Under 1990 – talet genomgick de fem största revisionsbyråerna en transformation, från att 
vara renodlade revisionsbyråer till att bli professionella tjänsteföretag. Transformationen 
berodde på en kulturell förändring där konsultation fick allt större utrymme, detta för att 
tillfredsställa och behålla befintliga kunder (Khurana & Raman 2006). Frågan huruvida en 
revisor borde bistå med fristående rådgivning till en revisionsklient har debatterats i stor 
omfattning (Simunic 1984). Redan år 1965 belyste Schulte (1965) den fristående 
rådgivningen som ett hot mot revisorns oberoende från ett intressentperspektiv. På grund av 
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den alltför nära relation som kan uppstå mellan revisor och klient ställde sig författaren 
frågande till huruvida denna relation kan ge upphov till en intressekonflikt mellan revisor och 
tredje part. Konflikten riskerar att mynna ut i att revisorn sätter sitt egenintresse främst istället 
för att tillhandahålla en oberoende revision. Även Simunic (1984) menar att ett hot mot 
revisorns oberoende kan uppstå när både fristående rådgivning och revision till en klient 
erhålls från samma byrå. Att oberoendet riskeras menar författaren bero på att revisorn drar 
sig för att rapportera de brister i konsulttjänsterna som upptäcks vid revisionen. Detta 
resonemang stämmer överens med Shockleys (1981) studie vars resultat visar att 
revisionsbyråer som tillhandahåller fristående rådgivning och samtidigt vistas i en miljö med 
hög konkurrens löper större risk att förlora sitt oberoende. Denna uppfattning delas också av 
Wines (1994) som argumenterar för att det finns en potentiell risk att revisorns oberoende 
försvagas när fristående rådgivning erbjuds.   
    
Craswell (1999) belyser en annan sida av myntet och menar att fristående rådgivning inte 
utgör ett hot mot revisorns oberoende, detta genom att undersöka om det finns något samband 
mellan tillhandahållandet av andra tjänster än revision och revisorns yttranden gällande de 
finansiella rapporterna. Simunic (1984) betraktar den fristående rådgivningen utifrån 
ytterligare ett perspektiv där fördelarna med att erbjuda både fristående rådgivning och 
revision till samma klient behandlas. Fördelarna beskrivs som effektivitetsförbättrande då de 
minskar kostnaderna för klienten som inte behöver söka sig utanför den anlitade byrån för 
konsultation. Vidare finns det kunskapsmässiga förtjänster att dra nytta av då den redan 
anlitade byrån är insatt i verksamheten. Samtidigt menar Simunic (1984) att dessa fördelar 
även har en baksida då kombinationen fristående rådgivning och revision kan ge upphov till 
ekonomiska bindningar mellan revisor och klient, vilka minskar sannolikheten för en 
trovärdig revision. Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) menar att de arvoden som 
revisorn erhåller från klienten kan leda till ekonomiska incitament hos revisorn att genomföra 
en granskning av verksamheten till fördel för klienten. Förutom dessa incitament kan även 
psykologiska faktorer komma att påverka revisorns bedömning. Bazerman, Morgan och 
Loewenstein (1997) menar att den nära relation revisionsbyrån försöker utveckla till sina 
klienter kan göra det svårt att genomföra helt oberoende bedömningar. 
 
DeAngelo (1981b) invänder mot lagstiftares och mindre revisionsbyråers påstående: att en 
revisionsbyrås storlek inte påverkar revisionens kvalité. DeAngelo (1981b) anser att större 
revisionsbyråer har mer att förlora på att inte rapportera vid misstanke om brott, vilket skapar 
incitament att undvika opportunistiskt agerande. Följden av detta blir en förbättrad 
revisionskvalité hos de större revisionsbyråerna och det finns således ett samband mellan 
revisionskvalité och byråns storlek. Incitament för större revisionsbyråer att inte agera 
opportunistiskt stämmer även överens med Shockleys (1981) studie där större byråer anses 
löpa mindre risk att förlora sitt oberoende, en åsikt som även finansiella analytiker och 
kreditgivare instämmer i. Samtidigt visar Khurana och Ramans (2006) studie att arvoden för 
både fristående rådgivning och revision upplevs som negativt från ett investerarperspektiv. 
Författarna menar att oberoendet och därmed förtroendet för de finansiella rapporterna, 
utfärdade av de fem största revisionsbyråerna, upplevs minska i takt med ett högre arvode.  
 
Lagstiftare har uttryckt sin oro över revisorers eventuella benägenhet att offra sitt oberoende i 
utbyte mot att behålla klienter som betalar höga arvoden för fristående rådgivning (Defond, 
Raghunandan & Subramanyam 2002). Å ena sidan anser författarna Defond, Raghunandan 
och Subramanyam (2002) att lagstiftarnas oro bortser från de kostnader som uppstår till följd 
av att revisorerna kompromissar med sitt oberoende. Författarna finner inga samband mellan 
att höga arvoden för fristående rådgivning riskerar revisorernas oberoende, då 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Defond%2C+Mark+L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Defond%2C+Mark+L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Defond%2C+Mark+L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Defond%2C+Mark+L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Defond%2C+Mark+L%22
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rättegångskostnader och försämrat rykte ger upphov till starka incitament för revisorerna att 
värna om oberoendet. Vikten av revisorns rykte behandlas även av Watts och Zimmerman 
(1986) som menar att allmänhetens uppfattning om revisorns oberoende ligger till grund för 
dennes rykte, vilket i sin tur skapar incitament för revisorn att agera oberoende. Författarna 
beskriver att revisorns rykte är av betydelse för att revisorns tjänster ska efterfrågas på 
marknaden och anser därför att ryktet hör samman med revisorns oberoende. Å andra sidan 
menar Watts och Zimmerman (1986) att ett gott rykte återspeglas i möjligheten att debitera 
högre arvoden för utförda tjänster.  
 
Dasgupta (1988) menar att förtroende är centralt i alla transaktioner. Rotter (1967) definierar 
förtroendet som en förväntning från en individ eller grupp att ordet eller löftet, antingen 
verbalt eller nedskrivet, från en annan individ eller grupp går att förlita sig på (Rotter 1967). 
Under de senaste åren har förtroende och professionell skepticism varit i fokus gällande 
debatten kring revisorns oberoende och regleringen av detta. Enligt ISB är bristande 
förtroende ett av de största hoten mot revisorns oberoende. Förtroende har således fått en allt 
större betydelse i dagens samhälle på grund av vidden av de parter som är direkt utsatta för de 
eventuella förvrängningar som sker i företagens finansiella rapporter (Shaub 2004). Fearnley 
och Beattie (2004) beskriver ett misslyckat hanterade av revisorns oberoende som tillräckligt 
för att skada förtroendet för revision och finansiell rapportering. Utifrån denna beskrivning 
framställer författarna vikten av det synliga oberoendet för att skapa förtroende då det, till 
skillnad från det faktiska oberoendet, går att observera. 
 
Francis (2004) menar att argument kan presenteras både för och emot tillhandahållandet av 
fristående rådgivning. Även om det inte finns belägg för att revisorns oberoende hotas av 
denna typ av rådgivning kommer en misstanke alltid att väckas mot en revisor som knyter ett 
alltför nära band till sin klient. Francis (2004) är en av de författare som starkt argumenterar 
emot och anser att fristående rådgivning till och med bör förbjudas, detta för att revisorerna 
istället ska fokusera på sin huvudsakliga syssla: att oberoende granska finansiella rapporter.  

1.3 Problemformulering 
 
Varför kan det upplevas som ett problem när en revisionsbyrå, i rollen som oberoende 
kontrollorgan, erbjuder både fristående rådgivning och revision?  

1.4 Syfte 
 
Med denna uppsats önskar vi fördjupa diskussionen om revisorns oberoende vid fristående 
rådgivning och skapa förståelse genom att undersöka varför det kan upplevas som ett problem 
när en revisionsbyrå erbjuder såväl revision som konsulttjänster.  

1.5 Avgränsningar 
 
Denna studie undersöker revisorns oberoende i förhållande till den fristående rådgivningen i 
Sverige. Vi kommer således inte att besvara problemformuleringen utifrån ett internationellt 
perspektiv. Då revisionspaketet enbart berör noterade bolag kommer denna studie avgränsas 
till de fyra största revisionsbyråerna, vilka innehar marknadens största andel av revision på 
börsnoterade bolag. 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 7 - Källförteckning 

Studiens källor 

Kapitel 6 -Diskusson och slutsatser 

Diskussion, slutsats samt förslag till vidare forskning 

Kapitel 5 -Analys 

Den oberoende revisorn, intressentmodellen, rational economic man, agentteorin, 
förtroende samt förväntningsgapet och revisionspaketet 

Kapitel 4 - Empiri 

Information om studiens respondenter samt empirisk data från fältet 

Kapitel 3 - Referensram 
Oberoende, den svenska oberoenderegleringen, fristående rådgivning och 

revisionsrådgivning, revisionspaketet, intressentmodellen, agentteorin, rational 
economic man, teorin om förväntningsgap, förtroende samt översikt aktuell forskning 

Kapitel 2 -Metod 

Val av ämne, forskningsstrategi och vetenskaplig ansats, tillvägagångssätt, 
kvalitetskriterier, etiska reflektioner samt kritik mot källor och vald metod 

Kapitel 1 - Inledning 

Bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsningar samt 
disposition  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras val av ämne samt forskningsstrategi. Därefter följer en 
redogörelse för det tillvägagångssätt som antagits i studien. Slutligen förs en diskussion 
kring kvalitetskriterier, etiska reflektioner samt kritik mot källor och vald metod. 

2.1 Val av ämne 
 
Intresset för vårt valda ämnesområde väcktes på ett tidigt stadium. Revisorns oberoende har 
diskuterats i tidigare kurser och vi har även skrivit en mindre uppsats inom ämnet. Enligt 
Rienecker och Stray Jørgensen (2008) kan bra uppsatsämnen påträffas utifrån läsning av 
tidigare studier, detta för att finna nya argument eller upptäckter till den egna studien. 
Tidigare uppsatser som berör ämnet har varit av mer deskriptiv karaktär och vi kunde 
därigenom identifiera den lucka som denna studie grundas på. Vi har baserat denna studie på 
kärnfrågan och den aktuella debatten inom revisorns oberoende vid fristående rådgivning. 
Vårt mål är att belysa ämnet från flera synvinklar för att på så sätt fördjupa debatten och skapa 
förståelse.    

2.2 Forskningsstrategi och vetenskaplig ansats 
 
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi för att besvara studiens syfte eftersom denna 
strategi, enligt Bryman och Bell (2011), tar hänsyn till den sociala verklighetens 
föränderlighet. Den kvalitativa forskningsstrategin antar en tolkningsinriktad ståndpunkt och 
lägger vikt vid ord samt hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Fokus ligger 
på förståelse av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2011), något som stämmer överens 
med studiens syfte då vi undersöker frågan i dess sociala kontext, i huvudsak genom 
personliga möten. Studien grundas i det Alvesson och Sköldberg (2007) benämner abduktiv 
ansats, detta eftersom vårt tillvägagångssätt inspirerats av både induktion och deduktion. 
Denna ansats anses vara lämplig i vår studie då vi vid analysen av vår empiri applicerar 
tidigare teori i litteraturen, för att finna mönster som skapar förståelse (Alvesson & Sköldberg 
(2007). Inledningsvis gick vi ut på fältet och identifierade ett problem utifrån debatten kring 
revisorns oberoende. Därefter sökte vi fram relevanta teorier och modeller, för att sedan 
återigen vända oss till fältet för att intervjua lämpliga respondenter. Således kan den 
abduktiva ansatsen anses vara lämplig för vår studie, då det förekommer en växelverkan 
mellan teori och empiri (Patel & Davidson 2011). 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Identifiering av databehov och datainsamling 
 
För att utforma en problemformulering skapade vi oss först en bild över vårt valda 
ämnesområde: revisorns oberoende. Detta genom att studera data som insamlats av andra, 
något som Bryman och Bell (2011) benämner sekundärdata. Vår sekundärdata utgjordes av 
avhandlingar och vetenskapliga artiklar eller böcker av motsvarande karaktär, samt lagar och 
rekommendationer. Sökningen har i första hand utgått från databasen Summon där vi använt 
oss av sökorden: auditor independence och non-audit services, vilket enligt Rienecker och 
Stray Jørgensen (2008) kan klassificeras som en systematisk sökning. Därefter valde vi att 
utföra något som författarna benämner en kedjesökning. När vi fann artiklar som motsvarade 
vårt ämnesområde valde vi att utforska artiklarnas referenslistor för att på så sätt finna 
återkommande referenser och spåra originalkällor. För att säkerställa att våra valda artiklar 
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var av vetenskaplig karaktär har   vi   använt   oss   av   sökavgränsningen:   ”Artiklar   från  
vetenskapliga  publikationer,  inklusive  vetenskapligt  granskade”,  i  Summon.  Vår  ambition  har  
varit att använda oss av artiklar med gott renommé och vi har därför valt att även undersöka 
hur många gånger artiklarna citerats. Utifrån den information vi fått fram utformade vi 
studiens inledande kapitel och identifierade de teorier och modeller som vi ansåg var aktuella 
för vår undersökning.  
 
Till studiens referensram har vi använt oss av sekundärkällor såsom vetenskapliga artiklar 
eller böcker av motsvarande karaktär samt avhandlingar, lagar och rekommendationer inom 
vårt valda ämnesområde. För att finna artiklar till referensramen använde vi oss även här 
inledningsvis av en systematisk sökning för att sedan övergå till en kedjesökning (Rienecker 
& Stray Jørgensen 2008). Vi har använt oss av liknande sökavgränsningar som ovan, men 
med följande sökord: auditor independence, non-audit services, trust, moral hazard, 
stakeholder theory, agency theory, rational economic man och expectation gap. De artiklar 
som inte gick att finna i databasen Summon valde vi att beställa via högskolans hemsida. Det 
inledande kapitlet och referensramen har legat till grund för insamlingen av det som Bryman 
och Bell (2011) klassificerar primärdata, det vill säga information som vi själva samlat in från 
primära källor. I vår studie utgörs dessa primära källor av: intressenter, revisorer och 
normgivande organ. All litteratur som sökts fram har vi under uppsatsprocessens gång 
sammanställt i ett dokument. Detta för att kunna utvärdera sekundärdatans relevans samt 
skapa en struktur och tematisera de tidskrifter, böcker och artiklar som använts i studien.      
 
Till denna studie valde vi att utgå från fenomenet förtroende och revisorns oberoende som 
begrepp, vilket har legat till grund för våra val av teorier och modeller. Orsaken till att vi 
valde förtroende som fenomen i studien har sin grund i att relationer är ett återkommande 
tema både inom ämnet och i de teorier samt modeller vi valt att utgå ifrån. I en relation är det 
viktigt med förtroende och fenomenet har även i debatten och inom revisionsbranschen 
kopplats samman med begreppet oberoende. De teorier och modeller vi valde utöver 
förtroende var: intressentmodellen, agentteorin, rational economic man samt teorin om 
förväntningsgap. Alla dessa teorier och modeller kunde direkt eller indirekt anknytas till 
förtroende som fenomen, detta för att hantera den problematik som Rienecker och Stray 
Jørgensen (2008) belyser: att teorier i referensramen inte kan relateras till varandra.  

2.3.2 Urval 
 
Vid urvalet av studiens respondenter har vi valt det som Merriam (1994) benämner ett icke-
sannolikhetsurval med formen målinriktat urval. Vi har således själva valt ut lämpliga 
respondenter i syfte att få insikt och nå förståelse. Utifrån Bryman och Bell (2011) kan våra 
val beskrivas som strategiska där målet har varit att göra ett urval som anses vara relevant för 
studiens frågeställning. För att få ett så uttömmande och heltäckande svar på vår 
problemformulering som möjligt har vi valt att undersöka frågan utifrån tre perspektiv: 
intressenter, revisorer och normgivande organ. De tre perspektiven satte ramen för vårt urval 
av relevanta respondenter till studien. Inom denna ram gjorde vi sedan ytterligare 
målinriktade urval, för att finna lämpliga respondenter till de olika perspektiven. Till 
intressentperspektivet valde vi att intervjua fyra respondenter, där två av dem representerade 
fondbolag. Det finns flera anledningar till att vi anser fondbolagen vara representativa för 
studiens intressentperspektiv. Dels ansvarar de för att förvalta och investera ett stort antal 
intressenters kapital. I rollen som förvaltare måste fondbolagen också, i stor utsträckning, 
förlita sig på de finansiella rapporter som presenteras av företagen. För att få fler nyanser och 
ett större djup på intressentperspektivet valde vi att vända oss till två respondenter som är väl 
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insatta och för debatt inom ämnesområdet. Dessa två respondenter har rollen som 
aktieanalytiker respektive aktieägare, vilket gjorde att vi bedömde dem som representativa för 
intressentperspektivet.  
 
Till revisorsperspektivet valde vi att vända oss till marknadens fyra största byråer. Dessa 
byråer äger den största delen av marknaden inom revision samt rådgivning och innehar till 
stor del uppdrag på noterade bolag1 och kommer därför i större utsträckning påverkas av 
revisionspaketet. De borde därför utifrån sin erfarenhet och kunskap vara de mest lämpliga att 
vända sig till. Inom varje revisionsbyrå gjorde vi ytterligare ett urval. Genom att vi 
intervjuade en partner på vardera byrån fick vi tillgång till en mångårig expertis och 
erfarenhet inom studiens ämnesområde. Slutligen hade vi som mål att intervjua två, för 
revisionen, normgivande organ: FAR och RN. Syftet med detta val var att få ytterligare en 
dimension på studien, då FAR och RN ansvarar för reglering av och tillsyn över revisorer och 
konsulter. Vi ansåg FAR:s generalsekreterare vara representativ för det normgivande 
perspektivet. Detta på grund av dennes bakgrund inom revisorsyrket, samt 
specialistkompetens och intresse för ämnesområdet. Vi försökte även nå RN för en intervju 
och företrädesvis hade vi som mål att träffa deras chefsjurist. Tyvärr fick personen i fråga 
avböja på grund av tidsbrist och vi fick inte heller möjlighet att träffa någon annan på 
nämnden. RN:s chefsjurist har avlagt en avhandling inom ämnet och vi hade gärna tagit del av 
dennes, eller någon annan på nämndens, expertis.  
 
För att nå vårt målinriktade urval sammanställde vi en presentation av vår studie. Denna 
presentation skickades sedan ut via e-post till de specifika respondenter som vi direkt kunde 
identifiera och vars kontaktuppgifter fanns offentligt tillgängliga. Strax efter att vi e-postat 
dessa respondenter tog vi kontakt via telefon och vi kunde på så sätt återkoppla till den 
presentation vi skickat ut. Genom presentationen kunde respondenterna ta del av studiens 
syfte och hade således vid telefonsamtalet möjlighet att ställa eventuella frågor. De specifika 
respondenterna utgjordes av FAR, RN och två av intressenterna. Fondbolagen respektive 
revisionsbyråerna kontaktades inledningsvis via ett telefonsamtal för att, i samråd med 
företagen, finna de respondenter som motsvarade vårt målinriktade urval. Efter att vi fått 
tillgång till lämpliga respondenters kontaktuppgifter kontaktades dessa via telefon och 
tidpunkt för intervju bokades. Slutligen vill vi poängtera vikten av att vi i studien tog kontakt 
via telefon, då flera respondenter angav detta tillvägagångssätt som anledning till att de ställde 
upp på en intervju.      

2.3.3 Intervjuer 
 
Till vår studie har vi valt att samla in empiri genom det som Bryman och Bell (2011) 
benämner kvalitativa intervjuer. Detta eftersom vi vill ta del av respondentens egna 
uppfattningar och synsätt inom ämnesområdet. För att lyckas med detta har vi vid 
insamlingen av empirin valt ett tillvägagångssätt som är flexibelt och låter respondenten 
besvara frågorna på ett fritt sätt. Detta tillvägagångssätt tillåter oss som intervjuare att ställa 
följdfrågor och låta respondenten prata fritt kring ämnet, något som ger empirin ett större 
djup. Samtidigt ville vi skapa en viss form av struktur för att uppnå ökad jämförbarhet mellan 
intervjuerna. Vi har därför valt att använda oss av den intervjuform som Bryman och Bell 
(2011) beskriver som semistrukturerad. Strukturen utformades med hjälp av en intervjuguide 
där vi skapade specifika teman med tillhörande frågor. I grunden baseras frågorna på samma 

                                                 
1 I de flesta av EU:s medlemsstater reviderar BIG 4 mer än 85 % av de börsnoterade bolagen 
(European Commission 2011b) 
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intervjuguide, men för att ta till vara på varje respondents expertis valde vi att anpassa 
frågorna för att göra dem relevanta för respektive perspektiv. Intervjuguiderna finns att tillgå i 
studiens bilagor. Vi valde att inte delge respondenterna våra intervjufrågor i förväg, då vi 
önskade så spontana svar som möjligt. En av respondenterna bad om att få se 
intervjuunderlaget före mötet, ett önskemål som vi valde att tillgodose.    
 
Vårt mål var att uppnå tio intervjuer: fyra stycken inom revisorsperspektivet, fyra stycken 
inom intressentperspektivet, samt två normgivande organ. Inom såväl intressentperspektivet 
som revisorsperspektivet har fyra intervjuer visat sig vara tillräckligt för att uppnå det som 
Glaser och Strauss (1967) benämner teoretisk mättnad, det vill säga vi upplevde att 
variationer framkom, samtidigt som inga nya eller relevanta data längre framträdde. 
Beträffande det normgivande perspektivet valde vi två intervjuer eftersom det endast finns två 
normgivande organ för revisorer och konsulter i Sverige. Tyvärr fick vi bara tillträde till ett av 
dessa organ, vilket medför att vi inte kunde uppnå samma empiriska grund och teoretiska 
mättnad som i de andra perspektiven.  För att öka jämförbarheten och göra ett likartat intryck 
på våra respondenter har vi försökt anta samma tillvägagångssätt vid alla intervjuer. Vi har 
båda två medverkat vid intervjuerna där samma person har ställt frågorna samtidigt som den 
andra personen fört anteckningar. På så sätt har vi förhoppningsvis utsatt studiens 
respondenter för samma typ av externa influens. Vi valde att spela in varje intervjutillfälle för 
att säkerställa att vi uppfattat svaren och ordalydelserna korrekt. Vi valde även att transkribera 
det insamlade materialet i anslutning till genomförd intervju då respondentens svar 
fortfarande fanns tydligt i minnet. För att ytterligare säkra respondenternas svar skickade vi ut 
det transkriberade materialet till respektive respondent för granskning och godkännande. 
Orsaken till att vi valde att transkribera materialet var för att lättare kunde finna gemensamma 
mönster och strukturer, vilket var till hjälp i vår analys.  
 
Vid intervjutillfällena valde vi att personligen träffa respondenterna i Göteborg, då vi anser att 
ett personligt möte genererar mer nyanserade svar och möjlighet att läsa av personernas 
kroppsspråk. För att genomföra en lyckad intervju är det enligt Tjora (2012) viktigt att skapa 
en avslappnad och informell miljö, där respondenten känner sig trygg och kan tala fritt. För att 
skapa en god stämning med högt till tak, har vi valt att låta respondenterna föreslå plats för 
intervju. De flesta respondenter valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats, en miljö som 
de är bekanta med. Vi har försökt skapa det som Bryman och Bell (2011) benämner en 
tillitsfull relation. Med andra ord har vi strävat efter att uppnå en bra och avslappnad relation 
till respondenten, detta genom ett trevligt bemötande och där vi alltid tagit med oss fikabröd 
till intervjuerna. De respondenter som inte hade kontor i Göteborg valde att träffa oss på 
Handelshögskolans Café. Här var vi måna om att finna en lugn och ostörd miljö, dels för att vi 
inte skulle förlora fokus från intervjun men också för att respondenten skulle känna sig 
bekväm med att besvara våra frågor. En intervju var vi, på grund av geografiskt avstånd och 
tidsbegränsning, tvungna att genomföra per telefon.  

2.3.4 Tolkning av data 
 
Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) bör undersökaren ta ställning till hur det 
empiriska materialet ska kategoriseras. Vi har valt att kategorisera empirin utifrån de 
intervjuunderlag vi tagit fram. Underlagen baseras på fyra specifika teman: oberoende, 
fristående rådgivning och revision, förtroende samt revisionspaketet. Utifrån dessa teman har 
vi kunnat finna gemensamma nämnare och mönster i respondenternas svar. Rienecker och 
Stray Jørgensen (2008) menar även att undersökaren bör beskriva hur och med vad det 
empiriska materialet kommer att analyseras. Vid insamlingen av data var huvudsyftet att med 
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hjälp av tre perspektiv kunna belysa ämnet från flera synvinklar för att på så sätt fördjupa 
debatten och skapa förståelse. Det är även dessa tre perspektiv vi använt oss av vid vår analys 
av empirin. Alvesson och Sköldberg (2007) menar att empirin möjliggör tolkningen, men 
leder inte i sig själv fram till denna. Vi har därför valt att tolka vår empiri med hjälp av olika 
teorier och modeller. Vid analysen utgick vi från empirin för att finna lämpliga uttalanden 
som var tillämpbara på våra valda teorier och modeller. Ett sådant tillvägagångssätt hjälpte 
oss att sortera bort icke tillämpbar teori samt data.  

