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Sammanfattning 

Titel: Mind the Gap 

Nivå: C‐uppsats i företagsekonomi 

Författare: Jonas Bengtsson och Andreas Pettersson 

Handledare: Universitetsadjunkt Jonas Kågström 

Datum: 2011 ‐ Januari 

Syfte: Syftet med studien är att a) kartlägga vilka former av vänskap som i 

praktiken förekommer mellan revisorer och uppdragsgivare på mindre orter i 

Sverige samt b) skapa/utveckla en teoretisk modell för vilka former av vänskap 

som är acceptabla inom teori, praktik och lagens råmärken. 

Metod och teori: Författarna har för att uppnå studiens syfte använt sig av en 

kvalitativ metod där fem revisorer från tre mindre orter intervjuats om deras 

syn på bland annat vänskapshotet. Som teoretisk referensram har författarna 

använt sig av gällande lagstiftning och teorier inom området oberoende, samt en 

modell för vänskapsnivåer från tidskriftsartikeln Friendship networks through 

time: An actor‐oriented dynamic statistical network model, Van De Bunt G.G. 

(1999). 

Sammanfattande slutsats: Relationen mellan revisor och kund på mindre orter 

har visat sig vara en mycket svårfrånkomlig problematik. Hotet ökar med 

långvariga uppdrag där en relation mellan revisor och kund ter sig ofrånkomlig. 

En strikt yrkesmässig relation med ett absolut oberoende mellan revisor och 

uppdragsgivare är en utopisk syn på verkligheten. Samtidigt behöver inte detta 

betyda att revisionen är omöjlig att kvalitetssäkra om tillräckliga motåtgärder 

sätts in. Respondenterna i denna studie verkar alla befinna sig alla i en gråzon 

mellan lagens riktmärken och vad som för en lekman skulle betraktas som en 

vänrelation.  Denna problematik framgår främst vid långa uppdrag dock finns 

flera fördelar med dessa, då revisorn känner till företaget i fråga och således på 

ett effektivare sätt kan gå igenom revisionen. Hotet uppenbarar sig även i de fall 

där revisionsbyrån har dubbla roller, det vill säga både säljer konsulttjänster och 

sköter revisionen i samma företag. I dessa fall ligger ekonomiska skäl till grund 
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för relationen då revisionsbyråer tenderar att inte neka eller klaga på en kund 

som står för stora intäkter till byrån. Dessa faktorer påverkar oberoendet 

negativt och behöver motarbetas för att upprätthålla det synliga oberoendet mot 

intressenter i företagets omgivning. 

Förslag till vidare forskning: Under denna studie har författarna enkom tittat 

på vad revisorerna har att säga om relationen till sina klienter. En mycket 

intressant tanke vore att vända på denna bit och istället genomföra en liknande 

studie där empirin grundar sig i företagens syn på sin relation till revisorn.  

I analysen under punkten ”Övriga observationer” framkommer ett mycket 

intressant ämne att fördjupa sig inom. I intervjuerna framkom det att 

ekonomiska incitament tenderar att få revisionsbyråer att anta uppdrag som 

riskerar deras oberoende, både via vänskapshotet och via självgranskningshotet. 

En djupare och mer ingående forskning inom detta område hos större 

revisionsbyråer vore högst intressant enligt författarna av denna studie. 

Uppsatsen bidrag: Författarna anser att denna studies kunskapsbidrag ligger i 

att den belyst problematiken med vänskapshotet på mindre orter. Genom det 

empiriska underlaget har vi kunnat återge en så sanningsenlig bild av 

problematiken som möjligt.  Dessutom har Van der Bunts (1999) modell 

möjliggjort en visuell beskrivning för vad som är okej i enlighet med lagen och 

var respondenterna i denna studie ligger i förhållande till lagtext kontra 

verklighet.  

Nyckelord: revisor, vänskap, mindre orter, oberoende. 
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Abstract 

Title: Mind the Gap 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Jonas Bengtsson and Andreas Pettersson 

Supervisor: Jonas Kågström 

Datum: 2011 – January 

Objective: The purpose of this study are to: a) identify which forms of friendship 

exists in practice between auditors and clients in small towns in Sweden, and b) 

create / develop a theoretical model for the different types of friendships that 

are acceptable in theory, practice and the law. 

Method and theory: The authors are to achieve the purpose of the study by 

using a qualitative method; five auditors from three smaller towns were 

interviewed about their views on the threat of friendship. As a theoretical 

framework, the authors used existing laws and theories in the field of 

independence and a model for friendship levels from the magazine article 

Friendship networks through time: An actor‐oriented Dynamic Statistical 

Network Model, Van De Bunt GG (1999). 

Overall Conclusion: The relationship between auditor and client in small towns 

has proved to be very problematic. The threat increases with long‐duration 

missions where a relationship between auditor and client seems inevitable. A 

strictly professional relationship with absolute independence between auditor 

and client is a utopian vision of reality. However, this does not mean that it is 

impossible for an auditor to ensure quality assurance if the adequate 

countermeasures are taken. The respondents in this study are all in a gray area 

between the guidelines of the law and what a person considers friendship to be. 

This problem appears mainly on long‐term assignments; however there are 

several advantages to this, for example the auditor is familiar with the company 

in question and therefore can more effectively go through the auditing process. 

The threat is even revealed in cases where an agency has a dual role, that is, both 

selling consulting services and managing the accounts of the same company. In 
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these cases the economical motives are the basis for the relationship, as 

accounting firms tend not to deny or complain about a customer that accounts 

for substantial revenues to the agency. These factors negatively affect 

independence and need to be avoided to maintain the apparent independence of 

the stakeholders in the company. 

Suggestions for future research: In this study, the authors specifically looked 

at what the auditors have to say about the relationship with their clients. A very 

interesting idea would be to reverse this and instead conduct a similar study in 

which empirical data is based on the companies' view of their relationship with 

the auditor. 

The analysis under the heading "Övriga observationer" reveals a very interesting 

topic to immerse them‐selves within. The interviews revealed that financial 

incentives tend to have accounting firms to adopt the task at risk of their 

independence, both through the threat of friendship and self‐review. A deeper 

and more detailed research in this field among major accounting firms would be 

highly interesting according to the authors of this study. 

Contribution of the thesis: The authors believe that the knowledge 

contribution in this study lies in the highlighted problem of friendship threat in 

small towns. Through the empirical basis, we have been able to reproduce such a 

truthful picture of the problem as possible. In addition, Van der Bunt (1999) 

model allowed for a visual description of what is right according to the law and 

where the respondents in this study lie in relation to the legal text versus reality. 

Keywords: auditor, friendship, small towns, independence.



 

 

 

 

 

 

Tack! 

Med detta förord vill vi tacka ett antal personer som under arbetets gång hjälpt till 

på ett eller annat vis. Till att börja med vill vi tacka samtliga respondenter till 

intervjuerna, tack vare er har vi kunnat genomföra syftet med denna studie. Vidare 

vill vi sända ett stort tack till vår handledare universitetsadjunkten Jonas Kågström 

som under hela processen väglett oss med kontinuerlig feedback. 

 

 

Gävle, januari 2011 

Jonas Bengtsson  Andreas Pettersson 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer du som läsare att introduceras till ämnet som denna studie 

behandlar. Författarna vill med detta kapitel ge en inblick i den problematik 

studien syftar till att besvara samt förklara ämnets relevans.  

1.1 Bakgrundsfakta 
I den globala finanskrisens efterdyningar har frågan om revisorers oberoende 

gentemot uppdragsgivarna återigen aktualiserats och skapat spaltmeter i tryckt 

media. Sent på eftermiddagen den 14 september 2010 meddelar KPMG att de 

lämnar sitt uppdrag som revisionsbyrå för HQ Bank efter stark kritik från 

Finansinspektionen och ett planlagt skadeståndskrav från HQ`s styrelse. Den 

omfattande kritiken talade om en revisor med avsaknad av integritet gentemot 

styrelse och verkställande direktör samt försummande av grundläggande 

granskningsuppgifter (Svenska Dagbladet, 2010). Detta är bara ett av alla 

exempel som väcker frågan om hotbilden mot revisorers oberoende gentemot 

sina uppdragsgivare.  Dessa hotbilder har debatterats i årtionden och det 

återfinns såväl nationell som internationell forskning inom området, men denna 

forskning har försökt täcka upp hela spektrumet med hotbilder och författarna 

av denna studie anser att det behövs en snävare inblick i varje hotbild var för sig. 

En grundbult i samtliga hot är relationsproblematiken mellan revisor och 

uppdragsgivare och författarna till denna studie har därför valt att ägna denna 

studie till att titta närmar på just relationen mellan dessa.  

1.2 Problembakgrund 
New York, USA, datumet är den 29:e oktober 1929 och börsen på Wall Street 

kollapsar. De internationella kapitalmarknaderna dras med i fallet och en 

långdragen lågkonjunktur inleds. Börskraschen kommer sedan att världen över 

benämnas som den stora depressionen. I Sverige når kraschen sitt epicentrum 

1932 i och med Kreugerkoncernens ekonomiska sammanbrott och konkurs. 

Redan vid denna tidpunkt hamnade den externa redovisningen i fokus och då 

främst betydelsen av oberoende och självständiga revisorer. 

Genom åren har skandaler såväl nationellt som internationellt uppdagats där 

revisorernas oberoende och självständighet ifrågasatts. Enron är en av de största 
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och mest uppmärksammade fallet där revisorerna på Arthur Andersen 

reviderade sina vänner och tidigare kollegor, något som i slutändan fällde hela 

företaget.  

Aktualiteten och uppmärksamheten har ökat i takt med skandalerna, men hur 

ser det ut i realiteten? Den 1 januari 2002 utkom en ny Revisorslag med ett 

självgranskande verktyg i form av en analysmodell. Tanken bakom modellen 

enligt Far (2010) är att kontrollera revisorernas självständighet, opartiskhet och 

oberoende gentemot sina uppdragsgivare. Tidigare forskning har behandlat hela 

spektrumet av hotbilder inkluderande egenintressen, självgranskning, 

partställning, vänskap, skrämsel och eventuella övriga hot. Att en revisor har en 

invecklad roll i företag då dennes uppgift är att granska och eventuellt fälla ett 

företag som samtidigt betalar hans eller hennes lön vet dem flesta redan om, 

detta är ett faktum. Snävare och mer djupgående forskning om de olika 

hotbilderna är mycket barskrapad. Relationen mellan revisorer och 

uppdragsgivare torde vara ett mycket komplext hot då det kan ligga till grund 

även för de andra hotbilderna. Med utgångspunkt för aktualiteten inom ämnet 

oberoende revisorer och bristen på mer djupgående forskning med snävare 

ramar runt hotbilderna finner författarna av denna studie det intressant att 

försöka bringa klarhet i ämnet. Lagstiftningen finns där, men vart går gränsen 

mellan vänskapsrelationen och den yrkesmässiga?  

Problematiken kan enligt författarna antas se olika ut beroende på 

verksamhetsort då större städer ger individen en större anonymitet medan 

mindre orter där alla känner alla reducerar denna möjlighet till anonymitet. För 

att exemplifiera detta kan vi ponera att vi har en ort med 2000 invånare och en 

verksam revisionsbyrå dit de lokala företagen vänder sig. Risken att revisorn på 

orten också har personliga relationer till kunderna ökar markant i och med att 

invånarantalet är lågt. I exempelvis en större stad med två miljoner invånare 

kommer revisorns privata och yrkesmässiga relationer med uppdragsgivarna 

åtminstone vara enklare att hålla isär. Med tanke på det tidigare exemplet med 

Enron kan dessa antaganden inte ses som någon absolut sanning men 

problematiken med vilken relationsnivå en revisor får ha med sina 

uppdragsgivare kontra hur det ser ut i verkligheten är en intresseväckande 
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frågeställning. Enligt FAR och de etiska regler som anbelangar revisorns 

förhållningsätt ska han eller hon behandla varje uppdrag likvärdigt samt 

genomföra revisionen i enlighet med god revisionssed och med opartiskhet 

(EtikR 1). För att säkerställa revisorns opartiskhet krävs ett gap i relationen 

mellan kund och revisor, mind the gap.   

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att a) kartlägga vilka former av vänskap som i praktiken 

förekommer mellan revisorer och uppdragsgivare på mindre orter i Sverige samt 

b) skapa/utveckla en teoretisk modell för vilka former av vänskap som är 

acceptabla inom teori, praktik och lagens råmärken. 

En inledande hypotes hos författarna i denna studie är att revisorer på mindre 

orter oftare än sina branschkollegor på större orter utsätts för problematiken 

med vänskaphotet mellan dem och sina uppdragsgivare. 

1.4 Avgränsningar 
Far (2010) tar i sin analysmodell upp sex punkter berörande hot mot en revisors 

opartiskhet: 

• Egenintressen 

• Självgranskning 

• Partställning 

• Vänskap 

• Skrämsel 

• Övriga hot 

I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till vänskapshotet eftersom 

detta hot kan anses mest påtagligt på mindre orter där revisor och 

uppdragsgivare ofta lever tätt inpå varandra. 

1.5 Exklusivitet mot tidigare forskning 
Revisorers oberoende är ett omdebatterat ämne av mycket känslig karaktär, 

hotbilderna är många och med denna studie vill författarna till skillnad mot 

tidigare forskning inom området mer specifikt och precisartat rikta in sig på 

vänskapshotet i mindre orter.  
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1.6 Disposition 
Författarna har valt att dela in uppsatsen i sju huvudrubriker. Den första 

rubriken Inledning syftar till att leda in läsaren i den problematik och 

frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara. Här står det även att läsa 

om vilka avgränsningar som vidtagits samt hur denna uppsats skiljer sig ifrån 

tidigare studier som gjorts inom detta område. Den andra rubriken Metod 

beskriver dels vad författarna har haft för vetenskaplig ansats samt en 

beskrivning av genomförandet med bland annat intervjuer, resultatbearbetning 

samt etiska överväganden.   

Den tredje rubriken Teori tar upp 

allmänt om vad revision innebär och 

vad en revisor har för uppdrag. Här 

står det även att läsa om revisorns 

oberoende samt hur detta kan 

kontrolleras genom den så kallade 

analysmodellen. Relationen mellan 

kund och revisor är en annan aspekt 

som tas upp samt hur dessa kan 

resultera i olika vänskapsnivåer.  

I den fjärde rubriken presenteras 

Empirin i olika underrubriker som 

bildats utifrån vad respondenterna har 

svarat i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar, exempel på dessa 

rubriker är Relationer, Oberoende och Gränsdragningar. Den femte rubriken 

Analys tar upp hur uppsatsens empiri förhåller sig till tidigare forskning inom 

område. Den sjätte och sista rubriken Sammanfattande slutsats summerar vad 

som framkommit i empirin samt hur detta kan tolkas i förhållande till syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats. Även förslag på vidare forskning står med 

under denna rubrik vilket är tänkt att ge inspiration till nya forskningsfrågor och 

andra perspektiv angående revisorers oberoende. 

Inledning 

Metod 
 

Teori 

Empiri 

Analys 

Sammanfattande slutsats 
 

Figur 1 Disposition 
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2. Metod 
Detta kapitel skildrar de premisser och tillvägagångssätt som denna studie utgått 

från för att systematisera och kartlägga problematiken med hot mot oberoendet 

som relationer mellan revisorer och uppdragsgivare skapar. Detta är viktigt för att 

ge läsaren insikt i författarnas utgångspunkter samt deras vägledande 

tankemönster under studiens uppbyggnad och därigenom ge läsaren en bättre 

möjlighet att dra egna slutsatser kring studiens kunskapsbidrag.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Författarnas initiallägen och syn på kunskap 
Författarna menar att denna studie är att betrakta som ett vetenskapligt bidrag 

med en snävare och mer djupgående forskning kring vänskapshotet som uppstår 

mellan revisor och uppdragsgivare på mindre orter. En utgångspunkt från början 

till slut i denna studie har för författarna varit att bidra och inte enbart 

konstatera en redan tidigare känd problematik.  

Studien kan ha influerats av författarnas egna uppmålade bild över hur en 

revisor är, en bild som byggts upp av erfarenheter och fördomar som säkerligen 

kan lysa igenom stundom i studien. Denna bild kan ha inbringat en omedveten 

tanke om hur det borde vara vilket inte är det optimala utgångsläget vid en 

intervju då författarna givetvis försökt agera från ett tomt blad utan 

förväntningar och fördomar. 

Studien bygger på att verifiera ett känt hot mot revisorers oberoende 

(vänskapshotet) i mindre städer genom intervjuer med revisorer på tre orter. I 

denna studie är den kvalitativa empirin i form av intervjuer en grundsten i 

processen, där författarna tagit en tolkande approach på dataunderlaget. Detta 

medför att verkligheten inte blir entydig utan mångfacetterad. Alla individer 

besitter olika erfarenheter som påverkar förståelsen och tolkningen av 

verkligheten (Dalen 2007). 

2.1.2 Förförståelse och förståelse 
Förståelsen för ett ämne utgörs av förförståelsen alternativt en 

förståelsehorisont (Wormnæs, 1996). Detta omfattar de erfarenheter och 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  6 

förväntningar som författarna på förhand har om intervjuobjektet och dennes 

yrkesroll. Enligt Gallagher (1992) lyssnar man på intervjuobjektet och försöker 

förstå och tolka det respondenten säger och därmed är att lyssna och ta emot en 

kreativ process. Denna uppfattning kan även skönjas i Gadamers (1984) syn på 

förförståelse.  

Under intervjuerna har författarna i enlighet med Dalen (2007) tolkat den 

information respondenterna angivit. I första hand har tolkningar av deras 

direkta uttalanden och beskrivningar av deras verklighet gjorts. Under 

intervjuernas gång har författarna byggt upp en dialog med respondenten där 

tolkningar påverkats av författarnas förförståelse i sammanslutning med 

befintlig teori inom ämnet . 

Författarnas förförståelse inom detta ämne kommer främst från kurser vid 

högskolan i Gävle och framförallt kurser inom ämnet redovisning och revision. 

Övrig förförståelse kommer från studerande av tidigare forskning inom ämnet 

och dessa studiers slutsatser. 

2.2 Forskningsmetod 

2.2.1 Abduktion 
Förklaringsmodeller och ansatsmodeller har för vana att skilja mellan induktion 

och deduktion. Författarna till denna studie har dock valt abduktion som 

vetenskaplig ansats vilket är en mer dynamisk ansatsmetod som bygger både på 

den induktiva och deduktiva ansatsmetoden. Med detta i baktanke anser 

författarna att det är essentiellt att beskriva både induktiv och deduktiv 

ansatsmetod för att du som läsare ska kunna förstå dynamiken i abduktion. Den 

induktiva ansatsen utgår från flertalet enskilda fall och gör gällande att samband 

som iakttagits i samtliga fall kan betraktas som allmängiltiga. Detta inbringar en 

del osäkerheter då en mängd enskildheter bedöms som en allmän sanning. 

Svagheterna är tydliga då ett koncentrat bestående av en mängd iakttagelser 

ligger till grund för en allmän sanning om helheten (Alvesson och Sköldberg, 

2008).  

Den deduktiva ansatsen tar sin utgångspunkt från en generell regel och gör 

gällande att denna regel kan förklara ett enskilt fall. Det vill säga att deduktion är 
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motsatsen till induktion. Den deduktiva ansatsen anses mindre riskfylld men till 

ett pris av att den ponerar vad som skall klargöras, det vill säga den allmänna 

regeln. Ansatsen kan uppfattas auktoritär och i avsaknad av förklaringar vilket 

gör modellen trivial (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Dessa modeller behandlas ofta som uteslutande alternativ. Men det finns flera 

alternativ och ett av dessa är abduktion som författarna av denna studie valt som 

forskningsmetod. I ansatsen tolkar författarna ett enskilt fall utifrån ett 

hypotetiskt övergripande mönster som om det vore en sanning. I denna studie 

bygger hypotesen på att vänskapshotet mot revisorers oberoende torde tillta i 

mindre orter. Stämmer hypotesen betraktas också resultatet som trovärdigt i det 

enskilda fallet (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Denna metod innefattar drag från både induktion och deduktion, och den 

utvecklas under processen. Dels utvidgas det empiriska tillämpningsområdet 

gradvis och dels utvecklar författarna och förfinar det hypotetiska mönstret. 

Detta gör just abduktion till en för denna studie bättre angreppsvinkel då denna 

metod med fördel skiljer sig i mot både induktion och deduktion genom att föra 

in begreppet förståelse i metoden (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Författarna har i denna studie i förebyggande syfte även tittat närmare på 

validitetsproblem när det gäller abduktion som metod. Centrala svårigheter 

ligger i det holistiska misstaget där författaren anser sig känna till kontexten till 

den grad att han eller hon tolkar utifrån en felaktig förförståelse. Ett annat 

misstag benämns elitbias vilket syftar till att författarna koncentrerar sig för hårt 

på respondenter som från deras sida uppfattas som nyckelpersoner inom ämnet 

(Dalen 2007). 

2.2.2 Kvalitativ metod 
Det finns två typer och tre kombinationer i selektionen av forskningsmetod. Den 

kvantitativa metoden som utgörs av systematiskt insamlande av empirisk 

kvantifierbar data för sammanställande i statistisk form för analys och 

sammankoppling mot uppsatta hypoteser. Det andra alternativet är en kvalitativ 

metod som betraktas som mjukare där forskaren utgår från verkligheten direkt 

och där insamlandet av data och analys sker samtidigt. Verbala data i form av 
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exempelvis intervjuer ger forskaren möjlighet att snärja individers handlande 

såväl som innebörden av detta. Utöver dessa två alternativ finns även 

möjligheten till en kombination av dessa två metoder (Backman 2008). 

Författarna har i denna studie valt att utgå från en kvalitativ metod eftersom 

komplexiteten och ämnets känsliga natur skulle medföra stora svårigheter i 

insamlandet av data med kvantitativa metoder. Med en kvalitativ metod vill 

författarna skapa sig en större förståelse för hur de i praktiken fungerar och 

sätta detta i paritet med lagens råmärken. Avslutningsvis vill författarna  

skapa/vidareutveckla en modell som fungerar såväl i praktik som i teori och är 

acceptabel inom lagens rågångar.  

