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Sammanfattning 

Bakgrund: De stora redovisningsskandalerna som uppstod i början av 2000-talet fick 

en stor betydelse för den kommande diskussionen angående vikten av 

revisorns oberoende. Detta orsakade striktare riktlinjer och förordningar 

för revisorerna, både i Sverige och ur ett internationellt perspektiv. 

Eftersom det är vitalt att revisorn står i en oberoende ställning gentemot 

sina klienter för att skapa legitmitet i revisionen och mot den externa 

parten, har det diskuterats kring hur revisorn säkerställer oberoendet 

gentemot klienten och sin omvärld.  

Syfte:  Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse om hur 

revisorerna säkerställer sin oberoende ställning gentemot sina klienter. Vi 

kommer lägga fokus på fyra stora revisionsbyråer i Jönköping, för att 

undersöka hur revisorn säkerställer sin oberoendeställning gentemot 

klienten, samt vilken roll analysmodellen har i säkerställningen av 

revisorns oberoende och hur konsultationer påverkar oberoendet.  

Metod:  Undersökningen baseras på en kvalitativ studie för att få en djupgående 

förståelse för respondenternas åsikter och synpunkter på den ställda 

problemformuleringen. Den primära datan till empirin har samlats in 

genom intervjuer, där respondenterna har varit revisorer som har en stor 

inblick i revisionsbranschen. Den sekundära datan till teorin har samlats 

in genom vetenskapliga artiklar, lagstiftning och annan literatur.  

Slutsatser: Studien visar att revisorerna säkerställer sin oberoende ställning genom 

att följa de yrkesmässiga reglerna och normerna som finns inom 

professionen, samt att man på ett personligt plan är självständig och 

objektiv i sina ställningstaganden. Rollen analysmodellen har i 

säkerställandet av oberoendet är att man använder den i början av varje 

revisionsuppdrag och även i slutet av uppdraget, där den är ett effektivt 

verktyg av säkerställandet av oberoendet. Konsultationer påverkar inte 

oberoendet negativt, så länge konsultationerna hålls inom 

revisionsuppdragets- och lagens ramar.  
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Abstract 

Background: The major accounting scandals that emerged in the early 2000s had a 

significant impact on the future discussion regarding the importance of 

auditor independence. This caused stricter guidelines and regulations for 

the auditors, both in Sweden and in an international perspective. Since it 

is vital that the auditor is in an independent position with their clients to 

create legitimacy in the audit and against the external parties, there has 

been discussion about how the auditor ensures independence against the 

client and their environment. 

Purpose:  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how audi-

tors ensure their independence from their clients. We are going to focus 

on four major accounting firms in Jönkoping, to examine how the auditor 

ensures its independence against the client, and what the role is of the 

analysis model in securing the auditor independence and how consulta-

tions affect the independence. 

Method:  The study is based on a qualitative study to gain a profound understand-

ing of the respondents views and opinions of the studies asked problems. 

The primary data were collected through interviews, where the respond-

ents were accountants who have a great insight into the accounting pro-

fession. The secondary data to the theoretical framework has been col-

lected through scientific papers, legislation and other literature. 

Conclusions:  The study shows that the auditors ensure his independence by following 

the professional rules and standards contained within the profession, and 

that on a personal level is independent and objective in their positions. 

The role of the analysis model in ensuring independence is to use it at the 

beginning of each audit assignment and also at the end of the mission, 

where it is an effective means of ensuring independence. Consultation 

does not affect the independence negative, as long as the consultations is 

held within the audit assignment and the law regulations. 



 

 
i 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................ 2 
1.3 Problemformulering ....................................................................... 5 

1.4 Syfte .............................................................................................. 5 
1.5 Avgränsning .................................................................................. 5 

2 Teoretisk Referensram ......................................................... 6 

2.1 Revision och revisorns roll ............................................................ 6 
2.2 Intressentmodell ............................................................................ 7 
2.3 Institutionell teori ........................................................................... 7 
2.4 Revisorns oberoende .................................................................... 9 

2.4.1 Jäv .................................................................................... 10 
2.4.2 Revisorn som rådgivare .................................................... 11 

2.5 Analysmodellen ........................................................................... 13 

2.5.1 Steg 1 – Identifiering av förtroendeskadliga 
förhållanden ................................................................................ 13 
2.5.2 Steg 2 – Eliminering av förtroendeskadliga 
förhållanden ................................................................................ 14 

2.5.3 Steg 3 – Analysen dokumenteras ..................................... 16 
2.6 Revisorsrotation .......................................................................... 16 

3 Metod ................................................................................... 18 

3.1 Val av metod ............................................................................... 18 
3.2 Empirisk datainsamling ............................................................... 19 

3.2.1 Val av respondenter .......................................................... 21 

3.2.2 Val av intervjufrågor .......................................................... 21 
3.3 Insamling för teoretisk referensram ............................................. 23 
3.4 Trovärdighet ................................................................................ 23 

3.5 Källkritik ....................................................................................... 24 

4 Empiri .................................................................................. 25 

4.1 Mattias Svensson, KPMG ........................................................... 25 

4.1.1 Revisorns oberoende ........................................................ 25 
4.1.2 Konsultation ...................................................................... 25 

4.1.3 Analysmodell .................................................................... 26 
4.1.4 Revisorsrotation ................................................................ 28 

4.2 Mats Persson, Ernst & Young ..................................................... 29 

4.2.1 Revisorns oberoende ........................................................ 29 

4.2.2 Konsultation ...................................................................... 31 

4.2.3 Analysmodell .................................................................... 31 
4.2.4 Revisorsrotation ................................................................ 32 

4.3 Pernilla Rehnberg, Deloitte ......................................................... 33 
4.3.1 Oberoende ........................................................................ 33 
4.3.2 Konsultation ...................................................................... 34 
4.3.3 Analysmodell .................................................................... 35 

4.3.4 Revisorsrotation ................................................................ 36 
4.4 Kristina Svärd Lahi, Grant Thornton ............................................ 36 