2.4 Kvalitetskriterier 
 
Scapens (2004) menar att validitet syftar till i vilken utsträckning det empiriska materialet är 
en sann reflektion av verkligheten. Merriam (1994) skiljer mellan intern och extern validitet. 
Den interna validiteten syftar till i vilken mån studiens resultat stämmer överens med 
verkligheten och huruvida undersökaren mäter det denne tror sig mäta (Merriam 1994). För 
att stärka den interna validiteten har vi, under arbetets gång, hela tiden haft studiens syfte och 
frågeställning i åtanke. Vi har således låtit syftet och frågeställningen genomsyra hela arbetet 
och de val vi gjort. Detta har förhoppningsvis medfört att de intervjufrågor som vi ställt svarar 
mot det vi avser mäta. Vidare har vi varit noga med att spela in våra intervjuer samt låta 
respondenterna ta del av och kommentera det transkriberade materialet. Detta för att undvika 
feltolkningar och få studien att skildra verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt. Vid 
analysen av det empiriska materialet har vi strävat efter att inte dra några andra slutsatser än 
de som kan utläsas från empirin. Samtidigt är vi medvetna om det som Merriam (1994) 
beskriver: att vi tolkar och översätter ett material, vilket gör att en företeelse inte kan mätas 
utan att den förändras. Vi menar således att även om vi försökt stärka den interna validiteten 
så kommer studien att rymma tolkning från vår sida vid analys av det empiriska materialet.   
 
Merriam (1994)  menar att den externa validiteten belyser i vilken utsträckning resultaten från 
undersökningen även är tillämpliga i andra situationer, det vill säga hur generaliserbara 
resultaten är. I enlighet med Merriam (1994) och Bryman och Bell (2011) kan inte ett 
ändamålsenligt urval representera en hel population. Merriam (1994) menar också att 
resultatet av en undersökning endast kan generaliseras till situationer som är lika 
kontrollerade som den situation i vilken undersökningen utfördes. Med detta som grund anser 
vi att studiens resultat inte kan generaliseras utöver teorin. Detta eftersom studiens 
respondenter inte kan betraktas som representativa för den stora massan. Det är också svårt att 
återskapa den situation i vilken studien ägde rum. Vi kan inte garantera att respondenterna 
besvarar frågorna på exakt samma sätt om studien skulle replikeras, vilket även påverkar 
undersökningens reliabilitet. 
    
Scapens (2004) menar att reliabilitet behandlar i vilken utsträckning resultatet av studien är 
oberoende av dess författare. Merriam (1994) anser att reliabilitet står för i vilken utsträckning 
en studies resultat kan upprepas och föranleda samma resultat. Reliabilitet är ett problematiskt 
begrepp inom samhällsforskningen, eftersom människans beteende är föränderligt. Vi har 
strävat efter replikerbarhet i studien, detta genom att försöka presentera en så utförlig metod 
som möjligt. Vi har också använt oss av intervjuguider, vilka finns bifogade i uppsatsen för att 
ge stöd i eventuella framtida studier. Vid intervjutillfällena har vi försökt framställa frågorna 
på ett så likartat sätt som möjligt. Trots detta kan vi inte göra anspråk på att uppnå reliabilitet 
då studiens resultat inte är oberoende av oss som författare vid en kvalitativ forskningsstrategi 
(Merriam 1994). Studien är beroende av vår tolkning, vårt sätt att framställa frågorna vid 
intervjutillfället samt hur vi valt att presentera studien.   
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2.5 Etiska reflektioner 
 
Bryman och Bell (2011) menar att det finns svårigheter i att avgöra var gränsen går mellan 
etiska och oetiska tillvägagångssätt. Författarna anser att undersökaren bör informera 
respondenten om studiens syfte. Vi valde att redan vid en första kontakt informera 
respondenten om studiens syfte och vilken funktion dennes medverkan fyller. Vi har även vid 
intervjutillfället berättat mer om studien och låtit respondenten ställa eventuella frågor för att 
känna sig bekväm i sitt deltagande. Genom att delge denna information har vi på så sätt 
undvikit att ge respondenten falska förespeglingar. Alla respondenter har, muntligt eller 
skriftligt, delgett sitt samtycke till att delta (Bryman & Bell 2011). Då vi gett respondenten 
möjlighet att läsa igenom och kommentera den transkriberade intervjun, har eventuella 
felaktigheter kunnat korrigeras. För att visa hänsyn till våra respondenter har vi valt att låta de 
personer som inte redan är kända vid namn inom debatten vara fortsatt anonyma även i vår 
uppsats. Då vi valt att belysa vår valda problemformulering utifrån olika perspektiv har vi 
försökt nå flera infallsvinklar i debatten och således har flera parter fått komma till tals.   

2.6 Kritik 

2.6.1 Källkritik 
 
Rienecker och Stray Jørgensen (2008) menar att undersökaren bör förhålla sig kritisk till de 
källor som valts i studien. Vi har valt att utgå från Rienecker och Stray Jørgensen (2008) 
kriterier för källkritik vilka har sin utgångspunkt i att bedöma författarnas trovärdighet och 
auktoritet. Kriterierna behandlar även källans ämnesmässiga status, objektivitet, förhållande 
till andra källor och aktualitet. Gällande studiens källor har vi till problemdiskussionen och 
referensramen i huvudsak valt att använda oss av vetenskapliga artiklar eller böcker av 
liknande karaktär. Vetenskapliga artiklar har genomgått en granskning för att uppnå vissa 
kvalitetskriterier. Denna granskning tillsammans med vår strävan efter att finna 
originalartiklar, böcker och författare som återkommande refererats till, medför att källorna 
lever upp till de kriterier som Rienecker och Stray Jørgensen (2008) behandlar. För att skapa 
en bredd på vetenskapliga källor har vi också valt att använda oss av senare forskning inom 
ämnet, vilka presenteras under rubriken: översikt aktuell forskning. Då artiklarna under denna 
rubrik inte publicerats tidigare än år 2009, anser vi dem vara aktuella. Till bakgrunden har vi 
använt oss av tidningsartiklar som publicerats av källor med ett gott renommé. Dessa källor är 
väsentliga eftersom de ger uttryck för åsikter hos personer som är insatta i studiens ämne. Vi 
vill dock poängtera att dessa tidningsartiklar inte genomgått någon form av vetenskaplig 
granskning, utan speglar källans personliga åsikter samt vinklingar. Källorna i bakgrunden 
uppfyller det som Rienecker och Stray Jørgensen (2008) benämner aktualitet, men präglas av 
personliga vinklingar vilket gör att de inte kan betraktas som objektiva. 

2.6.2 Kritik mot vald metod 
 
Bryman och Bell (2011) identifierar fyra nackdelar med en kvalitativ forskningsstrategi: den 
är subjektiv, den är svår att replikera, den är svår att generalisera utifrån och har en bristande 
transparens. Genom att vi i vår metod, i så stor utsträckning som möjligt, redogör för de beslut 
och antaganden som gjorts önskar vi förbättra studiens transparens och replikerbarhet. Vi är 
medvetna om den bristande generaliserbarheten som den kvalitativa forskningsstrategin för 
med sig och vi avser därför enbart generalisera till teorier och inte till populationer (Bryman 
& Bell 2011). Merriam (1994) menar att undersökarens roll bör betonas, då denne är det 
främsta instrumentet för insamling och analys av information. Undersökaren kan således inte 
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befinna  sig  ”utanför”  den  företeelse  som  betraktas.  Utifrån  detta  vill  vi  framhäva  att  det,  i  en  
kvalitativ forskningsstrategi, är ofrånkomligt att studien påverkats av våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Resultatet av studien är vår tolkning av en företeelse, något vi vill 
poängtera och göra läsaren medveten om. 
 
Vår avsikt med studiens urval av respondenter har varit att kunna belysa ämnet från flera 
synvinklar för att på så sätt fördjupa debatten och skapa förståelse. Då vi inte fick möjlighet 
att träffa RN:s chefsjurist är vi medvetna om att det normgivande perspektivet inte har samma 
empiriska underlag som de andra perspektiven i studien. På grund av detta har eventuella 
samband, likheter och skillnader inom perspektivet inte kunnat analyseras, vilket kan ha 
påverkat vår tolkning av informationen och därmed studiens resultat. Utifrån den information 
som framkommit under studiens gång har alternativ gällande vårt empiriska material 
framkommit. Genom att bredda vårt valda intervjuunderlag till att även inkludera personer 
inom styrelser hade vi kunnat nå ytterligare djup till vårt empiriska material, då styrelsen har 
det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Det hade därför varit intressant 
att få deras syn på debatten kring revisorns oberoende vid fristående rådgivning.  
 
Yin (2007) identifierar fyra negativa aspekter med att använda sig av intervju som datakälla: 
skevhet som beror på dåligt formulerade frågor, skevheter i responser, brister på grund av 
minnesluckor, samt att respondenten ger de svar denne tror att intervjuaren vill ha. För att 
skapa välformulerade frågor arbetade vi med frågorna löpande under vår 
informationsinsamling. Den teoretiska insamlingen var i stort sett färdig innan vi inledde 
studiens andra empiriska fas. Vi ämnade således vara väl insatta i ämnet för att kunna ställa 
relevanta frågor och därmed uppnå studiens syfte. Vi valde även att testa intervjuguiden på en 
för studien utomstående person, i syfte att förbättra studiens frågor. Eventuella minnesluckor 
har vi försökt eliminera genom att spela in intervjuerna. De skevheter som beror på 
respondenternas respons är svåra att komma till rätta med. Skevheterna behöver dock inte 
betraktas som en nackdel, då svarsskillnader ger upphov till fler nyanser och infallsvinklar i 
empirin. Vi kan dock inte göra anspråk på att fullständigt eliminera alla negativa effekter till 
följd av vår valda forskningsstrategi, då respondenterna enligt Bryman och Bell (2011) 
sannolikt påverkas av våra personliga egenskaper. Vi vill dock utifrån Bryman och Bell 
(2011) poängtera att det faktum att vi använt oss av inspelningsapparatur kan leda till att 
intervjupersonerna är aktsamma med sina ord. Denna aktsamhet kan ha medfört att 
respondenterna delgivit oss de svar som anses vara allmänt accepterade, vilket kan ha gett 
upphov till en viss skevhet och som i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Det faktum att 
vi   genomförde   en   av   intervjuerna   per   telefon  och   resterande   ”öga  mot   öga”   samt   att   en   av  
respondenterna innan intervjutillfället fått ta del av frågorna, kan ha påverkat studien. Vi är 
medvetna om att det uteblivna personliga mötet och delgivandet av frågorna kan ha haft viss 
inverkan, men samtidigt ansåg vi att respondenternas kunskaper i frågan var av stor betydelse 
för vår studie. Sammanfattningsvis vill vi poängtera att dessa skillnader i hur det empiriska 
materialet har samlats in kan ha påverkat de svar vi fått.  
 
Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer för insamling av empiriskt material hade varit 
att använda sig av det Bryman och Bell (2011) benämner fokusgrupper. Genom att sätta 
samman våra respondenter i lämpliga grupper och låta dem föra en diskussion kring ämnet, 
hade vi på ett dynamiskt och mer debatterande sätt kunnat samla in empiriskt material. De 
empiriska materialet vi hade kunnat erhålla genom dessa fokusgrupper hade eventuellt kunnat 
ge ett ännu större djup i debatten än vad de semistrukturerade intervjuerna gett upphov till. På 
grund av studiens tidsram och respondenternas tillgänglighet såg vi dock ingen möjlighet att 
finna tillfällen för gruppintervjuer.    
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3 Referensram 
I detta tredje kapitel presenteras den referensram som tillämpas i kommande analys av 
studiens empiri. Kapitlet inleds med en redogörelse för innebörden av revisorns oberoende, 
oberoenderegleringen, skillnaden mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning samt 
revisionspaketet. Därefter presenteras följande teorier och modeller: intressentmodellen, 
agentteorin, rational economic man, teorin om förväntningsgap samt förtroendemodellen. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för aktuell forskning inom ämnet. 

3.1 Oberoende 
 
Externa revisorer anlitas för att lämna ett oberoende yttrande som ska säkerställa pålitligheten 
i företagens finansiella rapporter (Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman 2006). Moore et al. 
(2006) menar att oberoendet är det som rättfärdigar en revisionsfirmas existens som extern 
granskare. Utan kravet på oberoende hade den externa revisionen varit överflödig, då samma 
syfte med granskningen hade kunnat uppnås genom företagets egna interna revision (Moore et 
al. 2006). Revisorns oberoende är grundläggande för att säkerställa revisionens funktion. 
Revisorn ska skapa tilltro till klientens granskade verksamhet och oberoendekravets relevans 
är särskilt viktigt i de fall revisorns arbete påverkar intressenters beslutsfattande (Diamant 
2004). Diamant (2004) menar att oberoendet kan betraktas som ett krav på revisorns agerande 
för att uppnå opartiskhet och självständighet. Vårdal (1987) anser  att  ”en  revisor  är  oberoende  
om han vid utförandet av ett uppdrag har förmågan och viljan att göra sina bedömningar och 
fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta och utan att låta sig påverkas av andra 
personers  vilja  eller  önskningar.”  (Vårdal  1987,  s.90)   
 
Revisorns oberoende definieras av både Watts och Zimmerman (1986) och DeAngelo (1981a) 
som sannolikheten att revisorn kommer anmäla ett brott när det upptäcks, vilket antyder 
graden av dennes oberoende från sin klient. Värdet på en revision för de som konsumerar 
revisionstjänster beror på deras uppfattning om revisorns sannolika förmåga att: (I) Upptäcka 
fel och brott i redovisningssystemet och (II) motstå tryck från klienter att selektivt utlämna 
information vid händelse av brott. Sannolikheten att upptäcka felaktigheter beror på revisorns 
kompetens och den ansträngning revisorn ägnat revisionen. För att skapa en efterfrågan på 
revisionstjänster bör revisorn övertyga marknaden om sin kompetens och sitt oberoende 
(DeAngelo 1981a; Watts & Zimmerman 1986). Khurana och Raman (2006) beskriver 
oberoendet likt ett mentalt tillstånd som är svårt att observera, vilket gör det besvärligt för 
tillsynsmyndigheter att se samband mellan revisionsarvoden och revisorns oberoende. 
Samtidigt menar Wines (1994) att fristående rådgivning kan ge upphov till press på revisorn 
att inte rapportera eventuella brott. Schulte (1965) presenterar flera anledningar till varför 
fristående rådgivning riskerar revisorns oberoende. (I) Genom att tillhandahålla fristående 
rådgivning riskerar revisorn att få en alltför nära relation till sin klient, (II) vilket kan leda till 
att revisorn får rollen som beslutsfattare i klientens bolag och därigenom riskerar att granska 
sina egna beslut. (III) Följden kan bli att revisionsfirman betraktar klientens framgång som ett 
kvitto på sin egna framgångsrika konsultation, vilket kan göra det svårt att förbli oberoende 
(Schulte 1965). 

3.1.1 Faktiskt och synligt oberoende 
 
Revisorns oberoende kan beskrivas utifrån två förutsättningar (Carmichael & Swieringa 
1968). En första förutsättning för att revisorns verksamhet ska fylla sin funktion är att revisorn 
de facto är oberoende (Diamant 2004), med andra ord ska en revisor vara faktiskt oberoende 
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(independence in fact). Det faktiska oberoendet syftar till revisorns objektivitet, det vill säga 
dennes förmåga att inte låta sig influeras av sin egennytta (Carmichael & Swieringa 1968). 
Den andra förutsättningen är att revisorn också ska uppfattas som oberoende (Diamant 2004), 
det vill säga vara synligt oberoende (independence in appearance) (Carmichael & Swieringa 
1968). Med det menas att revisorn ska vara fri från eventuella intressekonflikter som kan 
påverka allmänhetens syn på dennes faktiska oberoende (Carmichael & Swieringa 1968). På 
grund av svårigheten i att bedöma en revisors oberoende blir det synliga oberoendet än mer 
viktigt. Således ska revisorn inte bara säkra oberoendet på grund av lagar och regler, utan 
också offentligt redogöra för sitt oberoende gentemot sina intressenter (Diamant 2004).     

3.2 Den svenska oberoenderegleringen 
 
Revisorn kan ha ett eget intresse i den verksamhet som denne granskar och kan ha incitament 
att maximera sitt välstånd, vilket kan rubba förtroendet för revisorns lojalitet. Kraven på 
revisorns oberoende syftar därför till att stärka förtroendet för revisionen. Regleringen av 
revisorns oberoende ska garantera att revisionen håller hög kvalité och därför minimera risken 
för att externa faktorer påverkar granskningen, samt stärka förtroendet för redovisningen hos 
investerarna. Då intressenterna känner förtroende för revisorns granskning uppnås en 
tilltroskapande effekt (Diamant 2004). Revisionens funktion, att granska och skapa förtroende 
för den ekonomiska information företag riktar mot intressenter, är av vikt för ett fungerande 
näringsliv. Företagets intressenter bör kunna lita på att revisionen utförs på ett objektivt sätt. 
Revisorns faktiska och synbara opartiskhet samt självständighet är ett sätt att säkerställa 
revisionens kvalité. Det är viktigt att det inte förekommer omständigheter som kan ge 
anledning till att ifrågasätta revisorns objektivitet (Justitiedepartementet 2001). Det krav som 
ställs på revisorn och intresset för dennes oberoende kommer till uttryck i ABL och RevL 
(FAR 2005; Justitiedepartementet 2001). Revisorn ska inte låta sig påverkas av andra 
intressen än att genomföra en god revision, för att säkerställa detta finns olika jävsregler (FAR 
2005). Det är vanligt att revisionsbyrån bistår med rådgivning, både vid rena revisionsuppdrag 
och kombinerade revisions- och rådgivningsuppdrag (SRS 2002). I RevL stadgas att revisorn 
ska utföra sina uppdrag med opartiskhet, självständighet och vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Opartiskhet och självständighet är uttryck vilka benämns som oberoende 
(FAR 2005).   

3.2.1 Analysmodellen 
 
RevL regler har sin grund i analysmodellen (FAR 2005). Lagstiftningen bygger på att 
revisorn, i alla revisionsuppdrag, själv ska pröva sin opartiskhet och självständighet. 
Utvärderingen sker enligt en utarbetad analysmodell där revisorn ska analysera om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet. Det är 
tillräckligt att det synbara oberoendet hotas för att förtroendet för revisorn ska rubbas, detta 
utan att det faktiska oberoendet riskeras. Då en omständighet som rubbar revisorns opartiskhet 
och självständighet förekommer, träder en presumtionsregel in. Denna regel förutsätter att 
omständigheten rubbar förtroendet för revisorn. Presumtionen kan dock brytas om särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna motåtgärder får till följd att det inte finns 
skäl till att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet, om så inte är fallet ska 
revisorn avgå eller avböja uppdraget. De hot som anges i lagen som orsak till att förtroendet 
kan rubbas är: (I) egenintresse, (II) självgranskning, (III) partställning, (IV) vänskap, (V) hot 
eller (VI) annat förhållande (SRS 2002).  
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3.3 Fristående rådgivning och revisionsrådgivning 
 
Rådgivning som hör samman med revisionen benämns revisionsrådgivning och skiljs åt från 
annan rådgivning, det vill säga fristående rådgivning (Justitiedepartementet 2001). 
Gränsdragningen mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning är dock inte tydlig. 
Det är vanligt att frågor uppkommer huruvida råd ska klassas som revisionsrådgivning eller 
fristående rådgivning och SRS menar att det avgörande är sambandet mellan revisionen och 
rådgivningen. Med revisionsrådgivning menas granskning och annat biträde som hör samman 
med granskningsuppdraget (SRS 2002). Denna slags rådgivning är alltid tillåten, men måste 
ha ett nära samband med revisionsverksamheten (Justitiedepartementet 2001; SRS 2002). Hit 
räknas råd, förslag till förbättringar och upplysningar som revisorn antingen har rätt eller 
skyldighet att lämna inom ramen för granskningsuppdraget (SRS 2002). Det är revisorns 
skyldighet att lämna råd gällande den granskades redovisning samt förvaltning, då det hör till 
revisionsuppdraget samt god revisors- och revisionssed (Justitiedepartementet 2001). 
Rådgivning som inte har eller saknar nära samband med granskningsuppdraget hamnar 
utanför revisionsverksamheten och benämns således fristående rådgivning. Exempel på icke 
revisionsrelaterad rådgivning är: redovisningstjänster, skatterådgivning, organisationsfrågor 
och upplysning om regler samt deras tillämpning i en specifik situation. Rådgivning kan hota 
revisorns opartiskhet och självständighet. I fallet med fristående rådgivning kan 
självgranskningshot, vänskapshot och partställningshot bli aktuellt. För icke revisionsrelaterad 
rådgivning finns ofta fasta rutiner på revisionsbyrån (SRS 2002).   

3.4 Revisionspaketet 
 
På grund av det förlorade förtroendet för revisorn och kvalitén på revisionsrapporterna har det 
av EC röstats igenom omfattande reformåtgärder avseende revisorsyrket. Reformåtgärderna 
syftar till att säkra revisionens kvalité genom att sänka förväntningarna på revisionen och öka 
revisorns oberoende (Velte & Stiglbauer 2013). Anledningen till framtagandet av 
revisionspaketet grundas i olika problemområden som kräver lagstiftningsåtgärder: (I) Det 
finns idag ett förväntningsgap mellan vad intressenterna förväntar sig av en revision och vad 
revisorerna faktiskt gör. (II) Revisorns oberoende är varken tillförlitligt eller synbart då 
revisionen har blivit en uppsjö av kommersiella tjänster. Bristen på regelbunden upphandling 
av revisionstjänster och periodisk rotation av revisionsföretag har berövat revisionen sitt 
huvudsyfte: professionell skepticism. (III) Marknadskoncentration och brist på val: 
Marknaden är idag så polariserad att det är sällsynt att en revisor för ett PIE inte arbetar för en 
av BIG4 (European Commission 2011b). Kombinationen av ovanstående problem innebär att 
investerare och andra intressenter inte kan lita på att revisorn är fullständigt oberoende och 
kan då heller inte förlita sig på kvalitén i revisionsutlåtandena. Vid granskningar av revisorer, 
genomförda av nationella revisionstillsynsmyndigheter i EU:s medlemsstater, påträffades det 
alltför ofta en avsaknad av revisorns oberoende. Även om intressenterna inte enbart ska förlita 
sig på revisionsberättelsen, för att bilda sig en uppfattning om ett företags ekonomiska 
förmåga, är det ändå viktigt att en intressent ska kunna lita på rimligheten i de finansiella 
rapporter som erhållit en ren revisionsberättelse (European Commission 2011a). 
 
Revisionspaketet röstades igenom den tredje april år 2014 (af Ekenstam & Brännström 2014) 
och gäller enbart noterade samt finansiella företag (Brännström 2013). Medlemsstaterna 
kommer att ha två år på sig att implementera reglerna som i korthet innebär: (I) Att 
byrårotation måste ske inom tio år. (II) Revisionsutskottet får en utvidgad roll, likt ett femte 
bolagsorgan och ska bland annat svara för övervakning av revisionen samt godkännande av 
att revisionsbyrån lämnar rådgivning. (III) Det införs en svart lista med förbud mot vissa 
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rådgivningstjänster vid revision, som bland annat innefattar värderingsuppdrag, rådgivning 
kring finansiering och kapitalstruktur samt en stor del skatterådgivning. Den totala 
rådgivningen får inte överstiga 70 procent av revisionsarvodet under en treårsperiod. (IV) De 
standardiserade revisionsberättelserna ersätts av en utökad sådan där revisorn ska ange de 
mest betydande riskerna för väsentliga fel i ett företags rapportering. (V) Utvidgade krav på 
tillsyn och sanktioner (af Ekenstam & Brännström 2014).  

3.5 Intressentmodellen 
 
Grunden till revisionen ligger i ett redovisningsförhållande som baseras på ett 
kommunikationsbehov, vilket bygger på att det finns en avsändare och en mottagare av den 
information som revisorn kommunicerar. Detta leder till frågan om vem som är 
informationens och revisionens mottagare, men även vilka av revisorernas relationer som kan 
påverka dennes oberoende (Diamant 2004). Under en längre tid har intressentmodellen varit 
ett hjälpmedel för företag att förstå sig på sin omgivning. Modellen är avsedd att bredda 
företagsledningens vision och ansvar bortom tanken om vinstmaximering, detta för att även 
inkludera intressen från grupper utanför aktieägarkretsen (Mitchell, Agle & Wood 1997). Om 
ett företag fattar beslut med hänsyn till grupper av individer som kan påverka eller påverkas 
av företaget kommer relationen mellan företaget och dess intressenter att förbättras (Freeman, 
Harrison, Hicks, Parmar & de Colle 2010).  
 