2.3 Urval 
Undersökningsgruppen bestod av fem stycken revisorer från tre olika 

kommuner. För att inte uppsatsen skulle bli för stor har författarna valt bort 

aspekter som ålder och kön för att istället fokusera på hur storleken på 

kommunen kan påverka revisorernas arbete och dess oberoende.   

2.3.1 Mindre orter 
En grundsten i denna studie är det empiriska data författarna samlat in genom 

kvalitativa intervjuer. Urvalet av respondenter har anpassats till syftet med 

studien att kartlägga hur revisorerna ger sig i kast med vänskapshotet på mindre 

orter i Sverige. För detta har tre orter valts ut, en med dryga 90 000 invånare, en 

med dryga 30 000 invånare och en med dryga 5000 invånare. Sedan har 

respondenter till intervjuerna valts ut från såväl de fyra stora revisionsbyråerna, 

PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu och KPMG, som mindre byråer 

på de utvalda orterna. Detta för att uppbringa en så sanningsenlig bild som 

möjligt av problematiken kring vänskapshotet mot revisorers oberoende. 

Intervjuer har inte skett på samtliga av de fyra stora byråerna utan alla benämns 

för att bibehålla konfidentialitet för respondenternas arbetsgivare. Samtliga 

respondenter till intervjuerna är auktoriserade alternativ godkända revisorer.  

2.3.2 Bortfall 
Av sex tillfrågade revisorer så var det fem stycken som valde att delta i 

undersökningen. Anledningen till bortfallet var tidsbrist.   
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2.4 Genomförande  
Författarna inledde denna uppsats med att ta kontakt via telefon med 

revisionsbyråer i de olika kommunerna för att se om dessa hade någon godkänd 

eller auktoriserad revisor som ville ställa upp på en intervju. Under detta samtal 

informerades respondenterna om uppsatsens syfte och författarnas 

utbildningsområde. De respondenter som angivit att dem vill ha frågorna 

skickade i förväg har fått ett missiv skickat till sig (se bilaga två). 

Revisorns roll som kontrollorgan och oberoende granskare av företag är en 

historiskt sett mycket debatterad fråga. Genom att titta på relationen till 

uppdragsgivarna enkom vill författarna kunna belysa denna överhängande och i 

finanskrisen högst aktualiserade fara för revisorernas oberoende agerande. En 

strikt yrkesmässig relation kan tyckas omöjlig att uppnå på mindre orter där 

revisor och uppdragsgivare praktiskt taget bor i knät på varandra. Studien 

bygger på granskning av publicerade artiklar inom både relationsnivåer och 

revisorers oberoende. Van de Bunts (1999) modell kommer ligga till grund för 

vilken relationsnivå som kan anses vara okej mellan revisor och klient inom 

lagens gränsmärken. Med en kvalitativ genomgång av intervjuer kommer studien 

bygga vidare genom att lokalisera hur relationsnivåerna i praktiken ser ut och 

avslutningsvis kommer säcken att knytas ihop med en skapad alternativt 

utvecklad modell som kan anses skälig inom teori, praktik och lagens gränser. 

 2.4.1 Insamling av material 
Författarna valde att utifrån Backman (2008) börja med att samla in material 

innan genomförandet av intervjuerna för att senare formulera ett syfte och 

frågeställningar. Detta menar Författaren (a.a) är ett bra tillvägagångssätt inom 

den kvalitativa forskningsprocessen.  Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det 

viktigt att intervjuaren har bra kunskaper inom området för att kunna 

genomföra en bra intervju, därför valde författarna att läsa in sig på ämnet innan 

frågorna sammanställdes. 

Tidigare forskning har hittats i både böcker, tidsskrifter och vetenskapliga 

artiklar. Författarna har främst använt sig av Google schoolar, Science Direct och 

FAR komplett för att leta information på Internet. Denna uppsats består av såväl 

internationella som nationella källor.   
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2.4.2 Kvalitativ forskningsintervju 
Enligt Backman (2008) är intervju den vanligaste metoden inom den kvalitativa 

metoden.  Innerbörden av ordet intervju kan beskrivas som utbyte av 

synpunkter mellan intervjuare och intervjuobjekt i ett samtal kring ett specifikt 

ämne (Kvale, 2002). Syftet med en intervju är att precisionsartat och deskriptivt 

skapa sig en bild av hur en annan individ upplever skilda delar av sin 

livssituation. Denna metod gör sig bäst lämpad för att frambringa 

intervjuobjektets egna erfarenheter, tankegångar och känslomönster (Dalen 

2007). 

2.4.3 Intervjuteknik 
Författarna var redan innan intervjuerna väl medvetna om ämnets känsliga 

karaktär och planerade intervjuerna väl i förväg. ”Intervjuns resultat beror till 

största delen på den som intervjuar, i mindre grad på den som svarar” (Ekholm 

1992 s. 58). För att rasera den mur respondenterna eventuellt byggt upp runtom 

sig på grund av känsligheten kring ämnet har författarna i samråd med sin 

handledare Jonas Kågström vid högskolan i Gävle valt att jobba med öppna 

frågor inom olika teman, det vill säga frågor där intervjuobjektet själv får 

formulera sitt svar. För att minimera misstolkningar och omtolkningar i 

efterhand har samtliga intervjuer i studien bandats för att författarna inte ska 

missa väsentliga delar i samtalet, Enligt Kvale och Brinkmann (2009) gör detta 

att intervjuaren lättare kan fokusera på ämnet. Det här kan dock ha inverkat på 

svaren i intervjun då många personer kan hämmas av att bli inspelade. Dessutom 

ger denna registreringsmetod ett tidskrävande efterarbete i att lyssna igenom 

banden (Ekholm 1992). Dock har författarna sett mer fördelar än nackdelar i 

valet av inspelning som registreringsmetod. 

2.5 Resultatbearbetning 
Författarna valde att skriva ut intervjuerna direkt efter intervjutillfället för att ha 

detta färskt i minnet. De empiriska data som samlats in under studiens gång har 

bearbetats med en subjektiv tolkningsansats vilket Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar behövs för att söka efter olika konkreta mönster hos 

respondenterna. Författarna bildade senare underrubriker för att på ett tydligt 

sätt redovisa såväl likheter som olikheter i dessa utsagor. Uppsatsen innehåller 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  11 

även citat vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar kan göra en text mer 

personlig.  

2.6 Etiska överväganden 
Denna uppsats uppfyller Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav 

Nyttjandekravet, Informationskravet, Samtyckeskravet och 

Konfidentialitetskravet. Samtliga respondenter har deltagit på deras egna 

premisser och besvarat frågorna utifrån detta. Författarna har varit noga med att 

informera respondenterna om studiens syfte samt deras roll i uppsatsen. 

Empirin består av fingerade namn för att undvika alla uppgifter som kan 

identifiera den enskilde respondenten. Dessutom har författarna varit noggranna 

med att endast använda dessa uppgifter till forskningsändamål och förvara det 

insamlade materialet på ett säkert ställe där ingen obehörig får tillgång till detta.   

2.7 Validitet och reliabilitet 
De undersökningar författarna gjort i denna studie är utformade för att uppfylla 

Thuréns (1991) definition av reliabilitet som innebär att undersökningarna skall 

vara korrekt utförd samt uppfylla definitionen för validitet som i enlighet med 

Thurén (1991) innebär att undersökningen gjorts på ett sätt som gett författarna 

den information som de haft för avsikt att undersöka.   

Studiens validitet kan ifrågasättas på registreringsmetoden, författarna har valt 

att banda intervjuerna vilket kan ha inverkat på svaren då respondenten kan ha 

hämmats av att bli inspelad (Ekholm 1992). Det är dessutom enkelt för 

respondenten att undanhålla information om hans eller hennes relation till 

någon eller några av sina uppdragsgivare i fall där respondenten vet om att han 

eller hon går över gränsen. Författarna har dock sett fler fördelar än nackdelar 

med denna typ av registreringsmetod då den minimerar risken för 

misstolkningar och omtolkningar i efterhand.   

Då denna studie endast innefattar fem respondenter, kan detta påverka 

möjligheten till att dra generella slutsatser.  Författarna vill dock påpeka att för 

många intervjuer skulle gjort materialet för stort att göra djupgående analyser 

på (Kvale och Brinkmann 2009), samtidigt som tyngdpunkten varit att få fram 
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olika åsikter om fenomenet vänskap mellan revisorer och uppdragsgivare på 

mindre orter istället för många intervjuer med liknande åsikter. 

Valet av en kvalitativ undersökningsmetod ser författarna av denna studie som 

överlägset en kvantitativ metod eftersom en dialog kan föras med respondenten, 

vilket inte hade varit möjligt på samma vis genom en kvantitativ process med 

exempelvis enkäter. Ur reliabilitetssynpunkt menar författarna att detta var ett 

korrekt tillvägagångssätt då studiens syfte utgår från en komplex problematik 

som skulle vara svår att undersöka med kvantitativa metoder. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt kommer behandla tidigare forskning inom revisorers oberoende och 

olika nivåer av vänskap. För att kunna visualisera och konkretisera empirin är 

denna forskning mycket relevant för Mind the Gap‐studien.   

3.1 Revision 

3.1.1 Revisionens innerbörd  
Enligt FAR (2010) handlar revision om att på ett professionellt sätt planera, 

granska, bedöma och uttala sig om bland annat årsredovisning och bokföring. 5§ 

i Revisonslagen belyser att granskningen av redovisningen ska vara så ingående 

och omfattande som den goda revisorsseden kräver (SFS 1999:1079). Revisorns 

roll är att kvalitetssäkra informationen som denne får fram genom att följa en 

rad bestämmelser och lagar för att exempelvis veta vilken typ av information 

som får lämnas ut om den ekonomiska situationen. Revisorn är en förutsättning 

för att samhället och näringslivet ska fungera då denne ger ökad trovärdighet åt 

företag och dess finansiella information. Yrkesutövningen skapar trygghet både 

internt, det vill säga i det reviderade företaget, men även externt mot kunder, 

leverantörer och samarbetspartner. Detta ökar också företagets möjligheter till 

bra affärsvillkor på 

marknaden och minskar 

risken för betydande fel och 

gör att företaget lättare kan 

följa marknadens spelregler. 

Denna tjänst passar såväl små 

som stora företag och används 

för att ge en hög grad av 

säkerhet. I figuren till höger, 

illustreras några exempel på 

intressenter till ett företags 

revision (FAR 2010).  

 

Figur 2 Intressenter 
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3.1.2 Revisorns uppdrag 
En revisor kan utföra många olika uppgifter beroende på vad kunden har för 

behov, den vanligaste uppgiften är dock så kallade bestyrkandeuppdrag där 

revisorn uttalar en åsikt om historisk finansiell information. Detta arbete 

resulterar sedan i en så kallad revisorsberättelse eller revisionsyttrande, denna 

ska vara skriftlig och förmedla slutsatser samt balansräkning utifrån god 

revisionssed (FAR 2010b).  

I enlighet med 6§ Revisionslagen ska denna berättelse lämnas av revisorn efter 

varje räkenskapsår till företaget (SFS 1999:1079). Denna berättelse är till för 

både företagets ägare och andra intressenter. I revisorns uppgift ingår även att 

ge råd till kunden om hur denne kan förbättra sina rutiner och minska sin 

riskexponering. Revision handlar om att först sätta sig in i företaget och förstå 

dess verksamhet därefter ska detta granskas och slutligen rapporteras i 

revisionsberättelsen. I uppdraget ingår även att analysera och bedöma risker för 

att kunna planera, vilket är en viktig del i revisionsprocessen. Det är dock viktigt 

att revisorns opartiskhet och självständighet inte sätts på spel genom denna 

rådgivning (FAR 2010b). 

3.1.3 Vad innebär en god revisionssed? 
Revisionen ska enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) utföras utifrån en god 

revisionssed vilket innebär att revisorn ska ha kunskap och erfarenhet för att 

kunna göra ett professionellt omdöme. Seden utvecklas internationellt genom 

exempelvis FAR och Revisorsnämnden men även genom domstolar. Denna sed 

fungerar som yrkesetiska regler för revisorer och är en norm för hur bokföring 

och bokslut ska implementeras (FAR 2010). Styrelsen i FAR har fastställt dessa 

regler för att hjälpa revisorer att uppnå en god yrkessed, de delas in i följande 

undergrupper: 

• Integritet 

• Objektivitet  

• Opartiskhet  

• Självständighet 
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I regel två (objektivitet) står det att läsa om att en revisor ska utföra alla uppdrag 

med integritet samt ha ett objektivt förhållningssätt i ställningstaganden. Enligt 

21§ i Revisorslagen står det att läsa om hur revisorer ska pröva om det kan 

finnas omständigheter som skulle kunna rubba deras opartiskhet, lagen säger 

även att de bör avvika från uppdraget om det skulle visa sig att deras förtroende 

är tveksamt (SFS 2001:883).  En tredje kunnig part kan även gå in för att bedöma 

om revisorns opartiskhet kan stå på spel. Vid granskning av denna opartiskhet 

har FAR (2010) utarbetat en analysmodell som innehåller tillämpningar och 

vägledningar. En av huvudkategorierna i denna är vänskap som beträffar 

revisorns relation till kunden eller någon annan i dennes ledning.  Samtliga 

revisorer har ett eget ansvar för att uppfylla målen för en god organisation vilket 

medför att det är av stor vikt att företaget hela tiden vidareutbildar sina 

medarbetare för att hålla dem uppdaterade (Etik R1, regel 6).  

3.1.3.1 Tystnads‐ och upplysningsplikt:  
Tystnadsplikten är enligt FAR (2010) en av de viktigaste förutsättningarna för 

att kunden ska kunna lita på sin revisor, detta gäller både under och efter 

uppdragets gång. Tystnadsplikten innebär att det som revisorn får veta om 

klienten inte får föras vidare och om detta bryts så kan skadestånd utdömas mot 

revisorn.  Det enda som lämnas ut till utomstående är i princip 

revisionsberättelsen men det finns dock undantag där revisorn ibland har 

upplysningsplikt som gör att han eller hon har en skyldighet att medge sina 

kollegor vissa saker. Revisorn behöver mycket information för att granska sina 

uppdragsgivare, därför få det inte finnas någon misstanke om att uppgifterna 

förs vidare eftersom att detta kan leda till att upplysningar undanhålls. Det 

innebär även att revisorn inte får använda sina kunskaper om företaget för egen 

vinning. 

 

FAR (2010) har punktat upp dessa exempel över vem eller vilka som en revisor 

har tystnadsplikt gentemot: 

• Enskilda aktieägare 

• Enskilda styrelseledamöter 

• Banker och andra kreditgivare 

• Anställda 
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• Facket 

• Journalister 

• Staten (där inget annat sägs i lag) 

• Kommunen 

• Kunder 

• Leverantörer 

 

3.1.3.2 Kompetens och yrkesutövning:  
Förtroende är något som är viktigt i alla uppdrag, för att uppnå detta menar FAR 

(2010) att det krävs en hög kompetens, integritet samt ett gott omdöme. En hög 

kompetens kan revisorn uppnå genom kvalificerad grund‐ och basutbildning, 

vidareutbildning samt praktisk erfarenhet av yrket. Revisorn kan bli skyldig att 

betala skadestånd om de skadat ett företag med exempelvis uppsåt eller 

oaktsamhet. Därför är det av stor vikt att revisorer följer de etiska regler som har 

satts upp för deras yrkesutövning samt deras förhållningssätt till kollegor. 

3.2 Oberoende 

3.2.1 Revisorns oberoende 
Revisorer arbetar ofta nära sina uppdragsgivare som ska granskas och har 

begränsad eller ingen kontakt med andra intressenter (Simunic,1995). Det 

frambringar en problematik för revisorernas oberoende på grund av att de 

tenderar att alliera sig med klienten. Ofta uppstår en personlig koppling mellan 

revisor och uppdragsgivare (Wolf et al 1999; Bazerman och Loewenstein 2001)  

Ett av revisorns viktigaste uppdrag är att vara oberoende annars uppfyller denne 

inte sin funktion (Diamant, 2004). Oberoendet kan anses vara uppbyggt av olika 

beståndsdelar som ärlighet, integritet, objektivitet och ansvar. Därför är det 

viktigt att såväl medvetna som omedvetna relationer undviks för att revisorer 

ska kunna förhålla sig till dessa (Vanasco et al 1997). En uppfattning är att en 

revisor bör vara "oberoende" i lagens mening, men inom ramen för detta bör 

läsaren komma ihåg att ett visst mått av "beroende" både tolereras och 

förekommer ‐ från ett lekmannaperspektiv. Dessutom kan två typer av 

oberoende urskiljas, synligt och faktiskt oberoende. Dessa begrepp används i 
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gällande etikregler för revisorer . Det faktiska oberoendet innebär att revisorn 

själv uppfattar sig som oberoende medan det synliga oberoendet är hur 

omgivningen uppfattar revisorns oberoende. Det är av stor vikt att revisorn 

uppfattas som oberoende även för yttre intressenter (Revisionshandbok 2010).  

3.2.2 Jävsregler 
Aktiebolagslagen tar i 17§ upp jävsreglerna som en revisor måste följa för att få 

ta på sig uppdrag.  Denna person får inte äga aktier i gällande bolag, vara 

ledamot, verkställande direktör i bolaget eller något företag inom samma 

koncern. Inte heller får revisorn ha någon form av beroendeställning till bolaget 

genom tillexempel anställning eller att denne är verksam inom samma företag 

som den person som yrkesmässigt sköter grundbokföringen åt företaget (SFS 

2005:551).  

Att vara gift, sambo, syskon, släkt eller på något sätt besvågrad med 

uppdragsgivaren är inte heller accepterat enligt dessa regler. Revisorn får heller 

inte ha några låneskulder till bolaget i fråga eller någon förpliktelse till denna för 

att kunna uppföra sitt uppdrag korrekt (SFS 2005:551). 

3.2.3 Tidigare studier och disciplinära åtgärder 
Ibland uppstår ett förväntningsgap mellan revisorers och intressenternas syn på 

oberoende. Studier visar att intressenter ställer sig tveksamma till att en revisor 

kan trotsa alla hot mot oberoende, medan revisorerna själva hävdar att de kan 

hantera hotbilderna (Humphrey et al 1993). 

Peter Öhman har i sin doktorsavhandling ”Perspektiv på revision” från 

Mittuniversitetet 2007 (s. 175) gjort en undersökning där 72 stycken 

kreditgivare och investerare svarade på frågan ”Vad är den största nackdelen 

med revisionen enligt gällande praxis?” och 43 procent svarade att den inte följer 

postulaten. Hälften av dessa tog upp revisorers oberoende och deras nära 

relationer till uppdragsgivaren samt det ekonomiska beroendet .   

Om revisorer inte följer de lagar och regler som anbelangar yrkesutövningen, 

riskerar de disciplinära åtgärder eller skadeståndskrav (Öhman 2007). I en 

proposition till riksdagen (2005/06:97), föreslås skärpta jävsregler för att 

minska problemet med oberoendet. Propositionen föreslår att när 
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revisionsbyråer jobbar med stora företag ska deras sidoverksamhet förbjudas, 

det vill säga att byrån enbart ska ha hand om revisionen.  

3.2.4 Långvariga uppdrag 
Uppdragsperioden för en revisor utgörs av den period som revisionsföretaget 

uttalar sig om den finansiella rapporten. Om ett företag blir kund hos revisorn 

under eller före denna period måste revisionsföretaget kolla upp om det finns 

några hot mot oberoendet. Detta på grund av exempelvis, ekonomiska eller 

affärsmässiga relationer med kunden som har skett innan uppdraget har 

accepteras samt tidigare tjänster som revisorn utfört åt kunden i fråga (EtikR 1 

p. 290:45).  

Hot mot oberoende kan åtgärdas med hjälp av att frågan diskuteras med ett 

kontrollorgan exempelvis revisionsutskottet eller ett annat revisionsföretag som 

granskar rådgivningen. Dessutom är det av stor vikt att personal som utfört 

rådgivning i sådana fall inte deltar i uppdraget (EtikR 1 p. 290:46).  

Familjeband eller andra nära relationer mellan en styrelseledamot och någon i 

bestyrkandeteamet kan leda till hot mot egenintresse och vänskap. Det kan dock 

vara svårt att avgöra hur stor inverkan detta kan ha på uppdraget då det beror 

på en rad olika faktorer som exempelvis: personens ansvar inom 

bestyrkandeuppdraget samt hur nära relationen är mellan personerna i fråga  

(EtikR 1 p. 290:135). Det är en skyldighet för de personer som ingår i detta team 

att tillkännage nära relationer och därefter följa revisionsföretagets rutiner för 

detta (EtikR1 p. 290:139). Vissa fall som exempelvis giftermål anses ha ett för 

stort och direkt inflytande på bestyrkandeuppdraget vilket medför att den enda 

lösningen är att revisorn avsäger sig uppdraget (EtikR 1 p. 290:136). 

Vid längre bestyrkandeuppdrag där personalen består förespråkas en rotation 

bland överordnad personal i teamet samt interna kvalitetsgranskningar (EtikR 1 

p. 290:153). Hotet mot oberoendet kan växa fram långsamt vilket kan göra att 

revisorer kan ha svårt att avgöra när hotet har blivit för stort, därför kan vi tala 

om ett omedvetet beroende (Moore et al 2006). Vänskapshotet är med andra ord 

komplext och om en huvudansvarig revisor står kvar på samma uppdrag under 

en längre tid, speciellt vid noterade företag, kan detta hot växa fram i takt med 
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att relationen revisor och uppdragsgivare fördjupas. För att undvika detta menar 

FAR att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut efter avtalad tid samt att en 

person som avgått efter en uppdragsperiod inte får delta i revisionsuppdraget 

igen förrän det har gått två år (EtikR 1 p. 290:154).  

Dock finns undantag där de kan vara viktigt för kunden att ha samma 

huvudansvariga revisor, som exempelvis inför stora omstruktureringar, men 

även i fall där revisionsföretaget inte är tillräckligt stort för att kunna rotera 

(EtikR 1 p. 290:156). 