 

 
ii 

4.4.1 Revisorns oberoende ........................................................ 36 

4.4.2 Konsultation ...................................................................... 37 
4.4.3 Analysmodell .................................................................... 37 

4.4.4 Revisorsrotaiton ................................................................ 38 

5 Analys ................................................................................. 39 

5.1 Revisorns oberoende .................................................................. 39 

5.2 Konsultation ................................................................................ 42 
5.3 Analysmodell ............................................................................... 44 
5.4 Revisorsrotation .......................................................................... 45 

6 Slutsats ............................................................................... 46 

6.1 Hur säkerställer revisorn sin oberoende ställning gentemot 
sin klient? ............................................................................................... 46 
6.2 Vilken roll har analysmodellen i säkerställningen av 
oberoendet? ........................................................................................... 47 
6.3 Hur påverkar konsultation revisorns oberoende? ........................ 47 

6.4 Fortsatt forskning......................................................................... 47 

7 Egna Reflektioner ............................................................... 48 

Referenser ................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iii 

Förkortningar  

ABL – Aktiebolagslagen  

EC - European Commission 

EU – Europeiska Unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer  

Prop – Proposition  

RevL - Revisionslagen 

RL – Revisorslagen 

RNFS - Revisorsnämnden 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

SOX – Sarbanes Oxley Act  

SRS – Svenska revisorsamfundet 

VD – Verkställande direktör  

 

 

 

 



  

 
1 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en förståelse kring det problem och frågeställningar som 

kommer att undersökas och diskuteras, samt att ge läsaren en inblick och förståelse i 

vad den här studien omfattar. Först presenteras en bakgrund till ämnet, en 

problemdiskussion, sedan problemformuleringen och därefter beskrivs syftet med 

uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Diskussionen om revisorns oberoende uppdagades under 1900-talets början. I 1895-års 

ABL kom det för första gången krav på att ett bolag ska utföra revision och ha en 

revisor till sitt förfogande. Syftet med införandet av 1895-års ABL var att möjliggöra 

för samtliga ägare att kontrollera sina investeringar, då bolaget var tvunget att lämna 

information om bolagets räkenskaper som sedan sedan skulle granskas av en vald 

granskare. Även om lagen krävde att svenska aktiebolag skulle ha en revisor, ställde 

lagen inga krav på att revisorn skulle vara oberoende (Diamant 2004). Enligt 1902 års 

lagutskott kom det ut krav på att en revisor skulle vara opartisk i sin kontroll och 

revisorns kompetens och oberoende tydliggjordes ytterligare genom att revisorn skulle 

vara en fullt oberoende, offentligt vitsordad och helst för ändamålet legitimerad revisor 

(Sjöström 1994). Det var först vid 1910 års ABL det ställdes krav på att en revisor 

skulle vara oberoende i förhållande till bolaget och dess styrelse. Orsaken till detta var 

att den verksamma lagstiftningen inte ansågs vara tillräcklig gällande skyddsbehovet 

hos de olika intressenterna. Man ville då ställa krav på oberoende på de personer som 

skulle fungera som revisorer, då revisorer i hög utstärckning, i tidigare skeden, gynnade 

majoriteten av den utsedda styrelsen (Diamant 2004).  

Under år 1932 inträffade en händelse i Sverige som kom att påverka 

revisionsbranschen. Händelsen i fråga var den så kallade Kreuger-kraschen, där den 

auktoriserade revisorn i Kreuger koncernen, Anton Wendler, blev åtalad och senare 

dömd till fängelse efter att ha vanskött sina uppgifter i sin roll som revisor. Detta fick 

igång en diskussion i den svenska riksdagen och även hos FAR. Både riksdagen och 

FAR krävde då att man att man skulle kolla över den då gällande lagen, 1910-års ABL 

(Öhman & Wallerstedt 2012). 

Innehållet i Riksdagens och FAR:s kritik handlade om att 1910 års ABL var bristfällig i 

sina revisionsregler, främst vid reglerna om revisorns oberoende och dess kompetens. 

Ett sätt att lösa detta problem var att upprätta ett kompetens krav. Detta gick ut på att 

lagstifta att alla aktiebolag skulle ha en auktoriserad revisor, och att handelskamrarna 

fick ensamrätt att ha hand om autktorisationsförfarandet. När nya ABL kom fram år 

1944, vars utformning starkt var påverkad av händelserna i Kreuger-kraschen, var 

frågorna om revisorns oberoende i centrum (Diamant 2004).  
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Inom FAR ansåg man att 1944-års ABL var den mest betydande manifestationen 

någonsin för revisorer i Sverige. Senare kom även 1975 års ABL, där man ytterligare 

utökade omfattningen av revisorsjäv. Denna lag innebar att positionen för 

revisorsprofessionen stärktes, då staten tog över ansvaret av auktorisationen och 

tillsynen av revisorerna (Öhman & Wallerstedt 2012). 

I och med Sveriges intåg i EU-sammarbetet, 1 januari 1995 (EC 2011),  har det 

inneburit att Sverige varit tvungna att anpassa sig till de europeiska reglerade direktiven. 

Inträdet i EU-samarbetet gjorde att Sverige fick anpassa sig, och detta ledde till att dem 

införde en helt ny lag. Lagen som infördes år 1995 var Revisorslagen, den har senare 

ersatts av den nuvarande RL som kom ut den 1 januari 2002 (Diamant 2004). 

Denna lag har inneburit att kraven om revisorns oberoende har blivit tydligare, främst 

när det kommer till förhållanden där revisorns opartiskhet och självständighet, genom 

att man även erbjuder sina klienter fristående rådgivning, blivit hotad. I RL från år 

2002, går det att hitta ett verktyg för revisorer, i form av en analysmodell, som ska 

hjälpa revisorerna att pröva om dem är oberoende eller ej gentemot sina klienter (RNFS 

2003). Analysmodellen bygger på en rekommendation från EU-kommissionen (FAR 

2003), och är ett resultat av den statliga offentliga utredningen: Oberoende, ägande och 

tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43). Det är tänkt att revisorn vid varje uppdrag 

ska pröva om det finns något som kan tyda på att dess opartiskhet eller självständighet 

kan påverkas (RNFS 2003). 