Ett företag kan betraktas som en uppsättning relationer mellan grupper som har ett intresse i 
de aktiviteter som ingår i företagets verksamhet. Värde för företaget skapas utifrån hur väl det 
interagerar med de olika intressentgrupperna. För att förstå sig på verksamheten krävs därför 
kunskapen om hur dessa relationer samspelar (Freeman et al. 2010). Då relationer innebär ett 
ömsesidigt utbyte är det inte bara intressenterna som påverkas av företagets agerande. Utbytet 
kan också betraktas omvänt, utifrån synsättet att intressenterna påverkar och har effekt på 
företagets verksamhet (Shankman 1999). Att som företag verka för sina intressenter innebär 
mer än att bara maximera aktieägares vinst. Det innebär också att ta tillvara på de intressen 
som finns hos organisationens övriga intressenter, det vill säga alla de som har möjligheten att 
bidra eller hindra företaget från att uppnå sitt mål (Phillips, Freeman & Wicks 2003).  

3.5.1 Vem är intressent? 
 
Begreppet intressent definieras på ett flertal sätt i den vetenskapliga litteraturen (Mitchell, 
Agle & Wood 1997). Freeman (2010) beskriver att ett företags intressenter utgörs av någon 
grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av en organisations agerande (Freeman 
2010). Dessa intressenter omfattas av kunder, anställda, leverantörer, samhället och 
investerare. Då gruppernas intressen är gemensamma bör fokus ligga på hur värde skapas för 
varje enskild intressent, vilket in sin tur resulterar i mervärde för företaget (Freeman et al. 
2010). Om det är möjligt för företaget att utveckla relationer med sina intressenter, som 
bygger på ömsesidigt förtroende och samarbete, kommer företaget att nå konkurrensfördelar 
(Jones 1995). 
 



 

- 18 - 

 
Figur 1 Grundläggande intressentkarta – primära och sekundära intressenter (Freeman, Harrison & 

Wicks 2007, s.51) 
  
Clarkson (1995) gör ytterligare en indelning då författaren definierar ett företags intressenter 
som primära respektive sekundära grupper. Ett företags primära intressenter består av 
grupper med formella avtalsförhållanden såsom aktieägare, investerare, anställda, kunder och 
leverantörer. Denna grupp innefattas även av offentliga intressenter såsom regering och 
samhälle. Det finns en hög grad av ömsesidigt beroende mellan ett företag och dess primära 
intressentgrupper, eftersom företaget riskerar att inte leva vidare utan sina primära 
intressenter. Clarkson (1995) definierar ett företags sekundära intressenter som grupper vilka, 
på ett eller annat sätt, påverkas av eller påverkar företaget utan att inneha formella 
avtalsförhållanden. Dessa intressenter är inte nödvändiga för företagets överlevnad men kan 
ändå orsaka betydande skador om de exempelvis inte stödjer företagets valda taktik för att 
uppfylla de primära intressentgruppernas behov. Enligt Clarksons (1995) definition kan 
exempelvis media anses vara en sekundär intressent, vilka har möjligheten att påverka den 
allmänna opinionen.  

3.6 Agentteorin 
 
Revisionstjänster kan beskrivas som övervakningsmekanismer vilka efterfrågas på grund av 
de intressekonflikter som kan uppstå mellan ägare och förvaltare, men även bland övriga 
intressenter (DeAngelo 1981b). Agentteorin har bidragit till litteraturutveckling inom området 
risk med sin syn på de problem som uppstår när vision och mål skiljer sig åt mellan parter 
som samarbetar (Eisenhardt 1989). Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation 
som ett avtal där en eller flera individer sluter en överenskommelse med en annan individ. 
Ross (1973) menar att en agentrelation uppkommer, mellan två eller flera parter, när en av 
parterna får rollen som agent. Den andra parten ikläder sig rollen som principal där agentens 
uppgift är att representera dennes intressen i relationen. Jensen och Meckling (1976) menar att 
syftet med avtalet är att agenten ska utföra tjänster för principalens räkning, vilket fordrar att 
en del av beslutsfattandet delegeras från principal till agent. Om båda parter betraktas som 
nyttomaximerande individer, finns det anledning att anta att agenten inte alltid kommer agera 
i principalens intresse.  
 
En grundläggande tanke inom agentteorin är att ägandet och förvaltningen av bolaget skiljs åt, 
samtidigt som det förutsätts att det finns en naturlig motsättning mellan principalens och 
agentens intressen (Diamant 2004). I de flesta agentrelationer kommer det att uppstå problem 
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i form av avvikelser mellan agentens fattade beslut och det beslut som maximerar principalens 
nytta (Jensen & Meckling 1976). Agenten kan, på grund av intresset att maximera sitt eget 
välstånd, fatta beslut som gynnar det egna intresset på bolagets och principalernas bekostnad 
(Diamant 2004). De kostnader som uppstår för att minska dessa divergenser benämns 
agentkostnader (Jensen & Meckling 1976). Risken för att agenten kan åsidosätta sina 
åtaganden gentemot principalerna innebär att agentens lojalitet måste säkerställas, i huvudsak 
genom övervakning. Agentens benägenhet att agera lojalt kan beskrivas utifrån relationen 
mellan risken att förlora långsiktiga inkomster och förtjänsten av kortsiktiga inkomster 
(Diamant 2004). Agentteorin förklarar innebörden av incitament och självintresse inom 
organisationer (Eisenhardt 1989). Watts och Zimmerman (1986) menar att problemet som 
principalen ställs inför är att få agenten att agera såsom principalen själv skulle ha gjort utan 
att ha full insyn i agentens handlingar. Eisenhardt (1989) identifierar två typer av 
agentproblem. Det första problemet uppstår när principalens och agentens mål skiljs åt och att 
det är för kostsamt för principalen att kontrollera agenten. Det andra problemet relateras till 
fördelning av risk, då agentens och principalens syn på risk kan variera beroende av 
respektive parts individuella preferenser.   
 
I Jensen och Mecklings (1976) framställning av agentteorin betraktas företagsledning som 
agent och aktieägare som principaler, avtalet mellan dessa båda parter beskrivs som en 
agentrelation (Jensen & Meckling 1976). Det avtal som skrivs mellan parterna syftar till att 
reducera agentkostnaderna och fallerar om inte avtalen övervakas. Ett sätt att övervaka 
överenskommelserna är att använda sig av revision (Watts & Zimmerman 1986). Revisorns 
roll är här att verifiera företagsledningens finansiella rapporter och genom dessa kan ägaren 
utvärdera ledningens arbete. Således är revisorn ett sätt för principalerna och andra 
intressenter att genom oberoende granskning kontrollera att bolagsledningen agerar lojalt och 
följer avtalet. Revisorernas existens värnar på så sätt om tilltron och skapar incitament för 
företagsledningen att uppträda lojalt med bolagets välmående i första hand (Diamant 2004). 
Antle (1982) menar att även revisorn är att betrakta som en nyttomaximerande individ och 
kan därför beskrivas utifrån rollen som agent. Genom att betrakta revisorn i rollen som agent 
kan dennes incitament och beteenden lättare förstås. Författaren hävdar att ett sådant synsätt 
kommer ge svar på många redovisningsfrågor. Utgångsläget för ett sådant resonemang är 
dock att revisorns huvudsakliga uppgift är att erbjuda information till företagsledning och 
ägare (Antle 1982). Revisorns funktion kan således utifrån ett vidare intressentperspektiv 
beskrivas utifrån rollen som agent för ägarna (Diamant 2004). Detta kompletterande synsätt 
skapar en agentmodell som Antle (1982) benämner ”owner-manager-auditor   model”. Till 
skillnad från Jensen och Mecklings (1976) tanke där endast företagsledningen agerar agent 
innehåller Antles (1982) modell två agenter, där den ena utgörs av företagsledningen och den 
andra av revisorn.  

3.6.1 Moral hazard och adverse selection 
 
Inom agentteorin ryms problematiken med asymmetrisk information, vilket kan leda till de 
två av varandra oberoende problemen moral hazard och adverse selection (Singh & 
Sirdeshmukh 2000). Singh och Sirdeshmuk (2000) förklarar problemet med asymmetrisk 
information som att den ena parten i en agentrelation har mer insikt och bättre information att 
tillgå. Akerlof (1970) beskriver   asymmetrisk   information   utifrån   en  modell   kallad   ”Lemon  
problem”,  vilken   skildras  genom  ett   exempel  om  bilmarknaden.  På   en   bilmarknad  existerar  
både bilar av högre och lägre kvalité, där de bilar som är av lägre kvalité benämns citroner. 
Asymmetrisk information uppkommer då säljaren har mer information än köparen om bilens 
kvalité, vilket gör att köparen har svårt att avgöra skillnaden mellan en bil av högre kvalité 
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och en citron. Situationen medför att bilarna kommer säljas till ett genomsnittligt pris, där de 
bra bilarna blir undervärderade och därför drivs ut från marknaden (Akerlof 1970). 
Förekomsten av asymmetrisk information ökar sannolikheten för individers opportunistiska 
beteende, där motiv bakom handlingar grundas i egenintresse.  Den part med minst insyn och 
begränsad tillgång till kvalitativ information är principalen, som då utifrån sitt 
informationsflöde ska bedöma agentens prestation. Situationen gör det svårt för principalen 
att bedöma skillnaden mellan kvalitén på det arbete som olika agenter presterar, en situation 
som benämns adverse selection (Singh & Sirdeshmukh 2000).  
 
Ytterligare ett problem som kan uppkomma vid en agentrelation, till följd av asymmetrisk 
information, är moral hazard (Singh & Sirdeshmukh 2000; Holmstrom 1979). Holmstrom 
(1979) förklarar att när individer engagerar sig i att dela risker under omständigheter där deras 
individuella agerande påverkar utfallet, kan problemet moral hazard uppkomma. Detta 
eftersom det inte är fullt möjligt att observera och således svårt att sluta avtal kring 
individuella ageranden. Eisenhardt (1989) menar att moral hazard uppkommer till följd av att 
agenten kanske inte fullt ut agerar i enlighet med vad som avtalats, utan väljer att dra sig 
undan från sitt ansvar. Singh och Sirdenshmukh (2000) beskriver att dilemmat grundas i 
agentens opportunistiska beteende samt den osäkerhet som finns för att agenten inte levererar 
sin tjänst enligt den kvalitetsnivå som parterna kommit överens om. Den opportunistiska 
agenten kan då välja att ge avkall på kvalitén i syfte att uppnå högre avkastning. Situationen 
förstärks ytterligare på grund av asymmetrisk information, då principalens bristande 
informationsflöde kan få agenten att tro att en kvalitetsminskning skulle gå obemärkt förbi 
(Singh & Sirdeshmukh 2000). Ett sätt att hantera problematiken är att använda sig av 
övervakning, men fullständig övervakning är både alltför kostsamt och omfattande 
(Holmstrom 1979).  
 
Singh och Sirdeshmukh (2000) menar att en lösning på dilemmat med adverse selection är att 
signalera. Med signalering menas att det borde vara i en högkvalitativ leverantörs intresse att 
tillhandahålla information som signalerar hög kvalité till principalen, ett sätt att kommunicera 
som inte gärna imiteras av en leverantör av lägre kvalité. På så sätt löses dilemmat med 
asymmetrisk information. Agenten kan välja att investera så att principalen upplever 
investeringen synlig och att den otvetydigt signalerar hög kvalité. Investeringen fungerar 
således som ett sätt att kommunicera och garantera hög kvalité, ett beteende som en leverantör 
av lägre kvalité är mindre benägen att imitera (Singh & Sirdeshmukh 2000).  

3.7 Rational economic man 
 
Det finns en viss tveksamhet om agentteorin ensam kan förklara utformningen av regleringen 
gällande revisorns oberoende i Sverige (Diamant 2004). Revisorns agerande kan beskrivas 
utifrån modellen om rational economic man (Moizer 1997). Denne man är såväl rationell som 
ekonomisk och förutsätts ha relevant kunskap om aspekter i sin miljö, ha ett välorganiserat 
samt stabilt system för sina preferenser, ha förmåga att kunna beräkna som gör att han kan 
kalkylera alternativa vägar och såldes avgöra vilken väg som får honom att uppnå högsta 
möjliga punkt på sin preferensskala (Simon 1955). Moizer (1997) menar att den rationella 
ekonomiska individen väljer att agera på ett sätt som maximerar dennes självintressen. 
Författaren beskriver att revisorn har två syften med sin verksamhet: (I) Maximera 
inkomsterna i verksamheten, det vill säga framtida kassaflöden och (II) minska riskerna i 
verksamheten som hör till det framtida kassaflödet (Moizer 1997). 
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Det kan således hävdas att revisorn har olika ekonomiska incitament för sina ageranden, där 
målet med verksamheten är att generera så hög ekonomisk vinning som möjligt. Den 
rationelle revisorn har därför för avsikt att erhålla så hög avkastning som möjligt och agerar 
då på ett sätt som maximerar dennes vinst. Utifrån detta perspektiv finns risken att revisorn 
kompromissar i fråga om sin lojalitet och sätter sitt självintresse främst. Situationen kan 
påstås skapa ekonomiska incitament som hotar revisorns oberoende. I relationen mellan ägare 
och företagsledning kan därför revisorns handlande ifrågasättas utifrån tvivel, som har sin 
grund i revisorns motiv och intressen för att maximera sina inkomster (Diamant 2004).  

3.8 Teorin om förväntningsgap 
 
Liggio (1975) menar att det är först när förväntningar definieras och accepteras av alla 
intressentgrupper och uppfylls till en rimlig kostnad som revisionen kommer att bli ett öppet 
yrke. Flera författare anser att Liggio (1975) var den första till att identifiera teorin om 
förväntningsgap och sammanföra den med revision (Velte & Stiglbauer 2013; Koh & Woo 
1998; Porter 1993). Liggio (1975) menar att ett förväntningsgap uppstår på grund av olika 
förväntningsnivåer, gällande både kvalitén och standarden på revisorprofessionens kapacitet, 
men också på vad revisorerna förväntas åstadkomma. Författaren benämner förväntningsgapet 
som skillnaden i förväntan, mellan den oberoende revisorn och användarna av de finansiella 
rapporterna, gällande revisorns prestation. Skillnaden i förväntan benämns som ett 
förväntningsgap.  
 
Porter (1993) definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan samhällets förväntningar på 
revisorer och revisorernas arbete såsom det uppfattas av samhället. Porters (1993) 
förväntnings- och prestationsgap gällande revisionen delas in i två delar: (I) Ett rimlighetsgap 
som beskriver skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att revisorn ska uppnå och vad 
revisorn rimligen kan förväntas åstadkomma samt ett (II) prestationsgap vilket står för 
skillnaden mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig att revisorer ska åstadkomma och 
vad revisorer faktiskt uppfattas åstadkomma. Prestationsgapet delas även in i två 
underkategorier: (i) Bristfälliga standarder som står för skillnaden mellan de uppgifter som 
rimligen kan förväntas av en revisor och revisorns befintliga uppgifter enligt lagar och 
professionella föreskrifter. (ii) Bristfälliga prestationer, vilken beskriver skillnaden mellan den 
förväntade prestationsnivån av revisorns uppgifter och revisorns upplevda prestationsförmåga 
som den förväntas och uppfattas av samhället (Porter 1993). 

 

Figur 2 Strukturen för revisionens förväntnings- och prestationsgap (Porter 1993, s.50) 
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Humphrey (1997) menar att förväntningsgapet är en känsla av att revisorer utför sitt arbete på 
ett sätt som inte stämmer överens med uppfattningar och önskningar hos dem som ska dra 
nytta av revisionen. Författaren har studerat debatten kring förväntningarna på revisorn och 
menar att fokus, som skapar gapet, ligger på fyra områden: (I) revisionsförsäkran (II) 
revisionsrapporter, (III) revisorns oberoende samt (IV) revisorns reglering och ansvar. 
Förväntningar på revisorn skapas när den försäkran som sker genom revisionsrapporten ses 
som en certifiering för att garantera riktigheten i rapporterna snarare än ett allmänt uttalande. 
Detta resulterar i att revisionen anses vara något mer än en trovärdig bedömare av 
information, vilket leder till en allmän brist av förståelse för revisionsfunktionen och 
förväntningar av orimligt hög karaktär. Humphrey (1997) menar att om något område kan 
anses vara huvudämne i debatten kring förväntningsgapet, är det revisorns oberoende. 
Författaren menar att det finns en oro över att revisorerna inte arbetar på ett tillräckligt 
oberoende sätt samt att den ökade konkurrensen på marknaden påverkar revisionens kvalité. 
Humphrey (1997) anser att förväntningsgapet samt den ökade frekvensen av 
revisionsskandaler har lett till debatter kring regleringen av revisionsföretag.  

Koh och Woo (1998) menar att förväntningsgapet för revisorer kan minskas genom en utökad 
revisionsberättelse. En utökad revisionsberättelse ger en mer fullständig förståelse av 
omfattningen, karaktären och betydelsen av revisionen och påverkar därför läsarens 
uppfattningar om revision och revisorns roll (Koh & Woo 1998). Problematiken med 
förväntningsgap kan angripas på två sätt: förväntningsgapet kan minskas genom att 
intressenter informeras tydligare om revisorns roll samt vad lagstadgad revision innebär. 
Förväntningsgapet kan också minskas genom att det dras en tydligare linje mellan vad som är 
styrelse och VD:s ansvar gentemot vad som är revisorns ansvar (FAR 2005).  

3.9 Förtroende 
 
Gometz (2006) menar att förtroende är en nödvändig grund för att skapa ett hållbart samhälle. 
Förtroende kan definieras som övertygelsen att det går att lita på någon, eller någonting. Det 
är en form av övertygelse, där människan äger någon annans tillit. Förtroende är ett 
ömsesidigt begrepp som både kan hysas och åtnjutas. Enligt god revisorssed är revisionens 
grundläggande uppgift att bidra till förtroende för finansiell information som lämnas av 
företag, organisationer och myndigheter (Gometz 2006). Revisionen har en kvalitetssäkrande 
roll och fungerar som en tilltroskapare till den verksamhet som granskas, detta genom att 
verifiera och säkerställa kvalitén på det granskade materialet. Revisionen syftar till att skapa 
och stärka förtroende för intressenter till den enskilda verksamheten (Diamant 2004). Således 
är revisionens funktion förtroendeskapande. Likväl som förtroende kan förbrukas och 
försvinna så kan det även återskapas. Den återskapande processen är dock tidsödande och 
kräver stor ansträngning samt målmedvetenhet (Gometz 2006).  
 
Det finns många definitioner på fenomenet förtroende. Mui (2002) menar att förtroende är en 
subjektiv förväntan som en agent har om någon annans framtida handlande. Marsh och 
Dibben (2005) hävdar att förtroende generellt sätt är en förhoppning om att en individ, i rollen 
som förtroendeman, kommer att agera till fördel för en annan individs intressen i en given 
situation. Detta trots att besluten kanske inte gynnar förtroendemannens intressen eller går att 
övervaka. Lewis och Weigert (1985) anser att Bernard Barber och Niklas Luhmann var de 
första författarna att placera förtroende i centrum för sociala teorier. Luhmann (1979) 
definierar förtroende som en grundläggande del i det sociala livet. Förtroende är något varje 
individ själv väljer, men utan dess existens saknas anledning för människan att ens stiga ur 
sängen på morgonen. Luhmann (1979) anser att vi lever i en komplex och osäker värld som 
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består av regler om hur människan bör uppföra sig eller agera. Denna komplexitet och 
osäkerhet ger upphov till behovet av förtroende. Förtroende är således ett sätt att reducera 
världens komplexitet. Luhmann (1979) menar att om rädsla och kaos är det enda alternativet 
till förtroende, kommer människan av naturen tvingas att välja förtroende.   
 
Barber (1983) definierar förtroende på tre olika sätt, där den första definitionen är av mer 
generell karaktär. Den syftar till förväntningar på att naturliga och moraliska samhällsnormer 
ständigt efterlevs och uppfylls. Förtroende i dess allmänna mening avser således alla de 
förväntningar som människor i dagens samhälle införlivar. De två andra definitionerna, av 
mer specifik karaktär, är av betydelse för förståelsen av sociala relationer och system. Enligt 
den andra definitionen kan förtroende ses som förväntningar på professionens kompetens och 
prestationsförmåga, ett synsätt som är vanligt i dagens samhälle där kunskap och teknisk 
expertis är i fokus. Den tredje definitionen behandlar förväntningar på en individ i den sociala 
kontexten som utsetts till förvaltare. Förtroende avser således förväntningen på att någon 
annans moraliska åtagande och ansvar leder till att andras intressen sätts framför dem egna. 
Förtroende som åtagande går utöver den tekniska kompetensen, mot en mer moralisk 
dimension. Teknisk kompetens kan endast övervakas om alla parter i en relation delar samma 
kunskap och expertis. När någon av parterna får ett kunskapsmässigt övertag kan prestationen 
endast kontrolleras genom förtroende. Förtroende är således en social mekanism som 
förebygger ett eventuellt maktmissbruk, vilket skulle kunna uppstå vid ett kunskapsmässigt 
övertag (Barber 1983).     

3.9.1 Förtroende och revisorns oberoende 
 
Då revisorer inte har möjlighet att kontrollera varje transaktion måste de välja när de ska lita 
på sina klienter (Shaub 2004). Shaub (2004) menar att detta faktum väcker frågan vilken slags 
förtroenderelation revisorerna bör ha med sina klienter för att inte äventyra sitt oberoende 
eller förmågan att värna om allmänhetens intressen. Om revisorerna vill bevara sitt oberoende 
och sin objektivitet, för att kunna agera i rollen garant, måste de förstå vilken typ av 
förtroenderelation som krävs till sina klienter. Författaren identifierar två hot mot revisorns 
oberoende: (I) emotionellt förtroende och (II) djupt ömsesidigt beroende mellan revisor och 
klient. Shaub (2004) menar att förtroendemodellen för revisorn och klientens relation 
beskriver en rörelse från rationellt till emotionellt förtroende. 
 

 
Figur 3 Kännetecken för rationellt och emotionellt förtroende (Shaub 2004, s. 174) 

 
Shaub (2004) beskriver rationellt förtroende som en funktion av en parts förväntan som 
beräknar sannolikheten för att den andra parten agerar på ett trovärdigt sätt. Emotionellt 
förtroende uppstår från en långvarig relation, som från början utvecklats från ett beräknat 
rationellt förtroende. Ett emotionellt förtroende underhålls och grundas i upprepade 
interaktioner som stärker förtroendet, något som i sin tur leder till ett djupt ömsesidigt 
beroende mellan revisor och klient. Således är återkommande interaktion positivt associerad 
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med utvecklingen av ett emotionellt förtroende. Ett emotionellt förtroende utvecklas från ett 
rationellt då förtroendemannen vid ett flertal tillfällen levt upp till de förväntningar som ställts 
på dennes uppdrag. Vidare menar Shaub (2004) att utvecklingen kan ha sin grund i ett ökat 
emotionellt och ekonomiskt band mellan revisor och klient. En långvarig relation leder 
vanligtvis till flera nya förbindelser med klienten såsom skatte- och konsulttjänster, eller 
andra gemensamma engagemang. Denna ökade familjaritet i relationen med klienten kan leda 
till att personliga band uppkommer. Intressenterna kan inte observera det känslomässiga 
avståndet mellan en revisor och dennes klient, men ju närmare revisorn rör sig mot ett 
emotionellt förtroende desto större blir risken för användarna av de finansiella rapporterna. 
Shaub (2004) menar att revisorn måste bestämma sig för den nivå av beroende som anses vara 
lämplig, för att denne inte ska röra sig alltför nära det emotionella förtroendet och därmed 
riskera att försätta sig i en djupt beroende eller djupt ömsesidigt beroende relation med 
klienten. Utifrån ovanstående resonemang gestaltas en förtroendemodell för revisorns och 
klientens relation.  
 