3.2.5 Analysmodellen 
Regeringens syfte med analysmodellen har varit att hjälpa revisionsföretag att 

kartlägga hot som kan rubba deras oberoende och på så vis ifrågasätta deras 

yrkesprofession (Moberg 2003). 21§ Revisorlagen belyser att denna modell ska 

användas inför varje nytt uppdrag för att undersöka om det finns 

omständigheter som kan göra att revisorn inte är oberoende (SFS 2001:883).  

Modellen används för att prova revisorers opartiskhet samt självständighet och 

Sverige var först i världen med att lagfästa modellen. Om revisorn inte kan utföra 

revisionsuppdraget på ett opartiskt och självständigt sätt ska han eller hon 

avsäga sig uppdraget. Revisorsnämnden kan när som helst begära att få se 

utdrag från utredningen som ska visa att revisorn är opartisk och självständig 

(FAR 2002). 

Analysmodellen är uppbyggd av tre steg:  

1) Identifiera eventuella hot mot revisorns opartiskt och självständigt.  

2) Bedöma om det finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga att utföra 

arbetet opartiskt och självständigt.  

3) dokumentera prövningen 

 

Fem typsituationer är angivna i modellen för att identifiera hot:  

1) Egenintressehotet – revisorn har ett ekonomiskt intresse. 

2) Självgranskningshotet – revisorn måste granska sitt eget arbete ifall han 

eller hon exempelvis arbetat som rådgivare till klienten.   
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3) Partsställningshotet – revisorn har varit för eller emot uppdragsgivaren, 

rättsligt eller ekonomiskt.  

4) Vänskapshotet – Revisorn har en nära relation till uppdragsgivaren eller 

ledning.  

5) Skrämselhotet – Revisorn utsätts för hot. 
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Figur 3 Analysmodellen (FAR 2005) 
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3.2.6 Kritik mot analysmodellen 
Kritik riktades mot analysmodellen redan vid införandet och en av de största 

kritikerna var Christer Lefrell som bland annat uttryckte sig enligt nedan i Balans 

(2003): 

” Den är svår att tillämpa. Det kommer ta lång tid innan man byggt upp en 

praxis så att man ser var gränserna går. Det kommer att kräva mycket tid 

både från Revisorsnämndens och branschens sida att får ordning på 

tillämpningen ” 
(Christer Lefrell, Balans 2003) 

Branschen hävdade innan införandet att den alltid gjort denna typ av 

oberoendekontroller. Samtidigt visade det sig att branschen som helhet 

åtminstone till synes nyttjade stora resurser på att undervisa revisorer om hur 

analysmodellen skall appliceras (Balans 2003).    

En annan aspekt mot analysmodellen är att revisorer uppfattar modellen som ett 

kryssformulär. Det är lätt att smita förbi hotbilder som exempelvis i fall där 

skatteråd lämnats till kunden vid tidigare tillfällen. I dessa fall uppmärksammas 

självgranskningshotet. Vidare kan revisionsbyrån kryssa att dessa råd lämnats 

av en konsult som är utanför de team som ska revidera företaget. Revisorerna 

kan därmed med ett enkelt kryss gå från beroende till oberoende, vilket aldrig 

var syftet med införandet (Balans 2003). 

En tidigare studie om analysmodellens för‐ och nackdelar visar att 

respondenterna i den studien ser positivt på analysmodellen och uppfattar den 

som ett stöd i arbetet. De ställer krav på kritisk granskande av sitt eget arbete 

och respondenterna tycker i studien att de är lättare att åta sig uppdrag då dem 

lättare kan identifiera hotbilder och åtgärda dem (Habtegiorgis, F & Seradji, G 

2005).  

En del respondenter till studien tog upp extra kostnader som en nackdel vilket 

blir ett direkt påslag för uppdragsgivare. Arbetsbelastningen på revisorerna ökar 

och många respondenter tyckte också att modellen var för generell och svår att 

finna stöd i (Habtegiorgis, F & Seradji, G 2005).  
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Habtegiorgis och Seradji (2005) anser i sin slutsats att analysmodellen tar upp 

för mycket tid i form av dokumentation. Detta är något som enligt dem påverkar 

arbetet negativt mellan revisor och uppdragsgivare. Det negativa anses ligga i de 

höjda kostnaderna för den tidsåtgång revisorerna lägger ner på 

dokumentationen av oberoendet. Detta drabbar hårdast mindre 

revisionsklienter som har mindre marginaler att jobba efter (Habtegiorgis och 

Seradji 2005). 

3.2.7 Relation mellan kund och revisor  
En bra relation mellan kund och företag är något som har visat sig vara lönsamt 

för båda parterna. Denna affärsrelation tenderar att innehålla bland annat 

följande element (Gummesson 2002): 

Förtroende: Detta är en viktig förutsättning för relationen mellan kund och 

revisor speciellt i tjänster som är immateriella. Här ingår även ett risktagande i 

att bedöma hur stark relationen är samt veta hur stora risker de kan stå ut med 

(Gummesson 2002). Tillit och förtroende kan vara det som gör att relationen kan 

fortsätta trots intressekonflikter och andra framtida problem (Dwyer et al 1987). 

Makt: En affärsrelation är ofta asymmetrisk vilket innebär att en av parterna ofta 

har mer makt än den andra. Ofta är det revisionsföretaget som har makt över 

kunden (Gummesson 2002).   

Långsiktighet: En lång relation gör att parterna lär sig att lita på varandra vilket 

effektiviserar arbetet (Gummesson 2002). Båda parterna kommer då att lära sig 

att få ut fördelar av relationen och på så sätt göra att kommunikationen blir 

bättre samt att båda parterna ser varandras behov (Jobber och Fahy 2003).  

FAR (2010) definierar begreppet relation med att det förekommer en 

regelbunden social kontakt mellan revisor och klient.  Vad är då en nära relation? 

Enligt FAR (2010) är det en regelbunden kontakt som kan göra att revisorn 

blandar in känslor i uppdraget och därmed har svårt att upprätthålla 

oberoendet.  
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3.2.8 Vänskaps‐ eller förtroendehotet 
FAR menar att detta är ett av hoten mot revisorers oberoende vilket innebär att 

denne har en personlig relation till uppdragsgivaren (FAR 2002). Vad är då en 

nära relation? Detta kan vara svårt att definiera men i FAR definieras det som en 

relation med en person där det förekommer en regelbunden social kontakt. 

Detta kan göra att revisorn blandar in känslor i uppdraget (FAR 2010) och hoten 

kan även uppstå om kunden har samma revisor under flera år (FAR 2002).  

En revisor får inte ha en nära personlig relation till kunden då detta kan medföra 

att denne prioriterar uppdragsgivarens intressen för högt. Revisorn får heller 

inte ha en nära personlig relation med någon som har en ledande befattning i 

kundföretaget, tillexempel någon i ledningen. En nära relation kan vara mångårig 

vänskap eller social kontakt som ofta upprepas men det kan också vara social 

kontakt indirekt med en nära anhörig (FAR 2005).  

Som revisor är man skyldig att avsäga sig uppdraget om opartiskheten och 

självständigheten ej kan garanteras, men man kan ta på sig uppdraget om 

motåtgärder vidtagits som gör att opartiskheten och självständigheten inte 

ifrågasätts. Motåtgärden beror på hur stort hotet är, i vissa fall krävs en extern 

kontroll och då gäller god revisorssed. Om hotet är av mindre typ kan en intern 

åtgärd räcka som tillexempel att revisorn behåller ansvaret men revisionen 

utförs av någon annan på byrån (FAR 2005). 

Revisorn ska dokumentera dennes överväganden av analysen och 

dokumentationen ska innehålla allt som kan vara förtroenderubbande samt om 

någon motåtgärd har används för att minimera hotet(FAR 2005). 

3.3 Tidigare forskning på relationer 

3.3.1 Introduktion av relationer 
Relationer ligger i den mänskliga naturen då vi är omgivna olika typer av 

relationsband som familj, släkt, kollegor, vänner med mera. Samtidigt har 

relationer kommit att bli grunden för all marknadsföring (Gummesson 2002). 

Överallt sker möten mellan människor, resultaten av dessa möten skiljer sig i ett 

vitt spektra. En del personer som vi möter kommer vi att gilla en del kommer vi 

att ogilla och en del kommer vi ha ett neutralt förhållande till. Alternativen är 
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oändliga och som en konsekvens av människors sökande efter social stimulans 

skaffar vi oss ett förhållningsätt till våra medmänniskor. Vänskap tycks alla ha en 

åsikt om men det tenderar ändå att vara svårdefinierat och luddigt. Alla pratar 

om vänner, bästa vänner och ovänner etcetera och den enda egentliga slutsatsen 

av dessa definitioner är att vi människor tycks göra en nivåuppdelning av 

begreppet vänskap. Betydelsen tycks även gå att relatera till ålder, livssituation 

och generation.  Graden av intimitet i relationen kan återspeglas i beteenden, ju 

närmare relationen blir desto fler aktiviteter utförs inom den (Van de Bunt et al 

1999). Vänskap oavsett nivå utmärks av att sociala utbyten mellan personer som 

befäster ett förtroende vid varandra och som tillbringar fritid tillsammans 

(Gummesson 2002 s. 186).  

3.3.2 Modell för gradering av vänskapsnivåer 
För att skapa ett ramverk över vänskapsnivåer nyttjar Van de Bunt en modell i 

en konsekvent skala innehållande sex steg. Utgångspunkten är främmande. När 

två personer för första gången möts och blir medvetna om varandra placeras 

dem i varandras neutrala kategori med dem flesta andra.  Med utgångspunkt i 

den neutrala kategorin kan sedan relationen utvecklas till en besvärande 

relation eller till en vänskaplig relation. Det närmaste typen av relation i denna 

modell är bästa vän och i varje fas analyserar personerna sina potentialer i 

relationen utifrån kostnader samt belöningar (Van de Bunt et al 1999).  

 

Figur 4 Modell för vänskapsnivåer 

Relationen etableras i varierande styrka med individerna i de olika kategorierna. 

Detta görs till stor del utifrån behov, preferenser, möjligheter och chanser. 

Besvärad  Främande  Neutral  Vänskaplig  Vän  Bästa vän 
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Personerna kommer sedan att ha förväntningar på relationen, ju starkare 

relation desto mer förväntningar.  

Tabell 1 – Modellförklaring. 

Besvärad  Personer som respondenten ogillar. 

Främmande  Personer respondenten inte känner. 

Neutral  Personer som respondenten saknar relation till men känner till. 

Vänskaplig  Personer som respondenten har en behaglig kontakt till, 

exempelvis lektioner tillsammans. Denna typ av kontakt kan 

vidare utvecklas till att bli vänskap.  

Vän  Personer som respondenten har en bra kontakt till och umgås 

med men ännu ej anses vara bästa vän. 

Bästa vän  Personer som respondenten kallar ”riktiga vänner”. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats från de kvalitativa 

intervjuerna. Frågorna kommer att delas in i teman och varje tema kommer 

återges under en egen punkt i detta kapitel. Respondenternas svar kommer 

sedermera redovisas under respektive tema. På grund av ämnets känsliga karaktär 

kommer inte personuppgifter delges i denna studie. 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Titel och arbetsbelastning 
Samtliga respondenter i denna studie är betitlade som antingen godkända eller 

auktoriserade revisorer. Spannet på antalet uppdragsgivare dessa disponerar 

skiljer sig från cirka 50 till cirka 200 stycken. På flera av uppdragen jobbar inte 

respondenterna ensamma utan flera revisorer samarbetar för att revidera 

företaget. Det är oftast större börsnoterade bolagen som har flera revisorer, 

ibland från samma revisionsbyrå, men även externa revisorer från 

konkurrerande revisionsbyråer kan jobba med samma uppdragsgivare.  

4.1.2 Ansvaret för revisionen 
Revisionen utförs alltid av minst en kvalificerad revisor, som i sin tur kan ta hjälp 

av en eller flera revisorsassistenter. Revisorer kan dessutom ta hjälp av 

förtroendevalda revisorer även kända som lekmanna revisorer inom offentlig 

verksamhet. Dessa är inte yrkesrevisorer utan valda på andra mandat, 

exempelvis politiska eller att dem är engagerade medlemmar i någon förening 

eller liknande (Anna 2010 s. 68).  

Beträffande ansvar är samtliga som skrivit under revisionsberättelsen lika 

ansvariga. Revisorn ansvarar även för de assistenter han eller hon anlitar, både 

att dem gör ett bra och korrekt jobb samt att dem besitter den kunskap som 

behövs för att utföra revisionen (Anna 2010 s. 68).   

I de fall där en förtroendevald skrivit under revisionsberättelsen bär denne lika 

mycket ansvar som den kvalificerade revisorn för att revisionen är korrekt. Även 

förtroendevalda ska följa lagstiftningen om god revisionssed, jäv och 

tystnadsplikt. I skarpt läge kommer dock alltid revisorn få plikta vid 
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felaktigheter eftersom denne har en ansvarsförsäkring som de förtroendevalda 

inte innehar. Teoretiskt är ansvaret lika för alla som skrivit under men i 

praktiken får revisorn eller revisorerna plikta (Anna 2010 s. 68).   

Emma (2010 s. 87) berättar att byrån som hon jobbar på har en policy att det 

enbart är en påskrivande revisor och denne bär således upp ansvaret för att 

revisionen är korrekt. Birgitta (2010 s. 73) säger att alla som skriver på är 

ansvariga, och tillägger att när hon är ensam revisor på ett uppdrag bär hon 

ansvaret för att samtliga assistenter som hon anlitar och att dem gör ett korrekt 

arbete samt besitter den kunskap som behövs för att utföra uppgiften. Emma 

(2010 s. 84) nämner att i fall där hon kan anses jävig kan hon ändå bibehålla 

ansvaret för uppdraget på byrån och sköta all kundkontakt, men en kollega på 

kontoret blir den påskrivande revisorn.  

4.1.3 Arbetsfördelning och kvalitetskontroll 
Revisorer drar in sina egna uppdrag och arbetsfördelningen tenderar också att 

bli därefter. De flesta byråerna jobbar med redovisning, bokslut, 

årsredovisningar och deklarationer samt att dem har revisorer för revidering av 

årsbokslut. På en av byråerna uppger respondenten att revisorerna jobbar med 

redovisningsjobb också men påpekar även att de aldrig kan vara tvärtom att den 

som jobbar med redovisning också sysslar med revision (Anna 2010 s. 67).  

Samtliga respondenter nämner även självgranskningshotet, och beskriver att en 

kommentar oftast behöver lämnas i analysmodellen för att säkerställa sitt 

oberoende. Det är viktigt att hålla isär arbetsfördelningen i dessa uppdrag där 

både redovisning och revision sköts av samma firma. Redovisningsavdelningen 

gör redovisningen medan revisionsavdelningen gör revisionen.  

För att säkerställa denna uppdelning ska de båda avdelningarna inneha varsitt 

arbetsmaterial. En respondent påpekar också att det är hårdare kav på 

bokföringsmaterialet om bokföringen och revisionen ligger på samma kontor 

och det kommer från samma uppdragsgivare. Materialet ska uppfylla vissa krav 

och grundbokföringen får inte göras av revisionsbyrån utan den ska vara 

klassificerad och attesterad redan när den kommer in till byrån (Birgitta 2003 s. 

72).  
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Angående problematiken med dessa dubbla roller för revisionsbyråer säger en 

av respondenterna, citat:  

”Detta behöver ni inte skriva men det slarvas en del. Det är inte alla revisionsbyråer som 

är så noga med att lämna ifrån sig redovisningsjobb till en annan byrå för att bolaget är 

stort.” 
(Anna 2010, sida 68) 

Birgitta besvarar frågan på hur detta fungerar med att det blir bättre och bättre. 

Samtidigt säger hon att hela byrån både på redovisningsavdelningen och på 

revisionsavdelningen jobbar hårt för att uppfylla alla krav (Birgitta 2010 s. 73). 

Cesar (2010 s. 74) säger att detta fungerar bra på de kontor han jobbar på.  

Diana (2010 s. 81) spekulerar i de fyra stora byråernas rädsla för ett lagförslag 

om att förbjuda dessa tillvalstjänster. Enligt henne handlar det om ofantligt 

mycket pengar som dessa företag med monopilliknande ställning på marknaden 

är beroende av för att kunna upprätthålla sin makt på marknaden. En lag som 

säger att du inte får ha konsulttjänster och revision ligga på samma byrå är enligt 

Diana något som vore nyttigt för branschen.  

Vidare bedyrar Birgitta vikten av interna rutiner för hur arbetet skall gå till, som 

system och kvalitetskontroller. Dessutom ska bokslut, årsredovisningar, 

deklarationer tas fram på ett visst sätt och vara kvalitetsgranskade för att 

minimera riskerna för revisorn att inte upptäcka fel (Anna 2010 s. 68).  

En kvalitetskontroll går till på så vis att personer från samma organisation men 

ett annat kontor som jobbar med just kvalitetskontroller kommer till kontoret. 

Sedan slumpas revisorer ut på kontoret som får lämna ifrån sig sitt material för 

granskning. Vid felaktigheter ges en anmärkning och i dessa fall blir samma 

person kvalitetstestad även kommande år. Skulle personen i fråga inte bättrat sig 

kan han eller hon bli omplacerade (Anna 2010 s. 69).  

4.2 Relationer  

4.2.1 Relationsnivå 
Anna poängterar att hennes relation till sina klienter är strikt yrkesmässig. Dock 

medger hon att en del situationer är oundvikliga, exempelvis i de fall där hon 

stöter på sin klient i det sociala livet på en middag, en konsert eller liknande 
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(Anna 2010 s. 63). Diana som är respondenten från den minsta av 

intervjuorterna uppger att detta är ett problem som är mycket svårt att avvärja i 

små kommuner (Diana 2010 s. 78). Cesar säger att han mycket sällan umgås med 

klienter privat men att någon middag och liknande har hänt (Cesar 2010 s. 74).  

Problemkomplexet med mindre orter och att revisorn i vissa fall ”hamnar i knät” 

på sin uppdragsgivare anser inte någon av respondenterna vara något problem. 

Istället anser dem att problemet uppstår först när en mer befäst 

vänskapsrelation uppstår.  

En respondent uppger att det faktum att denne under större delen av sin 

verksamma yrkeskarriär som revisor jobbat på en annan ort cirka tre mil från 

bostadsorten gjort att vänskapshotet blivit mindre påtagligt, i princip obefintligt 

(Birgitta 2010 s. 72). 

Vid sammankomster med sina klienter menar Diana (2010 s. 80) att de blir en 

omöjlighet att enbart prata enkom om arbetsrelaterade frågor eftersom 

revisorer i så fall skulle bli en yrkeskategori som skulle behöva låsas in och 

plockas fram vid tillfället för revisionen.  

Diana (2010 s. 80) säger vidare att frågan diskuterades mycket i Stockholm där 

hon under åtta år jobbat som kvalitetskontrollant. Problematiken som 

diskuterades där var motsatt i förhållande till den hon upplever idag som en 

revisor på en mindre ort då deras problem var att dem aldrig träffade 

uppdragsgivaren och fick svårigheter i fastställande av frågor som vem klienten i 

fråga är. Detta är en problematik som är betydligt mindre i en liten ort enligt 

Diana (2010 s. 80) eftersom hon oftast känner igen sina klienter från orten och 

redan på förhand vet vem hon helst inte vill anta som kund på grund av att dem 

av erfarenhet är struliga med betalningar eller liknande. 

4.2.2 Företagsaktiviteter 
Respondenterna deltar alla i diverse företagsaktiviteter med sina klienter. Detta 

kan exempelvis vara skattekvällar, kvinnligt nätverk, att se på hockey eller trav 

med kunder. Det är byrån som anordnar detta och därför anser inte 

respondenterna att det kan tolkas som något privat.  
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Diana (2010 s. 78) menar att denna typ av kontakt är ofrånkomlig, av den enkla 

anledningen att de i så fall vore en omöjlighet att bo och verka på samma ort. 

Hon beskriver det enligt nedan: 

” Det går inte att komma ifrån detta för då skulle jag inte kunna bo här på orten 

och om jag inte skulle bo här på orten så skulle jag inte få så mycket jobb heller, 

det är lite dubbelt. ” 
(Diana 2010 s. 78) 

Diana menar också att företagsaktiviteter mycket sällan mynnar ut i samtal om 

skatteråd och andra specifika jobbrelaterade ämnen (Diana 2010 s. 78). Hon 

menar också att om hon skulle fråntas möjligheten att delta på dessa event skulle 

hon tappa sitt nätverk som småföretagare (Diana 2010 s. 81).  

Cesar (2010 s. 75) anser att företagsaktiviteterna behövs som ett led i att behålla 

affärskontakten och att det är okej om de inte sker regelbundet. Han påpekar 

också att på en liten ort är de omöjligt att komma ifrån möten med kunder på 

exempelvis en företagsgolf.  

Emma (2010 s. 84) säger att det självklart är okej att prata om privata saker på 

dessa event och upplever inte att de är något som stör vänskapshotet. Hon 

medger att relationen lättare blir djupare om man träffas och ses på hockey 

kontra sitta vid ett konferensbord. Dock anser hon att en regelbundenhet i 

sammankomsterna skulle kunna skapa problem gällande vänskapshotet. 

4.2.3 Gränsdragningar 
Anna (2010 s. 66) säger att gränsen för henne nås när hon gör privata saker med 

sina uppdragsgivare, vare sig de är på hennes eller deras initiativ. Mer ingående 

exemplifierar hon en person som hon kan ringa och föreslå icke jobbrelaterade 

aktiviteter med som en relation över gränsen.  Birgitta säger att hon inte träffar 

sina klienter privat men att hon på företagsaktiviteter och liknande inte enbart 

pratar yrkesrelaterade frågor enligt nedan:   

”Vi pratar inte bara jobb och om man går på lunch så pratar man om allmänna 

saker som händer, även om sina barn och barnbarn, ytligt men man pratar lite 

personligt också.” 
(Birgitta 2010 s. 71 ) 
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Birgitta fick sedermera en följdfråga om personen ifråga inte skulle kunna gå 

privat på exempelvis hockey om denne delade samma intresse för hockey som 

sin uppdragsgivare vilket besvarades med ”Jag kan inte bli bjuden i alla fall, om 

jag skulle göra det så skulle jag betala själv” (Birgitta 2010 s. 71).  