En ytterligare faktor som har påverkat rekommendationen är de redovisningsskandaler 

som inträffade i början av 2000-talet, såsom Enron och Worldcom. Man har utifrån 

dessa skandaler lagt ett extra tillägg i lagstiftningen angående revisionsbyråernas 

tillhandahållning av fristående rådgivning. Risken med fristående rådgivning har varit 

att revisorerna vid granskning av bolagets räkenskaper haft en svårighet att kritisera 

olika beslut som har grundats på deras egna råd och initiativ. Den fristående 

rådgivningen har utvecklat sig till en stor del av revisionsbyråernas verksamhet, och på 

det sättet har det resulterat i att priset på revisionen har minskat för att komma över de 

lukrativa konsulttjänsterna (FAR 2002). Syftet med tillägget i lagstiftningen angående 

den fristående rådgivningen är att begränsa konsulttjänster i revisionsbyråerna som ej 

har någon koppling med revisionen (SOU 1999:43).  

1.2 Problemdiskussion 

Kompetens och oberoende är två nyckelord som genomsyrar hela revisionsbranschen. 

Orsaken till det är att årsredovisningarna som revisorerna reviderar ska vara trovärdiga 

och vara ett beslutsunderlag till investerare ute på kapitalmarknaden. Den danske 

professorn Lars Bo Langested syftar på att en revisor ska ha en hög nivå av kompetens 

inom IT, ekonomistyrning, skatterätt, organisation, kontrollsystem, personalutveckling, 

miljöledning, miljöredovisning, traditionell redovisning, budgetstyrning, 

finansieringsanalys, och revision. En revisor skall alltså vara en allvetare inom sin 

bransch och vara oberoende i alla lägen och ej komma i kontakt med intressen som kan 
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påverka hans beslutsfattande. En annan aspekt som professorn nämner är det etiska 

förhållningssättet, där revisorn skall agera etiskt och med etiska värderingar till den grad 

där han/hon kan agera bättre än vad lagarna kräver. Kort sagt sammanfattar Lars Bo 

Langested att en revisor ska inte vara av denna värld (Langested 1999).  

Enligt Cassel (1996) är revisorers uppdrag ett förtroendeuppdrag och för att man ska 

kunna lita på kvalitetssäkrad information är det ett måste att man kan lita på dem som 

svarar för kvalitetssäkringen. Revisorernas arbete är meningslöst om inga aktörer finner 

något förtroende för dem. Under dem senaste 35 åren har det utvecklats en förändring i 

utbudet av vad en revisionsbyrå erbjuder för tjänster. Konsulttjänster har blivit en stor 

inkomstgivande faktor för revisionsbolagen och en viktig parameter att ha med i den 

konkurrenskraftiga branschen. Kritiker har hävdat att omfattningen av revisorernas 

rådgivning under senare tid har blivit alltför överdriven och att det i praktiken har blivit 

ett problem i och med att revisorerna blivit involverade i den granskades förvaltning 

eller rapportering. Detta har medfört att ämnet om revisorns oberoende varit en het 

debatt runt om i redovisningsvärlden. Detta har orsakat att revisorns oberoende ställning 

och insatser ifrågasätts. Cassel (1996) menar även att kravet på att en revisor skall vara 

oberoende i sina uppdrag är av väsenltig betydelse. Den allvarligaste svagheten som 

finns inom revisionsbranschen är att revisorer inte framstår som, och inte heller är, 

tillräckligt oberoende. Detta problem är en generell tolkning som finns om revisorer, 

och gäller inte endast endast de granskade. Han menar att förändring i revisorernas 

attityder och ett större mått av civilkurage hos revisorerna själva är några exempel på 

lösningsförslag som tas upp för att ändra förutsättningarna för revisorns oberoende, och 

poängterar även att revisorers oberoende är för svagt och bör stärkas. 

Debatten kring om revisorerna verkligen ska erbjuda konsulttjänster till samma företag 

som de reviderar är en debatt som alltid blir känsloladdad. Argument som är emot att en 

revisor erbjuder konsulttjänster och revidering till samma klient är exempelvis att en 

revisor inte kan utföra en opartisk kontroll utav ett bolags räkenskaper som man själv 

har lämnat råd om, samt att man kan få en nära relation till klienten: ekonomiskt och 

psykologiskt. Generellt är det att omvärlden har större tillit till revisionen som är utförd 

av en revisor som inte har någon anknytning till klientföretaget (Langested 1999). 

Något som talar för en sådan kombination kan ses ur två perspektiv, samhällsmättig 

nytta för revisionen, och samhällsmättig nytta för rådgivningen. När det gäller nyttan 

kopplad till revisionen får revisorn ökad kännedom om företagets rutiner och arbetssätt. 

Revisorn får en bättre kännedom om nyckelpersonerna inom företaget, och beroende på 

rådgivningsområdet kan det medföra en mer målinriktad- och billigare revision. Nyttan 

till rådgivningen kan vara att revisorn, genom sin revision, får en förhandskunskap om 

företaget, som gör det snabbare och billigare för revisorn att lämna en mer relevant och 

anpassad rådgivning. Revisorn kan även rådgiva ”fullt ut” med avseende på laglighet, 

såväl redovisnings- som skattemässig rådgivning. Sammantaget menar professor Lars 

Bo Langested att det skulle vara en katastrof för revisionsbranschen om man nationellt 

eller internationellt skulle förbjuda revision och rådgivning för samma klient. Han anser 

att det inte är någon framtidsvision att sikta efter (Langested 1999).  
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Debatten kring revisorns oberoende har diskuterats och debatterats lika länge som det 

funnits ett revisorsyrke. Detta ämne har kommit upp med jämna mellanrum genom åren, 

men särsklit även under senare tid, både nationellt och internationellt. Detta beror dels 

på den nya revisorslag som trädde i kraft i svensk lagstiftning den 1 januari 2002 och 

som innehåller en särskild bestämmelse om revisorns prövning av sin opartiskhet och 

självständighet i revisionsuppdrag, den så kallade analysmodellen, och dels på den 

ökade uppmärksamhet kring revision och revisorer i allmänhet som följt i spåren av 

Enronaffären och några andra redovisningsskandaler i främst USA (Engerstedt & 

Strömqvist 2003). Denna diskussion kring revisorns oberoende var en grundpelare till 

framtagandet av en ny revisorslag. Sverige var även första landet som lagstiftade 

analysmodellen (Moberg 2003).  