Shaub (2004) använder sig av Sheppards och Shermans (1998) fyra förtroendekoncept för att 
gestalta en förtroendemodell för revisorns och klientens relation. Dessa fyra koncept utgörs 
av: (I) ytligt beroende, (II) ytligt ömsesidigt beroende, (III) djupt beroende och (IV) djupt 
ömsesidigt beroende. Ett ytligt beroende innebär att den ena partens utfall påverkas av den 
andre partens handlingar. När intimiteten i relationen ökar och det krävs ett samarbete för att 
uppnå de uppsatta målen, övergår relationen till ett ytligt ömsesidigt beroende. Ett djupt 
beroende mellan parter uppkommer när möjligheten till övervakning av relationen försvåras. 
Vid ett djupt ömsesidigt beroende lämnar båda parter över förtroendeuppdrag till varandra 
med förväntan om att de kommer att slutföras. Risken vid djupt ömsesidigt beroende är att 
någon av parterna missbedömer den andre partens behov (Sheppard & Sherman 1998). Shaub 
(2004) menar att de revisorer som har ett ytligt beroende med sina klienter är föremål för 
klientens oförsiktighet och opålitlighet. Vid ett ytligt ömsesidigt beroende uppstår även 
dilemman som härrörs från dåligt samarbete mellan revisor och klient. Om revisorer tillåter 
sig bli djupt beroende av sina klienter blir de föremål för det förtroendemissbruk som kan 
uppstå, exempelvis då revisorn tror att den egna framgången avgörs av klientens prestation. 
Djupt ömsesidigt beroende mellan revisor och klient kan uppstå på två sätt. Det ena sättet är 
när en revisor överlåter stora delar av revisionen till klientens personal. Det andra sättet är när 
revisionsbolagets finansiella resultat direkt sätts samman med klientens ekonomiska framgång 
(Shaub 2004).  
 

 
Figur 4 Klassificering av beroende och ömsesidigt beroende mellan revisor och klient  

(Shaub 2004, s. 178) 



 

- 25 - 

 
Shaubs (2004) modell presenterar en klassificering av beroendet mellan revisor och klient där 
likartade mål samt symetrisk information mellan parterna avgör graden av beroende. När en 
revisor granskar en klient för första gången uppkommer ett ytligt beroende där revisorns och 
företagsledningens mål kan divergera. Revisorns primära mål är att uppnå en rättvisande bild, 
medan företagsledningens mål är att uppnå högre avkastning. Initialt i relationen, innan 
revisorn blir bekant med klienten, förekommer det asymmetrisk information. Shaub (2004) 
menar att i takt med att revisorn lär känna sin klient minskar informationsasymmetrin, vilket 
medför att revisorn rör sig från ett ytligt beroende till ett ytligt ömsesidigt beroende. Revisorn 
måste lita på att klienten bistår med korrekt information, likaså måste klienten förlita sig på att 
revisorn ger ett revisionsutlåtande i rätt tid. Shaub (2004) förklarar att när relationen fortlöper 
kan revisorn komma att utveckla gemensamma mål med ledningen och därmed röra sig mot 
en förtroenderelation där båda parter är djupt beroende av varandra. De emotionella och 
ekonomiska engagemang som revisorn skapar till klienten är starkt bidragande orsaker till 
detta djupa beroende. Revisorernas värsta scenario är att hamna i ett djupt ömsesidigt 
beroende där de antar ledningens mål, men ändå saknar tillgång till viktig information. 

3.9.2 Förtroende och agentteorin 
 
Dasgupta (1988) menar att ordet förtroende syftar till de förväntningar som finns på andra 
människors handlingar, vilka kan komma att påverka ens egna beslut. Problemet är att dessa 
beslut måste fattas innan handlingarna kan övervakas och utfallet av besluten är kända. 
Oförmågan att kunna övervaka andra parters handlingar är centralt för innebörden av 
förtroende. Om en part kan kontrollera andra parters ageranden innan det egna beslutet fattas, 
förlorar fenomenet förtroende sin betydelse. Enligt Dasgupta (1988) kan förtroende inte 
enbart definierats utifrån handlingar som inte går att övervaka. Förtroende kan också betraktas 
som en kunskap en part har om sig själv och omvärlden, som inte alla andra parter besitter. En 
överenskommelse mellan parterna kan leda till ett ökat utlämnande av information, men 
frågan är huruvida informationen går att lita på. Situationen skulle kunna beskrivas utifrån 
modellen  ”Lemon  problem”.  Akerlofs (1970) modell framhäver betydelsen av förtroende, där 
svårigheten i att skilja mellan bra och mindre bra kvalité är en av de viktigaste aspekterna 
beträffande ovisshet (Akerlof 1970). När en individ köper en begagnad bil kan en känsla av 
bristande förtroende uppkomma. Individen ställer sig därför frågande till om bilförsäljaren 
försöker  förse  denne  med  en  ”citron”.  Poängen  är  inte  huruvida  bilen  faktiskt  är  en  ”citron”.  
Det handlar snarare om att försäljaren kanske medvetet försöker förse individen med en 
”citron” (Dasgupta 1988). Samtidigt kräver förtroende en viss form av risktagande. Det är upp 
till individen att ta beslutet om denne ska köpa en begagnad bil eller inte, vilken skulle kunna 
visa  sig  vara  en  ”citron”.  Individen  kan  undvika  att  ta  den  risken,  men  följden  blir  då  att  denne  
tvingas avstå från de eventuella fördelar köpet skulle ha medfört (Luhmann 1988). Genom att 
köpa en begagnad bil tar individen risken att bilen skulle kunna  visa  sig  vara  en  ”citron”. Att 
helt undvika risktagande ger upp möjligheten till förtroende (Jalava 2003).  
 
Problemet med förtroende uppstår enligt Parson (1978) mellan professionella och lekmän på 
grund av asymmetrisk information, vilket i sin tur resulterar i ett kompetensgap. Den 
professionella parten har en överlägsen kompetens, något som gör det svårt för lekmannen att 
utvärdera dennes prestation. Ett sådant kompetensgap måste utjämnas med hjälp av 
förtroende. Parson (1978) menar att företroendet måste stämma överens med kända fakta och 
förhållanden.  Det  måste  således  finnas  någon  form  av  adekvat  ”symbol”  som  borgar  för  den  
professionellas kompetens och integritet. Gambetta (1988) menar att förtroende kan relateras 
till det faktum att agenter har en viss frihet att inte leva upp till våra förväntningar. För att 
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förtroendet ska vara relevant måste det finnas möjlighet till frihet. Gambetta (1988) menar att 
om människans handlingar vore starkt begränsade skulle förtroendets betydelse för att styra 
människans beslut vara avsevärt mindre. Således kan förtroende mer allmänt definieras som 
ett sätt att hantera människans frihet. 

3.10  Översikt aktuell forskning 
 
Flertalet tror att revisorns bristande oberoende har varit en bidragande orsak till 
företagskonkurser och förlorat förtroende för de finansiella systemen (Bazerman & Moore 
2011). Salehi och Rostami (2009) menar att fristående rådgivning till revisionsklienter har 
negativ påverkan på revisorns oberoende. Bazerman och Moore (2011) stödjer uppfattningen 
om att revisorns oberoende upprätthålls genom ett förbud mot fristående rådgivning på 
revisionsklienter. Tillhandahållandet av konsulttjänster på revisionsklienter skulle kunna 
kompromissa med integriteten i revisionen. Argument för detta har inte fått något gehör och 
författarna menar att det har utgjort ett hinder för integriteten i revisionsbranschen. Bazerman 
och Moore (2011) förespråkar att revisionsbyråer enbart ska erbjuda revision, ha tidsbestämda 
kontrakt som inte kan sägas upp eller förnyas av klienten och att revisorerna inte förrän efter 
en viss tid ska tillåtas ta anställning hos en klient som de reviderat. En studie genomförd av 
Law (2010) visar att redovisningstjänster, interna revisionstjänster och corporate finance-
tjänster är de typer av fristående rådgivningstjänster som påverkar revisorns upplevda 
oberoende i negativ bemärkelse. Samtidigt förklarar författaren att skattetjänster utgör en 
fristående rådgivningstjänst som har en positiv inverkan på revisorns oberoende. Wang och 
Hay (2013) har i sin studie kommit fram till att tillhandahållandet av fristående rådgivning 
generellt sätt inte påverkar revisorns oberoende. Författarna menar att det främst är byråer 
som inte tillhör BIG 4 som, vid höga intäkter från konsultarvoden, är mer benägna att utfärda 
en ren revisionsberättelse.   
 
En studie utförd av Ye, Carson och Simnett (2011) visar att en revisionsbyrås klienter 
tenderar att köpa mer fristående rådgivning från sin befintliga revisionsbyrå när det finns en 
nära relation mellan revisor och klient. Howieson (2013) undersöker förtroende i 
revisionssammanhang och menar att oförmågan att direkt observera hur revision bedrivs, i 
kombination med revisionsbranschens professionella status, leder till en orimligt hög 
förväntan och övertro från allmänheten. På grund av denna övertro kommer allmänheten samt 
de individer som använder sig av de finansiella rapporterna att uppleva ett svek när revisionen 
upplevs som bristfällig, vilket i sin tur leder till ett förlorat förtroende för branschen. 
Howieson (2013) menar att lagar och regler kan vara kontraproduktiva i avseendet att de kan 
bekräfta allmänhetens brist på förtroende för revisorer. Samtidigt menar författaren att 
självreglering har sina begränsningar och att verkligt förtroende endast kan uppnås om 
revisionsbranschen tydliggör att de agerar för allmänhetens bästa snarare än hög avkastning. 
Warming-Rasmussen och Quick (2009) anser att den extra revisionens huvudsyfte är att öka 
förtroendet för de finansiella rapporterna. För att leva upp till detta syfte är det inte tillräckligt 
att revisorn själv anser sig vara oberoende, det krävs även att användarna av de finansiella 
rapporterna upplever revisorn som oberoende. Warming-Rasmussen och Quicks (2009) studie 
visar att risken för att revisorn ska upplevas som beroende ökar i takt med en stigande mängd 
konsultarvoden och menar att tillhandahållandet av fristående rådgivning försämrar revisorns 
upplevda oberoende. Författarna menar således att det finns ett behov av att begränsa 
revisorernas möjligheter att tillhandahålla fristående rådgivning.  
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4 Empiri 
I detta kapitel sammanfattas studiens empiriska underlag. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av studiens respondenter, därefter följer en redogörelse av det material som 
samlats in vid genomförda intervjuer. 

4.1 Respondenter 

4.1.1 Intressenter 
 
Gunnar Ek 
Vi har intervjuat Gunnar Ek, en välkänd aktieprofil som under sina 22 år som bolagsbevakare 
i Aktiespararna besökt runt 2000 bolagsstämmor, läst stora mängder årsredovisningar och 
mött större delen av den centrala revisorskåren i Sverige. Ek äger aktier i samtliga av Sveriges 
noterade bolag (Lenrick 2013). Ek är aktiv i den debatt som förs kring revisorns oberoende.  
 
Peter Malmqvist      
Peter Malmqvist är en oberoende finansanalytiker med omfattande erfarenhet av 
finansmarknaden. Han har under sin karriär bland annat arbetat som börsanalytiker på SvD 
Näringsliv, chef över kapitalförvaltningen på Argon Securities samt analyschef på Nordnet 
Bank (Talarforum 2014). Malmqvist förklarar att han idag arbetar på uppdrag åt börsen med 
att granska börsbolagens delårsrapporter och är ordförande för Finansanalytikerföreningens  
värderingskommitté. Malmqvist är aktiv i den debatt som förs kring revisorns oberoende.  
 
Aktiechef Andra AP-fonden 
Andra AP-fonden är en av de fem buffertfonder som ingår i det svenska pensionssystemet. 
Fondens uppdrag från riksdagen är att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska 
pensionskapitalet och förvaltar idag ca 265 miljarder kronor (Andra AP-fonden 2010). Vi har 
intervjuat fondens aktiechef som beskriver att fonden endast investerar i noterade bolag och 
grundar sina investeringsbeslut på företagens finansiella rapporter i kombination med egna 
prognoser.  
 
CFO Sjätte AP-fonden 
Sjätte AP-fonden ingår i det så kallade buffertsystemet för framtida pensionärer. Fonden 
innehar ca 22 miljarder kronor vilka endast investeras i icke-noterade bolag (Sjätte AP-fonden 
2014). Vi har intervjuat företagets CFO som även har en bakgrund inom revisorsyrket. CFO:n 
beskriver att de finansiella rapporterna ligger till grund för investeringarna och att fonden 
vanligtvis tar plats i styrelsen vid de direkta bolagsinvesteringarna.  

4.1.2 Revisorer 
 
Partner PwC  
PwC i Sverige omsatte 4,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/2013, där ca 24 % av 
omsättningen utgjordes av intäkter från icke-revisionstjänster (PwC 2013). Den partner vi 
intervjuat arbetar idag med alla typer av bolag, såväl internationella uppdrag på noterade 
bolag som uppdrag på större onoterade familjeföretag.  
 
Partner EY 
EY i Sverige omsatte 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/2013, där ca 37 % av 
omsättningen utgjordes av intäkter från icke-revisionstjänster (EY 2013). Den partner vi 
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intervjuat arbetar främst med större familjeägda företag, men även med några börsnoterade 
bolag.  
 
Partner KPMG 
KPMG i Sverige omsatte 2,7 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/2013, där ca 32 % av 
omsättningen utgjordes av intäkter från icke-revisionstjänster (KPMG 2013). Den partner vi 
intervjuat har arbetat med en blandning av olika företag, såväl stora internationella noterade 
som mindre onoterade bolag. I dagsläget arbetar partnern främst med ägarledda, icke-publika 
bolag.   
 
Partner Deloitte 
Deloitte i Sverige omsatte 1,9 miljarder under räkenskapsåret 2012/2013 (Deloitte 2013). Det 
finns inga uppgifter i årsredovisningen över hur intäkterna är fördelade på de olika 
affärsområdena. Den partner vi intervjuat arbetar mestadels med stora, noterade bolag men 
också med större statliga och kommunala bolag.    

4.1.3 Normgivande organ 
 
FAR - Dan Brännström 
Dan Brännström startade sin yrkesbana på Hagströms revisionsbyrå, som senare kom att bli 
nuvarande EY. Han arbetade många år som auktoriserad revisor, delägare i byrån och även 
som chef över kontoret i Göteborg. År 2000 blev han ledamot i FAR´s styrelse och är sedan år 
2004 organisationens generalsekreterare. Brännström förklarar att FAR är en 
branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har idag har ca 
6000 medlemmar. Organisationens tre huvuduppgifter består av: (I) Utveckla den goda 
yrkesseden, genom att ge ut rekommendationer och uttalanden som ger medlemmarna 
vägledning i det praktiska arbetet. (II) Arbeta med branschens kompetensutveckling. (III) 
Opinionsbildning - svara på remisser, driva nya frågor och skapa bra villkor för näringslivet.  

4.2 Empirisk data 

4.2.1 Oberoende 
 

De senaste fem-tio åren har det ju skrivits så mycket om  
revisorer i alla möjliga sammanhang så det är klart det  
påverkar, att allmänheten undrar. Tidigare var det ju lite som  
Monte pythons sketcher: The chartered accountant – to utterly  
boring to be of any interest. Alla verkade i det tysta i gråa  
kostymer och nu är det helt plötsligt världens farligaste yrke.  

 
(Revisor KPMG) 

 
Majoriteten av de intervjuade revisorerna beskriver en oberoende revisor som en person med 
integritet. Revisor Deloitte beskriver revisionsuppdraget som ett förtroendeuppdrag där 
oberoendet ligger inbakat i förtroendet, något som i in sin tur leder till att alla individer som 
arbetar med revision måste ha väldigt hög integritet. Revisor KPMG menar att 
integritetsfrågan handlar om var revisorn sätter gränser. Denne revisor menar att det är viktigt 
att balansera oberoendet eftersom revisorn är anlitad av aktieägare, genom bolagsstämman, 
men ska samtidigt värna om andras intressen. Revisor KPMG menar att revisorer inte har 
något berättigande i samhället om de inte kan hålla denna balans. Utomstående parter ska 
kunna lita på den information som ges ut, oavsett vem som har betalat för den. 
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Hur man definierar en oberoende revisor, det är väl  
egentligen att man säkerställer att det beslut man tar inte är  
påverkat på något sätt av någon enskild intressent, eller  
något enskilt eget intresse. 

(Revisor Deloitte) 
 
Flera av revisorerna menar att oberoendet är väl reglerat i de instruktioner som behandlar vad 
revisorn tillåts göra och inte. Revisor Deloitte påpekar  vikten  av  att  ha  en   inre  ”kompass”   i  
kroppen som känner av vad en revisor är tillåten att göra.  En revisor ska ha vetskapen om att 
revision är ett förtroendeuppdrag som måste utföras på ett så professionellt sätt som möjligt. 
Revisorn menar att trots de checklistor som finns ska det inombords kännas när något inte är 
helt rätt.  
 
Revisor EY menar att ordet independent är felaktigt översatt till oberoende. Detta eftersom 
ingen egentligen kan vara helt oberoende av någon annan. Revisorn anser att ordet oberoende 
istället borde bytas ut till självständig. Brännström menar också att ordet är fel översatt och att 
den allra bästa översättningen hade varit integritet. Det går dock inte att lagstifta om integritet 
och därför används istället orden opartiskhet och självständighet. Brännström anser att det är 
viktigt att revisorn uppträder självständigt, har integritet och står upp när det blåser. 
Malmqvist anser att en oberoende revisor är en revisor som kan säga nej och som även kan ta 
en strid med företagsledningen om centrala områden i den finansiella rapporteringen. 
Aktiechefen menar att en oberoende revisor är den som vågar påtala fel och brister i bolagens 
sätt att rapportera.  
 
Alla de intervjuade revisorerna beskriver att oberoendet, på ett eller annat sätt, hanteras 
utifrån omfattande system och checklistor som baseras på den så kallade analysmodellen. 
Revisor KPMG beskriver byråns kvalitetskontroller som rigorösa, långt över vad RN:s 
kontroller innebär. Revisorn beskriver att formalia sätts in när de får i uppdrag att utföra 
tjänster utöver revision till sina klienter. Dessa formalia reglerar vilka tjänster som får 
levereras samt vem som får leverera dem. Revisor KPMG menar att byrån har sofistikerade 
system över hela världen, vilka baseras på analysmodellen, som säkerställer att revisorn inte 
bryter mot oberoendet och som ska fånga upp kvalitetsbrister. Anställda måste hos bolagets 
huvudansvarige revisor ansöka om att få genomföra en tjänst, där revisorn beaktar huruvida 
tjänsten är förenlig med oberoendekriterierna.  
 
Revisor EY förklarar  att  de  kodar  sina  klienter  i  ”kanal  1”  och  ”kanal  2”,  där  det  förstnämnda  
står för de klienter byrån har ett revisionsuppdrag hos och det sistnämnda innefattar klienter 
som byrån inte har revisionsuppdrag på.  Vid  ”kanal-1”-uppdrag måste kundansvarig revisor 
alltid godkänna de uppdrag som ska utföras, medan de vid ”kanal-2”-uppdrag inte behöver 
förhålla sig till oberoendereglerna i samma utsträckning. Revisor EY menar att de ibland 
måste tacka nej till uppdrag på grund av oberoendet, men ibland också på grund av 
affärsmässiga skäl. Detta kan bero på en klients situation, risk eller helt enkelt att klienten inte 
är villig att betala det pris revisionsfirman tar för att utföra en tjänst, även om firman i 
praktiken får lov att utföra tjänsten. Revisor PwC beskriver ett liknande system där 
revisionsklienter   kategoriseras   som   ”chanel   1”   och   icke-revisionsklienter   som   ”chanel   2”.  
Revisorn menar att de kan erbjuda hela sitt utbud till klienter där de inte är revisorer, utan att 
byrån behöver fundera så mycket på oberoendefrågorna. Även revisor Deloitte menar att de 
har många system för att hantera oberoendet. Här sker hanteringen i flera steg: den 
påskrivande revisorn ansvarar för att upprätta en analysmodell där ytterligare en part, en så 
kallad kvalitetssäkrande revisor, kan gå in och granska de bedömningar som gjorts. Vid frågor 
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av komplex karaktär är det även möjligt att koppla in byråns independence-avdelning, som 
enbart arbetar med oberoendefrågor.  
 
Brännström förstår att det kan vara ett bekymmer när ett revisionsarvode i en årsredovisning 
uppgår till 2 miljoner kronor och rådgivningen till 5 miljoner kronor. Likt revisor EY menar 
Brännström att nyckeln till förtroende ligger i att vara transparent genom att uppmuntra 
kunden till att tydligare redogöra för de köpta rådgivningstjänsterna. För att ytterligare öka 
transparensen kan revisorn medverka på årsstämman och där redogöra för sin rådgivning. 
Brännström menar att anledningen till att revisorns oberoende uppmärksammats så mycket i 
media beror på just  ”in  appearance”,  det  vill  säga att det ser ut som att oberoendet är hotat. Ek 
uppfattar inte revisorn som oberoende i de fall rådgivning sker till revisionsklienter.  

Malmqvist anser att byråernas höga lönsamhet, samt stora utdelningar till dess partners ”eldar 
på” oberoendedebatten. Han menar att topplöner för andra granskare i samhället, såsom 
poliser och Finansinspektionen, ligger långt bakom de mest framträdande delägarna på 
revisionsbyråerna. Detta anser Malmqvist har varit en bidragande orsak till att allt fler 
ifrågasätter om revisorerna möjligen utför en allt för medgörlig granskning i syfte att få 
behålla sitt uppdrag under lång tid, så att denne blir omtyckt av företagsledningen och kan 
skicka höga fakturor. Risken finns att revisorerna inte blir benägna att sätta ned foten i 
kontroversiella frågor. Malmqvist menar att det är överdrivet att revisorerna behöver tre år på 
sig för att lära sig ett bolag och anser att det går att göra på mycket kortare tid. Revisor EY 
menar att när de kommer in som nya revisorer lägger de ned mer tid än vad de gör år två, 
eftersom de inte kan bolagets verksamhet och inte känner till personalen, vilket medför att de 
inte kan genomföra en riskbedömning på samma sätt. Revisorn kan förstå att det kan 
uppkomma frågor om hur systemet kring utdelningar och revisorns roll fungerar, men menar 
att byrån i grund och botten är en affärsverksamhet. Det finns ett incitament: att ha en så bra 
firma som möjligt. Detta för att kunna skapa resurser att utveckla byrån, ta fram nya 
tjänsteområden för att därmed kunna anställa fler personer som innehar rätt expertis till byråns 
klienter. Revisorn menar också att en stor del av de utdelningar som erhålls är en del av 
delägarnas löner och anser att det egentligen borde vara den totala ersättningen som bedöms. 
Revisor EY menar att det inte finns någon anledning till att sälja in tjänster som inte är 
tillåtna, eller genomföra en sämre revision i syfte att nå ekonomisk vinning. Det är ur ett 
långsiktigt perspektiv ohållbart. Revisor Deloitte menar att det incitament som finns är att 
kunna hjälpa sina klienter och har svårt att se att en revisor skulle agera på ett visst sätt för att 
få mer utdelning. Det handlar långsiktigt om att förse byrån med nöjda kunder. För att uppnå 
detta måste byråerna leverera bra tjänster och framförallt vara oberoende. Revisor PwC och 
revisor KPMG menar att det idag finns mycket etiska regler, interna kvalitetskontroller och 
tillsyn över revisionsbyråerna. Om dessa inte efterföljs slår det både tillbaka på individen och 
byrån. Revisor KPMG har aldrig mött någon som inte sköter sig och menar att den 
fördelaktiga skattesituationen på marknaden har lett till att de attraherar de främsta 
specialisterna, vilket i sin tur leder till högre kvalité på revisionen.  
 
Om de ökade intäkterna från fristående rådgivning har någon betydelse för revisorns 
oberoende anser revisor EY bero på var ökningen sker, om det är relaterat till 
revisionsklienter eller enbart till rådgivningsklienter. Revisorn tror att det kan uppkomma 
frågor kring vilka typer av tjänster som tillhandahålls till revisionsklienter, men har svårt att 
se att uppdrag på icke-revisionsklienter skulle påverka oberoendet. Revisor KPMG kan se en 
möjlig påverkan på uppfattningen om revisorns oberoende när ett stort konto med rådgivning 
sätts i relation till ett konto där endast revisionsuppdraget ligger i vågskålen. Revisorn menar 
att det är upp till varje persons integritet att klara av att hantera detta. 
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Brännström kan förstå att debatten uppkommer, framförallt i noterade bolag, men menar att 
frågan kommer att regleras av revisionspaketet. Ek tror inte att oberoendet påverkas i större 
utsträckning om revisionsbyrån hänvisar de fristående rådgivningsuppdragen till en annan 
byrå. Detta kan innebära en högre kostnad för revisionen då byrån blir tvungen att koppla in 
sina egna experter för att granska rådgivningen. Malmqvist anser att så länge 
rådgivningstjänster är lukrativa för byråerna kommer intresset att söka revisionsuppdrag att 
minska. Detta leder i sin tur till en press att göra revisionstjänsterna så lönsamma som möjligt, 
något som sker genom att sänka revisionskostnaderna. Malmqvist menar att en trend som 
denna inte ökar revisorns oberoenderoll i företagen. Om konsultning sker på icke-
revisionsklienter är det, ur ett oberoendeperspektiv, inte särskilt farligt. Att revisionen, totalt 
sett, är en krympande del av intäkterna hos byråerna är ingen bidragande faktor till att stärka 
oberoendet. Aktiechefen anser att det generellt sett är bra om det sker en separation mellan 
revisionen och den fristående rådgivningen. Denne tror att de allra flesta sköter situationen på 
ett bra sätt, men oron över att det skulle finnas en misstanke gör att separation vore en bra idé. 
 