Ingen av respondenterna ser någon omöjlighet i att ha en uppdragsgivare vars 

relation är mycket nära till en kollega på kontoret. Dock reserverar sig Birgitta 

för viss problematik och menar att det är viktigt att utomstående intressenter 

ska kunna känna sig trygg med att hennes revision är korrekt (Birgitta 2010 s. 

71). I normalfallet ser dock ingen detta som ett problem. Anna menar att om 

personen är skötsam och inte hela tiden tänjer på gränserna ska ett sådant 

uppdrag kunna pågå problemfritt (Anna 2010 s. 67).  

Cesar anser att gränsen för privat respektive yrkesmässig dialog under en 

representation är svår att beskriva, det får dock vara privata samtalsämnen 

enligt honom. Dock pratar han om magkänsla och att hålla integriteten på 

avstånd tillräcklig nog för att kunna lämna en oren revisionsberättelse (Cesar 

2010 s. 74). I vissa fall där Cesar känner sig osäker på sitt oberoende exempelvis 

om en barndomsvän vill bli kund hos honom låter han magkänslan avgöra, 

vidare påpekar han att denna ”motåtgärd” är mycket svår att dokumentera 

(Cesar 2010 s. 75). Det som vi säger och gör privat påverkar oss i tjänsten därför 

behöver en revisor alltid tänka på vad han eller hon säger vid sammanstötningar 

med kunder privat (Cesar 2010 s. 75). Enligt Cesar kan du exempelvis vara med i 

ett golfgäng med regelbundna träffar om du som revisor kan hantera det. Detta 

blir dock lite svårare eftersom att du då måste ta någon form av dokumentation 

på motåtgärd. På mindre orter hamnar du i dessa situationer. Han dementerar 

att han själv skulle ingå i något liknande sällskap för tillfället (Cesar s. 77).  

Birgitta (2010 s. 72) svarar på en ponerad situation där hon skulle ha barn i 

samma idrottsförening som en kunds barn att detta är okej men beror på vilken 

position föräldern har i bolaget. På följdfrågan där Birgitta ställdes inför en 

situation där föräldern ifråga är ägare i de ponerade företaget svarar hon att det 

är okej om barnen bara är med i samma fotbollslag utan andra relationer. I 

samma typ av situation säger Emma (2010 s. 84) att detta är en mycket svår 
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fråga att besvara eftersom revisorer också har rätt till ett privatliv och menar att 

i dessa situationer måste hon ställa krav på sig själv och upprätthålla den etik 

och moral yrket kräver. Enligt Emma kan man inte vara för mycket vän vilket 

hon anser träder in när revisorn och en kund har för mycket gemensamma 

intressen och spenderar för mycket tid tillsammans som ej är yrkesrelaterat. 

Diana (2010 s. 80) säger att hon absolut skulle kunna gå ut och äta med sina 

klienter även om de inte är någon form av företagslunch. Hon ser heller ingen 

problematik i att hennes barn skulle spela i samma fotbollslag som en klients 

barn. Om föräldern antyder till att prata yrkesmässiga frågor under ett sådant 

möte avvärjer hon hotet genom att säga att han eller hon kan ringa henne dagen 

därpå. Problematiken är enligt Diana i så fall bakvänd och handlar om 

svårigheter att kunna hålla sig undan från yrkesrelaterade ämnen i samtalet 

eftersom hon träffar sina kunder överallt. Hon säger vidare att det måste gå att 

hantera en sådan situation och att hon inte anser detta som ett problem alls.   

4.2.4 Långvariga uppdrag 
Relationen förändras verkligen över tid, inte med alla kunder men med några 

utvecklas någon form av relation. Exempelvis när man haft samma kund i 20 – 30 

år. Det mynnar ut i att man känner till familjeförhållanden, barnens uppväxt vad 

dem gör etcetera. Cesar säger att han suger åt sig mycket information med åren 

vilket han anser är även viktigt för revisionsuppdraget. Ett vänskapsband 

utvecklas eller åtminstone att man lär känna varandra. Detta är något som du 

aldrig kommer ifrån när du haft ett uppdrag under en lång tid. Han anser inte att 

dessa uppdrag påverkar vänskapskriterierna och menar att de inte behövs 

någon maxgräns för hur långa uppdrag en revisor kan ha (Cesar 2010 s. 76).    

Emma (2010 s. 85) känner inte personligen något hot just nu på grund av 

långvariga uppdrag mot hennes oberoende men medger att relationen med tiden 

blir djupare. Hon beskriver det som en ständig brottningsmatch mot att inte bli 

för bra kompis med sina klienter. Hon säger vidare att hon själv inte kommit i en 

sits där hon skulle välja bort sitt uppdrag som revisor för att hon istället vill ha 

en vänskaplig relation till en klient men att risken finns. Har du haft ett 

långvarigt uppdrag anser hon det som okej att en djupare relation utvecklas. 
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Emma ser både för‐ och nackdelar med långa revisionsuppdrag, på den positiva 

sidan säger hon att det alltid är bra att bli granskad av nya friska ögon medan de 

negativa delarna består i att en ny revisor inte har samma kunskap om företaget 

och deras verksamhet (Emma 2010 s. 85).  

Diana (2010 s. 81) säger att relationer kan utvecklas vid långvariga uppdrag. 

Hon menar dock att detta medför ett vägval, antingen väljer hon bort uppdraget 

för att utveckla vänskapsrelationen eller så fortsätter hon som revisor och 

”stoppar” utvecklingen av det vänskapliga bandet. 

4.3 Oberoende 

4.3.1 Test av oberoende 
Vid nya uppdrag måste analysmodellen upprättas för att se att revisorn kan 

jobba opartisk, självständigt och objektivt med uppdraget. Dels finns 

jävsreglerna i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) där det står att revisorn ej får äga 

aktier i bolaget, inneha lån mot bolaget eller vara gift med någon i styrelsen. 

Dessutom finns ett antal hot mot oberoendet och dessa behöver analyseras 

innan en byrå kan ta på sig ett nytt uppdrag (Birgitta 2010 s. 70). 

Anna (2010 s. 64) påpekar att erfarenheten skapar en rutin i ryggmärgen för 

denna kontroll. Finns de inga trådar mellan revisor och företag, ingår inte 

uppdragsgivarna i revisorns umgängeskrets, är inte revisorn skyldig klienten 

pengar eller sitter i klientens bolagsstyrelse anses revisorn vara oberoende. 

Analysmodellen skall upprättas före varje nytt uppdrag och sedan ska den 

granskas en gång om året för att intyga att förutsättningarna inte har förändrats. 

Cesar (2010 s.76) säger att analysmodellen är rätt generell och går snabbt att gå 

igenom. 

Emma (2010 s. 83) säger att när nya uppdrag inkommer till byrån genomförs en 

uppdragsaccept från fall till fall, och att dem tar alltid legitimation i enlighet med 

penningtvättslagen. I uppdragsaccepten ingår ett antal frågor du som revisor 

måste besvara innan du tar på dig ett nytt uppdrag. Dessa frågor ligger i byråns 

system och är en blandning av analysmodellen och egen praxis inom byrån. 

Denna kontroll sker sedan årligen på varje uppdrag.  
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4.3.2 Att neka en uppdragsgivare 
Anna (2010 s. 64) talar om ett fall som är på väg in till firman vid intervjutillfället 

som denne tvingats neka på grund av en etablerad vänskap till uppdragsgivaren. 

Detta uppdrag kommer istället en kollega ta på sig. 

Birgitta (2010 s. 70) säger att hon aldrig behövt neka en uppdragsgivare. Cesar 

(2010 s. 74‐75) säger att han har nekat någon uppdragsgivare historiskt och av 

vänskapshotet. Det sker dock mycket sällan enligt honom. I fallet han tar upp 

under intervjun nämner Cesar att hans granne som han även umgås mycket 

privat med kom med en förfrågan om han kunde revidera hans företag.  

Diana (2010 s. 79) säger att de då och då kommer in uppdrag som hon nekat. 

Hon nämner att detta skett både inom revisions‐ och deklarationsområdet. 

Dessutom tar hon upp en situation där hon fick en förfrågan av en befintlig 

kunds värsta konkurrent vilket hon nekade. Anledningen till detta är både 

hotbilden och den uppfattning hennes nuvarande kund skulle få. Det är inte bra 

om en befintlig kund känner sig osäker på hennes oberoende som revisor, då hon 

har mycket insyn i företaget. Däremot säger hon att det ofta återfinns kunder 

inom samma bransch bland hennes klienter. Detta problem ser hon som speciellt 

på en liten ort. Emma (2010 s. 83‐84) säger att det händer då och då att hon 

nekar men hon säger sig ha nekat mer på grund av skumma affärer än på grund 

av vänskapshotet. 

4.3.3 Massmedia  
Angående den stora mediala uppmärksamheten kring revisorsskandaler med HQ 

Bank som den senaste i raden resonerar Anna kring uppdrag som drar in 

mångmiljonbelopp till byråerna som tveksamma. Hon menar att intäkterna från 

denna uppdragsgivare i sig kan ifrågasätta oberoendet på grund av att den 

kunden står för en stor del av byråns inkomster. En kund som står för större 

delen av inkomsten uttrycker inte byrån sitt missnöje över eller klagar på i första 

taget. Hon uttryckte även en tanke om att denna typ av bolag inte själv ska välja 

revisor utan istället få sin revisor utsedd av exempelvis Finansinspektionen 

(Anna 2010 s. 69).  
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Birgitta (2010 s. 73) säger att hon givetvis påverkas av den massmediala 

uppmärksamheten kring revisorer. Hon menar samtidigt att det är stor skillnad 

på omfattningen av revisionsuppdraget gällande HQ Bank och de uppdrag hon 

jobbar med. Samtidigt berättar hon om att regelverket eventuellt kommer att 

förändras inom revisionsområdet från europeiskt håll. Diskussioner pågår 

angående att de är fyra stora byråer som tar en stor del av marknaden samt hur 

länge en revisor ska få sitta på ett och samma uppdrag. 

4.3.4 Synligt oberoende 
Det synliga oberoendet är en komplex fråga enligt Diana, exempelvis att handla 

av en kund är högst problematiskt. Hon skulle inte ta på sig en byggfirma som 

hon låtit rustat hennes kök eftersom detta skulle rubba hennes synliga 

oberoende. Trots att hon är oberoende kan andra intressenter uppfatta henne 

som beroende med misstankar om att hon skulle fått rabatt eller liknande på 

köksrustningen. Dock handlar hon av kunder men mer vardagliga produkter. 

Hon säger att de finns en regel om att det är förbjudet att handla av sina kunder 

men att det för henne måste vara inom rimliga gränser. Hon exemplifierar detta 

med att om de finns en skobutik på hennes ort ska hon inte behöva åka till en 

närliggande ort för att köpa skor. Vidare resonerar hon att skobutiken på orten 

klarar sig även utan henne som kund och därför är att anse som okej att handla 

av men när de gäller större saker som rustning av kök och anbudsaffärer sätter 

hon sin gräns. Avslutningsvis säger hon också att hon inte skulle ha sitt 

datanätverk hos en kund eftersom även detta genererar misstanke om 

beroendeställning (Diana 2010 s. 81) 

Birgitta (2010 s. 71) säger att en kund som är nära vän eller partner med en 

kollega till henne skulle vara ett mycket svårt uppdrag. Hon syftar på det synliga 

beroendet och säger att även om hon är oberoende kan hon utifrån externa 

intressenter till företaget uppfattas som beroende. Hon betonar vikten av att 

dessa intressenter ska kunna känna sig säkra med hennes arbete. 

4.4 Vägen in för nya uppdrag 
Det vanligaste sättet att få nya uppdragsgivare är via rekommendationer, 98 

procent av alla uppdrag som vi får är via rekommendationer. Antingen är det via 

en kund som vi redan har eller så är det via banken. Sedan hör kunden av sig 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  37 

eller så hör banken av sig och säger att dem har en kund som ska starta ett bolag. 

Jag börjar alltid med att prata med kunden och tar reda på vem det är och i en 

sådan här ort har man oftast koll på vem det är (Diana 2010 s. 78).  

Det är väldigt sällan som det dyker upp någon som jag inte känner igen men 

ibland händer det att det kommer någon från en närliggande ort. Diana påpekar 

också sin byrås interna byrårutiner som dem alltid går igenom när nya kunder 

antas. Byrån börjar med att ta en kreditupplysning och då tittar Diana på gamla 

årsredovisningar, om dem har haft några anmärkningar, hur länge dem har hållit 

på och om dem ofta har bytt revisor. Diana säger vidare att det är ytterst sällan 

som hon behöver ta kreditupplysningar på privatpersoner. Oftast är det så att 

banken är med och företaget har redan passerat deras system och därmed är 

oftast den biten med kreditupplysningar redan gjorda. Diana träffar kunden och 

bildar sig en uppfattning om vad kunden vill, vad dem vill köpa för tjänster och 

vad dem har tänkt sig, ett sådant samtal ger mycket enligt Diana (2010 s. 78). 

Anna (2010 s. 63) säger att hon oftast får nya uppdrag genom redan befintliga 

kunder, exempelvis genom att en befintlig kund köper upp ett dotterbolag eller 

via rekommendationer till deras affärsbekanta. I annat fall får hon en förfrågan 

om att bli revisor och bokar därefter in ett möte för att ta reda lite på vem 

kunden är. Vanligtvis tittar hon upp vilken verksamhet företaget bedriver eller 

kommer att bedriva samt vilka personerna som driver företaget är.  

Byrån har olika instrument för att ta reda på saker om klienterna där hon kan 

titta på skuldsaldon hos kronofogdemyndigheten, om de finns obetalda skatter 

etcetera. Hon kan dessutom titta upp vilka andra verksamheter personerna i 

fråga är verksamma inom vilket också är en skyldighet när hon får in ett nytt 

uppdrag. Avslutningsvis gör hon alltid en identifikationskontroll (Anna 2010 s. 

63).
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5. Analys 
I detta kapitel kommer författarna att analysera insamlad empiri och teori.  

Analysen kommer återkoppla empirin mot både teori och lagstiftning samt att en 

återkoppling mellan empiri och vänskapsmodellen kommer att utföras. 

5.1 Revisorns uppdrag 
Enligt FAR (2010) handlar revision om att på ett professionellt sätt planera, 

granska, bedöma samt uttala sig om bland annat årsredovisning och bokföring. 

Anna (2010 s. 68) lyfter fram vikten av att ha interna rutiner för hur revisionen 

ska gå till som exempelvis system‐ och kvalitetskontroller. Dessutom ska bokslut, 

årsredovisningar och deklarationer enligt denna respondent tas fram på ett visst 

sätt och vara kvalitetsgranskade för att minimera risken för revisorn att inte 

upptäcka fel. 

Anna (2010 s. 68) belyser att revisionen alltid utförs av minst en kvalificerad 

revisor som sedan kan ta hjälp av en eller fler revisorassistenter eller 

förtroendevalda revisorer även kända som lekmannarevisorer inom offentlig 

verksamhet. Enligt denna respondent har alla som skriver under 

revisionsberättelsen lika mycket ansvar.  

Det vanligaste sättet att få nya uppdragsgivare menar Diana (2010 s. 78) är via 

rekommendationer, hela 98 procent av alla uppdrag på denna revisionsbyrå 

kommer in på detta sätt.  Respondenten berättar att revisorn träffar kunden för 

att bilda sig en uppfattning om vad kunden vill ha och vad de har tänkt sig vilket 

stämmer överrens med FARs (2010b) beskrivning av hur revision inleds.  De 

beskriver att revision startar med att sätta sig in i företaget och förstå deras 

verksamhet för att kunna granska och slutligen rapportera detta i form av 

årsredovisning och bokföring. Enligt FAR (2010b) ska en revisor även analysera 

och bedöma risker för att kunna planera och göra ett professionellt omdöme. 

Anna (2010 s. 63) beskriver att revisorn kollar upp om kunden har några 

skulder, obetalda skatter samt vad denna har haft för tidigare erfarenheter. Detta 

menar Anna (2010 s. 64) är en skyldighet enligt god revisionssed för att ta reda 

på saker för att sedan kunna göra en bedömning, även FAR (2010) belyser vikten 
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av en god revisionssed för att revisorn ska ha kunskap och erfarenhet för att 

göra ett professionellt omdöme om kunden.  

FAR (2010b) menar att en revisor kan utföra många olika uppdrag beroende på 

vad kunden har för behov, det vanligaste är dock de så kallade 

bestyrkandeuppdragen där revisorn gör ett uttalande om historisk finansiell 

information. Författarna menar dock att det är av stor vikt att revisorns 

opartiskhet och självständighet inte sätts på spel genom rådgivning med kunden. 

Enligt Diamant (2004) är oberoende ett av revisorns viktigaste uppdrag då 

denne annars inte uppfyller sin funktion.  

5.2 Revisorns oberoende 
Simunic (1995) menar att revisorer ofta arbetar nära sina uppdragsgivare vilket 

enligt Wolf (et al 1999) kan frambringa en problematik för revisorernas 

oberoende då det ofta uppstår en personlig koppling mellan revisor och 

uppdragsgivare. Moore (et al 2006) belyser att hot mot oberoendet kan växa 

fram långsamt vilket kan göra att det kan bli svårt för revisorer att avgöra när 

detta blir för stort, detta kallar författaren för ett omedvetet oberoende. Anna 

(2010 s. 66) tar upp just detta och menar att en revisor kan bli styrd av klienten 

utan att veta om det.   

Samtliga respondenter i denna uppsats nämner det så kallade 

självgranskningshotet och beskriver att en kommentar skall lämnas i 

analysmodellen för att kunna säkerställa sitt oberoende. Enligt 

Revisionshandboken (2010) bör en revisor vara oberoende i lagens mening men 

ett visst mått av beroende både tolereras och förekommer från ett så kallat 

lekmannaperspektiv. 

Enligt SFS (2005:551) får inte revisorn ha någon form av beroendeställning till 

bolaget genom till exempel anställning eller att denne är verksam inom samma 

företag som yrkesmässigt sköter grundbokföringen åt företaget. Diana (2010 s. 

81) menar att det är komplext när det gäller tjänster från uppdragsgivare, hon 

hävdar att hon aldrig skulle ha sitt datanätverk hos en kund då detta kan sätta 

henne i en beroendeställning alternativt försvaga hennes synliga oberoende det 

vill säga att hon kan uppfattas som oberoende av utomstående intressenter . 
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Respondenten menar dock att vid köp av mindre varor och tjänster skall hon inte 

behöva åka flera mil till en annan affär, hon säger att detta är inom rimliga 

gränser och att klientens företag inte får vara beroende av att hon handlar där. 

Författarna till denna studie ser här definitionssvårigheter för vad som skall 

klassas som okej och inte okej, detta är oerhört svårt att skriva ner i en lagtext 

samtidigt som Dianas resonemang ur ett lekmannaperspektiv kan ses som 

korrekt.   

Anna (2010 s. 69) påpekar att intäkterna från en viss uppdragsgivare kan 

ifrågasätta oberoendet på grund av att den kunden står för en stor del av byråns 

inkomster. Enligt respondenten uttrycker byrån sällan missnöje över kunder av 

detta slag i första taget. För att säkerställa oberoendet i dessa situationer anser 

respondenten att en lösning skulle vara att bolaget inte själva ska välja revisor 

utan få detta utsett av exempelvis Finansinspektionen.  

Humphrey (et al 1993) menar att det ibland uppstår ett förväntningsgap mellan 

revisorer och uppdragsgivares syn på oberoendet och dess innebörd. Diana 

(2010 s. 80) förklarar att detta gap handlar om vad de egentligen gör som 

revisorer, hon menar att det är många som har den bilden att revisorer ska 

granska allting och att om det blir något fel så är det på grund av revisorn. 

Respondenten tror att detta kan bero på att de glömt bort att berätta vad en 

revisor faktiskt gör och att denne inte kan titta på allt utan endast de väsentliga 

posterna och bedöma risker.  

Hot mot oberoende kan enligt FARs yrkesetiska regler (EtikR 1 p. 290:46) 

åtgärdas med hjälp av att frågan diskuteras med kontrollorgan eller att ett annat 

revisionsföretag granskar rådgivningen. Dessutom menar denna källa att det är 

av stor vikt att personalen som utför rådgivningen inte deltar i 

revisionsuppdraget. Emma (2010 s. 84) berättar att hon nu har en 

uppdragsgivare som är släkt med hennes sambo och att byrån har löst detta med 

att kollegan får skriva på revisionsberättelsen. Enligt denna respondent finns det 

inget problem med att uppdraget stannar på byrån.  
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5.2.1 Analysmodellen 
FAR (2010) förklarar att denna modell innehåller tillämpningar och 

vägledningar för hur revisorer ska kontrollera deras oberoende. Moberg (2003) 

menar att regeringens syfte med analysmodellen har varit att hjälpa 

revisionsföretag att kartlägga hot som kan rubba deras oberoende och på så sätt 

ifrågasätta deras yrkesprofession. Enligt samtliga respondenter ska denna 

modell upprättas för varje nytt uppdrag samt granskas en gång om året för att 

intyga att förutsättningarna i ärendet inte har förändrats. Detta stämmer väl 

överrens med 21 § i Revisorslagen som belyser att denna modell ska upprättas 

inför varje nytt uppdrag samt årligen på befintliga uppdrag för att kolla om det 

finns omständigheter som kan göra att revisorn inte är oberoende (SFS 

2001:883). Detta är även Birgittas (2010 s. 70) beskrivning av analysmodellens 

funktion då hon menar att modellen är en hjälp för revisorer att kontrollera om 

denne är opartisk, självständig och objektiv.  