I revisorslagen behandlar 20–23 §§ oberoendefrågor. Även ABL tar upp frågan om 

revisorns oberoende, där lagen behandlar frågan om jäv. Jävsreglerna återfinns i 9 kap. 

17-18§§ ABL (ABL 9:17-18). Jävsreglerna tar upp sju olika situationer där revisorn kan 

hamna i en beroendeställning gentemot revisionsklienten. Revisorn får ej sätta sig i 

situationer som kan ge upphov till lojalitetskonflikter som kan rubba förtroendet för 

revisorn (Moberg 2006). 

I 20 § RL sägs bland annat att uppdrag i revisionsverksamhet skall utföras med 

opartiskhet och självständighet samt att en sådan verksamhet skall organiseras att 

revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs (RNFS 2003). 

Införandet av analysmodellen, som behandlas i 21§ i revisorslagen, står det att en 

revisor inför varje uppdrag i revisionsverksamhet skall pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet. Modellen ska därför agera som ett praktiskt hjälpmedel för att pröva att 

inget beroende råder mellan revisorn och dess klienter. Revisorn skall ta hänsyn till 

följande hot såsom egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot, 

eller skrämselhot. Om några av dessa hot uppstår ska revisorn ta ställning till om 

oberoendet är hotat och och om uppdraget skall tas an eller inte (Holmqvist 2001).  

Den tidigare myndighetschefen vid Revisionsnämnden, Christer Lefrell, tvivlar på 

analysmodellen och menar på att analysmodellen är alltför komplex och för svår att 

tillämpa. Han menar även att det kommer att ta lång tid att etablera en praxis innan man 

ser vart gränserna går. Mycket tid kommer att krävas från både Revisionsnämndens- 

och branschens sida för att få ordning på tillämpningen poängterar Christer Lefrell 

(Wennberg 2003). Dock menar ordförande vid SRS, Leif Edling, att analysmodellen 

kommer att fungera som ett bra och effektivt verktyg för revisorerna till att säkerställa 

sitt obereonde gentemot sina klienter (Holmqvist 2001). 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån det som har diskuterats i problembakgrunden och problemdiskussionen har 

författarna kommit fram till följande huvudfråga och två underfrågor: 

 Hur säkerställer revisorn sin oberoende ställning gentemot sin klient? 

- Vilken roll har analysmodellen i säkerställningen av oberoendet? 

- Hur påverkar konsultation revisorns oberoende?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse om hur revisorerna 

säkerställer sin oberoende ställning gentemot sina klienter. Fokus kommer ligga på fyra 

stora revisionsbyråer i Jönköping, för att undersöka hur revisorn säkerställer sin 

oberoendeställning gentemot klienten, samt vilken roll analysmodellen har i 

säkerställningen av revisorns oberoende och hur konsultationer påverkar oberoendet.  

1.5 Avgränsning 

Studien kommer att lägga fokus på revisorsperspektivet då endast revisorer kommer att 

intervjuas. Fokus kommer även att ligga på den svenska lagstiftningen gällande 

revisorns oberoende och analysmodell. När det gäller den geografiska avgränsningen  

kommer revisionsbolag i Jönköping att intervjuas på grund av tidsbegränsningar och 

transportkostnader. 
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2 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel kommer det att presenteras de teorier som är förknippade med 

problemområdet, som sedan skall användas som grund för analysen. Först presenteras 

och beskrivs revision och revisorns roll, sedan intressentmodellen, institutionella teorin, 

revisorns oberoende, analysmodellen och slutligen revisorsrotation som kan göras för 

att säkerställa revisorns oberoende ställning gentemot sin klient. 

2.1 Revision och revisorns roll  

Benämningen revisor ingår i de lagskyddade titlarna auktoriserad revisor och godkänd 

revisor. Enligt FARs revisionsbok (2004) kan revisorn beteckna en person som: 

 ”Är vald revisor i ett bolag, en förening eller annan sammanslutning, 

 Yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor och närliggande 

uppgifter” (FARs revisionsbok 2004). 

Enligt 9 kap. 1§ ABL är det krav på att alla aktiebolag skall utföra revision och ha en 

eller flera revisorer till sitt förfogande. I 9 kap. 1§ 2st. ABL nämner lagen att det finns 

undantag där ett privat aktiebolag inte behöver använda sig av en revisor (ABL 9:1). 

Anledningen till kravet att ha en revisor i ett företag var i början tänkt för aktieägarna, 

då de hade ett behov av att informationen som redovisningen gav skulle vara pålitlig. 

Men på senare tid har det övergått till att innefatta även andra intressegrupper. Det kan 

vara alltifrån företagsledningen, företagets borgenärer, anställda och samhället i stort. 

På grund av stora amerikanska redovisningsskandaler har revisionen mer och mer gått 

mot att skydda investerare och genom lagstiftning öka trovärdigheten i företagens 

finansiella rapportering (SOX 2002). Enligt FARs revisionsbok (2004) har ägare med 

ett begränsat ansvar i alla företagsformer en plikt mot intressenterna att utforma 

bolagets resultat och ekonomiska ställning på ett sätt som ska genomsyra trovärdighet 

och pålitlighet, i och med detta är revisorns roll av stor betydelse. Det är styrelsen och 

VD som bär ansvaret för att den ekonomiska informationen ska vara trovärdig. 