Revisorerna är affärsmänniskor oftast och de ser också chansen  
att sälja mer och mer prylar på befintliga kunder, vilket jag är  
skeptisk mot. Jag tycker att revision ska vara revision.   
 

(CFO Sjätte AP-fonden) 
 

Ingen av de intervjuade revisorerna anser att byråerna är beroende av intäkterna från den 
fristående rådgivningen. Revisor EY menar att byrån hade klarat sig bra med att enbart ha 
revision, men att det visar sig att deras klienter vill ha möjligheten att träffa personer från alla 
byråns affärsområden. Revisorn menar att byrån ibland står inför avvägningar där man väljer 
att tacka nej till att vara revisorer i ett bolag för att få fortsätta leverera de fristående 
rådgivningstjänsterna. Revisor KPMG menar att den fristående rådgivningen utgör en viktig 
del av resultatet. I ett partnerägt bolag delas överskottet ut varje år och tack vare denna 
möjlighet kan byrån attrahera den bästa kompetensen inom de olika områdena. Revisorn 
menar att både denne själv och byråns klienter har glädje av att företaget innehar stor samlad 
kompetens, men att ingen blir rikare på grund av det. Att byrån växer inom vissa områden 
leder inte till någon egen ekonomisk vinning, utan det gör företaget mer konkurrenskraftigt.  

Revisor PwC menar att den fristående rådgivningen är en stor del av de totala intäkterna, men 
att det fortfarande är revisionen som är den klart övervägande delen. Revisorn anser att båda 
delarna är viktiga, då de fungerar som inkörsportar till varandra. Som revisor kan det vara 
lättare att sälja andra typer av tjänster till befintliga revisionsklienter, samtidigt som en 
skattetjänst på ett företag kan leda till ett framtida revisionsuppdrag. Revisor Deloitte anser att 
byrån inte är beroende av den fristående rådgivningen, eftersom de olika delarna i sig själva är 
lönsamma. Om den fristående rådgivningen inte fick existera på byrån skulle de inte kunna ha 
lika många anställda. Ju större byrån är desto fler anställda finns det att fördela de fasta 
kostnaderna på, men revisor Deloitte menar att det ändå inte finns något beroende att tala om.  
 

Intäktsmässigt tror jag att de är väldigt beroende av den  
här fristående konsultningen och jag vill inte förbjuda dem  
att ha fristående konsultning, utan jag vill förbjuda dem  
att göra det på revisionsklienter.   

(Malmqvist) 
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Ek menar att det finns en tydlig lönsamhet i rådgivningstjänsterna. Denna lönsamhet, i 
jämförelse med revisionen, som är pressad, gör beroendet av de fristående 
rådgivningstjänsterna betydande. En allmän uppfattning, bland de revisorer han träffar, är att 
rådgivningen ses som en viktig del av verksamheten då revisorerna ofta tvingas gå ner i pris 
för att erhålla själva revisionsuppdraget. Denna förlust tas igen senare, genom rådgivning. 
CFO:n upplever att så länge revisionsbyråerna direkt fakturerar klienten, kommer byråerna få 
det svårt att vara helt oberoende med hänvisning till beroendet av intäkten från fakturan. 

CFO:n kan förstå att revisionsskandaler ibland uppstår och menar att det snarare har att göra 
med aktieägarnas uppfattning om vad revisorns uppgifter är. Denne tror att det måste 
förtydligas så att utomstående förstår att revisorer gör stickprov och inte undersöker allt. 
Revisionsskandalerna har inte påverkat Ek:s syn på revisorns oberoende. Han menar, likt 
CFO:n, att den revision som utförs idag är en väsentlighetsrevision, vilket innebär att 
revisorerna inte reviderar allt. Om en revisor anlitades för att granska varje faktura skulle 
revisionskostnaderna uppgå till miljardbelopp. Ek menar att det förr eller senare kommer att 
blåsa upp skandaler, men att det inte finns någon tvekan om att de svenska revisorerna i 
huvudsak är väldigt duktiga på sitt arbete. Malmqvist menar att revisionsskandalerna har 
påverkat honom, men att de inte är upprinnelsen till att han anser att revisorernas oberoende 
är svagt. Det beror snarare på relationen mellan revisorn och det reviderade företaget. 
Malmqvist menar att företagsledningen betraktar revisorn som sin konsult snarare än 
granskare samtidigt som företagens ekonomichefer, vars domäner primärt granskas under 
revisionen, attesterar revisorernas fakturor. Detta är faktorer som leder till att Malmqvist anser 
att revisorns ställning gentemot företagsledningen är svag.  

4.2.2 Fristående rådgivning och revision 
 
Revisor PwC, EY och Deloitte anser att frågan som rör skillnaden mellan fristående 
rådgivning och revisionsrådgivning inte är enkel att svara på. De menar att det är svårt att 
exakt definiera skillnaden och att det inte finns någon glasklar linje. Alla revisorer definierar 
revisionsrådgivning på ett enhälligt sätt. De menar att revisionsrådgivning hör samman med 
revisionen och är frågeställningar som uppkommer i samband med granskningen. Revisor 
PwC beskriver   den   fristående   rådgivningen   som   ”allt   annat”,   det   vill   säga   det   som   inte   är  
revision och revisionsrådgivning. Denne förklarar att den fristående rådgivningen kan hota 
revisorns oberoende, men att det får bedömas i det specifika fallet. Revisor EY framställer 
den fristående rådgivningen som frikopplad, revisor KPMG beskriver den som ett specifikt 
uppdrag och revisor Deloitte menar att den fristående rådgivningen är ett uppdrag som inte 
skapas per automatik och diskuteras i samband med revision. Revisor Deloitte berättar att den 
fristående rådgivningen är av karaktären att vem som helst skulle kunna anlitas för att utföra 
uppdraget. Malmqvist anser att skillnaden mellan fristående rådgivning och 
revisionsrådgivning är enkel att definiera. Allt som ingår i revisionsfakturan är rådgivning 
som inskaffats för att förbättra och öka precisionen i revisionen. Han menar att 
oberoendegränsen är passerad när revisionsbyrån skickar separata konsultfakturor. 
Brännström menar att revisionsrådgivning är rådgivning som på ett naturligt sätt uppstår ur 
revisionen och att revisorn enligt lag ska påtala fel, brister och föreslå förbättringar. Den 
fristående rådgivningen är skild från revisionen och utgör typiskt sett frågor som företag 
själva aktivt söker hjälp med. Vid den fristående rådgivningen finns det en ökad risk och det 
får inte leda till att revisorn granskar sitt eget arbete. Brännström poängterar här vikten av att 
opartiskhet och självständighet säkerställs.  ”En  revisor  ska  aldrig  granska  sig  själv  – det är ej 
revision, det är meningslöst.” (Brännström)  
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Brännström menar att det faktum att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och 
revision under samma tak faller sig naturligt. Han förklarar att om kompetensen finns i ett och 
samma hus ska den tas tillvara på, vilket är effektivt för näringsliv och samhälle. Ingen vinner 
på att låsa in kompetens, men samtidigt måste det finnas en balans så att inte opartiskhet och 
självständighet hotas. Att de stora revisionsbyråerna har en uttalad strategi att öka 
konsultandelen i intäkterna är för Malmqvist acceptabelt så länge det inte sker på 
revisionsklienter, det är för honom en uppenbar självklarhet. Brännström anser att när en 
revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till samma klient, är det viktigt 
att tjänsterna hålls åtskilda och att revisorn inte granskar sig själv. Malmqvist förespråkar 
däremot ett totalt konsultförbud på revisionsklienter och menar att det faller på sin egen 
orimlighet att revisorn skulle kritisera sina kollegors arbete, som denne dessutom kanske själv 
rekommenderat till konsultuppdraget. Han förstår inte hur det kan ha gått så fel och att det 
helt klart påverkar bedömningen, det måste därför vara en total åtskillnad mellan revision och 
konsultation. Ek anser att det i längden är en ohållbar situation, en revisionsbyrå ska inte 
granska sitt eget arbete och även han förespråkar en klar separation mellan fristående 
rådgivning och revision. Ek menar samtidigt att den fristående rådgivningen är en ägarfråga. 
Att anlita den egna revisionsbyrån för konsultuppdrag betraktas av VD:n som ett sätt att 
kostnadseffektivisera. Även ägare är intresserade av att hålla nere kostnader, men vill ändå att 
allt ska gå rätt till, för att till varje pris undvika skandaler. Ägaren är således intresserad av att 
säkerställa oberoendet, men är samtidigt inte så inkopplad under resans gång. Samtidigt tror 
Ek att orsaken till att företag väljer att behålla den befintliga revisionsbyrån bottnar i 
psykologi, då det handlar om relationer. ”Revisorn  går  som  barn  i  huset  på  något  sätt  när  han  
har varit med några år  och  vi  tror  på  den  här  karln”. (Ek) 
 
Revisor Deloitte har svårt att se någon problematik i att fristående rådgivning och revision 
tillhandahålls under samma tak. Revisorn tror att allmänheten anser att det är acceptabelt att 
byråerna erbjuder både fristående rådgivning och revision i ett kompetenshus. Denne menar 
att kunskapen som revisorerna besitter ofta är väldigt närrelaterad, att frågorna går in i 
varandra och det är sällan som en fråga enbart ska belysas ur ett perspektiv. Det är av stort 
värde för klienten om denne har möjlighet att vända sig till ett team som kan hantera en 
mångfasetterad problematik. Revisor Deloitte menar att problematiken uppstår när den 
fristående rådgivningen ges till en klient som revideras. Att bli betald av den som granskas är 
utifrån ett utomstående perspektiv en svår pedagogisk nöt att knäcka och grunden till 
debatten. De som är inne i branschen är fostrade, har hög integritet och vana, vilket gör att de 
inte ser problematiken lika tydligt.  
 
Revisor KPMG menar att bekymret uppstår när revisorn ska tycka till om råd som lämnats av 
kollegor, men påtalar samtidigt att revisionen av vissa företag är så komplex att den revisor 
som inte har tillgång till specialistkompetens riskerar att inte klara av sitt arbete. Revisorn 
anser att om byrån inte längre får bedriva fristående rådgivning på vissa kunder skulle de 
tappa i kompetens, vilket försämrar revisionen och dess kvalité. Denna situation är inte 
gynnsam för någon part: kund, intressent eller revisionsbyrå. Närheten till specialister som är 
insatta i företaget ökar kännedomen och kvalitén på slutresultatet. Revisor KPMG menar 
också att fristående råd och revision till samma kund kan uppfattas av allmänheten som att 
revisionsbyrån tar ställning till något som de själva granskat, vilket medför debatt. Revisorn 
har full förståelse för att det finns ett behov av att särskilja den fristående rådgivningen från 
revisionen och att debatten uppkommit då allmänheten anser att det är en viktig fråga som 
behöver förändras. En del av dessa tankar delas av revisor EY som anser att en bra 
revisionsbyrå måste ha kompetens, annars kan inte revisorn fullgöra sitt arbete. Revisorn har 
inga problem med att fristående rådgivning och revision finns på samma byrå, eftersom det 
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efterfrågas av kunden. Denne anser att det hade varit svårt att vinna revisionsuppdrag om det 
kommunicerats ett budskap som innebar att det endast fanns revisorer på byrån. Revisor EY 
kan utifrån ett utomstående perspektiv förstå att revision och fristående råd till samma klient 
leder till frågor, då en utomstående part inte vet vad revisorn gör. Bristen på transparens kan 
vara en bidragande faktor till omgivningens ifrågasättande och revisorn menar att förståelsen 
hade varit större om revisorerna de facto redogör för de tjänster som utförs, en uppfattning 
som även revisor Deloitte instämmer i. Revisor PwC menar att erbjuda både fristående 
rådgivning och revision till samma klient är bra för både revision och rådgivning. Det faktum 
att revisorn känner till sin klients verksamhet utgör en bra bas för god rådgivning, samtidigt 
som rådgivningen gör att revisorn lär känna bolaget ännu mer. Speciella förutsättningar och 
risker blir då kända, vilket i sin tur medför en bra revision. Samtidigt förklarar revisor PwC att 
det finns en inbyggd konflikt i att utföra rådgivningsuppdrag till en ledning som sedan ska 
granskas, men menar att det inte bara är revisorerna som ska tycka till om detta. Samma 
bedömning ska ske hos klienten i deras revisionskommitté. 
 
Revisor KPMG anser att revisorn är den naturliga rådgivaren i många frågeställningar, 
eftersom denne redan är insatt i företaget och har kompetens. Frågeställningar identifieras i 
samband med revision och det är kvalitetshöjande samt effektivt att följa upp en sådan fråga. 
Revisorn menar att det är kunderna som skapar efterfrågan, då de upplever att revisorn har 
kompetensen samt förmågan. Revisor Deloitte förklarar att det finns ett behov som klienten 
själv har skapat, som byrån försöker tillgodose och att kunden vill ha sin frågeställning belyst 
ur alla perspektiv. En revisor ska dels kunna svara på sina kärnkompetenser men också, 
utifrån sin erfarenhet, ge råd som klienten bör beakta.  Revisor EY identifierar två orsaker till 
att revisionsbyråer började erbjuda fristående rådgivning utöver revision. Det finns idag en 
stor efterfrågan på den typen av tjänster, samtidigt som redovisningen blivit alltmer komplex 
och behovet av specialister har ökat. Revisor EY anser att byrån har starka relationer med sina 
kunder och att det finns affärsmässiga skäl, då vissa konsulttjänster genererar mer pengar än 
vad revisionen gör. Revisionen har blivit mer prispressad, speciellt på de noterade bolagen, 
vilket är en stor fara för kvalitén och en anledning till varför det finns konsulter. Revisor PwC 
menar att den fristående rådgivningen faller sig naturligt inom byråernas kompetensområde 
och förklarar att det drivs en affärsverksamhet. Den fristående rådgivningen är också ett 
resultat av att det sågs en möjlighet i att kunna erbjuda bättre service till klienterna och på så 
sätt utvidga verksamheten.   
 
CFO:n respektive aktiechefen anser att orsaken till att byråerna erbjuder fristående rådgivning 
bottnar i att de vill tjäna mer pengar. Aktiechefen anser att byråerna fyllde ett behov som 
fanns och att revisorerna har en nära kontakt med kunden. Det finns således upparbetade 
relationer och därmed faller det sig naturligt att vända sig till sin revisor. CFO:n menar att det 
ligger nära till hands att erbjuda fristående rådgivningstjänster och att revisorer är kompetenta 
personer. Brännström menar att det är effektivt och naturligt att ta tillvara på den kompetens 
som finns. För att kunna genomföra en bra revision av en komplex verksamhet behövs 
specialister. När många specialister samlas förblir de kompetenta genom utmanande 
rådgivningsuppdrag, annars förloras kvalitén i revisionen. ”Det finns inget fall där rådgivning 
lett till sämre revision (eventuellt Enron för ca 10 år sedan), detta är ett fantastiskt betyg för 
revisorer.”   (Brännström) Malmqvist betraktar skälet till att revisionsbyråerna har 
konsultverksamhet som ett led i ägarnas strävan att utvidga verksamheten och sprida risker 
bort från revision, en form av riskspridningsstrategi. Det kan betraktas som en hög risk att ha 
hela den privata förmögenheten i en revisionsbyrå som enbart bedriver revision. Om 
revisionstjänster kan diversifieras med konsulttjänster får delägarna på revisionsbyråerna en 
större spridning i intjäningen på sitt ägande.  
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4.2.3 Förtroende  
 
Brännström menar att förtroendet utmanas när en byrå erbjuder både fristående rådgivning 
och revision. Detta ökar betydelsen av att vara transparent i årsredovisningar och att revisorn 
är tydlig i kommunikationen med styrelsen. Revisorn bör även på årsstämman redogöra för 
sin rådgivning   och   sitt   ”oberoende”.   Malmqvist   anser   att   förtroendet   för   revisorn   hos   den  
aktieägande allmänheten försämras när en betydande del av intäkterna hos byråerna kommer 
från konsultation till revisionsklienter. Däremot tror han inte att klienterna och företaget i sig 
påverkas. Malmqvist menar att syftet med att företaget köper in tjänster är att få arbetet utfört 
av en expert. När revisionsbyråns tjänster köps in räknar de med ett trevligare bemötande från 
revisionsbyrån, även vad det gäller revisionen. Gällande förtroendet tror aktiechefen att det är 
bättre att ha fristående rådgivning och revision åtskilt. Detta med tanke på att det vid ett 
uppdrag  kan  fattas  misstanke  om  att  någon  behandlats  ”snällare”.   
 
Revisor EY tror att förtroendet påverkas när en byrå erbjuder både fristående rådgivning och 
revision till revisionskunder. Samtidigt förklarar revisorn att om vi strävar efter att ha en 
revisor som är så lite påverkbar som möjligt bör vi ha en statlig revision. På så sätt elimineras 
ekonomiska incitament. Sannolikheten för att någon agerar för egen vinning och går över 
gränsen är lägre i en sådan miljö än den vi har idag. Revisor EY menar dock att 
frågeställningen blir vilken typ av kompetens en sådan ytterlighet medför, det finns nackdelar 
och frågan är om revisionen verkligen blir bättre när vi når denna ytterlighet. Revisorn tror att 
det är svårt att hitta det perfekta mellanläget, eftersom kompetens krävs för att genomföra en 
bra revision. Även revisor KPMG tror att förtroendet i allmänhetens ögon påverkas när en 
byrå tillhandahåller både fristående rådgivning och revision, men berättar samtidigt att det är 
kvalitén som är i centrum. Att kunna lita på årsredovisningen samt att revisionen blir rätt är 
viktigast och då är det kvalité, kompetens och oberoende som är väsentligt. Revisor Deloitte 
menar att förtroendet från klienternas sida inte utgör något problem, då klienten är insatt i och 
medveten om revisorns integritet. Hos allmänheten uppkommer likväl grundproblematiken 
rörande betalning och granskning. Revisor Deloitte menar ändå att allmänheten generellt sett 
har ett högt förtroende för revisorer, annars skulle revisorns oberoende inte vara så 
omdebatterat. Det finns således en stor förväntan på att revisorer har hög integritet. Revisorn 
anser inte att förtroendet minskar på grund av rådgivning, utan tror snarare att det handlar om 
unika fall.  
 
Brännström  förklarar  att   förtroendet   för   revisionsbranschen  är  något  ”naggat   i  kanten”,  med  
hänvisning till de skandaler som varit, där revisionen ifrågasatts. Han tar upp HQ Bank som 
ett exempel där media enbart speglat det negativa. Revisor KPMG förklarar att byrån, 
gällande HQ Bank, skickade pressreleaser till de stora tidningarna beträffande den felfria 
revisionen, men att media ändå inte visade något intresse för att skildra detta. Brännström 
anser att branschen måste berätta mer om hur den arbetar. En del av lösningen är den nya 
revisionsberättelsen där revisorn blir mer öppen i sin rapportering. Revisionsberättelsen blir 
då mer läsvärd, relevant och skapar ett intresse för revisorns rapportering. Ek förklarar att han 
har ett stort förtroende för revisionsbranschen. Även Malmqvist berättar att hans förtroende 
för branschen totalt sett är väldigt högt och säger att det i normalfallet är otroligt kompetenta 
personer som är revisorer. Likaså aktiechefen säger sig ha ett bra förtroende för 
revisionsbranschen men anser att alla behöver arbeta på sin trovärdighet, renommé och 
varumärke. Generellt tror aktiechefen att bilden hos gemene man är viktig att fylla. 
Aktiechefen förklarar också att media är duktig på att skada allas renommé.    
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Revisor PwC är övertygad om att förtroendet för revisionsbranschen behöver stärkas. Denne 
menar att det finns situationer där revisionen hade kunnat göras bättre, men att det många 
gånger handlar om kunskap gällande vad en revisor ska göra och hur processen ser ut. 
Revisorn anser att mycket ansvar hamnar på revisorn, vad denne borde ha gjort och upptäckt. 
Vidare anser revisor PwC att hela branschen måste bli bättre för att förklara vad som görs, 
men att det redan nu kan ses en positiv utveckling på området. Revisor EY förklarar att det 
varit mycket medial uppmärksamhet kring branschen och att journalister inte är så insatta. 
Denne menar att branschen har  ”stoppat  huvudet   i  sanden”  och  förklarar  vidare  att  styrelsen  
har ett ansvar över årsredovisningen, vilket inte revisorn har då dennes uppgift är att granska. 
Revisor EY förklarar att det är lätt att diskutera kring revisorns roll, att denne inte skött sitt 
arbete eller borde ha upptäckt vissa saker och att debatten är lite skev. Samtidigt har det i 
några fall förekommit brister i revisionen och revisor EY inser vilken viktig roll revisorn har 
och att samhället inte skulle fungera utan en bra revision. Revisor Deloitte anser att 
förtroendet för revisionsbranschen är relativt god, men att det inte betyder att förtroendet inte 
kan bli bättre. Oberoendefrågan behöver arbetas med eftersom det är en viktig fråga. För den 
skull innebär det inte att oberoendet inte fungerat historiskt sett. Revisor KPMG anser att det 
är nödvändigt att stärka förtroendet för branschen och det är viktigt att allmänheten har 
förtroende för revisionen. Media visar intresse för att finna skandaler och misstag inom 
revisionen och den bilden behöver vägas upp så att värdet av revisionen visas. Revisor KMPG 
menar att revisorerna har gått från en tillvaro där ingen utifrån sett vetat vad de gör, till att 
hamna i skottgluggen i media. Revisorn anser därför att hela branschen måste visa vad de 
faktiskt gör. Tusentals revisioner genomförs varje år utan problem och leder till förbättrad 
kvalité i redovisningen. ”Hela  syftet  med  revisionen  är  att  skapa trovärdighet till redovisade 
siffror”. (Revisor KPMG) 
 
Beträffande förtroendet för och kvalitén på de finansiella rapporterna, när en revisionsbyrå 
bistått med både fristående rådgivning och revision, menar Brännström att kvalitén beror på 
vad den fristående rådgivningen handlar om. Brännström förklarar att det inte är säkert att 
rådgivningen är i närheten av den finansiella rapporteringen. Typiskt sätt ska den fristående 
rådgivningen inte ha påverkan på rapporterna. Den fristående rådgivningen kan dock ha 
indirekta positiva effekter på företagets finansiella rapporter, eftersom den lyfter rutiner samt 
kompetens och ska typiskt sätt inte ha påverkan på rapporterna. Gällande förtroendet menar 
Brännström att det inte påverkas av att en byrå bistått med både fristående rådgivning och 
revision. Rådgivningen syftar inte till att stärka förtroendet, men det gör revisionen. 
Förtroendet påverkas således av en bra revision.  
 
Ek vill att revisorn ska vara ordentligt involverad i årsrapporterna och efterfrågar en ren 
revisionsberättelse för att känna ett bra förtroende. Ek har haft uppe frågan rörande fristående 
rådgivning tidigare och har varit kritisk till att företag anlitat den befintliga revisionsbyrån. 
Han är övertygad om att de fyra stora revisionsbyråerna har ett ordentligt kunnande, men 
ogillar tanken på att byråerna granskar sig själva. Vid väsentlig rådgivning bör en mer 
oberoende part anlitas än den befintliga, eftersom kvalitén sjunker om företaget enbart anlitar 
den egna revisionsbyrån. Malmqvist menar att kvalitén på de finansiella rapporterna totalt sett 
är väldigt hög när stora etablerade revisionsbyråer har haft hand om revisionen. Han menar att 
det är vid kritiska situationer som oberoendet prövas och förklarar att revisorsrollen är alltför 
beroende av de som skriver under fakturorna. Beträffande förtroendet tror inte Malmqvist att 
aktieägare funderar särskilt mycket kring den fristående rådgivningen eller ser till de delar av 
de finansiella rapporterna där rådgivningen beskrivs. Malmqvist tror att det är på grund av 
speciella skandaler, exempelvis HQ Bank, som hela revisorsbranschen får lida. Det är med 
anledning av dessa kritiska situationer som oberoendet vid alla revisionsuppdrag misstänks 
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vara svagt, vilket det inte behöver vara. CFO:n är skeptiskt inställd till en årsredovisning som 
är reviderad av en byrå som bistått med både fristående rådgivning och revision, men tror att 
inställningen kan bero på dennes bakgrund som revisor. Vidare betraktar CFO:n förtroendet 
för branschen  som  ”tufft”, men känner personligen fortfarande ett förtroende. CFO:n förklarar 
att denne vill ha revision och inget annat. 
 