Till skillnad från Habtegiorgis, F & Seradjis, G (2005) studie om analysmodellen 

så har respondenterna i denna studie en mer positiv inställning till denna modell 

och menar att den går snabbt att genomföra. I ovanstående studie drar de 

slutsatsen att analysmodellen tar upp för mycket tid i form av dokumentation 

även fast det framkommer positiva aspekter också. Författarna menar att detta 

kan påverka arbetet negativt mellan revisor och uppdragsgivare då det ger 

ökade kostnader för den tidsåtgång revisorerna lägger ner på dokumentation om 

oberoendet. Denna problematik tycks inte alls stämma överrens med den 

verklighet respondenterna i denna studie beskriver, snarare uppfattar 

författarna av denna studie att Christer Lefrells (Balans 2003) kritik om att 

revisorer uppfattar analysmodellen som ett kryssformulär som snabbt kan 

stökas över vara närmare verkligheten. 

En av huvudkategorierna i analysmodellen menar FAR (2010) är vänskaphotet 

vilket även författarna i denna studie har valt att fokusera på, detta handlar om 

relationen mellan revisor och kund. Enligt FAR (2010) har samtliga revisorer ett 

eget ansvar för att uppfylla målen för en god organisation vilket ställer krav på 

företag att ständigt vidareutbilda sina medarbetare och på så sätt hålla dem 

uppdaterade (Etik R1, regel 6).  
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5.2.2 Relation mellan kund och revisor 
FAR (2010) definierar begreppet relation med att det förekommer en 

regelbunden social kontakt mellan personer.  Vad är då en nära relation? Enligt 

FAR (2010) är de en regelbunden kontakt som kan göra att revisorn blandar in 

känslor i uppdraget och därmed har svårt att upprätthålla oberoendet.  

Samtliga respondenter är överrens om att umgänget främst ska vara 

yrkesmässigt och inte privat, Diana (2010 s. 78) menar dock att detta kan bli 

svårt på en liten ort men att hon i normala fall inte umgås privat med sina 

klienter.  Birgitta (2010 s. 70) belyser att det gäller att se upp om det finns för 

många gemensamma intressen. Respondenterna verkar dock ha olika syn på om 

det är okej att träffas utanför arbetet eller inte. Samtliga brukar dock delta i 

diverse företagsaktiviteter med sina klienter som exempelvis skattekvällar, 

kvinnligt nätverk eller att se på hockey. Eftersom att det är företagen som 

anordnar detta menar respondenterna att detta inte kan tolkas som något privat.  

Både Birgitta (2010 s. 70) och Emma (2010 s. 83) menar att det är okej att gå på 

hockey ibland bara det inte blir för ofta. Anna (2010 s. 63) belyser att det går bra 

med en viss typ av social relation men inte en vänskapsrelation. Av de fem 

tillfrågade är det Diana (2010 s.78) och Ceasar (2010 s. 74) som kan tänka sig att 

gå ut och äta privat med någon av sina klienter. Enligt Van de Bunt (et al 1999) 

kan graden av intimitet avspeglas i relationen och ju närmare denna är, desto fler 

aktiviteter utförs inom den. 

”Vi pratar inte bara jobb och om man går på lunch så pratar man om allmänna 

saker som händer, även om sina barn och barnbarn, ytligt men man pratar lite 

personligt också.” 
(Birgitta 2010 s. 71) 

Detta håller även Anna (2010 s. 65) och Emma (2010 s. 84) med om då de anser 

att det är okej att prata om privata saker som familj. Caesar (2010 s. 75) menar 

dock att revisorer ska vara försiktiga eftersom de en revisor gör privat påverkar 

honom eller henne i tjänsten, därför menar han att det är viktigt att tänka på vad 

man säger.  
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Enligt Birgitta (2010 s. 71) utvecklar en revisor olika relationer till olika klienter. 

Ceasar (2010 s. 76) förklarar detta så här, det utvecklas en relation till en del där 

man känner till deras familj och livssituation etcetera. Han menar att det inte går 

att komma ifrån om en revisor har ett längre uppdrag. Anna (2010 s. 67) belyser 

att det kan vara bra att byta revisor ibland för att få ut mer av revisionen. Diana 

(2010 s. 79) menar dock att det blir dyrare för kunden om den byter revisor, hon 

förklarar att revisionen ofta blir effektivare och mer pricksäker efter några år.   

För att undvika hot mot oberoendet menar FAR att den huvudansvarige revisorn 

ska bytas ut efter avtalad tid samt att en person som avgått efter en 

uppdragsperiod inte får delta i ett revisionsuppdrag igen förrän det har gått två 

år (Etik R 1 p. 290:154). Respondenterna i denna studie verkar dock ha olika syn 

på när en revisor bör bytas ut: 

”Någonstans mellan fem och tio år kanske?” (Anna 2010 s. 67) 

”Vet inte, men 10 år kanske” (Emma 2010 s. 85) 

”Dom har haft ett fyraårsskifte som uppfattas så men som inte var så” (Cesar 2010 s. 

76) 

Gummeson (2002) talar om långsiktighet som en viktig aspekt i en bra 

affärsrelation eftersom att detta gör att parterna lär sig att lita på varandra. 

Enligt Jobber & Fahy (2003) gör detta att båda parterna blir bättre på att 

kommunicera och se varandras behov.  Anna (2010 s. 67) hävdar att en viss 

erfarenhet är bra men menar samtidigt att en revisor som haft samma uppdrag i 

20 år sett de som går att se i företaget. Cesar (2010 s. 76) menar att 

analysmodellen gör att han kan hålla i ett revisionsuppdrag en längre tid då han 

måste lämna en sanningsenlig revisionsberättelse för att bevisa sitt oberoende. 

Enligt FAR (2002) kan dock vänskapshotet uppstå om kunden har samma 

revisor under flera år. 

EtikR 1 (p. 290:135) anför att familjeband eller andra nära relationer mellan en 

styrelseledamot och någon i bestyrkandeteamet kan leda till hot mot 

egenintresse och vänskap. Det kan dock vara svårt att avgöra hur stor inverkan 

det här kan ha på uppdraget då det beror på faktorer som exempelvis personens 

ansvar inom bestyrkandeuppdraget samt hur nära relationen är mellan 
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personerna. Ingen av respondenterna i denna uppsats ser dock någon omöjlighet 

i att ha en uppdragsgivare vars relation är mycket nära till en kollega på 

kontoret. Dock reserverar sig Birgitta (2010 s. 71) för viss problematik och 

menar att det är viktigt att utomstående intressenter ska kunna känna sig trygga 

med att revisionsberättelserna hon skriver under är korrekta . Hon är ensam om 

att ta upp problematiken detta skapar för det synliga oberoendet men i 

normalfallet ser ingen detta som ett problem. Anna (2010 s. 67) menar att om 

personen är skötsam och inte hela tiden tänjer på gränserna ska ett sådant 

uppdrag kunna pågå problemfritt. 

Enligt Gummesson (2002) ingår det ett risktagande i bedömningen av hur stark 

relationen är för att veta hur stora risker de kan stå ut med. FAR (2002) talar om 

det så kallade vänskaps‐ eller förtroendehotet som är ett av hotet mot revisorns 

oberoende, detta innebär att denne har en personlig relation till 

uppdragsgivaren.  

5.2.3 Vänskaps‐ eller förtroendehotet 
FAR (2002) menar att detta är ett av hoten mot revisorers oberoende vilket 

innebär att denne har en personlig relation till uppdragsgivaren. Birgitta (2010 s. 

71) medger att hon är osäker på vart gränsen går mellan vänskap och neutral. 

Anna (2010) förklarar detta på följande sätt: 

”Man vill inte vara vän med sina kunder men ha en bra relation” (Anna 2010 s. 67).  

Enligt Cesar (2010 s. 74) handlar det om att gå på magkänsla vid gränsdragning, 

Emma (2010 s. 85) förklarar att hon ständigt brottas med att inte bli för bra 

kompis med sina klienter. Enligt Emma (2010 s. 84) får man inte bli för mycket 

kompis och med det menar respondenten att man har för många gemensamma 

intressen och spenderar för mycket tid ihop som inte är yrkesrelaterat. En annan 

respondent uppger att det faktum att denne under större delen av sin 

verksamma yrkeskarriär som revisor jobbat på en annan ort cirka tre mil från 

bostadsorten gjort att vänskapshotet blivit mindre påtagligt, i princip obefintligt 

(Birgitta 2010 s. 72). Av de fem tillfrågade så svarar Anna (2010 s. 65), Cesar 

(2010 s. 74‐75) och Diana (2010 s. 79) att de har avböjt på grund av 

vänskapshotet vid ett eller flera tillfällen. Diana (2010 s. 81) belyser även att det 
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kan hända att man blir bra kompis och hellre vill utveckla denna relation och 

därför lägga bort ett uppdrag. 

5.3 Återkoppling till modell för relationsnivåer 
Van de Bunt (et al 1999) har utarbetat en modell över olika nivåer av vänskap 

som nyttjats för att gradera relationsnivån mellan revisor och uppdragsgivare i 

denna studie. Grundmodellen ser ut enligt nedan:  

 

Figur 5 Modell för vänskapsnivåer 

För att hålla sig inom lagens riktmärken skall respondenten återfinnas i den 

vänskapliga rutan som enligt Van de Bunt (et al 1999) innebär att ha en behaglig 

relation till sina klienter.  FAR (2010) tar upp regelbundenheten i kontakten som 

en nyckelfaktor i relationsbegreppet. En nära relation uppstår i Van de Bunts (et 

al 1999) modell först vid inträdandet i rutan märkt ”vän”. Detta innebär i 

enlighet med Van de Bunt (et al 1999) att respondenten gillar klienten och 

umgås mer regelbundet. Här träder även definitionen av nära relation in enligt 

FAR eftersom risken för att känslor blandas in i uppdraget gör att revisorn kan 

ha svårt att upprätthålla sitt oberoende (FAR 2010). 

Besvärad  Främande  Neutral  Vänskaplig  Vän  Bästa vän 
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Figur 6 Modell med respondenter 

Författarna har genom de empiriska data som samlats in kunnat gradera 

respondenterna utifrån den ursprungliga modellens nivåer. Samtliga 

respondenter ger intrycket av att inte kunna precisera några skarpa 

gränsdragningar för vad som är okej i fråga om relationsnivå mellan dem själva 

och deras klienter. Detta har skapat en gråzon, mellan den vänskapliga 

relationen och en vänrelation. Ju längre till höger en respondent hamnat i 

modellen desto längre in i gråzonen är han eller hon beredd att gå. 

Bedömningarna har skett efter vad respondenterna anser är okej inom gränsen 

för att upprätthålla sitt oberoende.  

Cesar och Diana är placerade långt till höger i denna modell, båda två anser sig 

kunna gå förhållandevis långt ut i gråzonen mellan den vänskapliga och 

vänrelationen. Cesar pratar om att gå på en magkänsla i dessa frågor. Han menar 

att så länge han kan hålla integriteten på ett avstånd tillräckligt för att kunna 

lämna en oren revisionsberättelse har han bibehållit sitt oberoende (Cesar 2010 

s. 74‐75). På frågan hur han umgås med sina klienter svarar Cesar att han inte 

umgås så mycket privat, men att någon middag då och då har hänt. Dessutom 

anser Cesar att du kan ha regelbundna träffar privat med klienter om du som 

revisor kan hantera situationen, exempelvis i ett golfgäng men han dementerar 

att han själv skulle vara med i ett sådant sällskap för tillfället (Cesar 2010 s. 77). 

Diana menar att en mer vänskaplig kontakt med sina klienter är ofrånkomlig på 

en liten ort (Diana 2010 s. 78). Hon säger dessutom att hon absolut skulle kunna 

äta middag med en klient även om den inte var någon form av företagslunch. 

Vidare har hon inte några som helst problem med att hennes barn skulle spela i 

samma fotbollslag som en klients (Diana 2010 s. 80).  

Vänskaplig  Emma  Birgitta  Anna  Diana  Cesar  Vän 
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Här anser författarna av denna studie att båda två är farligt nära den vänrelation 

som lätt kan medföra känslomässig band mellan revisor och klient. Cesar 

dementerar att han ska ingå i någon form av sällskap som träffas regelbundet 

idag men säger öppet att detta är en okej företeelse. Att privat umgås med sina 

klienter kan enligt författarna av denna studie rubba det synliga oberoendet för 

intressenter till företaget som revideras vilket i slutändan kan medföra att 

allmänheten kan tappa förtroendet för revisorer och deras jobb.  

Övriga tre respondenter ligger rätt nära varandra, Anna (2010 s. 66) säger att 

hennes gränsdragning för vad som är okej nås när hon kan ringa till en kund och 

föreslå att göra privata saker, eller vice versa. Däremot ser hon inget hinder i att 

samtalet glider in på privata ämnen under exempelvis en företagsaktivitet. 

Birgitta säger sig försöka hålla sina kundrelationer strikt yrkesmässiga men 

medger att det pratas en del privata saker under exempelvis luncher med 

klienter (Birgitta 2010 s. 71). I en ponerad situation uppger Birgitta att hon ser 

svårigheter med att vara revisor för en person vars barn skulle spela i samma 

idrottslag om barnen även hade en nära relation i övrigt (Birgitta 2010 s. 72). 

Hon säger sig samtidigt vara befriad från vänskapshotet eftersom hon jobbat på 

en annan ort än den hon bor i större delen av sin yrkeskarriär (Birgitta 2010 s. 

72). Birgitta svarar på frågan hur vida hon kan gå på hockey med en kund privat 

att hon kan gå men inte bli bjuden (Birgitta 2010 s. 71). Emma tycker att privata 

konversationer under företagsaktiviteter med kunder självklart är okej. Dock 

anser hon att en regelbundenhet i dessa sammankomster skulle skapa problem 

gällande vänskapshotet (Emma 2010 s. 84).  

Emma, Birgitta och Anna utgör en mer restriktiv gruppering än Cesar och Diana. 

Enligt författarna begränsar sig Birgitta som privatperson för att upprätthålla 

sitt oberoende, dock är de enligt författarna motsägelsefullt att man som revisor 

inte ska kunna avvärja vänskapshotet i ett fall där ens barn spelar i samma 

idrottsklubb och samtidigt har en relation utanför idrotten, om du samtidigt kan 

gå på hockey med barnets mamma eller pappa som du har som kund så länge du 

betalar för din egen biljett.  Birgitta verkar också tycka att de var en lättnad 

under den tid hon jobbade på en annan ort då hon inte behövt ta ställning i 
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samma grad till vänskapshotet eftersom hon inte känt någon på orten (Birgitta 

2010 s. 72).  

5.4 Övriga observationer 
I intervjuerna framkom en del övriga observationer värda att nämna trots att de 

faller lite utanför ramen utav detta arbete. Författarna uppmärksammade under 

intervjuerna flera uttalanden om revisionsbyråers dubbla roller. Det vill säga när 

samma revisionsbyrå både gör redovisningsjobb och revision för samma företag.  

Anna säger exempelvis detta i intervjun angående denna problematik: 

”Detta behöver ni inte skriva men det slarvas en del. Det är inte alla revisionsbyråer som 

är så noga med att lämna ifrån sig redovisningsjobb till en annan byrå för att bolaget är 

stort.” 
(Anna 2010, sida 68) 

Samtliga respondenter nämner vikten av att hålla isär arbetsfördelningen i dessa 

uppdrag där redovisning och revision sköts av samma byrå. Birgitta (2010 s. 72) 

säger att båda avdelningarna ska ha varsitt arbetsmaterial och nämner också att 

de ställs hårdare krav på bokföringsmaterialet om bokföring och revision ligger 

på samma kontor samt är från samma uppdragsgivare. Exempelvis ska 

grundbokföringen vara klassificerad och attesterad redan när den kommer in på 

byrån. Angående denna problematik beskriver Birgitta (2010 s. 73) situationen 

på hennes kontor som att detta fungerat bättre och bättre.  

Cesar (2010 s. 74) säger att det fungerar bra på hans byrå att hålla isär dessa 

delar. Diana (2010 s. 81) spekulerar i frågan och säger att de fyra stora byråerna 

besitter en rädsla för ett eventuellt lagförslag om att förbjuda dessa 

tillvalstjänster. Hon nämner de ofantligt stora intäkterna från denna typ av 

verksamhet som ett måste för dessa stora bolag om de vill bibehålla sin makt på 

marknaden. En lagändring i form av ett förbud mot att revidera företag som 

byrån också säljer konsulttjänster till nämner Diana som nyttigt för branschen. 

Anna (2010 s. 69) säger att stora intäkter från en och samma uppdragsgivare i 

sig är incitament nog att ifrågasätta oberoende . Dessutom menar hon på att man 

inte gärna klagar på en uppdragsgivare som står för stora delar av byråns 

intäkter.  
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Som författare till denna studie är de svårt att tolka den information som kommit 

fram i intervjuerna på annat sätt än att pengar styr på bekostnad av oberoendet, 

både i form av vänskapshotet och självgranskningshotet. Detta är en invecklad 

problematik då revisionsbyråer är vinstdrivande företag, och en frågeställning 

som väcks är, vilket företag i någon annan bransch skulle avsäga sig möjligheten 

att tjäna mer pengar?  

Anna säger rätt ut att de slarvas en del, Birgitta säger att det blir bättre och 

bättre. För att något ska kunna bli bättre och bättre kan de inte i dagsläget 

fungera perfekt därför ställer författarna av denna studie frågan om en idealisk 

situation över huvudtaget kan uppnås eller om detta är en utopisk verklighet 

revisionsbyråerna försöker att uppnå. 

Cesar anser att de fungerar bra på den byrå där han jobbar, men till det 

uttalandet kan tilläggas att vi inte förutsättningslöst kan se hans svar som en 

absolut sanning och för sakens skull bör också det faktum att han var ensam 

revisor på byrån tilläggas. Lite språkfascistiskt bör frågan om ”fungerar bra” är 

desamma som idealiskt ställas. Diana är även hon ensam revisor och jobbar på 

en mindre byrå och hennes uttalanden kändes både öppna och ärliga under hela 

intervjun. Fortfarande behöver vi som författare granska dessa uttalanden 

kritiskt men hennes argumentation om rädsla bland de fyra största bolagen att 

förlora både intäkter och makt stämmer väl överrens med den verklighet Anna 

ger författarna i citatet längre upp angående att företag inte gärna lämnar ifrån 

sig uppdrag på grund av att klienten är stor. Samt att hon nämner att stora 

intäkter från en och samma klient är incitament nog att ifrågasätta oberoendet 

eftersom du inte gärna klagar på dessa kunder. 

 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  51 

6. Sammanfattande slutsats 
I detta kapitel kommer författarna att sammanfatta de slutsatser som denna 

studie bidragit med och besvara det ursprungliga syftet med studien. Dessutom 

kommer förslag till vidare forskning redovisas under denna punkt. 

6.1 Oberoendet 
En tydlig slutsats författarna av denna studie kan uttolka från det empiriska 

fältet är oberoendets komplexitet i mindre samhällen. Vi som författare delar 

Moores (2006) uppfattning av att ett absolut oberoende mellan revisorer och 

uppdragsgivare är en utopisk teori. Respondenterna i denna studie styrker detta 

påstående på flera punkter, bland annat anser Cesar (2010 s. 75) att 

företagsaktiviteterna behövs som ett led i att behålla affärskontakten och Diana 

säger att hon skulle förlora hela sitt nätverk om hon inte hade möjlighet att gå på 

dessa träffar (Diana 2010 s. 81).  

Gränsdragningarna gällande hur nära relation som är okej med en klient 

differentierar sig från respondent till respondent. Alla pratar om någon form av 

känsla, ”de sitter i ryggmärgen” etcetera. Här ställer sig författarna frågan hur 

man ska kunna lagstifta en känsla? Problematiken ter sig vara mycket komplext, 

och det lagar och etiska regler som finns idag tolkar vi som vaga. Samtliga 

respondenter i denna tycks återfinnas i någon form av gråzon mellan de lagen 

tillåter och vad vi vill betrakta som ett förhållande som likar vänskap. Flera 

respondenter i studien påpekar att revisorer inte kan kategoriseras och skärmas 

av från allmänheten utan att även dem har rätt till ett privatliv.  

Vad det gäller modellen för relationsnivåer är författarna av denna studie ense 

om att någon form av gråzon behövs där revisorn själv behöver göra en 

bedömning om han eller hon kan upprätthålla sitt oberoende. FARs etiska regler 

ger revisorn bra riktlinjer i sitt arbete gällande oberoende.  En viktig del att 

komma ihåg i detta är dock allmänhetens förtroende för revisorer som 

yrkesgrupp. Relationer där det synliga oberoendet kan rubbas för intressenter 

skadar enligt författarna hela branschen. Dessutom anser dem att detta behöver 

förtydligas i lagtext och att revisorer överlag måste rannsaka sig själva i fråga om 

vad som är okej och inte okej.  
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Författarna märker tendenser på att respondenterna i denna studie ”ursäktar” 

sig med att dem bor på en liten ort och att det således är mer okej att ha en 

större kontakt med sina klienter. Vi anser att detta är ett problematiskt synsätt 

hos respondenterna, då det inte återfinns någon form av lagtext eller liknande 

som styrker detta. Däremot kan vi som författare både se och förstå att 

problematiken är större på mindre orter. Detta anser vi ställer krav på revisorer 

på mindre ort, då dessa både behöver vara medvetna om problemet och 

motarbeta det med någon form av motåtgärd.   

6.2 Avslutande reflektioner 
Under arbetets gång har författarna av denna studie reflekterat över flera saker 

och hinder har stötts på under arbetets gång. Problematiken ter sig mycket 

komplext när de gäller vänskapshot på mindre orter, vi anser också att en 

lagstiftning av en känsla hos revisorn som säger att han eller hon kan vara 

oberoende är en omöjlighet. De faror vi ser ligger i det synliga oberoendet, det 

vill säga hur intressenterna uppfattar relationen mellan revisorn och företaget. 

Om detta inte upprätthålls kommer hela branschen att drabbas av misstro från 

allmänheten och framförallt intressenterna.  