Revisorns uppgift är att granska bolagets finansiella rapporter och att revisorns 

revidering av bolagets räkenskaper ger trovärdighet till bolagets finansiella ställning. 

Revision är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle (FARs 

revisionsbok 2004). Uppgifterna som den utvalde revisorn har i ett aktiebolag, vilket 

regleras i 9 kap. 3§ ABL, samt 5§ 1st. RevL, är att granska företagets årsredovisning 

och bokföring, samt företagsledningens förvaltning. Revisorns granskning skall vara 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver (RevL 5§ & ABL 9:3). Revisorn 

har vid signering av en revisionsberättelse bekräftat att årsredovisningens centrala delar 

är korrekta och att ansvarfrihet förordas för styrelseledamöterna och VD, att de har skött 

förvaltningen på ett sätt som ej har skadat bolaget. Revisionsberättelsen offentliggörs 

sedan på bolagsstämman till allmänheten där revisorns granskning och godkännande ses 

som en kvalitetsstämpel på den ekonomiska informationen (Svanström 2004). 
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2.2 Intressentmodell 

Intressentmodellen skapades av Edward Freeman 1984 och har utgångspunkt i att 

tillgodose andra intressenters behov och förväntningar på bolaget. Företag har 

intressenter, det vill säga grupper och individer som antingen har ett inflytande över 

bolagets handlingar eller som påverkas av dem, och vars rättigheter som antingen 

kränks eller respekteras av företagets affärshändelser (Freeman 2010). Intressenter är en 

generalisering av begreppet aktieägare, som har rätten att ställa speciella krav på 

företaget. Precis som aktieägare har rätt att kräva vissa åtgärder av ledningen, har även 

andra intressenter rätt att göra anspråk (Freeman 1988). Företagets mål är att behaga alla 

intressenter, då företagen och intressenterna är beroende av varandra (Ax et al. 2009). 

För att kunna tillfredsställa intressenternas behov och krav krävs det en öppen och god 

kommunkation mellan företaget och dess intressenter för att på det sättet informera om 

bolagets mål och prioriteringar. Genom att ha en aktiv dialog med intressenterna kan 

man på ett enklare och effektivare sätt bygga ett förtroende mellan parterna, där 

samarbete och överenskommelse blir nyckeln i den förtroendebaserade relationen 

mellan bolaget och dess intressenter (Freeman 2010). 

Intressentmodellen kan tillämpas på revisionen på det sättet i hur den påverkar bolaget 

och dess intressenter. Revisionen utgör en stor betydelse hos intressenter såsom ägare, 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun, då de har ett direkt 

eller indirekt intresse av vad revisorn gör. Om inte revison skulle existera skulle 

intressenterna vara tvungna att upppföra egna kontrolleringar av bolagets ekonomiska 

siffror för att skapa förtroende för bolagets ekonomiska rapporteringar. Revisorns 

oberoende är en viktig beståndsdel i att säkerställa att granskningen skall utföras 

oberoende utan att en part gynnas mer än en annan part. Ett bolag som präglas av 

maktkamp och intressekonflikter har ett stort värde och nytta av revision (FAR 2006). 

2.3 Institutionell teori 

Insitutionella teorin beskriver varför organisationer inom samma bransch tenderar till att 

ta på sig liknande egenskaper och form. Medan legitimitetsteorin ger en förklaring till 

hur organisationer skall använda sig för strategier för att få, behålla eller återfå 

legitimitet, beskriver den institutionella teorin vilka organisationsformer, normer och 

praxis som man kan applicera för att uppnå legitimitet till organisationen (Deegan & 

Unerman 2011). Organisationer tenderar med tiden att bli homogena. I början av en 

organisations livscykel varierar det organisatoriska fältet i tillvägagångsätt och form, 

men med tiden blir organisationerna mer etablerade i branschen och då skapas det en 

strävan mot homogenisering. Tryck och förväntningar från omvärlden såsom 

exempelvis konkurrens, staten eller yrket i sig kan leda till att organisationerna blir 

tvungna att bli mer lika varandra (DiMaggio & Powell 1983). Enligt en studie gjord av 

Oliver (1997) framgår det att om organisationerna anpassar sig till omvärldens 

förväntningar och krav kommer det att leda till organisatorisk framgång, överlevnad och 

legitimitet. En organisaition som anpassar sig till samhällets värderingar, normer, regler 

och åsikter resulterar i en organisations fortlevnad och ett erkännande för den externa 
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omvärlden att de uppfyller de sociala och kulturella krav som omgivningen ställer och 

därmed även legitimitet. Organisationer är beroende av att bli accepterade av den 

omgivning de är verksamma inom för verksamhetens överlevnad och framgång. 

Organisationer som är verksamma i en ifrågasättande miljö kan bli tvungna att lägga 

ned sin verksamhet då den sociala legitimiteten upphör (Hatch 2002). Enligt Deegan 

(2002) kommer samhället inte ge möjlighet till en verksamhet att fungera om inte 

omgivningen tycker att verksamheten drivs enligt deras krav och förväntningar, på så 

vis accepteras inte bolaget och det uppfylls inte någon legitimitet.  

DiMaggio & Powell (1991) nämner i sin studie om begreppet institutionell omvärld, där 

fokus är på hur kulturella aspekter hos omvärlden kan ha en inverkan på organisationer, 

och där samspelet mellan organisationen och dess omvärld är två faktorer som är 

grunden till begreppet institutionell omvärld. De beskriver den institutionella omvärlden 

som en ”omvärld som syftar på grundläggande antaganden, värderingar och normer i 

omgivningen som präglar inställningen till hur olika slags verksamheter bör etableras 

och organiseras, styras, koordineras och ledas” (DiMaggio & Powell 1991 enligt 

Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 233). Det är vitalt att organisationer förhåller sig till dessa 

normer då de är fastställda i lagstiftningen och skapar riktlinjer på hur organisationer 

skall uppföra sig för att uppnå legitimitet mot den externa omvärlden. Organisationer 

som inte uppfyller dessa kriterier får lätt legitimitetsproblem gentemot sin omvärld. 