Aktiechefen tror inte att kvalitén på eller förtroendet för ett företags finansiella rapporter 
påverkas när en revisionsbyrå bistått med både råd och revision. Gällande kvalitén på ett 
företags finansiella rapporter menar revisor EY att det beror på vad den fristående 
rådgivningen inneburit. Revisorn har svårt att se hur kvalitén skulle kunna försämras. Denne 
menar att den finansiella rapporten i vissa fall blir bättre då revisorn bistått klienten och på så 
sätt förbättrat input och kvalité. Beträffande förtroendet för de finansiella rapporterna tror 
revisor EY att det kan uppstå frågetecken om läsaren av de finansiella rapporterna inte är 
insatt i vad den fristående rådgivningen ger. Revisorn rättar många fel och hade inte denne 
agerat ”filter” så hade kvalitén på de finansiella rapporterna varit avsevärt lägre. Revisorn 
berättar att de i börsbolag först har ett möte med CFO och VD, sedan styrelse och vissa fall 
audit committé, därefter bolagsstämman. Denna process tror revisor EY att få är medvetna 
om, vilket utgör ett stort bekymmer och som i sin tur har mynnat ut i ett revisionspaket. 
Många tror att revisorn ska granska allt, men de arbetar med processer, sannolikheter, 
riskbedömningar och stickprov. Revisor KPMG förklarar att revision i hög utsträckning 
förbättrar kvalitén i revisionen, genom att skapa en korrekt redovisning. Ek berättar att 
revisorn idag korrigerar fel såsom oriktiga bokföringar. Revisor Deloitte menar att den 
fristående rådgivningen snarare kan förbättra kvalitén än tvärtom. Revisorn hjälper bolagen 
att hålla sig uppdaterade, vilket medför en högre kvalité. Vidare tror revisorn inte att 
förtroendet för den finansiella rapporten påverkas av att en revisionsbyrå bistått både med 
fristående rådgivning och revision till en klient.  

4.2.4 Revisionspaketet 
 

Man  kan  reglera  fram  en  revisor  som  ”ser  ut”  att  vara  helt   
”oberoende”,  men  det  hela  sitter  i  integriteten,  det  är  ”in  fact”   
som avgör om revisorn i verklig mening är självständig och  
opartisk.  Men  hur  det  ”uppfattas”  är  också  en  annan  verklighet   
som man måste förhålla sig till.      

(Brännström) 
 
CFO:n är positivt inställd till mer reglering i revisionsbranschen. Denne anser att det är ett 
steg i rätt riktning att separera revision och fristående rådgivning, men uppskattar också 
tanken med den nya revisionsberättelsen. Även aktiechefen ser fördelar med den nya 
revisionsberättelsen, då de nuvarande berättelserna ser exakt lika ut för alla bolag. I och med 
den nya berättelsen tror aktiechefen att revisorn får större chans att påtala vad som gjorts i 
företaget, vilket troligen gör revisionsberättelsen mer spännande att läsa. Flera av revisorerna 
ser positivt på den nya berättelsen, då revisorns rapportering blir mer nyanserad även i 
skriftlig form. Brännström anser att det enda positiva inslaget i revisionspaketet är den nya 
revisionsberättelsen där revisorerna måste uppmärksamma risker på ett helt annat sätt. Ek 
anser att den reglering av revisorsbranschen som finns idag är tillräcklig, men menar att de 
standardiserade revisionsberättelserna är otillfredsställande ur ett ägarperspektiv. Brännström 
hoppas att frågetecknet kring revisorns opartiskhet och självständighet minskar med 
byrårotation och begränsad rådgivning. Malmqvist anser att ett rotationskrav på 6 år hade 
varit mer korrekt för att revisorerna ska känna pressen att göra ett bra uppdrag, vilket senare 
ska lämnas över till en annan byrå. Han anser att 10 år är en för lång tid för att denna press 
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ska existera. Då Malmqvist är emot fristående rådgivning på revisionsklienter anser han 
därför att en begränsning på 70 % är löjlig. Malmqvist tror att synen på revisorns oberoende 
kan påverkas i positiv riktning av revisionspaketet.  
 
Revisor KPMG menar att det finns en god tanke bakom regleringen genom revisionspaketet. 
Branschen är till stor del reglerad idag, men revisorn kan förstå att det finns vissa delar som 
möjligtvis behöver ses över för att stärka oberoendet. Revisorn har svårt att se hur 
rotationskravet stärker oberoendet och kvalitén på revisionen, då denne anser att de starka 
marknadskrafterna och den hårda konkurrensen på marknaden borde lösa denna problematik. 
Revisor EY ser två möjliga konsekvenser med rotationsförslaget. Revisorn anser att det är 
konstigt att ägarna själva inte ska få bestämma vem de vill ha som revisor, då ägarna borde 
vara de som innehar det allra största incitamentet för en bra revision i bolaget. Vidare ser 
revisorn  en  poäng  i  att  ”byta  ögon”,  att  rotationskravet  kan  leda  till  att  vissa  frågor ses ur ett 
annat perspektiv. Revisor PwC anser att det är svårt att sätta en gräns för den fristående 
rådgivningen, att 100 % rådgivning är förbjudet medan 70 % är tillåtet. Revisorn tror att det 
snarare är karaktären på rådgivningen som eventuellt skulle kunna ifrågasättas. Revisor 
Deloitte anser att 70 % fortfarande är en stor andel och menar att det troligen kommer att 
uppstå frågetecken från allmänheten om rådgivningskostnaderna under ett år är stora i 
förhållande till revisionskostnaderna, trots att beräkningen sker ackumulerat över en 
treårsperiod. Revisor EY menar att det nya sättet att reglera den fristående rådgivningen är ett 
lite mer ”trubbigt verktyg” och att den modell som idag används vid prövningen av 
oberoendet är bättre. Revisor PwC tror att det utifrån sett kan se bra ut att någonting sker, 
vilket även revisor KPMG håller med om. Denne menar att både den allmänna synen på 
revisorns oberoende och trovärdigheten för revisionen förmodligen kommer att förbättras. 
Revisorn poängterar att oberoendet är en av hörnstenarna i att revisionen blir korrekt. De 
andra hörnstenarna består av kvalitet, kompetens och integritet, vilket tillsammans är viktigare 
än en oberoendereglering som kanske inte förändrar något i sak. Revisor EY menar att de som 
inte är insatta i ämnet förmodligen tror att oberoendet stärks när det regleras mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 39 - 

5 Analys 
I studiens femte kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av de teorier och 
modeller som presenterats i referensramen. Analysen utgör ett första steg mot att besvara 
frågan varför det kan upplevas som ett problem när en revisionsbyrå, i rollen som oberoende 
kontrollorgan, erbjuder både fristående rådgivning och revision.  

5.1 Den oberoende revisorn 
 
Gometz (2006) menar att revisionens grundläggande uppgift är att bidra till förtroende för 
finansiell information. More et al. (2006) anser att oberoendet är det som rättfärdigar en 
revisionsfirmas existens som extern granskare. Utan kravet på oberoende hade den externa 
revisionen varit överflödig. Diamant (2004) menar att revisorns oberoende är grundläggande 
för att säkerställa revisionens funktion. Dessa tankar stämmer överens med revisor KPMG:s 
resonemang då denne menar att om revisorerna inte klarar av att balansera oberoendet på ett 
korrekt sätt, mister revisionen sitt berättigande i samhället. Likt flera författare definierar 
revisor Deloitte en oberoende revisor som en individ vilken säkerställer att de beslut denne tar 
inte påverkas av något eget intresse. Vårdal (1987) menar att en oberoende revisor är en 
individ som inte låter sig påverkas av andra personers vilja eller önskningar. Bazerman, 
Morgan och Loewenstein (1997) förklarar att oberoende speglar en revisors förmåga att göra 
objektiva revisionsbedömningar.   
 
Brännström, Malmqvist och aktiechefen menar att en oberoende revisor ska kunna säga nej, ta 
strider, stå upp när det blåser och våga påtala fel samt brister i bolagens sätt att rapportera. 
Respondenterna delar författarna DeAngelo (1981a) och Watts och Zimmermans (1986) syn 
på en oberoende revisor, vilka hävdar att värdet på revisionen beror på revisorns förmåga att 
upptäcka fel och brott i redovisningssystemet samt motstå tryck från klienter. Att revisorn ska 
motstå tryck speglas också i Brännströms syn på revisorn som opartisk, självständig och som 
en individ med integritet. Genom att revisorn betraktas på detta sätt blir den naturliga följden 
att denne bör motstå tryck och påverkan från externa parter för att anses vara oberoende. 
DeAngelo (1981a) och Watts och Zimmerman (1986) menar att sannolikheten att upptäcka 
felaktigheter beror på revisorns kompetens. Brännström menar att det faller sig naturligt att en 
revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision, då kompetensen finns under 
samma tak. Han förklarar att ta tillvara på denna kompetens är effektivt för näringsliv och 
samhälle. Även revisor Deloitte beskriver revisionsbyråerna i termer av ett kompetenshus. 
Revisor KPMG anser att om byrån inte längre skulle bedriva fristående rådgivning på vissa 
klienter skulle revisorerna tappa i kompetens, vilket försämrar revisionen och dess kvalité. 
Om respondenternas resonemang betraktas utifrån DeAngelo (1981a) och Watts och 
Zimmermans (1986) syn skulle således sannolikheten att upptäcka fel minska om 
revisionsbyråerna inte får erbjuda fristående rådgivning.      
 
I rekommendationen definieras revisionsrådgivning som rådgivning vilken hör samman med 
granskningsuppdraget och måste ha ett nära samband med revisionsverksamheten. 
Rådgivning som inte har ett nära samband med granskningsuppdraget står utanför 
revisionsverksamheten och benämns därmed fristående rådgivning (SRS 2002). Detta sätt att 
definiera revisionsrådgivning stämmer överens med den definition som ges av Malmqvist och 
revisorerna. Revisorerna menar att revisionsrådgivning hör samman med revisionen och är 
frågeställningar som uppkommer vid granskningen. Den fristående rådgivningen definieras i 
stora  drag  av  revisorerna  likt  rekommendationen  ovan,  då  den  beskrivs  som:  ”allt  annat”  - det 
vill säga det som inte är revision och revisionsrådgivning, frikopplad och att vem som helst 
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skulle kunna anlitas för att utföra uppdraget. Malmqvist anser att allt som ingår i 
revisionsfakturan är rådgivning som inskaffats för att förbättra och öka precisionen i 
revisionen. Även Brännströms syn stämmer överens med den bild som ges enligt 
rekommendationen, då han menar att den fristående rådgivningen är skild från revisionen.  
 
Carmichael och Swieringa (1968) menar att det faktiska oberoendet syftar till revisorns 
objektivitet, det vill säga förmågan att inte låta sig påverkas av sin egennytta. De intervjuade 
revisorerna beskriver sitt sätt att hantera det faktiska oberoendet genom omfattande system 
och checklistor som baseras på den så kallade analysmodellen. Både revisor PwC och EY 
förklarar   att   byråns   klienter   delas   in   i   ”kanal   1”   respektive   ”kanal   2”.   Det   förstnämnda  
representerar klienter som byrån utför revisionsuppdrag för och det sistnämnda står för 
klienter som byrån inte utför revision på. Revisor PwC och EY berättar att uppdrag utöver 
revision måste godkännas av den huvudansvarige revisorn, som beaktar huruvida uppdraget är 
förenligt med oberoendekriterierna eller inte. Revisor KPMG beskriver att de arbeten som 
utförs på revisionsbyrån granskas ett flertal gånger och revisor Deloitte förklarar att byrån har 
en specifik avdelning som enbart hanterar oberoendefrågor. Revisorernas beskrivning, 
tillsammans med Carmichael och Swieringas (1968) förklaring, kan indikera på att det 
faktiska oberoendet uppfylls. Samtidigt måste en revisor enligt Charmichael och Swieringa 
(1968) även uppfattas som oberoende, det vill säga vara synligt oberoende. Warming-
Rasmussen och Quick (2009) förklarar att det krävs att även användarna av de finansiella 
rapporterna upplever revisorn som oberoende. Ek uppfattar inte revisorerna som oberoende i 
de fall rådgivning sker till revisionsklienter. Malmqvist förespråkar ett totalt konsultförbud på 
revisionsklienter, då han anser att det faller på sin egen orimlighet att revisorn skulle kritisera 
sina kollegors arbete. Brännström menar att det är viktigt att tjänsterna hålls åtskilda så att 
revisorn inte granskar sig själv. Aktiechefen förklarar att en separation mellan fristående 
rådgivning och revision vore lämpligt för att undvika misstankar om att någon behandlats på 
ett fördelaktigt vis. CFO:n förespråkar också en separation och menar att revision ska vara 
revision. När respondenternas tankar betraktas utifrån Charmichael och Swieringas (1968) 
beskrivning av det faktiska och synliga oberoendet kan svårigheten med att kommunicera 
oberoendet gestaltas. Revisor EY tror att bristen på transparens kan vara en bidragande faktor 
till allmänhetens ifrågasättande och menar att om revisorerna de facto redogör för de tjänster 
som utförs kommer förståelsen från allmänheten troligen vara större.    

5.1.1 Det mentala tillståndet 
 
Revisor Deloitte framhäver  vikten  av  att  revisorn  bör  ha  en  ”inre  kompass”  i  kroppen  som  ska  
vägleda  denne   i   sitt   arbete.  Denna  skildring  av   revisorns  oberoende  som  en  ”inre  kompass”  
skulle utifrån författarna Khurana och Ramans (2006) beskrivning kunna betraktas som ett 
mentalt tillstånd. Författarna menar att betrakta revisorns oberoende som ett mentalt tillstånd 
resulterar i att dess synbara existens är svårt att observera och kontrollera. Enligt Diamant 
(2004) utgör det faktiska och synliga oberoendet förutsättningar för att en revisors verksamhet 
ska fylla sin funktion. På grund av svårigheten i att bedöma revisorns oberoende ökar 
betydelsen av det synliga oberoendet. Brännström menar att grunden till att revisorns 
oberoende uppmärksammas beror på att oberoendet upplevs vara hotat. Revisor Deloitte anser 
att bli betald av den som granskas kan utifrån ett utomstående perspektiv vara en svår 
pedagogisk nöt att knäcka, vilket utgör grunden till debatten. Revisorn menar vidare att för 
individer inom revisionsbranschen framstår problemtiken inte lika tydligt, då oberoendet 
betraktas som en självklarhet. Om revisorns oberoende betraktas likt det som Khurana och 
Raman (2006) beskriver som ett mentalt tillstånd kan oberoendet för utomstående vara svårt 
att observera och kontrollera.  
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Revisorerna beskriver likt Brännström en oberoende revisor som en individ med hög 
integritet. Revisor KPMG menar att integritet handlar om var revisorn själv sätter gränser. 
Revisor EY menar  att  ordet  ”independent”  borde  bytas  ut  till  självständig.  Brännström  anser  
att ordet oberoende är felöversatt och att den bästa översättningen hade varit integritet. Att 
skildra en oberoende revisor som en individ med integritet är ytterligare ett perspektiv på 
Khurana och Ramans (2006) beskrivning av revisorns oberoende som ett mentalt tillstånd. 
Integritet kan även det betraktas som ett mentalt tillstånd, som är svårt att observera och 
kontrollera. Ett sådant tillstånd går inte att lagstifta om, vilket Brännström ger uttryck för när 
han förklarar att lagen använder orden opartiskhet och självständighet istället för integritet.   

5.2 Intressentmodellen 
 
Diamant (2004) menar att grunden till revisionen bygger på att det finns en avsändare och 
mottagare av den information som revisorn kommunicerar. De frågor som uppkommer är vem 
som utgör mottagare för informationen och revisionen, samt i vems intresse revisionen sker. 
Enligt Diamant (2004) betraktas oberoendekravets relevans som centralt i de fall revisorns 
arbete påverkar intressenters beslutsfattande. Revisor KPMG menar att oberoendet är viktigt 
att balansera, eftersom revisorn är anlitad av aktieägare genom bolagsstämman, samtidigt som 
denne ska värna om andras intressen. Ett resonemang som utifrån författarna Mitchell, Agle 
och Wood (1997) stämmer överens med intressentmodellens ändamål, vars syfte är att vidga 
ledningens fokus på vinstmaximering till att även inkludera intressen från grupper utanför 
aktieägarkretsen. Freeman (2010) menar att ett företags intressenter utgörs av någon grupp 
eller individ som kan påverka eller påverkas av en organisations agerande. Shankman (1999) 
menar att det inte bara är intressenterna som påverkas av företagens agerande, utbytet kan 
även betraktas utifrån synsättet att intressenterna påverkar och har effekt på företagens 
verksamheter. Utifrån Clarksons (1995) definition kan media anses vara en sekundär 
intressent, vilken påverkar företaget utan formella avtalsförhållanden. Aktiechefen förklarar 
att media är duktig på att skada allas renommé. Brännström tar upp HQ Bank som ett exempel 
på att media enbart speglat det negativa. Revisor KPMG menar liksom Brännström att media 
inte skildrade båda sidor i debatten gällande HQ Bank och förklarar att byrån skickade 
pressreleaser till de stora tidningarna gällande den felfria revisionen. Revisorn förklarar att 
media trots det inte visade något intresse för att skildra detta. Utifrån Clarksons (1995) 
definition av media som sekundär intressent har media möjligheten att påverka den allmänna 
opinionen och kan orsaka betydande skador om de inte stödjer företagets valda taktik för att 
uppfylla de primära intressenternas behov. Revisorerna menar att erbjuda både fristående 
rådgivning och revision är bra för såväl revision som rådgivning. Om byråerna inte längre 
tillåts bedriva fristående rådgivning i samband med revision skulle de tappa i kompetens, 
vilket försämrar revisionen och dess kvalité. Revisorerna förklarar att de incitament som finns 
är att hjälpa sin klient. Situationen med debatten kring revisorns oberoende kan betraktas 
utifrån Clarksons (1995) definition och Freemans (2010) intressentmodell, där revisionsbyrån 
symboliserar företaget, revisorernas klienter utgör byråns primära intressenter och media de 
sekundära. Om media inte stödjer, eller skildrar, revisionsbyråernas bild beträffande den 
fristående rådgivningen och revisionen, skulle revisionsbranschen kunna orsakas betydande 
skador.          

5.3 Rational economic man 
 
Respondenternas uttalanden och debatten kring revisorns oberoende kan betraktas utifrån 
modellen om rational economic man. Enligt Moizers (1997) modell rational economic man, 
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väljer individen att agera på ett sätt som maximerar dennes självintressen. Moizer (1997) 
menar att revisorn har två syften med sin verksamhet: maximera inkomsterna och minimera 
riskerna. Intressenternas och revisorernas uttalanden kan betraktas utifrån Moizers (1997) 
modell. Inställningen till att minimera risker i verksamheten kan gestaltas utifrån Malmqvists 
och revisor Deloittes uttalanden. Malmqvist betraktar skälet till att revisionsbyråerna bedriver 
konsultverksamhet som en form av riskspridningsstrategi, om revisionstjänster diversifieras 
med konsulttjänster skapas en större spridning på delägarnas avkastning. Revisor Deloitte 
menar att om byrån inte får bedriva fristående rådgivning skulle de inte kunna ha lika många 
anställda och således inte fördela de fasta kostnaderna på lika många individer.  
 
Moizers (1997) syn på revisorernas syfte med sin verksamhet: att maximera inkomsterna, 
skulle kunna utläsas i flera uttalanden. CFO:n uppfattar revisorerna som affärsmänniskor, 
vilka ser möjlighet i att sälja in fler uppdrag på befintliga kunder. Malmqvist och Ek menar att 
rådgivningstjänsterna är lukrativa och att det finns en tydlig lönsamhet, vilket kommer 
medföra att intresset för att söka revisionsuppdrag minskar. Ek förklarar att situationen leder 
till att beroendet av de fristående rådgivningstjänsterna är betydande. Malmqvist hävdar att 
denna trend, där revisionen är en minskande del av intäkterna, inte stärker revisorns 
oberoende. Revisor EY förklarar att byrån ibland väljer att tacka nej till revisionsuppdrag i 
syfte att kunna fortsätta leverera fristående rådgivning. Revisor KPMG menar att den 
fristående rådgivningen utgör en viktig del av resultatet. Revisor PwC förklarar att fristående 
rådgivning och revision är väsentliga, eftersom de fungerar som inkörsportar till varandra och 
menar att det kan vara lättare att sälja tjänster utöver revision till befintliga revisionsklienter, 
samtidigt som dessa tjänster kan leda till framtida revisionsuppdrag. Revisor EY menar att om 
revisorn ska vara så lite påverkbar som möjligt bör vi ha en statlig revision, då det hade 
eliminerat eventuella ekonomiska incitament. Revisorn menar att sannolikheten att någon 
agerar för egen vining är lägre i en sådan miljö, men frågan är vilken kompetens det skulle 
medföra. Enligt Diamant (2004) kan det hävdas att revisorn drivs av ekonomiska incitament, 
vilket kan leda till att denne kompromissar beträffande sin lojalitet och sätter sitt självintresse 
främst. En situation som kan leda till att revisorns oberoende hotas. Utifrån intressenternas 
och revisorernas uttalanden skulle revisorn utifrån Moizers (1997) modell å ena sidan kunna 
betraktas som en rationell ekonomisk individ, vilken agerar på ett sätt som maximerar dennes 
självintressen. En situation som enligt intressenterna inte stärker revisorns oberoende. Å andra 
sidan beskriver revisor PwC den fristående rådgivningen som en stor del av de totala 
intäkterna, men menar samtidigt att revisionen fortfarande utgör den klart övervägande delen. 
Ingen av revisorerna anser att byråerna är beroende av intäkterna från den fristående 
rådgivningen och revisor EY anser att byrån hade klarat sig bra med att enbart tillhandahålla 
revision. Revisor KPMG hävdar att det faktum att byrån växer inom vissa områden inte leder 
till någon egen ekonomisk vinnig, utan att det gör företaget mer konkurrenskraftigt. Byrån 
och dess klienter har glädje av att ha en samlad kompetens, men revisorn menar att ingen blir 
rikare på grund av det. Revisor Deloitte menar att det incitament som finns är att hjälpa sin 
klient. Utifrån revisorernas synsätt existerar det således inte något beroende av de fristående 
rådgivningsintäkterna, att det inte finns något som Moizer (1997) skulle karaktärisera som 
självintresse, det vill säga någon egen ekonomisk vinning.   

5.4 Agentteorin 
 
Debatten kring revisorns oberoende och respondenternas uttalanden kan också betraktas 
utifrån agentteorin. Enligt Jensen och Meckling (1976) utför agenten tjänster för principalens 
räkning. Om båda parter betraktas som nyttomaximerande individer, finns det enligt Diamant 
(2004) risken att agenten fattar ett beslut som gynnar det egna intresset på bekostnad av 
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principalen. Revisorns roll kan betraktas utifrån två perspektiv: revisorn som agent och 
revisorn som kontrollorgan. I Antles (1982) agentmodell utgör såväl revisor som 
företagsledning agenter till principalerna, vilka utgörs av ägarna och utifrån det kan revisorns 
incitament och beteenden förstås. Diamant (2004) förklarar att agentens villighet att agera 
lojalt bygger på förtjänsten av kortsiktiga inkomster i relation till risken att förlora långsiktiga 
förtjänster. Revisor EY menar att det inte finns någon anledning, ur ett långsiktigt perspektiv, 
att genomföra en sämre revision eller sälja in otillåtna tjänster för att kortsiktigt nå en 
ekonomisk vinning. Revisor Deloitte förklarar att de incitament som finns är att bistå sin 
klient och har svårt att se revisorn agera i syfte att få mer utdelning, utan att det långsiktigt 
handlar om att skapa nöjda kunder. Revisor PwC och KPMG poängterar att det finns många 
regler och mycket tillsyn över byråerna, om dessa inte efterlevs påverkas byrån på ett negativt 
sätt. Samtidigt menar Malmqvist att revisionsbyråernas utdelningar till partners har drivit på 
oberoendedebatten och lett till att allt fler ifrågasätter om revisorer utför en medgörlig 
granskning i syfte att behålla uppdragen och fakturera höga belopp. Likt modellen rational 
economic man menar Eisenhardt (1989) att agentteorin förklarar innebörden av incitament 
och självintresse inom organisationer. Om revisorns incitament och beteenden betraktas, 
enligt Antles (1982) syn, utifrån rollen som agent skulle denne kunna drivas av att maximera 
sina egna intressen på principalens bekostnad, en situation som Malmqvists resonemang kan 
tyda på. Samtidigt indikerar revisorernas resonemang på det motsatta.  
 