Hotet ökar med långvariga uppdrag där en relation mellan revisor och kund ter 

sig ofrånkomlig. En strikt yrkesmässig relation med ett absolut oberoende 

mellan revisor och uppdragsgivare är en omöjlighet. Samtidigt behöver inte 

detta betyda att revisionen är omöjlig att kvalitetssäkra om tillräckliga 

motåtgärder sätts in. Respondenterna i denna studie befinner sig alla i en gråzon 

mellan lagens riktmärken och vad som för en lekman skulle betraktas som en 

vänrelation.  Det är just denna problematik som främst framkommer vid långa 

uppdrag dock finns flera fördelar med dessa, då revisorn känner till företaget i 

fråga och således på ett effektivare sätt kan gå igenom revisionen. Hotet 

uppenbarar sig även i de fall där revisionsbyrån har dubbla roller, det vill säga 

både säljer konsulttjänster och sköter revisionen i samma företag. I dessa fall 

ligger ekonomiska skäl till grund för relationen då revisionsbyråer tenderar att 

inte neka eller klaga på en kund som står för stora intäkter till byrån. Dessa 

faktorer påverkar oberoendet negativt och behöver motarbetas för att 

upprätthålla det synliga oberoendet mot intressenter i företaget omgivning. 
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Enligt FAR (2010) är revisorn en förutsättning för att samhället och näringslivet 

ska fungera då denne ger ökad trovärdighet åt företag och dess finansiella 

information. Detta förtroende anser författarna vara av stor vikt och behöver 

beskyddas. Samtidigt kan författarna fastslå att den inledande hypotesen 

korroboreras genom den bild respondenterna gett i denna studie, det vill säga 

att problematiken med vänskapshotet tenderar att öka på mindre orter. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under denna studie har författarna enkom tittat på vad revisorerna har att säga 

om relationen till sina klienter. En mycket intressant tanke vore att vända på 

denna bit och istället genomföra en liknande studie där empirin grundar sig i 

företagens syn på sin relation till revisorn.  

I analysen under punkten ”Övriga observationer” framkommer ett mycket 

intressant ämne att fördjupa sig inom. I intervjuerna framkom det att 

ekonomiska incitamenten tenderar att få revisionsbyråer att anta uppdrag som 

riskerar deras oberoende, både via vänskapshotet och via självgranskningshotet. 

En djupare och mer ingående forskning inom detta område hos större 

revisionsbyråer vore högst intressant enligt författarna av denna studie. 

6.4 Denna studies kunskapsbidrag 
Författarna anser att denna studies kunskapsbidrag ligger i att den belyst 

problematiken med vänskapshotet på mindre orter. Genom det empiriska 

underlaget har vi kunnat återge en så sanningsenlig bild av problematiken som 

möjligt.  Dessutom har Van der Bunts (1999) modell möjliggjort en visuell 

beskrivning för vad som är okej i enlighet med lagen och var respondenterna i 

denna studie ligger i förhållande till lagtext kontra verklighet.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Hur umgås du med dina klienter?  

2. Hur går det till när du tar på dig ett nytt uppdrag? 

3.  Hur testar du ditt oberoende mot uppdragsgivarna? 

4. Kan du berätta om någon/några situationer där du har nekat en 

uppdragsgivare på grund utav osäkerhet för ditt oberoende.  

5. Kan du berätta om någon/några situationer där du har nekat en 

uppdragsgivare på grund utav att du inte vill äventyra din vänskap till honom 

eller henne.  

6. Hur träffar du dina uppdragsgivare i privatlivet?  

Checklista 

  Granne? 

   Medlem i samma bostadsrättsförening? 

  Barn som umgås eller spelar i exempelvis samma fotbollslag? 

  Golfvän? 

  Facebookvän? 

  Barndomsvän men som du ej umgås privat med nu? 

  Handlar i samma mataffär? 

  Tidigare kollega? 

  Lunchvän? 

7. Berätta hur du drar en gräns mellan din yrkesmässiga relation och din privata 

relation till dina uppdragsgivare.  

8. Berätta om när du senast upplevde att en klient försökte styra dig i arbetet.  

9. Berätta hur du skulle agera ifall en uppdragsgivare är mycket nära vän eller 

kanske till och med partner till en kollega.  

10. Beskriv hur relationen mellan dig och dina uppdragsgivare utvecklas över 

tid.  



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  60 

11. Hur fördelar ni arbetet på kontoret? 

12. Hur många revisorer per uppdrag? 

13. Om flera, vem bär det slutgiltiga ansvaret för revisionens korrekthet? 

14. Hur många uppdragsgivare har du? 
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Bilaga 2 – Missiv 

De respondenter som uppgett att dem vill ha frågorna innan intervjun mejlades 

följande: 

 

Hej XXXXXX, 

här kommer informationen angående intervjun på XXXXXX. Det kommer att bli 

mer som ett samtal än en intervju. Vi kommer gå igenom ett antal teman och föra 

ett samtal kring dessa. Följande teman kommer föras upp: 

 

1. Relationer till nya kunder 

2. Relationer till gamla kunder 

3. Oberoende 

4. Bakgrundsfrågor 

 

Bakgrundsfrågorna är rena praktiska frågor om hur ni jobbar så dem kan vi 

skicka med här. 

 

Hur fördelar ni arbetet på kontoret? 

Hur många revisorer per uppdrag? 

Om flera, vem bär det slutgiltiga ansvaret för revisionens korrekthet? 

Hur många uppdragsgivare har du? 

 

Hoppas att vi kommer få ett givande samtal på XXXXXX och ett jättetack för att 

du ställer upp och hjälper oss i studien! 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Pettersson och Jonas Bengtsson 
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Bilaga 3 – Intervjuer 

Intervju med Anna (2010). 

Hur ur umgås du med dina klienter? 

Dem umgås jag med bara yrkesmässigt kan jag säga, det kan ju hända att det 
någon som man träffar på i det sociala livet på en middag eller konsert eller vad 
det kan vara, men det är inte så att jag är revisor åt mina vänner som drivet 
företag. Det undviker jag. 

Det är lite det här vi är inne på att i mindre orter kan man hamna i knä på 
sina kunder, man handlar i samma matbutik eller har barn som spelar i 
samma fotbollslag eller liknande. 

Ja det tycker inte jag är något problem för det är svårt att undvika när man bor 
på en sådan här lite ort. Så jag tycker inte detta är något problem utan 
problemen uppstår när man har en annan relation också. Alltså en 
vänskapsrelation. En viss social relation det tycker jag går jättebra men inte en 
vänskapsrelation. Att heja på varandra i en matbutik är inte vad jag kallar 
vänskapsrelation. 

Kan du ha luncher med dina klienter som inte bara innefattar jobb utan 
även privatare samtal? 

Ja det tycker jag går bra, exempelvis om jag vet att den här kunden håller på att 
bygga ett nytt hus och så pratar man lite om de, hur går det? Och var ligger det? 
Eller att man känner till deras barn och pratar om, på den nivån tycker jag är helt 
okej.  

Hur går det till när du tar på dig ett nytt uppdrag? 

Ofta kommer nya uppdrag från redan befintliga uppdrag, att någon kund man 
redan har köper ett dotterbolag eller rekommenderar till deras affärsbekanta. Så 
det är ofta via befintliga kunder. Annars får man ofta en förfrågan då ”kan du 
vara revisor åt oss?”. Då kan man träffas och så bestämmer man hur det ska bli. 

Under den här processen vad är de du väger in om du ska kunna vara 
revisor eller inte? 

Dels försöker jag ju ta reda lite på om den här kunden. Dels givetvis vad dem 
bedriver eller kommer bedriva för verksamhet. Är det då en pizzeria ja då 
kanske man kollar lite extra noga på saker och ting runt omkring. Sen försöker 
jag ju ta reda på lite om de här personerna och vi har vi har ju också instrument 
för det. Där vi kan titta på om de finns skuldsaldon hos kronofogdemyndigheten 
eller om det finns obetalda skatter. Vad personen är engagerade i för andra 
verksamheter och det är en undersökning som vi är skyldig att göra när vi får en 
ny kund. Men även att göra en identifikationskontroll, alltså begära id om man 
inte känner personen.  

Syftar du till organisationsnummer eller deras id? 
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Deras personliga id men vi vill också titta på bolaget och då behöver vi givetvis 
organisationsnumret. Så de är egentligen både bolaget och företrädarna som 
man vill ha lite grepp om, vad det är för något och vem det är innan man åtar sig 
uppdraget. 

 Kollar ni upp då om dem drivit verksamhet tidigare då också? 

Det är inte obligatoriskt utan beror på situationen litegrann. 

Har du några exempel på där du fått gå djupare bak för att titta upp sådana 
uppgifter? 

Ja, jag vet att de var ett företag för några år sedan, som gick ihop med en ny 
person och bildade ett nytt bolag och den nya personen hade lite historik om 
man säger så. Det gjorde att jag tittade lite extra noga på honom och pratade med 
honom också. Detta för att han i det läget hade skulder hos kronofogden. Jag 
nämnde för honom att jag inte kan ha dig som kund om du har skulder och dem 
byggs på. Så jag frågade hur hanterar du den här skulden och vad tänker du göra 
åt det? Då förklarade han vad han tänkte göra åt det och att han har månatlig 
avbetalning. Då tyckte jag detta lät rimligt för människor hamnar i sådana 
situationer ibland och det är inget man kan straffas för livet ut. Det slutade ändå 
att jag tog på mig det här uppdraget och det gick jättebra på det sättet att det inte 
var problem att samarbeta med dem och de betalade sina fakturor, företaget gick 
bra.  

Då är det en privat bedömning från dig då? 

Ja, det finns inte nedskrivet i någon checklista att om dessa krav är uppfyllda så 
blir svaret si och så, det är upp till mig att bedöma. Däremot är jag enligt god 
revisionssed skyldig att ta reda på saker för att kunna göra en bedömning Jag 
kan inte vinka in någon från gatan som vill starta företag och ta på mig 
uppdraget, då bryter jag mot god revisionssed, då jag måste ta reda på lite om 
företaget först. Vilken bedömning jag gör sedan är upp till mig.  

Hur testar du ditt oberoende mot dina kunder? 

Nu har jag jobbat med det här väldigt länge, sedan 1981, det sitter lite i 
ryggmärgen. Har man inte med företaget att göra, det är inte mina vänner, jag är 
inte skylldig dem pengar, jag sitter inte i bolagets styrelse, då är jag oberoende. 
Om man åtar sig ett nytt uppdrag så upprättar man analysmodellen, det gör man 
väldigt snabbt, det är väldigt lätt att svara på frågorna.  

Det gör man alltså på varje nytt uppdrag? 

Ja och befintliga uppdrag, varje gång man skriver en revisionsberättelse så ska 
man det. Vår rutin är så att när vi planerar ett uppdrag som pågår under 2010, 
säg att vi planerar under hösten 2010, då upprättar vi en analysmodell 
preliminärt. Sen när vi skriver revisionsbesättelsen, våren 2011 när bokslutet är 
klart, då ska man intyga igen att förutsättningarna inte har förändrats. 

Kan du ge några exempel på situationer där du har nekat för att du inte 
känt att ditt oberoende räcker till? 
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Ja, jag har ett sådant fall som är på väg in till byrån nu, som är vänner till mig och 
där är vi överens om att inte jag ska jobba med det uppdraget. Utan det blir 
någon av mina kollegor som tar. 

Hur ofta brukar du få neka? 

Det är inte så vanligt. Jag har aldrig varit med om att jag har ställts inför den 
frågeställningen av något annat skäl än vänskap. Jävig är jag inte gå grund av att 
jag inte är verksam inom något annat företag. Jag har en skuld hos Nordea men 
dem har inte bett om att få vara kund hos oss. Hotad har jag aldrig blivit. 
Självgranskning är jätteviktigt och vanligt men det kan man ofta läka genom att 
dela upp arbetet inom byrån, så att inte samma person gör allting. Det är 
vänskap och självgranskning som jag kommit i kontakt med, som jag har behövt 
fundera över. 

Har det hänt att du har nekat någon kund för att du har känt att du inte vill 
riskera vänskapen? 

Ja, det jag beskrev nyss. Det är dels för att jag inte tycker att jag kan vara helt 
oberoende när det är mina vänner. Man kan tänka sig att jag ställs inför en 
situation där jag tycker att dem har gjort en oegentlighet. Om jag skulle tacka ja 
till dem måste jag vara helt säker på att jag i en sådan situation skulle agera som 
om jag var oberoende, och det vete fasiken om det går. Sen är det så att om man 
hamnar i det läget så riskerar man att bli av med sina vänner och det vill jag inte 
riskera. Det är bättre att skilja på det. 

Är det ofta det kommer upp sådana situationer med vänskap? 

Det händer ibland. 

Du kan bo granne, bo i samma hyresrätt och så vidare. Hur vanligt är detta 
och vad är okej? 

Det är okej i båda fallen skulle jag säga. 

Kan du vara en facebookvän med dina kunder? 

Det beror på vilken kommunikation man har på facebook, om man skriver 
privata saker och vad man gör på helgerna, ingående och detaljrikt, så tycker jag 
inte det. En sådan kommunikation har man med sina vänner. 

Kan du golfa med dina vänner och känna att du har ett oberoende? 

Ja. 

Beror det på hur samtalet utvecklar sig? 

Ja, det gäller att inte föra in samtalet på jätteprivata saker, utan man har en viss 
distans 

Tidigare kollegor som du kanske inte känner så väl idag, är det något du 
kollar på eller vet du att du kan skilja på dessa relationer? Även 
barndomsvän som du inte har kontakt med idag? 
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Jag tror att jag skulle göra den bedömningen i båda dessa fall, att jag skulle kunna 
vara revisor. 

Kan du förklara mer ingående var du drar din gräns mellan privat och 
yrkesmässig relation, hur långt kan det gå innan det hamnar över på det 
privata? 

Jag tror att med en person som jag gör privata saker med, antingen på dennes 
initiativ eller på mitt, där tycker jag kanske att gränsen går. Om det är en person 
som jag skulle kunna ringa och föreslå att vi kan äta middag eller något som inte 
har med jobbet att göra, där någonstans tycker jag gränsen går. 

Kan du berätta om när någon klient har försök att styra dig i arbetet? 

Jag kanske inte har upptäckt det då, man kan bli styrd utan att veta om det. Det 
förekommer nog ibland, det tycker jag att det gör. Det är inte alla mina kunder 
som har dem incitamenten. Det där dyker oftast upp om du tänker dig att du har 
en ägare som hemskt gärna vill ha en stor utdelning och behöver visa en stor 
vinst för att kunna utföra detta. Det är framför allt i en sådan situation detta 
uppstår. det är något som vi bedömer, vilken granskning vi ska göra, risken för 
manipulation, att företagsledningen har ett intresse av att justera siffrorna åt 
något håll av något skäl. Det kan även vara ett dotterbolag som vill visa ett 
jättebra resultat emot sitt moderbolag. Det kan också vara ett företag som vill 
visa så lågt resultat som möjligt för att slippa betala skatt. Detta är något som vi 
bedömer när vi påbörjar ett arbete, om det finns en sådan här risk, så jag är 
medveten om att risken finns. Sen är det inte så vanligt att man upplever viljan 
att manipulera för man kan ha olika syn på saker, en värderingsfråga kan man se 
på olika sätt. Det behöver inte vara ett uttryck för att vilja manipulera, från 
kundens sida men det kan vara så. Det har hänt någon enstaka gång, att man känt 
detta väldigt tydligt, att dem försöker allt för att få resultatet dit dem vill. 

Hur kan du agera i en sådan situation, blir du mera auktoritär då? 

Vi jobbar med något som heter väsentlighetstal och det innebär att man, enligt 
god revisionssed är skyldig att anmärka i revisionsberättelsen, om felen 
överstiger ett visst belopp. Skulle en företagsledare vilja manipulera siffrorna så 
att resultatet blir fel så ställer vi felet i relation med väsentlighetstalet. Om felet 
är litet får det vara så, då bryr jag mig inte om det. Är ett väsentligt fel, 
tillexempel att någon som läst redovisningen får fel uppfattning om bolaget, då 
måste vi anmärka på felet. Om inte företaget ändrar på felet så måste jag 
anmärka på det i revisionsberättelsen och därför vill ofta företagen ändra på 
felet. Absolut vanligast är att det räcker med att jag säger ”att det är fel” och då 
ändrar dem direkt för att dem flesta vill att det ska vara rätt. 

Hur agerar du om en uppdragsgivare är en nära vän eller en partner till din 
kollega? 

Man får vara uppmärksam, vet inte om jag skulle avsäga mig ett uppdrag på 
grund av det. Jag skulle vara uppmärksam i dem situationer där det kan ha 
betydelse för mina bedömningar. Däremot om jag skulle känna att blir 
jättejobbigt så skulle jag avgå. 
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Men det är okej, även om en klient har en nära relation till din kollega och 
om man kan göra den bedömningen att man är oberoende. 

Jag uppfattar inte mig själv som jävig, men det är svårt att säga, det beror på 
vilken relation jag har till denna kollega. Sen beror det på hur partnern är, om 
det är en skötsam person, då är det inte något problem, är det en person som 
hela tiden tänjer på gränserna och lever i en gråzon, då blir det ett problem. Det 
är ett sånt här gränsfall. 

Om det kommer in en kund och du gör den bedömningen att du kan vara 
oberoende, kan det utvecklas till att du, i ett läge längre fram, att du känner 
att du inte kan vara oberoende längre? 

Inte bara på grund av det. Om det är så att man har känt varandra länge så att 
man blivit vänner, då är vänskapen problemet. Däremot finns det annat som 
talar emot att ha samma revisor i 20 år, eftersom jag tror att man får ut mer av 
revisionen om man byter ibland. 

Hur ofta tycker du att man ska byta revisor då? 

Någonstans mellan fem och tio år kanske, men en viss erfarenhet är bra, har man 
haft samma företag i 20 år så har man nog sett det som går att se. Jag vet inte om 
ens oberoende blir sämre på grund av det, om det inte är så att den här kunden 
står för en jättestor del av mina inkomster, men då är det mer detta som är 
problemet. 

Har du något exempel på när det blivit så för dig, att en relation har 
utvecklats för långt? 

Nej. 

Uppfattar du att detta är ett ganska ovanligt problem? 

Jag tror inte att det är så jättevanligt att man blir vän med sina kunder. Det 
förekommer säkert men jag tror att man som revisor passar sig för det, man vill 
inte vara vän med sina kunder men ha en bra relation. 

Hur fördelar ni arbetet på kontoret, hur många revisorer är det som jobbar 
per uppdrag, vem bär det slutgiltiga ansvaret om ni är flera revisorer 

Det är lite så att revisorer drar in sina egna uppdrag. Vi har en 
redovisningsavdelning som jobbar med redovisning, bokslut, årsredovisning och 
deklarationer och så har vi revisorer. I princip är det denna uppdelning, det 
förekommer att revisorer gör redovisningsjobb också, men inte tvärs om. I 
revisionsgruppen finns ett antal kvalificerade revisorer som skriver 
revisionsberättelser det finns också ett antal revisionsassistenter som är ganska 
färska, medan andra kanske har skrivit något prov. 

Är det alltid en revisor som jobbar med ett uppdrag även till större 
företag? 

Det kan vara två från samma byrå men också två stycken från olika byråer. 
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Så man tar hjälp av konkurrenter? 

Ja, det kan också vara så att det är en kvalificerad revisor och sen så är det en 
eller flera förtroendevalda revisorer eller lekmannarevisorer, som det heter 
inom offentlig verksamhet. Dem är inte riktiga yrkesrevisorer, utan valda på 
andra mandat tillexempel politiska eller att de är medlemmar i en förening. 

Är det yrkesrevisorn som det slutgiltiga ansvaret för en sådan revision? 

Nja, man kan säga att den revisorn som skriver på revisionsberättelsen är 
ansvarig. Om de förtroendevalda skriver på, så är de lika ansvariga som revisorn. 
Dem ska också följa den lagstiftning som finns; god revisionssed, jäv och 
tystnadsplikt. Om det skulle ställas till sin spets i en sådan situation så är det 
alltid revisorn man går på, för vi har en ansvarsförsäkring som vi måste ha och 
det har inte en förtroendevald revisor. I praktiken så är det revisorn som får 
plikta om det är något som har blivit tokigt men teoretiskt så har alla som skrivit 
på samma ansvar. 

Hur många uppdragsgivare jobbar du med? 

50 kanske. 

Självgranskningshot har vi inte pratat så mycket om men detta är det vanligaste 
hotet på grund av att de flesta revisionsbyråer jobbar med redovisning, bokslut 
och deklarationer. Detta får man ofta skriva som en kommentar i analysmodellen 
men det man i allmänhet gör är dels att fördela arbetet på olika personer, så att 
redovisningsavdelningen gör redovisningen och revisionsavdelningen gör 
revisionen 

Ska det inte vara helt vattentätt mellan dem två? 

Ja, hos större bolag, dem så kallade K3‐bolagen, där finns det förbud i lagen mot 
att revisionsbyrån gör redovisningsjobb men här i på denna ort finns det inte så 
många stora bolag 

Detta behöver ni inte skriva men det slarvas en del. Det är inte alla 
revisionsbyråer som är så noga med att lämna ifrån sig redovisningsjobb till en 
annan byrå för att bolaget är stort. 

En annan sak som är viktig är att man har interna rutiner för redovisningsjobbet 
så som system, rutiner och kvalitetskontroll. Även att bokslut, årsredovisning 
och deklarationer tas fram på ett speciellt arbetsätt och är kvalitetsgranskade, då 
minskar risken för att inte revisorn upptäcker felen. 

Angående all mediauppmärksamhet som är nu tillexempel om HQ, är det 
något som diskuteras bland er, gör det att man blir mera skärpt i jobbet. 

Det är klart att vi pratar om det för det är nästan som en kollega till oss, det är 
vår bransch som man rackar ner på som bara den just nu. Dem här frågorna är 
alltid aktuella men det ställer sig på sin spets på ett annat sätt i de stora och 
noterade bolagen. Det är mycket större risk man tar, att vara revisor i stora 
bolag, åtminstone risk för kritik. Vi hänger med noga med vad som händer och 
det är klart att man tar till sig ett och annat. Vi har ganska så mycket regler och 
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kvalitetskontroller internt och med viss periodicitet så blir man granskad, det 
blir alla. 