Organisationer måste alltid ha i åtanke om vad den externa omvärlden har för åsikter om 

dess verksamhet och därför är det viktigt vilka signaler organisationen sänder ut till 

omvärlden. Organisationer vill undgå ifrågasättningar från omvärlden, där man inte 

anses som tillräcklig legitim i förhållande till omvärldens förväntningar. Därför är 

organisationer, som kontrolleras av en institutionell omvärld, måna om att internt 

organisera verksamheten utifrån dem externa normerna och värderingarna för att säkra 

nödvändig legitimitet. På så vis kommer organisationen att förändra omgivningens 

uppfattning om organisationen genom att signalera till omvärlden att man tar hänsyn till 

de normer och värderingar som satts av verksamheten (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

Kopplingen mellan revision och den institutionella omvärlden är på det sättet att 

revisionen legitimerar kundens finansiella rapporter och intressenterna till revisionen 

bedömer årsredovisningens legitimitet. För att revisorn skall skapa ett legitimit arbete 

och rykte om sig är det viktigt att revisorn är faktiskt och synbart oberoende gentemot 

sin klient (Bode 2006). Revision präglas mycket av lagar och normer och är därmed 

utsatt för tryck och förväntningar från den externa omvärlden. Därför uppfyller 

revisionsbyråer kriterierna för en organisation som kontrolleras av en institutionell 

omvärld. Det intressanta i detta är hur revisorns oberoende påverkas av den 

institutionella omvärlden där allmänhetens förväntningar och krav har varit en orsak till 

den senaste tidens oberoendeproblematik och legitimitetsproblem.  
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2.4 Revisorns oberoende  

En revisorn skall agera opartiskt och självständigt. Anledningen till detta är på grund av 

att de intressenter som tar del av en revisionsberättelse ska ha ett förtroende för revisorn 

som har utfört granskningen och som har signerat revisionsberättelsen. Intressenterna 

ska känna sig säkra att revisorn har arbetat under förhållanden där han/hon agerat 

oberoende gentemot sin klient (FARs revisionsbok 2004).  

I RL tas frågan om revisorns opartiskhet och självständighet upp i 20-23§§. I 20§ 

definieras oberoende som följande (RL 20§): 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs” 

        RL (2001:883), 20§. 

Tidigare ordförande för FAR, Mats Fredricson, menar på att oberoende som ordval är 

olyckligt och att det i absoluta termer inte existerar något oberoende mellan människor, 

istället används ordvalen självständighet och opartikshet. Han motiverar sitt påstående 

gällande att oberoende är obefintligt med att relationer och beroende existerar mellan 

alla individer, och därför kan inte en total oberoendehet existera (Holmqvist 2001). 

Vårdal (Diamant 2004 s.163) definierar oberoende som ”en revisor är oberoende om 

han vid utförandet av ett uppdrag har förmågan och viljan att göra sina bedömningar 

och fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta och utan att låta sig påverkas av 

andra personers vilja eller önskningar”. Vanasco (1996) menar på att det inte finns en 

klar definition på vad oberoende är tills det uppkommer någon form av jämförelse för 

att definitionen skall bli gripbar. Vanassco ser istället oberoende som en relativ term. 

Vanasco et al. (1997) menar att ärlighet, integritet, objektivitet och ansvar innefattas i 

definitionen oberoende. De menar även på att om revisorn skall uppfattas som 

oberoende måste han/hon undvika alla situationer, även omedvetna, som kan påverka 

revisorns självständighet och opartiskhet. Slutligen är det synbara oberoendet av stor 

vikt om revisorn skall anses som oberoende. Revisorn måste då undvika situationer där 

oberoendet är hotat och som för omvärlden ses som en intressekonflikt, då det är lättare 

att ifrågasätta revisorns oberoende än att bevisa det.  

Det finns två olika termer av oberoende, faktiskt oberoende och synbart oberoende. 

Faktiskt oberoende (independence in fact) innebär att revisorns moral och heder skall 

vara opåverkat under ett uppdrag (Diamant 2004). Enligt Diamant (2004) är det faktiska 

oberoendet en handlingsnorm riktad mot revisorns uppfattning om sin egen förmåga, att 

utföra ett uppdrag på ett sätt som behagar revisorn. Det synbara oberoendet 

(independence in appearance) innebär att revisorn måste uppfattas som oberoende när 

han utför granskningen av ett bolags finansiella rapporter. Revisorn måste alltså visa att 
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han/hon är i oberoende ställning och trovärdig gentemot sina klienter och intressenter 

när denne utför sina uppdrag. 

Firth (1980) påstår att om revisorn inte ses som oberoende kommer intressenterna att 

tappa förtroendet för företagets finansiella rapporter, och revisorns uttalanden om 

företagets finansiella ställning kommer inte ha något värde. Pany & Reckers (1980) 

menar på att både det faktiska och synbara oberoendet är lika viktiga för revisorns 

trovärdighet. Både det faktiska och upplevda oberoendet är viktiga element i 

upprätthållandet av allmänhetens förtroende för revisionsbranschen. Men Bakar et al. 

(2005) menar att fokus bör ligga på det synbara oberoendet på grund av att det faktiska 

oberoendet inte kan observeras av omvärlden. 