Enligt Jensen och Meckling (1976) kan revisorn ses som ett kontrollorgan vars roll är att 
verifiera företagsledningens finansiella rapporter och genom dessa kan ägaren i rollen som 
principal utvärdera agentens, det vill säga ledningens, arbete. Revisorns roll som 
kontrollorgan speglas i Brännströms uttalande om att revisorn enligt lag ska påtala fel, brister 
och föreslå förbättringar. Även Ek förklarar att revisorn rättar många fel. Revisor EY menar 
att revisorn agerar som ett ”filter” och om så inte vore fallet hade kvalitén på de finansiella 
rapporterna varit avsevärt lägre. Revisor PwC menar att revisionen i hög utsträckning 
förbättrar kvalitén i redovisningen, då den blir mer korrekt. Respondenternas skildring av 
revisorn roll som kontrollorgan kan utifrån Jensen och Mecklings (1976) syn skapa incitament 
för företagsledningen att agera lojalt och korrekt. 

5.4.1 Asymmetrisk information 
 
Problematiken inom agentteorin med asymmetrisk information ger ytterligare ett perspektiv 
på debatten kring revisorns oberoende. Akerlof (1970) beskriver att asymmetrisk information 
uppkommer då den ena parten har mer information att tillgå än den andra parten i en relation. 
Principalen, det vill säga ägaren, kan ses som de individer som har minst information att 
tillgå. Dessa ska utifrån sin ringa insyn bedöma agentens prestation, som utifrån Antles (1982) 
syn utgörs av revisorn. Således kan revisorn anses ha ett informationsövertag gentemot det 
reviderade företagets ägare. Förekomsten av asymmetrisk information inom 
revisionsbranschen kan visa sig i form av respondenternas uttryck för bristande transparens. 
Ek menar att ägare är intresserade av att säkerställa oberoendet, men är inte så inkopplade 
under resans gång. CFO:n tror att revisorns uppgift måste förtydligas så att utomstående 
förstår att revisorn inte undersöker allt. Denne kan förstå att revisionsskandaler uppstår och att 
det snarare beror på aktieägarnas uppfattning om vad revisorns uppgifter är. Ek menar liksom 
CFO:n att det är en väsentlighetsrevision som utförs, vilket innebär att revisorerna inte 
granskar allt. Brännström kan förstå att det uppstår frågetecken när ett rådgivningsarvode är 
högt i förhållande till ett revisionsarvode, men menar att lösningen ligger i att vara transparent 
och tydligare redogöra för de köpta rådgivningstjänsterna. Revisor EY menar att om en 
utomstående part inte vet vad en revisor gör leder denna brist på transparens till ett 
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ifrågasättande från omgivningen. Revisor PwC anser att hela branschen behöver bli bättre på 
att förklara vad som görs och hur processen ser ut. Respondenternas uttalanden beträffande 
den bristande transparensen kan visa på förekomsten av det Akerlof (1970) beskriver som 
asymmetrisk information mellan revisorer och ägare, vilka Clarkson (1995) definierar som 
primära intressenter. Vidare kan revisorernas tankar om den mediala debatten indikera på 
förekomsten av asymmetrisk information, mellan revisorer och media i rollen som sekundär 
intressent. Revisor EY menar att debatten är lite skev. Media visar intresse för att 
uppmärksamma skandaler och revisor KPMG menar att den bilden behöver vägas upp så att 
värdet på revisionen visas. Denne anser att hela branschen måste visa vad de faktiskt gör. Den 
enligt revisorerna skeva debatten kan indikera på att media inte har den insyn som skulle 
behövas till följd av det som Akerlof (1970) beskriver som asymmetrisk information, vilket 
kan påvisas av bristande transparens.  
 
Ytterligare ett problem som kan uppkomma till följd av asymmetrisk information är det som 
Eisenhardt (1989) benämner moral hazard, ett dilemma som bygger på en osäkerhet för att 
agenten inte levererar sin tjänst enligt avtalad nivå. Enligt Singh och Sirdeshmukh (2000) kan 
agentens opportunistiska beteende leda till att denne ger avkall på kvalitén i syfte att uppnå 
högre avkastning. Det respondenterna berättar i de stycken där revisorn betraktas utifrån 
agentteorin och som en rationell ekonomisk man kan även tolkas utifrån Singh och 
Sirdeshmukh (2000) beskrivning av moral hazard. När intressenterna beskriver revisorerna 
som affärsmänniskor som utför en alltför medgörlig granskning i syfte att behålla uppdragen, 
kan det, i enlighet med teorin om moral hazard, indikera på att revisorerna agerar 
opportunistiskt. Malmqvist menar att de lukrativa rådgivningstjänsterna leder till ett minskat 
intresse för revisionsuppdrag, vilket i sin tur leder till en press att göra revisionstjänsterna så 
lönsamma som möjligt genom att sänka kostnaderna. Utifrån Singh och Sirdeshmukhs (2000) 
syn skulle kvalitetsnivån på revisionen då kunna försämras, för att nå en högre avkastning 
inom revisionsbyrån. Att så skulle vara fallet inom revisionsbranschen tillbakavisas dock av 
flera uttalanden. Revisorerna menar att det inte finns någon anledning att genomföra en sämre 
revision för att nå en kortsiktig ekonomisk vinning och att de incitament som finns är att 
hjälpa sin klient, samt skapa nöjda kunder. Malmqvist och CFO:n anser att revisorer är 
kompetenta personer. Ek anser att det inte råder någon tvekan om att revisorerna är duktiga på 
sitt arbete. Malmqvist menar också att kvalitén på de finansiella rapporterna är väldigt hög när 
etablerade revisionsbyråer har ansvarat för revisionen. Malmqvist och Ek förklarar samtidigt 
att när revisionen, till följd av en tydlig lönsamhet i rådgivningstjänsterna, utgör en minskande 
del av de totala intäkterna så stärks inte oberoendet. Intressenternas uttalanden i ovanstående 
stycken överensstämmer inte med Singh och Sirdeshmukhs (2000) syn på att kvalitén skulle 
försämras när intäkterna från revisionen utgör en allt mindre del av byråernas totala intäkter. 

5.5 Förtroende 
 
När   revisorns   oberoende   beskrivs   utifrån   termer   av   integritet   samt   en   ”inre   kompass”   och  
således betraktas som ett mentalt tillstånd, kan oberoendet utifrån Khurana och Ramans 
(2006) synsätt vara svårt att övervaka. Holmstrom (1979) menar att fulltständig övervakning 
av en agent skulle vara alltför kostsamt och omfattande. Dasgupta (1988) anser att vissa beslut 
måste tas innan handlingar kan övervakas och resultaten av besluten blir kända. Författaren 
menar att fenomenet förtroende förlorar sin betydelse om handlingar kan kontrolleras innan 
det egna beslutet fattas. Utifrån tidigare stycken som behandlat agentteorin och problematiken 
med asymmetrisk information kan revisorn sägas ha ett kunskapsmässigt övertag gentemot 
ägarna. Enligt Barber (1983) kan detta övertag endast kontrolleras genom förtroende. 
Betydelsen av förtroende när revisorns roll beskrivs utifrån en agentrelation kan utläsas i 
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författarna Marsh och Dibben (2005) och Barbers (1983) definitioner av förtroende. Marsh 
och Dibben (2005) menar att förtroende är en förhoppning om att en förtroendeman agerar till 
fördel för en annan individs intressen, detta trots att besluten inte går att övervaka. Barber 
(1983) beskriver förtroende som förväntningen på att någon annans moraliska åtaganden sätts 
framför de egna. Förtroende som fenomen är enligt respondenterna en viktig del för 
allmänheten. Brännström förklarar att förtroendet för revisionsbranschen är något ”naggat   i  
kanten”,  med  hänvisning  till de revisionsskandaler där revisionen har ifrågasatts. Revisorerna 
menar att förtroendet för revisionsbranschen är relativt bra, men att det generellt sett behöver 
stärkas, förbättringar kan ske. Intressenterna anser sig ha ett stort förtroende för 
revisionsbranschen. Samtidigt förklarar respondenterna att förtroendet för revisionen påverkas 
och utmanas när en byrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till 
revisionsklienter. Vidare tros inte förtroendet hos klienterna, påverkas i samma utsträckning 
som förtroendet hos allmänheten. Detta eftersom klienterna anses vara mer insatta i revisorns 
roll. Enligt Parson (1978) bör det kompetensgap som uppstår till följd av asymmetrisk 
information utjämnas med hjälp av förtroende. Brännström menar att betydelsen av att vara 
transparent ökar när förtroendet för revisionsbranschen utmanas. Vidare förklarar Parson 
(1978) att förtroendet måste stämma överens med verkligheten, det måste således finnas en 
”symbol”  som  påvisar professionens kompetens och integritet.  
 
En fråga som uppkommer till följd av ökad kommunikation, är enligt Dasgupta (1988) 
huruvida denna information går att lita på. Frågan skulle kunna belysas utifrån Akerlofs 
(1970)  modell   ”Lemon   problem”   som   framhäver betydelsen av förtroende, samt behandlar 
problematiken med asymmetrisk information och adverse selection. Företagens granskade 
finansiella  rapporter  skulle  i  Akerlofs  (1970)  modell  kunna  betraktas  som  antingen  en  ”citron”  
eller   en   ”bil”.  Köparen   av   ”bilen”   eller   ”citronen”   representerar   intressenter   och   försäljaren  
utgörs av revisorn. Problematiken som intressenten står inför är att utifrån kvalité kunna 
avgöra  skillnaden  mellan  en  ”bil”   eller   en  ”citron”, det vill säga en bra eller en mindre bra 
rapport. Dasgupta (1988) menar att köparen står inför dilemmat att bedöma huruvida 
försäljaren förser denne med en citron. Utifrån Akerlofs (1970) modell frågar sig intressenten 
vid sitt beslutsfattande huruvida den av revisorn granskade rapportern är av god kvalité eller 
inte. I empirin tar respondenterna ställning till hur rapporterna påverkas av tillhandahållandet 
av den fristående rådgivningen, sett till kvalité och förtroende. Ek efterfrågar en ren 
revisionsberättelse för att känna ett bra förtroende och menar att kvalitén försämras om 
företaget enbart anlitat den egna revisionsbyrån vid väsentlig rådgivning. CFO:n är något 
skeptiskt inställd till en årsredovisning vilken är reviderad av en byrå där företaget biståtts 
med både fristående rådgivning och revision, samtidigt tror inte aktiechefen att kvalitén på ett 
företags finansiella rapporter påverkas vid en sådan situation. Utifrån revisorernas perspektiv 
menar revisor EY att fristående råd och revision till samma klient leder till frågor från 
allmänheten, då en utomstående part inte vet vad revisorn faktiskt gör. Denne menar att den 
bristande transparensen kan bidra till allmänhetens ifrågasättande och att förståelsen hade 
varit större om revisorerna redogjort för de tjänster som utförts, vilket revisor Deloitte 
instämmer i. Revisorernas uttalanden speglar förekomsten av asymmetrisk information. När 
situationen   betraktas   utifrån   Akerlofs   (1970)   modell   ”Lemon   problem”,   försvårar   den  
asymmetriska informationen intressenternas problematik i att bedöma huruvida de finansiella 
rapporterna   är   en   ”bil”   eller   ”citron”.   Utifrån   ovanstående   resonemang   kan  
informationsasymmetrin resultera i dilemmat Singh och Sirdeshmukh (2000) beskriver som 
adverse selection. Enligt Singh och Sirdeshmukh (2000) är lösningen på problematiken med 
asymmetrisk information och adverse selection att signalera.  
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Oförmågan att kunna övervaka andra individers handlingar framhäver enligt Dasgupta (1988) 
vikten av förtroende. Luhman (1988) menar att förtroende kräver en viss form av risktagande. 
Enligt Luhmans (1988) synsätt är det upp till intressenten att utifrån de finansiella rapporterna 
avgöra om denne ska investera i ett företag eller inte, risken finns att rapporten skulle kunna 
visa   sig   vara   en   ”citron”.   Intressenten   kan   undvika   att ta risken, men tvingas då avstå från 
eventuella fördelar investeringen skulle ha medfört. Att helt undvika risktagande ger enligt 
Jalava (2003) upp möjligheten till förtroende. Det Jalava (2003) beskriver skulle kunna ske 
om intressenten väljer att inte ta risken att förlita sig på en finansiell rapport, med hänsyn till 
att  rapporten  skulle  kunna  vara  en  ”citron”.                 

5.5.1 Förtroendemodellen 
 
Shaub (2004) menar att en revisor inte kan kontrollera varje transaktion, en åsikt som speglas 
i intressenternas uttalanden och som enligt Shaub (2004) leder till att revisorerna måste välja 
när de ska förlita sig på sina klienter. Revisorerna bör ta ställning till vilken slags 
förtroenderelation de kan ha med sina klienter, för att inte äventyra sitt oberoende. I Shaubs 
(2004) förtroendemodell identifieras två hot mot revisorns oberoende: emotionellt förtroende 
och djupt ömsesidigt beroende. I förtroendemodellen beskrivs revisorn och klientens relation 
som en rörelse från rationellt till emotionellt förtroende. När revisorernas uttalanden betraktas 
utifrån denna modell kan deras relation till sina klienter ses som ett rationellt förtroende. Detta 
rationella förtroende återspeglas när revisorerna beskriver att oberoendet hanteras genom 
omfattande system och checklistor, vilka baseras på analysmodellen. Vidare måste konsulter 
ansöka om att få genomföra tjänster hos huvudansvarig revisor och byråerna måste ibland 
tacka nej till uppdrag med hänsyn till att deras oberoende riskeras. I Shaubs (2004) 
förtroendemodell kan dessa arbetsprocesser ses som ett sätt att initialt godkänna klienten. 
Ingen av revisorerna anser att byråerna är beroende av intäkterna från den fristående 
rådgivningen. Revisor KPMG menar att det inte finns någon egen ekonomisk vinning och 
revisor EY förklarar att de ibland väljer att tacka nej till revision i ett bolag för att kunna 
leverera fristående rådgivning. Dessa uttalanden kan i Shaubs (2004) modell ses som ett 
tecken på avsaknad av och ett sätt för revisorn att göra sig fri från ekonomiska bindningar.  
 
Revisor EY menar att de vid ett nytt revisionsuppdrag inte kan bolagets verksamhet och 
känner inte till personalen. Initialt lägger revisorn därför mer tid för att kunna göra en bra 
riskbedömning. Utifrån detta uttalande gestaltas en avsaknad av personliga relationer i ett 
inledande skede av förhållandet mellan revisor och klient. Detta stycke ger uttryck för att det 
skulle kunna föreligga det Shaub (2004) beskriver som ett rationellt förtroende. Samtidigt kan 
en rörelse från ett ytligt beroende mot ett ytligt ömsesidigt beroende inom det rationella 
förtroendet ses. Detta utifrån det faktum att revisorn lägger ned mer tid i ett inledande skede 
av revisionen. Vidare förklarar revisor PwC att rådgivningen leder till att revisorn lär känna 
bolaget ännu mer och revisor EY menar att byrån har starka relationer till sina kunder. Detta 
skulle kunna indikera på att den personliga relationen mellan revisor och klient över tid rör sig 
från ett ytligt beroende mot ett ytligt ömsesidigt beroende, beroenden som båda ryms inom det 
rationella förtroendet. Vid ett ytligt beroende har revisorn enligt Shaubs (2004) modell ännu 
inte gjort sig bekant med klienten, vilket ger upphov till asymmetrisk information i relationen. 
I takt med att revisorn lär känna sin klient minskar denna asymmetri, vilket leder till att 
relationen rör sig från ett ytligt beroende mot ett ytligt ömsesidigt beroende. Enligt Shaub 
(2004) karaktäriseras det ytliga och ytligt ömsesidiga beroendet av att det förekommer 
divergerande mål i revisors- och klientrelationen. Revisor KPMG förklarar att det viktigaste 
är att årsredovisningen samt revisionen blir rätt, vilket uppnås genom kvalité, kompetens och 
oberoende. Ek menar att ägare och VD är intresserade av att hålla nere kostnader, men vill 
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ändå att allt ska gå rätt till. Detta skulle enligt Shaubs (2004) modell kunna ses som ett uttryck 
för att målen mellan revisor och klient divergerar vid ett rationellt förtroende. Shaub (2004) 
förklarar att revisorns primära mål är att uppnå en rättvisande bild, medan företagsledningens 
mål är att uppnå högre avkastning.   
  
Samtidigt kan vissa av intressenternas uttalanden indikera på förekomsten av ett emotionellt 
förtroende i relationen mellan revisor och klient. Malmqvist menar att fler ifrågasätter om 
revisorerna möjligen utför en medgörlig granskning i syfte att få behålla sina uppdrag och 
skicka höga fakturor. Det Malmqvist ger uttryck för kan i Shaubs (2004) förtroendemodell 
både ses som en strävan efter att bibehålla klienter och ett tecken på ekonomiska bindningar. 
CFO:n menar att så länge revisionsbyråerna direkt fakturerar sina klienter kommer oberoendet 
försvåras på grund av att byrån är beroende av intäkterna från fakturorna. Ek anser att den 
tydliga lönsamheten i rådgivningstjänsterna leder till att beroendet av den fristående 
rådgivningen är betydande, en åsikt som också Malmqvist delar. Även dessa uttalanden skulle 
kunna indikera på en förekomst av det Shaub (2004) beskriver som ekonomiska bindningar 
mellan revisor och klient. Malmqvist anser att orsaken till att revisorernas oberoende är svagt 
beror på relationen mellan revisorn och det reviderade företaget, att revisorns ställning 
gentemot företagsledningen är svag. Aktiechefen menar att revisorerna har en nära kontakt 
med klienten och att det således finns upparbetade relationer. Även Ek förklarar att det 
handlar   om   relationer,   då   revisorn   efter   några   år   går   som   ”barn   i   huset”.  Dessa   uttalanden  
skulle kunna tyda på att det förekommer det Shaub (2004) beskriver som omfattande 
personliga relationer. Enligt Shaubs (2004) förtroendemodell leder en långvarig relation till 
nya förbindelser såsom konsulttjänster mellan revisor och klient. Ye, Carson och Simnett 
(2011) menar att revisionsbyråernas klienter tenderar att köpa mer fristående rådgivning vid 
en nära relation mellan revisor och klient. Utifrån detta synsätt kan den fristående 
rådgivningen på revisionsklienter ge upphov till ökad familjaritet och personliga relationer, 
vilket kan indikera på en rörelse mot ett emotionellt förtroende. Därmed kan den fristående 
rådgivningen på revisionsklienter utifrån Shaubs (2004) modell utgöra ett hot mot revisorns 
oberoende. Inom det emotionella förtroendet ryms ett djupt och djupt ömsesidigt beroende. 
Shaub (2004) menar att den ökade familjariteten och de personliga relationerna kan leda till 
att relationen mynnar ut i gemensamma mål och informationssymmetri, vilket i sin tur kan 
medföra ett djupare beroende mellan revisor och klient.  

5.6 Förväntningsgapet och revisionspaketet 
 
Dasgupta (1988) menar att förtroende syftar till de förväntningar som finns på andra 
människors handlingar, vilka kan komma att påverka de egna besluten. Barber (1983) 
beskriver förtroende som förväntningar på att samhällsnormer efterlevs och uppfylls. Porter 
(1993) menar att skillnaden mellan samhällets förväntningar på revisorer och revisorernas 
arbete såsom det uppfattas av samhället ger upphov till ett förväntningsgap, vilket kan delas in 
i ett prestationsgap och ett rimlighetsgap. Tidigare i denna analys har det förts ett resonemang 
kring respondenternas uttryck för att media kan skada andras renommé och enbart speglat det 
negativa gällande debatten kring HQ Bank. Media visar även intresse för att uppmärksamma 
skandaler och Malmqvist tror att det är på grund av speciella skandaler som 
revisionsbranschen får lida. Han menar också att det är dessa kritiska situationer som leder till 
att oberoendet, vid revisionsuppdrag, misstänks vara svagt, vilket det inte behöver vara. Porter 
(1993) definierar prestationsgapet som skillnaden mellan vad samhället rimligen kan förvänta 
sig att revisorer ska åstadkomma och vad revisorer faktiskt uppfattas åstadkomma. Utifrån 
respondenternas uttalanden och Porters (1993) definition av ett prestationsgap kan en del av 
förväntningsgapet gestaltas. I enlighet med Porters (1993) definition kan revisorerna utifrån 
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allmänhetens perspektiv rimligen förväntas vara oberoende, men respondenterna menar att 
media enbart speglar den negativa sidan, vilket kan ge upphov till en allmän uppfattning om 
att revisorns oberoende är svagt.     
 
Den andra delen av Porters (1993) förväntningsgap utgörs av rimlighetsgapet, vilket 
definieras som skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att revisorn ska uppnå och vad 
revisorn rimligen kan förväntas åstadkomma. Ek och CFO:n menar att det är en 
väsentlighetsrevision som utförs, då revisorn inte granskar allt. CFO:n förstår att skandaler 
uppstår och att dessa hör samman med aktieägarnas uppfattning om vad revisorns uppgifter 
är. Det bör förtydligas att revisorer endast gör stickprov, så att utomstående förstår. Revisor 
KPMG anser att fristående råd och revision till samma klient kan uppfattas av allmänheten 
som att byrån tar ställning till något de själva har granskat. Revisor EY menar att bristen på 
transparens, att en utomstående part inte vet vad revisorn gör, kan vara en bidragande faktor 
till omgivningens ifrågasättande av fristående råd och revision till samma klient. Revisor EY 
och Deloitte förklarar att förståelsen hade varit större om revisorerna redogjort för de tjänster 
som utförts. Brännström menar att förtroendet utmanas när en byrå erbjuder både fristående 
råd och revision, vilket ökar betydelsen av att vara transparent. När respondenternas 
uttalanden betraktas utifrån Porters (1993) definition av rimlighetsgapet kan en skillnad 
mellan allmänhetens förväntningar på vad revisorn ska uppnå och vad revisorn rimligen kan 
förväntas åstadkomma gestaltas. Respondenterna ger uttryck för att revisorernas faktiska 
uppgifter inte kommuniceras på ett tydligt sätt, vilket enligt Howieson (2013) kan ge upphov 
till en orimligt hög förväntan och en övertro hos allmänheten att revisorn ska åstadkomma 
mer än vad som är rimligt. Denna divergerande syn kan ge upphov till ett rimlighetsgap.   
 
Ett rimlighetsgap kan också ses när respondenterna resonerar kring ansvarsfördelningen 
mellan revisorer och företagsledning. Revisor EY förklarar att det varit mycket medial 
uppmärksamhet kring branschen och att journalister inte är tillräckligt insatta. Denne menar 
att  branschen  här  har  ”stoppat huvudet  i  sanden”  och  förklarar att styrelsen har ett ansvar över 
årsredovisningen, vilket inte revisorn har då dennes uppgift är att granska. Det är lätt att 
diskutera kring revisorns roll, att denne inte skött sitt arbete eller borde upptäckt vissa saker, 
revisor EY menar att debatten är lite skev. Revisor PwC förklarar att det finns en inbyggd 
konflikt i att utföra rådgivningsuppdrag till en ledning som sedan ska granskas, men menar 
samtidigt att det inte bara är revisorerna som ska tycka till om detta. Samma bedömning ska 
ske hos klienten. Utifrån respondenternas uttalanden kan en bristande förståelse från 
allmänheten ses gällande ansvarsfördelningen mellan revisorns och styrelsens uppgifter, 
vilket utifrån Porters (1993) teori kan ge upphov till ett rimlighetsgap. Det förväntningsgap 
som gestaltats i ovanstående analys kan minskas genom att intressenter tydligare informeras 
om revisorns roll och vad lagstadgad revision innebär. Gapet kan även minskas genom att 
tydligare redogöra för skillnaden mellan företagsledningens och revisorns ansvar (FAR 2005). 
 
Koh och Woo (1998) menar att förväntningsgapet kan minskas genom en utökad 
revisionsberättelse, vilket blir en konsekvens vid införandet av revisionspaketet. 
Respondenterna är positivt inställda till den nya revisionsberättelsen. Revisorerna menar att 
revisorns rapportering genom den nya berättelsen blir mer nyanserad i skriftlig form och 
Brännström förklarar att revisorerna kommer att behöva uppmärksamma risker på ett helt 
annat sätt. Aktiechefen tror att den nya revisionsberättelsen ger revisorn möjlighet att 
kommunicera vad som gjorts i företaget. Det respondenterna ger uttryck för stämmer överens 
med Koh och Woos (1998) åsikt gällande att den nya revisionsberättelsen skulle kunna ge en 
bättre förståelse för revisionen och revisorns roll. CFO:n är positivt inställd till mer reglering 
av revisionsbranschen. Revisor EY tror att det faktum att få är medvetna om vissa processer 
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har mynnat i ut detta revisionspaket. Denne menar också att de individer som inte är insatta i 
revisorns oberoende kan tro att oberoendet stärks vid mer reglering. Revisor KPMG och PwC 
tror att det från allmänhetens perspektiv kan se bra ut att något sker. Revisor PwC menar att 
den allmänna synen på revisorns oberoende samt trovärdigheten för revisionen förmodligen 
kommer att förbättras. Även Malmqvist tror att revisorns oberoende kan påverkas i positiv 
riktning av revisionspaketet. Det faktum att revisionspaketet kommer medföra en ökad 
reglering av revisionsbranschen kan leda till att branschen rör sig mot allmänhetens 
förväntningar gällande revisorns oberoende, vilket skulle kunna minska det prestationsgap till 
följd av bristfälliga standarder som Porter (1993) ger uttryck för.  
   