Hur ser en sådan kvalitetskontroll ut? 

Den går till så att det kommer personer från min organisation men från ett annat 
kontor som jobbar med kvalitetskontroll. Det kanske är tio stycken från hela 
bolaget som åker runt till alla kontor. Om dem kommer till mig så får jag lämna 
över allt material, sen sitter dem och bläddrar i detta och tittar så om allting är 
på plats. Om man får en anmärkning så blir man kvalitetstestad nästa år igen, har 
man då inte bättrat sig så kan man bli omplacerad. 

Det är en väldigt nyttig debatt, det är uppdrag som drar in mångmiljonbelopp till 
KPMG. Bara det gör att man kan ifrågasätta oberoendet, för det är en stor del av 
deras inkomster och då klagar man inte så mycket på den kunden. Det jag skulle 
tycka är att dessa revisorer i den här typen av stora bolag kanske skulle utses av 
någon annan än ägaren tillexempel finansinspektionen. 

Om man har en kund som står för 70 procent av intäkterna då är man beroende 
av den kunden. Detta tror jag är mer påtagligt i jättestora uppdrag för det rör sig 
om så otroligt mycket pengar, även privat för revisorn och han lyfter säkert en 
utdelning på flera miljoner per år. Incitamentet är ett helt annat än om man 
jämför med de kunder som jag har. 

Jobbar du med både mindre och större företag? 

Jag jobbar nog med ganska stora företag för att vara i denna ort, men dem flesta 
här är ganska små. Det är stor skillnad att jobba på ett sådant här länskontor än 
att jobba i Stockholm, där är det ett mera spritt ägande. Jag jobbar med 
kommunala bolag och även ägarledda företag som är ganska stora. 
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Intervju med Birgitta (2010). 

Hur umgås du med dina klienter? 

Jag har inte några som jag umgås med privat kan jag säga, men det är klart att det 
är vissa aktiviteter på jobbet och när man är ute hos kunden så försöker man 
givetvis vara social. 

Vad är det för aktiviteter via jobbet? 

Det är tillexempel skattekväll, kvinnligt nätverk, gå på hockey med kunderna och 
vi har varit på travet. Detta är byrån som ordnar och bjuder in kunderna, så det 
är absolut inte något privat. 

Hur går det till när du tar på dig ett nytt uppdrag? 

Då måste vi göra analysmodellen, vi ska vara opartiska, självständiga och 
objektiva. Vi har jävsreglerna i aktiebolagslagen, där det står att man inte får äga 
aktier i bolaget, ha lån eller vara gift med någon i ledningen. Det finns även ett 
antal hot mot oberoende och den analysen måste vi göra innan vi kan ta på oss 
ett uppdrag och innan vi kan lägga upp det hos oss som kund. 

Hur ofta gör du analysmodellen 

En gång per år, först gör vi den när vi tar på oss uppdraget, sen när man börjar 
granskningen gör man den igen. Om något förändras som kan hota oberoendet 
under tiden så måste vi göra en ny analys. 

Är det en bedömning som du gör, att du måste gå igenom analysmodellen 
igen? 

Ja, om jag tillexempel har varit konsult i företaget eller något sådant, för som 
revisor så får man inte lämna rådgivning som jag själv sen ska granska. 

Kan du berätta om en situation där du har nekat en uppdragsgivare på 
grund av hot mot oberoende? 

Nej, det har jag aldrig gjort. Om en god vän skulle fråga så skulle jag inte ta på 
mig det, för det kan man ju inte göra. I ett sådant fall tror jag att det kan vara 
svårt att vara oberoende. 

Vart går gränsen, yrkesmässigt och privat? 

Jag umgås inte privat med några kunder, men ibland kan man fundera på om det 
är någon kund som man har gemensamma intressen med och då får jag ”se upp” 
litegrann. Det kan vara att vi är i samma ålder eller gillar golf, men vi har även 
företagsgolf med våra kunder. 

Så det är bara i företagsaktiviteter om du umgås med dina klienter? 

Ja, men det är klart att man hejar på varandra på stan och om man är där på jobb 
så kanske man går ut och äter lunch tillsammans. 
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Vad är okej att prata om, när blir det privat, håller du dig till att bara prata 
jobb? 

Vi pratar inte bara jobb och om man går på lunch så pratar man om allmänna 
saker som händer, även om sina barn och barnbarn, ytligt men man pratar lite 
personligt också. 

Så du skulle inte kunna gå på hockey eller spela golf om ni hade samma 
intresse? 

Jag kan inte bli bjuden alla fall, om jag skulle göra det så skulle jag betala själv. 

Om du betalade själv, skulle du tycka att det var okej, känner du att du kan 
behålla ditt oberoende då? 

Jag tycker att det blir lite tveksamt då, beror på ur det utvecklar sig. Att gå på 
hockey en kväll kan man väll göra, men jag skulle inte vilja göra det regelbundet, 
för då tycker jag att man snart blir vänner. Jag vet inte hur andra resonerar där 
faktiskt. 

Kan du berätta när en kund senast försökte styra dig i ditt arbete? 

Direkt påverka vet jag inte men det är olika synpunkter, kunder tycker att man 
ibland tittar på saker som dem inte tycker är väsentliga och att man går för djupt 
in på olika frågor. 

Det finns incitament för dem att påverka, tillexempel högt resultat för att 
kunna ge högre utdelning eller liknande. 

Där följer man dem regler som finns, hur man ska värdera tillgångar och skulder. 
Jag tycker att jag klarar mig ganska bra där, det gäller att man inte är rädd för att 
ställa frågorna och man måste våga besluta själv hur man ska göra i sådana 
situationer. Om kunden gjort något som inte är okej så måste man skriva en oren 
revisionsberättelse. 

Hur skulle du reagera om det kommer en uppdragsgivare som är nära vän 
eller partner med en kollega, känner du att du kan behålla ditt oberoende 
då? 

Jag tycker att det skulle vara svårt, jag skulle önska att den personen inte kom till 
vår byrå. Även om jag skulle lyckats upprätthålla mitt oberoende så finns kanske 
misstanken där. Utomstående kanske inte skulle tycka att jag var oberoende, det 
är viktigt vad andra tycker som är intresserade av revisionen, så som långivare, 
kunder, leverantörer och staten. Jag ska uttala mig om årsredovisningen och då 
skulle det kunna finnas någon misstanke om att jag inte är oberoende. 

Kan du beskriva hur relationen mellan dig och uppdragsgivaren utvecklas 
över tiden, blir den annorlunda? 

Ja, det blir den i vissa fall, man pratar ju mer när man lär känna varandra, 
beroende lite på personligheter också. En del pratar man bara strikta affärssaker 
med, medan man med andra pratar mer allmänt. 
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Ser du någon risk med att ha långa revisionsuppdrag, att det kan leda till 
vänskap? 

Ja, det finns en risk 

Kan det vara något som du tror kan drabba dig? 

Man lär ju känna varandra om man har samma uppdrag är efter år, så det finns 
en risk helt klart att det blir ett vänskapsförhållande och då kanske man inte är 
helt oberoende. Jag kan inte peka på något men så är det, man lär känna 
varandra. 

Om man har barn som spelar i samma fotbollslag eller något liknande, är 
det okej att ha den föräldern som kund? 

Det beror på vad den föräldern har för position i bolaget. 

Men om föräldern är ägare eller är med i styrelsen? 

Jag tycker att det är okej om dem bara är med i samma fotbollslag och inte har 
några andra relationer. 

Lär man tänka sig för när man för samtal med föräldern så det inte blir för 
privat? 

Ja, man får tänka sig för både när det gäller privat och yrkesmässigt. 

Jag har jobbat i här många år, sen har jag varit i en närliggande ort ett antal år 
och nu är jag tillbaka här. När jag inte jobbade på min bostadsort var det 
definitivt lättare eftersom jag inte har samma sociala nät där. 

Hur fördelar ni arbetet på kontoret? 

Vi drar in våra egna uppdrag, man försöker vara med på träffar och få ett nät på 
det viset, träffa banker och vara med på olika aktiviteter. Många uppdrag får man 
via redan befintliga kunder och egentligen drar varje revisor in sina uppdrag. Vi 
har även redovisningsservice här och där kommer det också in kunder. 

Gör du också redovisningsservice? 

Nej, där är det strikt för det är ett självgranskningshot, det är kombinerade 
uppdrag och det måste man skilja strikt på, vem som gör vad. 

Där mellan ska det alltså vara ”vattentätt”? 

Ja det ska det vara, vi ska ha varsitt arbetsmaterial och system. Det är även 
hårdare krav på bokföringsmaterialet när bokföring och revision är på samma 
kontor, när det gäller samma arbetsgivare. Materialet ska uppfylla vissa krav, vi 
får inte göra grundbokföringen när vi har hand om revisionen, den ska vara 
klassificerad och attesterad när den lämnas in här. Om den personen som sköter 
bokföringen hjälper till här, gör en bokföringsorder, så ska ägaren godkänna och 
attestera den. Vi får heller inte hålla på med medelförvaltning (betalningar). 

Hur många revisorer är in per uppdrag? 
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Jag jobbar mestadels med små och medelstora, ägarledda företag och då är jag 
ensam revisor. 

Finns det uppdrag som ni är flera revisorer på? 

Ja, dem här stora börsnoterade företagen har flera revisorer. 

Vem bär ansvar för revisionen? 

Dem påskrivande, om två skriver på, har dem samma ansvar. Jag som ensam 
revisor är ansvarig och jag är även ansvarig för de assistenter som jag anlitar, att 
dem gör ett bra jobb och har kunskap. 

Skriver assistenterna på? 

Nej 

Hur många uppdragsgivare har du? 

Jag kanske har hundra små bolag och jag är inte ensam på alla. 

Det där med att det ska vara ”vattentätt”, upplever du att det fungerar till 
hundra procent? Det borde vara svårt när man sitter i samma byggnad. 

Man kan ju säga att det blir bättre och bättre, för dels så har vi inte haft så 
mycket kombinerade uppdrag förut, för vi ses fortfarande som en revisionsbyrå. 
Det här med ekonomiservice växer och vi jobbar hårt på både redovisnings‐ och 
revisionssidan för att vi ska uppfylla dem här kraven, det är jätteviktigt, annars 
kan man råka riktigt illa ut. 

Pratas det mycket om det som tagits upp i media angående HQ och blir man 
mera noggrann, hårdare i sina bedömningar på grund av detta? 

Det är klart att man påverkas och tänker till men det är så stor skillnad på 
omfattningen av revisionsuppdraget. Det kommer kanske ändrade regler om 
revisionen, även från EU, att man kommer se över det här med att det egentligen 
är fyra stora byråer och hur länge man ska sitta på ett uppdrag. Vi får se vad som 
kommer efter det här nu då. 
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Intervju med Cesar (2010). 

Hur umgås du med dina klienter, hur träffar du dem utöver arbetet? 

Sällan, jag umgås inte så mycket med kunder privat men man kan gå ut och äta 
med någon, det har hänt. 

Är det när du är där och jobbar? 

Ja ett samtal på något sätt, någon form av representation blir det då. 

Hur tycker du man ska dra en gränsdragning för på en representation så 
håller man det inte strikt till arbetet? 

Det får vara privat. 

Hur privat får det vara på ett sånt samtal tycker du? 

Magkänsla, man håller integriteten på ett tillräkligt avstånd så man klarar att 
lämna en oren revisionsberättelse och att man inte känner sig påverkad. 

Är detta något som du känner sitter i ryggmärgen? 

Ja men det är jättesvårt att säga för man dokumenterar inte upp det så bra heller 
i analysmodellen. Inga revisionskunder ingår i bekantskapskretsen. Dem kunder 
som ingår i bekantskapskretsen har jag inte några revisionsuppdrag åt men 
kanske hjälper till med konsultationen. 

Ni jobbar alltså både med redovisning samt konsultation? 

Ja. 

Hur fungerar det för er, det ska väll vara vattentätt mellan dessa? 

Det fungerar bra. 

Kan du förklara hur det går till när du tar på dig ett nytt uppdrag? 

Det kommer oftast en förfrågan från någon form av nätverk, en annan byrå eller 
från en kund. Vi jobbar inte aktivt med att jaga in kunder. Jag sitter inte på en 
privat middag och säger till någon att dem ska byta revisor, fast det kan hända 
att man suttit på en middag och pratat och sedan kan någon återkomma. 

När kunden kommer in till er, hur testar erat oberoende? 

Då dokumenterar vi upp efter vår checklista. 

Har ni egna checklistor? 

Ja men dem ingår i systemet kan man säga. 

Hur ofta kollar ni oberoendet? 

Varje år, på alla uppdrag. 

Har du någon situation som du har nekat en uppdragsgivare? 
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Ja någon historiskt men det är sällan. 

Hur gick det till? 

Det var vänskapskriteriet som gjorde att jag avböjde. 

Var det en kompis som kom till dig? 

Ja, en granne som jag umgås mycket med privat. 

Skulle han kunna gå till en annan revisor på den här byrån? 

Vi har bara en revisor men det skulle han kunna göra, det är jag nästan säker på. 

Skulle du kunna neka ett uppdrag för att du inte vill äventyra din vänskap? 

Så kan det också vara men då är man redan beroende så då kan man ändå inte ta 
han. 

Om du har en granne som du inte umgås mycket med men du hejar på, är 
det okej? 

Jag har haft kunder som ingår i nätverket där grabben har spelat hockey, som 
idrottsförälder. 

När du åker och kollar på grabbens match, lär du tänka på din yrkesroll 
när du pratar med föräldrarna? 

Det måste jag alltid göra. Det vi gör privat påverkar oss i tjänsten. 

På en representation, är det okej att gå och spela golf med klienter? 

Ja det tycker jag men inte ofta så det blir som ett golfgäng. Jag spelar golf med 
kunder ibland som ett led i att behålla affärskontakten. Dessutom så är det här 
en liten ort så om det är företagsgolf så är det alltid kunder med, det kommer vi 
aldrig komma ifrån. 

Vilka brukar ni ha med på er företagsgolf? 

Vi har inte det men vi blir inbjudna ibland men det ser jag inte som märkvärdigt. 

Skulle du kunna ha en kund som du har varit barndomsvän med men som 
du kanske inte umgås med nu? 

Svårt att säga, det beror lite på hur jag kan avvärja hotet men då får jag känna i 
min mage. Om det kommer en gammal barndomsvän och jag känner att 
distansen är så lång att det inte påverkar mig, då kan jag ta det men känner jag 
på något sätt att det skulle kunna påverka mig så kan jag inte ta det. Detta är 
svårt att dokumentera, känslan som man har. Jag får aldrig hamna i en situation 
där jag blir tvungen att skriva en oren revisionsberättelse och väljer att inte göra 
det på grund av ett privat förhållande för då måste jag avsäga mig uppdraget. 

Kan du berätta om när någon klient har försökt styra dig i ett uppdrag? 
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Det kan hända att dem försöker när det gäller förbjudna lån och orena 
revisionsberättelser men då går jag aldrig på deras linje för det finns regler att 
följa 

Är det ofta någon försöker styra dig? 

Nej det är sällan. Det är ingen som direkt har försökt att styra men dem vill inte 
ha en oren revisionsberättelse men det är ju dem som har gjort fel. Dem allra 
flesta accepterar det och inser att det är fel. 

Är det mycket med att dem vill styra resultaten, till exempel pressa upp ett 
resultat? 

Så är det ju hela tiden i alla bolag att antingen vill dem ha upp eller ner resultatet. 

Om ett företag vill pressa ner ett resultat, hur långt kan du ge efter? 

Jag gör inga redovisningar utan jag granskar deras årsredovisningar/bokslut och 
då har vi väsentlighetstal att hålla oss inom. Så länge företagen håller sig inom 
dessa tal så behöver det inte bli någon diskussion men om dem går över dessa så 
blir det en anmärkning. Jag diskuterar oftast inte resultatet med kunden för att 
det är redan kart när det kommer till mig. 

Det är alltså väsentlighetstalen som avgör om du anmärker på det? 

Ja, rapport blir det men det är inte alltid det kommer ut i revisionsberättelsen. 

Hur kan en relation utvecklas över tiden? 

Det gör den verkligen, inte med alla kunder men med några så utvecklas det 
någon form av relation när man har haft samma kund i 20‐30 år. Man känner till 
familjeförhållanden, barnens uppväxt och vad dem gör men känner till allting. Vi 
suger åt oss ganska mycket med information som är viktigt för att klara 
revisionsuppdrag också. Denna information är lika viktig för att klara revisionen 
på något sätt, att förstå hela företagarens liv. Då utvecklas det någon form av 
”vänskapsband” om man nu kallar det för vänskap, åtminstone att man lär känna 
varandra. Detta kommer man aldrig ifrån när man har haft ett uppdrag en lång 
tid. 

Tycker du att det borde vara någon maxtid för att vara revisor till samma 
företag för att undvika detta? 

Dem har haft ett fyraårsskifte som uppfattas så men som inte var så. Det har jag 
inte funderat på men på dem uppdrag jag har så känner jag inte att 
vänskapskriterierna påverkas. Vi gör ju ändå den bedömningen varje år och jag 
lämnar orena revisionsberättelser till kunder som jag haft i 20 till 30 år. Om jag 
lämnar en ren revisionsberättelse fast jag skulle lämna en oren, då måste jag 
fundera på vad jag gör. 

Du sa att du känner till familjeförhållanden och allting, vet kunden lika 
mycket om dig? 
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Det är nästan bara jag som dammsuger dem, man är som en detektiv på något 
sätt och dokumenterar upp allting. 

Tycker du att analysmodellen fyller sitt syfte? 

Oftast är det inte några större hot, vissa hot kan förekomma i kombiuppdrag, då 
får man notera dessa och vilka motåtgärder. Hot har jag aldrig varit utsatt för 
från någon kund. Det går rätt så fort att gå igenom modellen. 

Gör ni revisioner tillsammans med andra företag. 

Ett uppdrag har jag tillsammans med en extern revisor. 

Vem bär ansvaret då? 

Båda två, vi båda skriver på. 

Hur många uppdragsgivare har du? 

Nästan 200, det är mest små företag. 

Har du några stora företag också? 

Nej jag har inte stora, det är bara små företag. Det största har 50 anställda och 
omsätter kanske 80 miljoner. Dem flesta är små så det behöver du inte vara rädd 
för, jag hinner gott och väl med dem. 

Kan du beskriva din gränsdragning när det gäller yrkesmässig och privat 
relation till en kund?  

Hur tänker du nu? 

När tillexempel blir det ett golfgäng? 

Det finns säkert revisorer som har det men jag har inte det. 

Du har väll inte representation en gång i veckan? 

Nej det är inte ofta återkommande, det är väldigt spritt, i bästa fall en gång per 
år. 

Är det där du tycker att gränsen bör ligga? 

Man kan säkert vara med i ett golfgäng också om man kan hantera det på rätt 
sätt. Detta blir lite svårare för då måste man ta någon form av dokumentation på 
motåtgärd, det är lättast att inte vara med. Detta är en liten ort så man hamnar i 
sådana situationer. 

Har du någon sådan situation? 

Nej, inte just nu 
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Intervju med Diana (2010). 

Hur umgås du med dina kunder? 

Naturligtvis så är det där lite svårt på en sådan här liten ort men normalt så 
umgås jag inte med mina revisionsklienter. Vi jobbar med många enskilda firmor 
här som jag inte är revisor åt men överlag så är det så inte bra att vara kompis 
med folk som man ska kunna ”göra såhär åt” (peka med fingret). Man har sådan 
insyn oavsett om det är revisionskunder eller kunder i övrigt så oftast löser det 
sig själv. Man vill inte ha sina nära vänner i en sådan sits oavsett om det gäller 
revision eller det andra. På det viset kan jag nog säga att jag nog inte umgås med 
mina kunder och det är inte mer medvetet utan dem som är mina vänner tar jag 
inte åt mig. 

Vad tycker du är en okej nivå på ett företagsevent? 

Där träffar jag mina kunder hela tiden eftersom jag är med i företagarföreningen 
och det är en del av mitt nätverk. Det går inte att komma ifrån detta för då skulle 
jag inte kunna bo här på orten och om jag inte skulle bo här på orten så skulle jag 
inte få så mycket jobb heller, det är lite dubbelt. Det är inte så kul om folk 
kommer fram och vill ha skatteråd på ett företagsevent så det man diskuterar är 
den likhet som jag har med mina kunder att jag också är småföretagare. Det är 
sällan man pratar om ett specifikt problem. 

Kan du beskriva hur det går till när du får in ett nytt uppdrag? 

Det vanligaste sättet är via rekommendationer, 98 procent av alla uppdrag som 
vi får är via rekommendationer. Antingen är det via en kund som vi redan har 
eller så är det via banken. Sedan kör kunden av sig eller så hör banken av sig och 
säger att dem har en kund som ska starta ett bolag. Jag börjar alltid med att prata 
med kunden och tar reda på vem det är och i en sån här ort så har man oftast koll 
på vem det är. Det är väldigt sällan som det dyker upp någon som jag inte känner 
igen men ibland så händer det att det kommer någon från en närliggande ort. 
Sedan har vi interna byrårutiner som vi alltid går igenom när vi antar nya 
kunder. Vi börjar med att ta en kreditupplysning och då ser jag gamla 
årsredovisningar, om dem har haft några anmärkningar, hur länge dem har hållit 
på och om dem ofta har bytt revisor. Detta börjar jag med att titta på för att få en 
överblick men det är ytterst sällan som vi tar kreditupplysningar på 
privatpersoner. Oftast är det så att banken är med och företaget har redan 
passerat dem så man oftast den biten med kreditupplysningar klar. Vi träffar 
alltså kunden och bildar oss en uppfattning om vad kunden vill, vad dem vill 
köpa för tjänster och vad dem har tänkt sig, ett sånt samtal ger mycket. 

Hur testar du ditt oberoende mot kunden? 

Jag har en mall som vi följer, en oberoendeanalys som vi har i våra program, den 
fyller vi alltid i och dokumenterar. Detta är det första man gör när vi antar en 
kund, att man går igenom dokumentet och sedan är detta det första man gör 
varige år när man startar årets revision. Vi kollar då om vi fortfarande är 
oberoende, kan vara så att det har hänt något under löpande år också. 