I Geigers & Raghunandans (2002) studie tar dem upp att revisorns revisionsberättelse 

inte är trovärdig om inte intressenterna har ett förtroende på att revisorn är oberoende i 

sin granskning. Moberg (2006) menar att det är vitalt att intressenterna kan lita på att 

granskningen som revisorn utför är tillförlitlig och att den görs med en objektiv 

bedömning. Cassel (1996) tar upp att om revisorn skall anses vara trovärdig gentemot 

intressenterna måste han hålla sig vid dem legala regelverken så inte oberoendet hotas 

av exempelvis ekonomiska incitament eller sociala band. Johnstone et al. (2001) nämner 

i deras artikel om direkta och indirekta intressen som kan hota revisorns oberoende när 

han/hon utför uppdrag hos revisionsklienten. Direkta intressen kan vara ekonomiska 

intressen, där ekonomiskt beroende introducerar incitament som hotar revisorns 

förmåga att motstå tryck från företagsledningen, och av oro för att en finansiell relation 

kommer att avslutas. Indirekta intressen uppstår när revisorn har en personlig, familiär 

eller professionell relation med revisionsklienten. Interna relationer kan orsaka att 

revisorn gynnar personliga relationer över professionella mål och det kan resultera i att 

det även påverkar revisorns förmåga att utöva en lämplig nivå av yrkesmässig 

skepticism. 

2.4.1 Jäv 

ABL tar även upp frågan om revisorns oberoende, där lagen behandlar frågan om jäv. 

Jävsreglerna återfinns i 9 kap. 17-18§§ ABL (ABL 9:17-18). Dessa bestämmelser tar 

upp sju olika situationer där revisorn kan hamna i en beroendeställning gentemot 

revisionsklienten. Jävsreglerna anger vilka verksamheter som revisorn inte får utföra vid 

sidan om revisionsuppdraget. Revisorn får ej sätta sig i situationer som kan ge upphov 

till lojalitetskonflikter som kan rubba förtroendet för revisorn (Moberg 2006). 

Enligt 9 kap. 17 § 1 st. ABL får den inte vara revisor som (ABL 9:17 1st): 

1) ”äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2) är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 

bolagets kontroll däröver, 

3) är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning 

till bolaget eller någon som avses i 2, 
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4) är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 

5) är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 

nedstigande led till en person som avses i 2, 

6) är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller 

så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

7) står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för” (ABL 9:17 1st).  

I 9 kap. 18§ ABL anges det att revisorn ej får som biträde anlita någon som omfattas av 

jävsreglerna enligt 9 kap. 17§ ABL. Men undantag görs för anställda inom bolaget som 

ska utföra bolagets interna revision, dessa kan agera som biträde i enlighet med god 

revisionssed (Moberg 2006). 

2.4.2 Revisorn som rådgivare 

Revisorns oberoende har varit ett omdiskuterat ämne efter redovisningsskandalerna i 

USA och Europa i början av 2000-talet. Det som har diskuterats har varit om det är 

möjligt att kombinera revisorsfunktionen och rådgivningsfunktionen till samma klient 

(Moberg 2006; Prop. 2000/01:146). Moberg (2006) menar att man ska skilja på den 

rådgivning som förknippas med revisionen (revisionsrådgivning) och övrig rådgivning 

(fristående rådgivning), då revisionsrådgivning är en del av revisionsverksamheten och 

är i princip alltid tillåten. I förarbetena till den nuvarande revisorslagen har det förts 

fram att fristående rådgivning ansetts vara en orsak till att revisorn inte kan agera 

oberoende gentemot revisionsklienten. Begreppet revisionsverksamhet definieras i 2§ 8 

p. RL som en ”verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal”, 

och av annan verksamhet som har nära samband med granskningen 

(revisionsrådgivning). Eftersom revisionsrådgivning, som tidigare nämnt, är inom 

ramen för revisionsverksamhet är den tillåten. Konsultverksamhet får endast lämnas så 

länge revisorns oberoende ej påverkas negativt. Moberg (2006) argumenterar för två 

orsaker till varför oberoendet kan hotas. Det första är att revisorn kan bli ekonomiskt 

beroende av sin klient genom fristående rådgivning, vilket hotar revisorns oberoende 

och revisionens tillförlitlighet (egenintresse). Det andra är att revisorn gör en 

granskning på det han själv har gjort, det vill säga att han granskar revisionen som är 

baserad på egen rådgivning (självgranskning). 

I 25§ 1 st. RL står följande om förtorenderubbande verksamhet (Moberg 2006):  

”En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet 

som har ett naturligt samband därmed, om 

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet, eller 
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2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att 

utföra lagstadgad revision” (RL 25§ 1st). 

Sidoverksamhet är förtroenderubbande och innebär att revisorn kan komma i konflikt 

med revisionsuppdraget. I förarbetarna till revisorslagen 2001 anges det att 

sidoverksamheten får förekomma om reviorn hamnar i regelmässiga situationer där han 

eller hon måste avsäga sig pågående uppdrag. Det räcker inte att det finns en viss risk 

för att verksamheten i framtiden skall komma att anses som förtroenderubbande 

(Moberg 2006; Prop. 2000/01:146). 

Förhållandet med att revisorer erbjuder fristående rådgivning till revisionsklienten har 

länge debatterats och ifrågasatts bland ledande personer inom forskning och 

lagstiftsärenden. Det som har diskuterats har varit att fristående rådgivning kan orsaka 

en förtroenderubbning på revisorns oberoende. De problem som har uppdagats är att 

revisorn kan hamna i ett ekonomiskt beroende gentemot sin klient (Ashbaugh et al. 

2003; Antle et al. 2006), och att en mer personlig relation till klienten kan utvecklas 

(Senkow et al. 2001). Även om forskare har varit kritiskta mot fristående rådgivning, 

menar andra forskare på att en nära relation mellan revisionsbyrån och klienten är en 

viktig förutsättning för en lyckad rådgivning (Nyström 1996; Hjalmarsson & Johansson 

2003; Ping et al. 2006), men de har poängterat att företagsledningens önskemål kan 

påverka revisorns oberoende negativt och revisorn har då svårt att behålla sin 

objektivitet i sin granskning när revisorn får utstå tryck från ledningen. En annan aspekt 

som De Fond et al. (2002) poängterar i deras undersökning är att revisorn kan riskera att 

hamna i en ledningsposition i det granskade bolaget vilket hotar revisorns oberoende. 