Humphrey (1997) menar att revisorns oberoende är ett av fyra områden som skapar ett 
förväntningsgap. Författaren menar att förväntningsgapet är en känsla av att revisorer utför 
sitt arbete på ett sätt som inte stämmer överens med uppfattningar och önskningar hos dem 
som ska dra nytta av revisionen. Revisorernas inställning och motivering till att tillhandahålla 
både fristående rådgivning och revision till samma klient grundas i synen att rådgivningen ger 
upphov till en samlad kompetens på byråerna. Vidare menar revisorerna att det incitamentet 
som finns är att hjälpa sin klient och att det är kunden som har skapat en efterfrågan på den 
fristående rådgivningen. Brännström förklarar att tillhandahålla både fristående rådgivning 
och revision inom en revisionsbyrå är naturligt, då kompetensen bör tas tillvara på. Han 
menar att det är viktigt att hålla tjänsterna åtskilda när fristående rådgivning sker på 
revisionsklienter. Intressenternas syn skiljer sig från revisorernas. De förespråkar en åtskillnad 
mellan fristående rådgivning och revision till samma klient. Ek uppfattar inte revisorn som 
oberoende i de fall rådgivning sker till revisionsklienter och menar att en revisionsbyrå inte 
ska granska sitt eget arbete. Malmqvist menar att det är orimligt att en revisor skulle kritisera 
sina kollegors arbeten. Utifrån Humphreys (1997) resonemang om förväntningsgapet och dess 
relation till revisorns oberoende kan skillnaden i syn på att tillhandahålla fristående 
rådgivning på revisionsklienter ge upphov till ett förväntningsgap. Detta gap uppstår då 
intressenter kan uppfatta att revisorerna inte utför sitt arbete på ett sätt som stämmer överens 
med intressenternas uppfattningar och önskningar.  
 
Det faktum att det genom revisionspaketet införs förbud mot vissa rådgivningstjänster och en 
begränsning av rådgivning på revisionsklienter, kan leda till att revisorerna kommer att utföra 
sitt arbete på ett sätt som bättre stämmer överens med intressenternas uppfattningar och 
önskningar. Således kan revisionspaketet minska det förväntningsgap som Humphrey (1997) 
ger uttryck för. Bazerman och Moore (2011) menar att revisorns oberoende upprätthålls 
genom ett förbud mot fristående rådgivning på revisionsklienter. En uppfattning som delas av 
Malmqvist som förespråkar ett totalförbud på fristående rådgivning till revisionsklienter och 
som anser att den föreslagna begränsningen är löjlig. Revisor Deloitte och PwC är även de 
tveksamma till begränsningen och revisor EY menar att det nya sättet att reglera den 
fristående rådgivningen inte är lika bra som den nuvarande modellen.  
 
Revisor EY menar att ägarna borde vara de som har de största incitamenten för en bra 
revision och anser att det är konstigt att ägarna själva inte ska få bestämma vem de ska ha som 
revisor. Gambetta (1988) menar att om förtroendet ska vara relevant måste det finnas frihet. 
Howieson (2013) anser att regleringar kan verka kontraproduktivt och utifrån författarens 
synsätt skulle revisionspaketet kunna bekräfta ett bristande förtroende för revisorer från 
allmänheten.  Gambetta (1988) förklarar att om människans handlingar är begränsade minskar 
förtroendets betydelse för att styra människans beslut. Således kan förtroende ses som ett sätt 
att hantera människans frihet. Revisionspaketet skulle utifrån Gambettas (1988) synsätt kunna 
ses som ett sätt att begränsa friheten och minska förtroendets relevans för revisionsbranschen.  
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6 Diskussion & slutsats 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring varför det kan upplevas som ett problem 
när en revisionsbyrå, i rollen som oberoende kontrollorgan, erbjuder både fristående 
rådgivning och revision. Diskussionen mynnar därefter ut i studiens slutsatser och kapitlet 
avslutas med ett förslag till vidare forskning.     

6.1 Diskussion 
 
Det faktum att revisionsbyråer erbjuder fristående rådgivning tycks inte utgöra något problem, 
rådgivningen verkar snarare leda till ökad kompetens på byråerna och förbättrad 
revisionskvalité. Att inte tillåta revisionsbyråerna bedriva konsultverksamhet skulle utifrån 
DeAngelo (1981a) och Watts och Zimmermans (1986) syn kunna leda till försämrad revision. 
Det framstår istället som att problematiken och debatten uppstår när den fristående 
rådgivningen sker på de egna revisionsklienterna. Det tycks finnas en enhetlig syn beträffande 
definitionen av skillnaden mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning. 
Respondenternas definition stämmer även överens med den rekommendation som finns 
gällande gränsdragningen. Om det hade förelegat en skillnad i definitionen mellan 
respondenterna eller deras syn i förhållande till rekommendationen, hade detta kunnat vara en 
anledning till att det upplevs som ett problem när en revisionsbyrå erbjuder både fristående 
rådgivning och revision. Denna enhetliga syn beträffande gränsdragningen mellan fristående 
rådgivning och revisionsrådgivning kan anses vara en grundförutsättning för att undvika att en 
debatt uppstår.   
 
I analysen framkommer det uttryck som kan indikera på svårigheten i att övertyga 
allmänheten om revisorns synbara oberoende. När revisorns oberoende ses som ett mentalt 
tillstånd gestaltas svårigheten i att observera, kontrollera och lagstifta om oberoendets faktiska 
existens.  Det   faktum  att   revisorn   själv  behöver   sätta  gränser  och  ha   en   ”inre  kompass”  kan  
även det tyda på att oberoendet är ett tillstånd som är svårt att lagstifta om. Därmed kan 
möjligheterna till att övertyga allmänheten om revisorns synbara oberoende försvåras 
ytterligare. När det synbara oberoendet är komplicerat att förmedla kan det även vara svårt för 
allmänheten att betrakta revisorn som faktiskt oberoende. Även om revisorerna de facto skulle 
vara oberoende kan svårigheten i att kommunicera det faktiska oberoendet leda till att 
oberoendet, utifrån allmänhetens perspektiv, ändå upplevs vara hotat. Ytterligare uttryck som 
kan indikera på svårigheten i att kommunicera revisorns oberoende kan vara att debatten i 
media inte belyser båda sidor. Det finns tecken på att media inte speglar vad revisorerna 
faktiskt gör. Enligt Jensen och Meckling (1976) kan revisorernas roll ses som ett 
kontrollorgan, som kan bidra till förbättrad kvalité i revisionen. När media till övervägande 
del speglar bristerna i revisionsbranschen och väljer att inte belysa nyttan av revisionen 
riskerar debatten att bli sned. Kombinationen av medias skildring och den bristande 
transparensen inom revisionsbranschen kan göra det svårt för branschen att väga upp den bild 
som ges i media. Situationen kan även göra det komplicerat för revisorerna att framstå som 
och kommunicera sitt oberoende, vilket skulle kunna orsaka skador på revisionsbranschen. 
 
Analysen visar på förekomsten av asymmetrisk information mellan revisorer och dess primära 
samt sekundära intressenter, vilket kan ge upphov till moral hazard och adverse selection. 
Utifrån analysen är det inte i enlighet med Singh och Sirdeshmukhs (2000) syn, kvalitén som 
försämras när intäkterna från revisionen utgör en allt mindre del av byråernas totala intäkter, 
utan kanske snarare revisorernas oberoende. I Akerlofs (1970) modell ”Lemon  problem”  kan  
den asymmetriska informationen även ge upphov till adverse selection, vilket kan göra det 
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svårare för intressenterna att skilja mellan en bra och en mindre bra rapport, när byråernas 
klienter biståtts med både fristående rådgivning och revision. Lösningen på problematiken 
kring asymmetrisk information och adverse selection kan vara att revisorerna signalerar. Då 
signaleringen ökar kan transparensen komma att förbättras och genom att betrakta lösningen 
på problematiken utifrån Singh och Sirdeshmukh (2000) syn kan också revisorns synliga 
oberoende förbättras. Om revisorn, i rollen som agent, signalerar på ett sätt som gör att ägare 
och övriga intressenter upplever att agentens prestation och kvalité blir synlig, kan det 
eventuellt underlätta för ägaren att bedöma revisorns arbete. 
 
Analysen visar på två sidor när revisorn betraktas som en agent och rationell ekonomisk man. 
Å ena sidan visar analysen på att revisorn skulle kunna upplevas som en rationell ekonomisk 
individ och en agent vilken agerar på ett sätt som maximerar dennes självintressen på 
principalens bekostnad. Å andra sidan visar analysen på omständigheter som skulle kunna 
indikera på det motsatta, att det inte finns några ekonomiska incitament och självintressen 
som leder till att revisorernas intressen sätts framför principalernas. I analysen framkommer 
det indikationer på att intressenterna skulle kunna uppleva revisorerna som opportunistiska 
agenter och rationella ekonomiska män, en syn som inte delas av revisorerna själva. Denna 
divergerande syn mellan revisorer och intressenter skulle kunna ge upphov till ett 
förväntningsgap. Utifrån analysen framkommer indikatorer på att det skulle kunna föreligga 
ett förväntningsgap. Även om revisorerna rimligen förväntas vara oberoende så kan ett 
prestationsgap uppstå när skandalerna och media ger upphov till en uppfattning om att 
revisorns oberoende är svagt. Vidare kan ett rimlighetsgap uppstå till följd av bristande 
transparens, vilket kan leda till orimligt höga förväntningar på revisorn från allmänheten. 
Dessa orimligt höga förväntningar och en uppfattning om att revisorns oberoende är svagt, 
kan skapa en förväntan från samhället på revisorn som inte stämmer överens med hur 
revisorernas prestation upplevs från allmänhetens sida. Utifrån Humphreys (1997) synsätt kan 
det uppstå ett förväntningsgap på grund av den divergerande synen på tillhandahållandet av 
den fristående rådgivningen på revisionsklienter. Förekomsten av ett förväntningsgap skulle 
kunna vara en bidragande orsak till debatten kring revisorns oberoende vid fristående 
rådgivning. Förväntningsgapet skulle även kunna leda till ett minskat förtroende för revisorn.       
 
I analysen framkommer det att fristående rådgivning påverkar och utmanar förtroendet för 
revisionsbranschen. Det kompetensgap som uppstår på grund av asymmetrisk information bör 
enligt Parson (1978) utjämnas med hjälp av förtroende. Då den fristående rådgivningen 
utmanar förtroendet för branschen, kan det försvåra möjligheten till att utjämna 
kompetensgapet. Det tycks inte vara förtroendet hos revisionsbyråernas klienter som utmanas 
vid tillhandahållandet av fristående rådgivning, utan kanske snarare förtroendet hos 
allmänheten. Utifrån analysen skulle förtroendet kunna stärkas genom ökad transparens, 
vilken skulle kunna   verka   som   en   ”symbol”   för   att   kommunicera   förtroende. Vidare 
framkommer det i analysen tecken på förekomsten av både ett rationellt och emotionellt 
förtroende i förhållandet mellan revisorn och dennes klient. Det rationella förtroendet utgör 
inget direkt hot mot oberoendet, vilket det emotionella gör. Revisorerna tycks betrakta 
relationen till sina klienter som övervägande rationell, medan intressenter ser relationen som 
mer emotionell. Denna divergerande syn mellan parterna kan utgöra en orsak till debatten. 
Förekomsten av fristående rådgivning är enligt Shaub (2004) ett tecken på att det föreligger 
ett emotionellt förtroendeförhållande mellan revisor och klient, vilket skulle kunna utgöra ett 
hot mot oberoendet.   
 
Införandet av revisionspaketet innehållande förbud mot vissa fristående rådgivningstjänster 
utgör en del av debatten kring revisorns oberoende vid fristående rådgivning. Överlag ses den 
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utökade revisionsberättelsen som något positivt för branschen. Revisionsberättelsen kan 
komma att förbättra branschens transparens och således minska det förväntningsgap som 
tycks föreligga samt stärka förtroendet. Samtidigt finns det olika åsikter kring vad 
revisionspaketet skulle tillföra. Då revisionsbranschen till följd av paketet i större utsträckning 
begränsas av lagar och regler skulle det utifrån Gambettas (1988) synsätt kunna ses ett led i 
att begränsa branschens frihet, vilket kan minska förtroendets relevans. Tveksamma 
uttalanden rörande pakets innehåll och utformning skulle kunna tyda på att revisionspaketet 
inte uppnår hela sitt avsedda syfte, vilket i så fall kan leda till att förväntningsgapet inte 
minskar i den utsträckning som avsetts.       

6.2 Slutsats 
 

Varför kan det upplevas som ett problem när en revisionsbyrå, i rollen som oberoende 
kontrollorgan, erbjuder både fristående rådgivning och revision? 
 
Det finns inget som indikerar på att problemet skulle orsakas av det faktum att 
revisionsbyråerna bedriver konsultverksamhet. Orsaken till problemet tycks inte heller 
grundas i definitionen beträffande skillnaden mellan fristående rådgivning och 
revisionsrådgivning. Utan en anledning verkar snarare vara att det kan upplevas som ett 
problem när den fristående rådgivningen sker på byråns revisionsklienter. Den fristående 
rådgivningen kan även utmana förtroendet för revisionen hos allmänheten, vilket skulle kunna 
vara ännu en anledning till problematiken. Vidare kan förekomsten av fristående rådgivning 
ge upphov till att intressenterna upplever relationen mellan revisor och klient som emotionell, 
vilket skulle kunna utgöra ett hot mot oberoendet. Ytterligare en orsak till problematiken kan 
vara att revisorerna utifrån sett kan uppfattas som rationella ekonomiska individer och 
agenter, vilka sätter sitt självintresse främst, en uppfattning som inte delas av revisorerna 
själva. Det faktum att det finns en divergerande syn gällande revisorernas incitament kan 
mynna ut i ett förväntningsgap, vilket kan vara en bidragande orsak till att det upplevs som ett 
problem när en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision. I de fall 
revisorn uppfattas som en rationell ekonomisk individ kan det vara svårt att övervaka dennes 
incitament. Om det dessutom föreligger ett kompetensgap försvåras kontrollen av revisorns 
handlingar ytterligare. På grund av svårigheten i att kontrollera incitament och handlingar kan 
det därför upplevas som ett problem när en byrå bedriver konsultverksamhet. Till följd av den 
bristande transparensen och svårigheterna med att kommunicera revisorns oberoende kan det 
vara svårt för allmänheten att uppfatta revisorn som faktiskt oberoende, vilket kan vara en 
bidragande orsak till den upplevda problematiken.  
 
Vidare kan det upplevas som ett problem på grund av hur debatten skildras i media. Medias 
skildring i kombination med den bristande transparensen i revisionsbranschen kan vara en 
bidragande orsak till att det upplevs som ett problem när ett oberoende kontrollorgan erbjuder 
både fristående rådgivning och revision. Ytterligare en anledning till varför det kan upplevas 
som ett problem är den bristande transparensen mellan revisorer och dess primära samt 
sekundära intressenter, vilket kan indikera på förekomsten av asymmetrisk information som i 
sin tur kan ge upphov till de konsekvenser som belysts i diskussionen. Det faktum att det 
tycks existera ett förväntningsgap kan även det utgöra en bidragande orsak till att det upplevs 
som ett problem när en revisionsbyrå tillhandahåller fristående rådgivning. Revisionspaketet 
kan komma att öka transparensen, minska förväntningsgapet samt stärka förtroendet för 
branschen. Således kan revisionspaketet minska problematiken med att en revisionsbyrå, i 
rollen som oberoende kontrollorgan, erbjuder både fristående rådgivning och revision.   
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Revisionspaketet har röstats igenom och ska vara implementerat i Sverige under år 2016. 
Införandet av revisionspaketet kommer medföra förändringar för revisionsbranschen och 
revisionens intressenter. Utifrån debatten och de förändringar branschen står inför skulle det 
vara intressant att utföra en studie där de faktiska effekterna av revisionspaketet undersöks. 
Revisionspaketet syftar till att stärka förtroendet och revisorns oberoende. På grund av 
debatten och det fokus som idag ligger på förtroendefrågorna, är vårt förslag till vidare 
forskning att undersöka vilka följder revisionspaketet har fått för förtroendet för revisorn och 
dennes oberoende.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjuguide – Normgivande organ 
 
Inledning 

� Berätta lite om dig själv – utbildning, arbetsroll etc. 
� Vad är och vad gör er organisation? 

 
Oberoendet - fristående rådgivning till en revisionsklient 

� Hur skulle ni beskriva en oberoende revisor? 
� Kan ni beskriva några händelser där revisorns oberoende har eller skulle kunnat ha 

riskerats? Vad blev utfallet?  
� Hur förklarar ni skillnaden mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision 

under ett och samma tak? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till 

samma klient? 
� Utifrån ett utomstående intressentperspektiv, hur tror ni att revisorns oberoende 

uppfattas?  
� Vad tror ni är orsaken till att revisionsbyråer började erbjuda rådgivning utöver 

revision?  
� Hur ser ni på den framtida utvecklingen för rådgivningstjänsterna? 
� Intäkterna från den fristående rådgivningen har ökat, hur ser ni på det och betydelsen 

av detta för revisorns oberoende? 
 
Förtroende 

� Tror ni att förtroendet för revisorn påverkas när en byrå erbjuder både fristående 
rådgivning och revision?  

� FAR har inlett ett förtroendearbete där förtroendet för branschen uppmärksammas och 
behöver stärkas, hur ser ni på förtroendet för revisionsbranschen? 

� Tror ni att kvalitén på ett företags finansiella rapporter påverkas när en revisionsbyrå 
bistått med både fristående rådgivning och revision till företaget, i så fall på vilket 
sätt? 

� Tror ni att förtroendet för ett företags finansiella rapporter påverkas när en 
revisionsbyrå bistått sina kunder både med revision och fristående rådgivning, i så fall 
varför?  

  
Regleringar 

� Vad tycker ni om det föreslagna revisionspaketet? 
� Hur tror ni revisionspaketet kommer påverka organisationens arbete? 
� Hur tror ni revisionspaketet kommer påverka revisionsbyråernas arbete? 
� Hur tror ni att revisionspaketet kommer påverka synen på revisorns oberoende? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide – Revisorer 
 
Inledning 

� Berätta lite om dig själv – utbildning, arbetsroll etc. 
 
Oberoendet - fristående rådgivning till en revisionsklient 

� Hur skulle ni beskriva en oberoende revisor? 
� Hur förklarar ni skillnaden mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning? 
� Hur hanterar och säkerställer ni ert oberoende vid fristående rådgivning till en 

revisionsklient? 
� Kan ni beskriva några händelser där revisorns oberoende har eller skulle kunnat ha 

riskerats? I vilka situationer har ni valt att avsäga er uppdraget? I vilka situationer har 
ni valt ta/behålla uppdraget?  

� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision 
under ett och samma tak? 

� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till 
en och samma klient? 

� Utifrån ett utomstående intressentperspektiv, hur tror ni att revisorns oberoende 
uppfattas?  

� Vad tror ni är orsaken till att revisionsbyråer började erbjuda rådgivning utöver 
revision?  

� Hur ser ni på den framtida utvecklingen för rådgivningstjänsterna och varför? 
� Intäkterna från den fristående rådgivningen har ökat, hur ser ni på det och betydelsen 

av detta för revisorns oberoende? 
� Hur beroende är ni av intäkterna från den fristående rådgivningen? 

 
Förtroende 

� Tror ni att förtroendet för revisorn påverkas när en byrå erbjuder både fristående 
rådgivning och revision?  

� FAR har inlett ett förtroendearbete där förtroendet för branschen uppmärksammas och 
kanske behöver stärkas, hur ser ni på förtroendet för revisionsbranschen? 

� Tror ni att kvalitén på ett företags finansiella rapporter påverkas när en revisionsbyrå 
bistått med både fristående rådgivning och revision till företaget, i så fall på vilket 
sätt? 

� Tror ni att förtroendet för ett företags finansiella rapporter påverkas när en 
revisionsbyrå bistått sina kunder både med revision och fristående rådgivning, i så fall 
varför?  

  
Regleringar 

� Vad tycker ni om det föreslagna revisionspaketet? 
� Hur tror ni revisionspaketet kommer påverka ert arbete? 
� Hur tror ni att revisionspaketet kommer påverka synen på revisorns oberoende? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide – Intressenter fondbolag 
 
Inledning 

� Berätta lite om dig själv – utbildning, arbetsroll etc. 
� Vad är och vad gör fondbolaget? 

 
Oberoendet – fristående rådgivning till en revisionsklient 

� Hur ser er process ut när ni fattar beslut kring att investera i ett företag?  
� Hur stor betydelse har de finansiella rapporterna för besluten?  
� Vad tittar ni på i de finansiella rapporterna? 
� Hur skulle ni beskriva en oberoende revisor?  
� Hur har er syn på revisorns oberoende påverkats av diverse revisionsskandaler, i så 

fall på vilket sätt? 
� Intäkterna från den fristående rådgivningen har ökat, hur ser ni på det och betydelsen 

av detta för revisorns oberoende? Hur påverkar detta de finansiella rapporterna? 
� Vad tror ni är orsaken till att revisionsbyråer började erbjuda fristående rådgivning 

utöver revision? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision 

under ett och samma tak? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till 

samma klient? 
 
Förtroende 

� Tror ni att förtroendet för revisorn påverkas när en byrå erbjuder både fristående 
rådgivning och revision? 

� FAR har inlett ett förtroendearbete där förtroendet för branschen uppmärksammas och 
behöver stärkas, hur ser ni på förtroendet för revisionsbranschen? 

� Hur tror ni att kvalitén på ett företags finansiella rapporter påverkas när en 
revisionsbyrå både bidragit med fristående rådgivning och revision till företaget? 

� Hur påverkas ert förtroende för ett företags finansiella rapporter som är framtagen av 
en byrå som erbjuder sina kunder både revision och fristående rådgivning?  

 
Regleringar 

� Vad tycker ni om det föreslaga revisionspaketet? 
� Hur tror ni att det föreslagna revisionspaketet kommer att påverka ert arbete?  
� Hur tror ni att revisionspaketet kommer att påverka er syn på oberoendet? 
� Hur beroende tror ni att revisionsbyråerna är av den fristående rådgivningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 64 - 
 

Bilaga 4 
Intervjuguide – Intressenter övriga 
 
Inledning 

� Berätta lite om dig själv – utbildning, arbetsroll etc. 
 
Oberoendet – fristående rådgivning till en revisionsklient 

� Hur skulle ni beskriva en oberoende revisor? 
� Kan ni beskriva några händelser där oberoendet har eller skulle kunnat ha riskerats? 

Vad blev utfallet? 
� Hur har er syn på oberoendet påverkats av diverse revisionsskandaler, på vilket sätt? 
� Hur förklarar ni skillnaden mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision 

under ett och samma tak? 
� Hur ser ni på att en revisionsbyrå erbjuder både fristående rådgivning och revision till 

en och samma klient? 
� Hur tror ni att revisorns oberoende uppfattas? 
� Vad tror ni är orsaken till att revisionsbyråer började erbjuda fristående rådgivning 

utöver revision? 
� Hur ser ni på den framtida utvecklingen för rådgivningstjänsterna? 
� Intäkterna från den fristående rådgivningen har ökat, hur ser ni på det och betydelsen 

av detta för revisorns oberoende? 
Förtroende 

� Tror ni att förtroendet för revisorn påverkas när en byrå erbjuder både fristående 
rådgivning och revision?  

� FAR har inlett ett förtroendearbete där förtroendet för branschen uppmärksammas och 
behöver stärkas, hur ser ni på förtroendet för revisionsbranschen? 

� Tror ni att kvalitén på ett företags finansiella rapporter påverkas när en revisionsbyrå 
bistått med både fristående rådgivning och revision till företaget, i så fall på vilket 
sätt? 

� Tror ni att förtroendet för ett företags finansiella rapporter påverkas när en 
revisionsbyrå bistått sina kunder både med revision och fristående rådgivning, i så fall 
varför?  

 
Regleringar 

� Vad tycker ni om det föreslagna revisionspaketet? 
� Hur tror ni revisionspaketet kommer påverka dina bedömningar av de finansiella 

rapporterna? 
� Hur tror ni revisionspaketet kommer påverka revisionsbyråernas arbete? 
� Hur tror ni att revisionspaketet kommer påverka synen på revisorns oberoende? 
� Hur beroende tror ni att revisionsbyråerna är av den fristående rådgivningen? 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
 
 
 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 ·  POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 
TFN: 033-435 40 00 ·  E-POST: INST.HIT@HB.SE ·  WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 
 
 