Testar man om det under året då? 
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Ja om det händer något, vet inte vad man skulle kunna tänka sig men något som 
är ovanligt är hot och det har jag bara varit med om en gång. Något som skulle 
kunna hända under året är att vi har utökat våra tjänster gentemot kunden och 
om dem behöver mera hjälp så kanske jag behöver ”kliva av” som revisor. Om vi 
ska sälja andra typer av tjänster så kanske jag inte kan sitta kvar för att vi kanske 
tycker att det är bättre att behålla det totala uppdraget på byrån och lägger 
revisionen på någon annan. Detta är något som skulle kunna hända och då 
noterar vi den biten. Vi skriver aldrig avtal till våra revisionskunder, vi 
företräder aldrig kunden i något ärende men just det här vänskapshotet är 
jättesvårt och det är ofta diskuterat hos oss revisorer när vi träffas. Det är klart 
att jag känner en kund som jag har varit revisor åt i femton år men det gör också 
att jag kan göra en bättre granskning oftast. Jag känner företaget och jag vet var 
felen kan tänkas ligga men det är som sagt jättesvårt. 

Har du någon åsikt angående att ha långa uppdrag? 

Jag vet att man diskuterar detta man jag tror att man gör ett bättre och 
effektivare jobb i dessa bolag för om man skulle byta revisor så skulle det bli 
mycket dyrare för kunden för man måste alltid skaffa en kännedom om 
företaget. Jag kan granska på ett med effektivt sett när man har känt kunden i 
några år och man blir mer effektiv och pricksäker när man har jobbat med 
kunden i några år. 

Kan du berätta om en situation när du har nekat en uppdragsgivare? 

Det händer då och då att det är någon nära vän som frågar och då säger jag nej. 
Detta gäller både revision och deklarationer men någon gång, om det är en 
enskild firma, så kanske jag tar åt mig det men normalt inte. En annan situation 
som man nekar är om det kommer en konkurrent till en kund som jag redan har. 
Ofta är det så att man jobbar med företag inom samma sektor, jag har tillexempel 
många åkerier. De andra åkarna vet att jag har andra åkerier så det är inte några 
problem samt att många kommer till mig på grund av att jag kan den branschen. 
Jag har varit med om att jag har en byggfirma som är en bra och gammal kund 
här på orten och när jag får en förfrågan av hanns värsta konkurrent här på 
orten, då säger jag ifrån. 

Känner du att det blir ett hot mot ditt oberoende? 

Det är dels det hot som jag uppfattar men sen är det, vad min kund tror, om 
kunden kan misstänka att jag blir oberoende så måste man vända på det och 
tänka från det hållet. Det är offentligt vilka kunder man har så om kunden frågar 
så säger jag vilka det är. Det är inte bra om kunden skulle känna sig obekväm när 
han talar om för mig tillexempel vad han planerar för det är väldigt mycket som 
jag hör, speciellt på en sån här liten ort. Man måste tänka på att kunden kan 
uppfatta mig som oberoende för det räcker inte med att jag känner mig 
oberoende. 

Kan du beskriva situationen när du blev utsatt för hot? 

Det var ganska många år sedan men det var faktiskt restaurangbranschen där jag 
hittade fejkade fakturor, helt plötsligt dök det upp fakturor och dem hade ett 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  80 

jättebra resultat. Jag tittade på fakturorna, kom fram till att bolagen inte fanns 
och då sa jag att dem fick plocka bort dessa. Efter detta så blev det hotfullt och 
dem dök upp och sa ?? men tack och lov så valde dem en ny revisor mitt under 
revisionen. Detta är det enda hotet jag har varit med om och det var obehagligt 
och ganska hätskt stämning 

Om du träffar din kund på tillexempel dina barns fotbollsträning eller på 
affären, måste du alltid ha din yrkesmässiga roll eller hur privat kan det 
vara? 

Det är så ytterst sällan men om det händer så brukar jag säga att dem ska ringa 
mig imorgon. Detta är inget problem så problemet skulle i så fall vara att hålla sig 
undan istället, jag träffar mina kunder överallt. Det är som du säger, nu är mina 
barn runt 20 men det har varit så att man har träffat föräldrar och det måste gå 
att hantera det, jag ser det inte som ett problem. 

Skulle du kunna gå ut och luncha med dina klienter om det inte är en 
företagslunch? 

Ja det tror jag, ja det skulle jag kunna göra, absolut. 

Om man golfar ihop och går 18 hål så måste det vara svårt att hålla det 
strikt till arbete 

Ja annars skulle vi bli någon slags yrkeskategori som man skulle behöva låsa in 
och plocka fram när det är dags för revision. Jag har själv jobbat som 
kvalitetskontrollant i åtta år och åkt runt mycket i Stockholm. Där diskuterade 
dem den biten och deras problem var att dem aldrig träffade kunden och då fick 
svårt att fastställa ”vem är den här kunden”. Detta var egentligen ett större 
problem för här vet man vilka kunder som man inte vill ha och det vet vi redan 
innan, vilka som är dåliga med att betala och är struliga på andra vis. 

Finns det någon situation som din kund har försökt att styra dig i ditt 
arbete? 

Nej det tycker jag inte och i så fall så lyssnar jag inte på det örat men man får ta 
den risken för nog har jag förlorat någon uppdragsgivare för att jag har haft en 
annan uppfattning än kunden. Detta är en anledning till att inte vara beroende av 
en kundgrupp för man måste våga vara obekväm och våga stå för dem 
anmärkningarna man gör. Det ger en sådan pondus att vara påskrivande revisor 
så om kunden inte gillar det så vet dem att det är min uppgift och det är sällan 
man är oense. 

Angående den massmediala uppmärksamheten nu senast HQ, är detta 
något som ni pratar om och påverkas av? 

Det finns något i vår bransch som kallas för förväntningsgap som handlar om vad 
vi egentligen gör som revisorer. Om du har en förväntning om att vi revisorer ska 
granska allting och om det blir något fel så är detta vårt fel. Det är många som 
har den bilden och det kanske beror på att vi glömt att tala om exakt vad vi gör. 
När skatteverket kommer ut och gör en revision så kan de sitta i veckor och titta 
på varenda papper och det är klart att då hittar dem i princip allt. Men vår 
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uppgift är inte att titta på allt utan att titta på de väsentliga posterna, bedöma 
risker och sådant här och på det viset göra en vettig granskning. Det jag tycker 
har varit bra med den här artikelserien (uppmärksamhet från media) är att 
storföretagens monopol påverkar branschen så pass mycket och där tror jag att 
det här kommer att göra nytta. Jag vet att det inte ser ut så på många av de 
mindre byråerna det är en annan organisation. Det känns mer som att de är de 
här fyra stora som de är ute efter just konstruktionen med lite halvt 
monopolställning.  

Du ser inget problem med oberoendet? Just som HQ den klienten måste ju 
vara en jättestor inkomstkälla? Svårare med oberoendet? 

Jo visst! Och just det här att man säljer så enormt mycket konsulttjänster och 
dem har ju varit livrädda för det här för att det har funnits förslag på att man inte 
får sälja konsulttjänster och det rör sig om så ofantligt mycket pengar för dem att 
kunna sälja de här tillvalstjänsterna. Dem är beroende av hela den biten så att jag 
tror att dem är jätterädda för detta.  Men samtidigt tror jag att det skulle vara 
nyttigt för branschen, dem styr ju och ställer de här stora. Så det finns en risk för 
beroende där, absolut! 

Skulle du kunna beskriva hur din gräns ser ut mellan en yrkesmässig‐ och 
en privat relation? Vad är för mycket? 

Du menar vad jag inte skulle göra med en kund? Ja att äta lunch och sådär och 
träffas på företagsevent på orten för skulle inte jag få delta i det skulle inte jag ha 
något nätverk som småföretagare så det tycker jag är helt okej. Men jag skulle 
aldrig bjuda en kund på hockey eller sådana där grejer det gör jag inte. Jag kan 
bjuda på en lunch och ofta kan dem bjuda mig på en lunch om man jobbar eller 
något sådant eller så kan jag ta med fikabröd när jag åker ut till kunden. Det 
förekommer inga julklappar mer än en almanacka. Jag skulle nog tänka mig för, 
det här är en svår bit, det här med att handla av en kund och det är dubbelt. Jag 
skulle inte låta en byggfirma som jag haft som kund rusta mitt kök. Jag skulle inte 
göra det för den anledningen att någon skulle kunna tro att jag fått rabatt eller 
fått det billigare. Det är lite självsanerande, för om jag handlar av kunder, det är 
klart jag gör, som har affärer sådana normala grejer. Det finns någon regel att 
man inte får handla av kunder men jag menar att om det finns en skobutik här 
och det är min kund så ska jag inte behöva åka till en annan ort för att köpa skor. 
Det är inom rimliga gränser, det är inget som de är beroende av men det är om 
det blir större grejer som att rusta kök och sådana här anbudshistorier det skulle 
jag inte göra. Jag skulle inte ha mitt datanätverk hos en kund och vara beroende 
av den på en sådan grej tillexempel. 

Hur kan en kundrelation utvecklas? Skulle en relation kunna gå så långt att 
du väljer bort en person för att det hotar ditt oberoende?  

Ja det skulle jag nog kunna göra men jag har inte gjort det. Det skulle kunna vara 
så att man kan bli väldigt bra kompis med någon och hellre känna att man vill 
utveckla den relationen. Kanske så att man skulle kunna tänka sig att göra något 
ihop, då skulle jag nog kunna välja bort det för jag menar vi lägger bort uppdrag 
då och då av andra anledningar. Just det att vi säljer andra tjänster till kunden 
och då lägger man hellre bort revisionen. Där har man lite samarbete med andra 
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och vi kan rekommendera andra revisorer så att man slipper utsätta sig för det 
hela. 

Hur fördelar ni arbetet på det här kontoret? 

På det här kontoret är det bara jag som sköter revisionen. Sen jobbar de andra 
med redovisning och boksluten. Sen har vi kontor i ett annat län och där är det 
två stycken som jobbar med revision.  Vi är tre stycken av nio som jobbar med 
revision. 

Är du alltid ensam revisor på dina uppdrag eller jobbar du med andra 
också? 

Jag har några uppdrag där jag jobbar med andra, men det är oftast den typen av 
uppdrag där det är föreningar där man kanske har en föreningsrevisor vald. Jag 
har inga uppdrag där jag jobbar med en annan kvalificerad revisor.  

I ett sådant tillfälle med föreningsrevisor, skriver den under också då? Vad 
innebär detta för ansvaret? Är det fortfarande du som har allt ansvar? 

Nej det är det ju inte utan det fördelas då. Sen beror det lite på hur man har valt 
om jag är utsedd till huvudansvarig revisor, men det är inte så vanligt jag tror 
bara jag har två föreningar kvar som har så. Det är mer att man har med en 
föreningsrevisor som är med och bevakar beslut under året och sådana grejer 
och sen granskar jag det siffermässiga och sen diskuterar man ihop. Men i 
normalfallet så är jag ensam revisor. 

Hur många uppdragsgivare har du ungefär?    

Det var en bra fråga, jag brukar ligga mellan 60 och 70.  

Är det både små och stora företag?    

Ja det är, en del av dem är små vilande. Men vi jobbar både med mindre och 
större företag och det är ungefär vad jag hinner med.  

Ni sysslar med redovisning här också, ska det vara vattentätt mellan er? 
Får du gå över och hjälpa till med redovisning? 

Nej. 

Du gjorde det på enskilda firmor sa du. 

Ja där får jag göra det och jag är aldrig inblandad i bokslut, en av tjejerna här gör 
alla bokslut så jag får rapporter under året. Det finns andra uppdrag som jag gör 
men jag jobbar inte så mycket med sådant för det hinner jag inte med. 

Det ska bli spännande att se om det skiljer sig mellan företagen för jag vet att 
man har andra frågeställningar på små och orter 

Enligt den nya penningtvättslagen så måste man ta ID på de nya kunderna, sedan 
arkivera detta och jag har nog bara gjort det en gång. I normalfallet så är kunden 
känd. 



Mind the Gap 
Bengtsson och Pettersson 

  83 

Intervju med Emma (2010). 

Hur umgås du med dina klienter? 

Inte privat heller, bara yrkesmässigt 

Hur är nivån när in går på företagsevent tillexempel hockey? 

Visst kan man prata om privata saker där men jag upplever inte att det är något 
som stör vänskapshotet. Visst så kan man få en djupare relation om man går på 
hockey än om sitter vid ett konferensbord. Detta är ingenting som utgör ett hot 
men om man skulle gå på hockey varje lördag så vore det en annan sak. 

Så det är regelbundenheten som avgör? 

Ja om jag regelbundet skulle träffa någon återkommande utöver yrket. 

Vilken nivå är det okej att lägga det på, är det okej att prata om privata 
saker som familj och barn eller får det bara vara ytliga saker? 

Jag ser inget hot i att prata om familjerelationer. 

Hur går det till när du tar på dig ett nytt uppdrag? 

Man gör något som vi kallar för en uppdragsaccept, det är från fall till fall men vi 
tar alltid legitimation om vi inte känner dem. Enligt den nya penningtvättslagen 
så har vi krav på att ta legitimation. Det finns ett antal frågor som man måste 
besvara innan man tar på sig ett nytt uppdrag. 

Är det analysmodellen som du syftar till nu? 

Nej, byrån har ett krav med ett par specifikationer uppställda, det är en 
kombination med analysmodellen kan man säga. 

Är den specifik för er? 

Ja 

Hur ofta gör du analysmodellen? 

Varje år och vid nytt uppdrag 

Har du varit med om att du behövt testa ditt oberoende under året? 

Nej, eller om vi gör ett större rådgivningsuppdrag så kan det bli aktuellt. Tidigare 
har vi hört till en av det fyra stora byråerna, så jag har jobbat där i 14 år och då 
kunde vi vara flera på större uppdrag. Då hade vi strikta krav på att om någon 
annan gjorde något på ett revisionsuppdrag så ska en analysmodell upprättas 
under pågående år. 

Ni behöll många kunder när ni blev självständiga, följer kunderna gärna 
med sina revisorer och redovisningskonsulter? 

Ja det är väldigt personberoende, det handlar om förtroende. 
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Kan du berätta om när du har nekat en uppdragsgivare? 

Det händer inte så ofta men det har hänt någon gång. Det har varit vid misstanke 
om att det inte har varit korrekt redovisning så har vi hellre avböjt. 

Så du har aldrig behövt avböja på grund av vänskapshot? 

Nej det är mer på grund av skumma affärer 

Har det hänt att någon klient har försökt styra dig i ditt arbete? 

Ja det kan hända att dem vill ha bokslutet så som dem vill redovisa det. Detta kan 
dem argumentera ganska hårt för på grund av att dem vill uppnå ett visst 
resultat. 

Hur agerar du i sådana situationer, inom vilka gränser kan du acceptera 
det? 

Det finns alltid en bakgrundsbedömning med väsentlighet och risk. I planeringen 
har vi väsentlighetstal och om vi säger att spannet är på 50000 så är det ett fel på 
upp till 50000 som vi kan acceptera på en årsredovisning. Det kan både vara 
kvalitativa och kvantitativa saker som dem argumenterar för så i vissa fall så kan 
man släppa igenom det om dem har bra argument. 

Hur skulle du agera om du fick en förfrågan av en uppdragsgivare som var 
mycket nära vän eller gift med en kollega till dig? 

Just nu så har jag en offert ute som är värd 150000 där min sambo är släkt med 
en av delägarna och det är genom släktskap som jag har fått den kontakten. Jag 
har sagt att jag inte kan ta på mig det och att min kollega får ta på sig detta. Jag 
kanske har ansvaret på byrån och kontakten med kunden samt hjälper till med 
bokslut/rådgivning. I detta fall så får min kollega skriva på revisionen för annars 
kan andra tro att jag inte är oberoende. 

Så du ser inte något problem med att uppdraget stannar kvar på byrån? 

Nej, så länge inte jag har uppdraget eller skriver på. 

Får revisorn alltid ha en yrkesroll med tanke på att man kanske har barn 
som spelar i samma fotbollslag som klienten osv. Var lägger man nivån? 

Svår fråga att svara på för att en revisor är också en människa som kan hålla på 
med andra saker än revision. Man får själv ha krav på sig och ha moral och etik 
för man kan prata med varandra utan att det är några problem. Man kan inte 
vara för mycket kompisar eller sitta i samma styrelse vars barn spelar i samma 
lag. 

Hur definierar du ”för mycket kompis”? 

Det är det där vänskapshotet. 

Men när blir man för mycket kompis? 
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Om man har för mycket gemensamma intressen och spenderar för mycket tid 
tillsammans som inte är yrkesrelaterat. 

Hur ofta har ni företagsträffar? 

Det är inte så ofta, kanske något större en gång per år och något som är mindre 
och om vi går inte med samma kunder oftast så det ser jag inte som ett problem. 

Hur pratar ni inom byrån med tanke på massmedians uppmärksamhet tex 
HQ som är det senaste? 

Det är något som vi pratar om och diskuterar, jag tror att vid en sådan här grej så 
tänker nog varje revisor till. Det är vid sådana här situationer som 
revisionskapet ställs på sin spets men just i HQ‐fallet så är det otroligt komplext. 

Tycker du att det går att vara oberoende i en situation där en kund drar in 
70% av intäkterna? 

Fast KPMG har flera stora uppdrag och hur ska man annars kunna jobba med 
varandra då? HQ är inte på något vis en avgörande för KPMG för en sådan kund 
har inte dem som kan äventyra verksamheten. 

Den revisorn som hade HQ lyfte säkert miljonbelopp så privatekonomiskt 
va det stort för honom. 

Så kan man inte tänka för han får ingen bonus eller provision på sitt arbete. Visst 
är det så att dem här stora revisorerna som har stora uppdrag har en bra lön.  

I så fall kan ingen byrå ta på sig ett stort uppdrag om man ska tänka så men visst, 
det har diskuterats det här mad att ha statliga revisorer. Riksrevisionsverket 
granskar alla statliga myndigheter och kanske skulle revisorerna vara under den 
kategorin.  

Har du några kunder som du har haft väldigt länge? 

Ja fast jag har bara varit revisor den 2004 men jag har jobbat sedan 1995 och en 
del aktiebolag har jag haft sedan dess. 

Kan du beskriva hur den relationen utvecklas under tiden, kan det gå så 
långt att det blir ett hot mot ditt oberoende? 

Idag känner jag inte att det finns några sådana hot men naturligtvis så får man en 
djupare relation med tiden. Det där får man ständigt brottas med, att man inte 
ska bli för bra kompis med dem. Jag har inte kommit till att jag skulle välja bort 
revisionen för att jag hellre skulle vilja vara en vän men jag är medveten om att 
risken finns. Om man har varit revisor och känt varandra i 30 år så är det klart 
att dem kan vara jättebra kompisar. 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med långa och korta uppdrag? 

Jag tror att det alltid kan vara bra att byta så man får nya friska ögon på sig. 
Nackdelen med att byta är att man inte har samma kunskap om kunden för det 
gagnar kunden att man är insatt i företaget och deras bransch. Skulle man byta 
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så krävs det mycket mera och man måste sätta sig in i deras bransch eller 
verksamhet 

Vad är ett bra spann för en revisor, när är det dags för nya ögon? 

Vet inte men 10 år kanske. 

Om du har en klient är på orten, hur agerar du då om deras största 
konkurrent kommer med en förfrågan? 

Om det bara fanns två stycken så skulle jag inte kunna tacka ja till den andra utan 
att få medgivande av kunden. Jag kanske skulle kunna ta uppdraget och be den 
andra revisorn att ta det just för det här med affärshemligheter och att det ät 
känsligt. Om det är okej för kunden så skulle jag kunna ta det, det har hänt men 
det är lite känsligt. 

Hur fördelar ni arbetet här på byrån, gör du redovisning eller bara 
revision? 

Jag gör faktiskt några bokslut också där den andra revisorn är revisor. 

Gör han några bokslut där du är revisor? 

Nej, jag tror inte det. Vi har något uppdrag där jag är personligen bekant med 
företagsledarens son och där har jag sagt att jag inte vill vara revisor på grund av 
oberoendet. I detta fall sköter min kollega revisionen och jag sköter kontakten, 
ansvaret, konsultation och bokslut. Annars har vi 5 konsulter och 2 revisorer. 

Hur håller ni isär på det där eftersom man inte får revidera något som 
gjort. 

Nej men annars så är det konsulterna som upprättar den löpande redovisningen, 
årsbokslut och sen reviderar jag. Många av våra uppdrag är kombinerade, att vi 
har både har redovisning och revision till samma kund och då är det ganska 
strikt på att den som gör bokslutet inte gör revisionen. 

Och det fungerar? 

Nja, det konsulten gör får man anse som redovisning samt konsultjobb och 
utifrån hur mycket erfarenhet hon har så kan jag ta del av det och lägga in det i 
min revisionsbedömning. sen kan jag bestämma hur mycket jag behöver göra 
själv, om det är en oerfaren som har gjort konsult ‐redovisningsjobbet så kanske 
jag måste grotta ner mig mera. Vi har ingen revisionsassistent just nu. 

Är du själv eller hjälps ni åt på era uppdrag? 

Vi har några som vi jobbar tillsammans med men de flesta gör jag ensam. 

Har ni något uppdrag där ni samarbetar med en annan byrå? 

Nej jag har inte det den andra revisorn har det. 

Hur många uppdrag har du? 
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Vad är det för storlek på dessa bolag? 

Dem största kunderna omsätter omkring 50 miljoner och där har jag ett par 
stycken, sen har jag mellan 5‐10  stycken som omsätter 10‐20 miljoner och 
resten har mellan 1‐5 miljoner i omsättning. 

Skriver båda på revisionsberättelsen om du jobbar tillsammans med din 
kollega? 

Nej vi har inte sådan policy så den som skriver på har ansvaret. Vi brukar välja in 
en suppleant så vi kan skriva på ifall någon blir sjuk. 