När revisorns oberoende hotas av fristående rådgivning kommer det även att påverka 

revisions- och redovisningskvalitén negativt (Geiger & Raghunandan 2002; Ghosh & 

Moon 2005; Myers et al. 2003). 

Det finns även andra forskare som menar att fristående rådgivning är något positivt och 

som leder till en ökad förbättring av redovisningskvalitén när revisorn erbjuder 

rådgivning till sin klient (Arruñada 1999; Kinney jr et al. 2004; Beck & Wu 2006). 

Orsaken till detta är att revisorns fristående rådgivning till sin klient resulterar i att 

revisorn får en djupare inblick i verksamhetens dagliga arbete och processer, vilket ger 

en större kännedom om företaget. Revisorns kompetens inom området resulterar även i 

goda råd (Simunic 1984; Arruñada 1999). Beck & Wu (2006) motiverar i sin artikel att 

om revisorn lär sig mer om sin klients ekonomiska resultat råder det en positiv 

rådgivningseffekt vilket leder till en ökad revisionskvalité. Svanström (2004) påpekar 

även att genom att revisorn ger rådginving, som är relaterat till klientens redovisning, 

kommer det i framtiden innebära att klientens egen förmåga att upprätta 

redovisningshandlingar förbättras. Ett förbud mot fristående rådgivning skulle innebära 

ökade kostnader för företagen då de skulle bli tvungna att köpa extern konsulthjälp som 

inte känner företaget och dess verksamhet (SOU 1999:43). 
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2.5 Analysmodellen 

I och med inträdet av revisorslagen (2001:883) den 1 januari 2002 introducerades en 

analysmodell som ska hjälpa revisorer att säkerställa sitt oberoende gentemot klienterna. 

Lagen som behandlar analysmodellen, som återfinns i 21§ revisorslagen, sätter fokus på 

situationer där revisorns opartiskhet och självständighet kan rubbas, bland annat vid 

situationer där revisionsklienten både tillhandahålls granskning och fristående 

rådgivning. Analysmodellen går att dela upp i tre olika steg, där första steget handlar 

om att identifiera olika omständigheter som kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende. 

Steg två handlar om vad revisorn kan göra för att eliminera förtroendeskadliga 

förhållanden. Det sista och tredje steget handlar om dokumentation av prövningen (FAR 

2002).  

2.5.1 Steg 1 – Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 

Vid detta steg gäller det för revisorn att identifiera förtroendeskadliga förhållanden som 

kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet och som kan utgöra 

jäv enligt jävsreglerna (9 kap. 17§ ABL). Vad dessa olika omständigheter kan vara, 

punktas upp i 21§ 1 st. 1 p. RL, och grundregeln är att om någon av dessa 

omständigheter uppkommer skall revisorn avsäga sig sitt uppdrag. De fem olika 

typsiuationer som lagen tar upp är (FAR 2002): 

1) Egenintressehot 

2) Självgranskningshot 

3) Partställningshot 

4) Vänskapshot 

5) Skrämselhot 

Egenintressehot innebär att revisorn eller någon annan person där revisorn är veksam, 

har ett direkt eller indirekt intresse i uppdragsgivarens verksamhet (FAR 2002). Med ett 

direkt ekonomiskt intresse menas det exempelvis att revisorn har affärsmässiga band till 

revisionsklienten. Det kan även vara affärsmässiga relationer till revisionsklienten 

utöver vad som följer med revisionsuppdraget. Revisorn eller revisionsbyrån kan 

exempelvis stå i ekonomiskt beroendeförhållande till revisionsklienten, detta kan vara 

när intäkterna från klienten är av en sådan stor del av revisionsbyråns totala intäker att 

man hamnar i en beroendeställning gentemot klienten. Egenintressehot uppstår även vid 

situationer när revisorn ger ut fristående rådgivning till klienten och som erhåller en 

betydande summa ersättning i gengäld som är betydande för revisorn ur ett ekonomiskt 

perspektiv, eller om revisorn får arvode som är baserat på företagets resultat, då 

föreligger det ett egenintressehot (FAR 2002; SRS 2002). Med ett indirekt ekonomiskt 

intresse menas det indirekta hot som exempelvis när revisorns närstående person har en 

nära affärsrelation till revisionsklienten, eller när revisorn har ett ekonomiskt intresse 

hos revisionsklienten där denne äger aktieandelar (FAR 2002).  

Självgranskningshot innebär att revisorn vid rådgivning som inte utgör 

revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 
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granskningsuppdraget, och som innebär ett hot mot revisorns oberoende (RL 21§ p. 1b). 

Situationer där självgranskningshot kan förekomma är exempelvis vid situationer där 

revisorn har givit personlig rådgivning till klienten, och som vid ett senare tillfälle även 

granskar resultatet av rådgivningen. Andra fall där självgranskningshot kan föreligga är 

om revisorn tidigare har haft en anställning hos revisionsklienten. Även indirekta 

självgranskningshot föreligger om revisorn har nästående personer som ingår i 

revisionsklientens ledning, eller på annat sätt har varit delaktig i det arbete som revisorn 

skall granska (FAR 2002; SRS 2002). 

Partsställningshot innebär att revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomsik angelägenhet (RL 21§ p. 

1c). Exempel på situationer är när revisorn agerar som biträde åt revisionsklienten 

angående ärenden med exempelvis Skatteverket eller i en skatteprocess. Ett annat 

exempel är när revisorn biträder klienten vid förhandlingar om köp eller försäljning av 

företagets tillgångar (FAR 2002; SRS 2002). 

Vänskapshot innebär att revisorn har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller 

till någon person i dennes ledning (RL 21§ p. 1d). Personliga relationer kan i dessa fall 

vara mångåriga vänskapsband eller återkommande sociala kontakter. Ett exempel på ett 

vänskapshot kan vara att revisorn eller någon av revisorns medhjälpare har haft en 

revisionsklient i många år och på det sättet skapat ett indirekt vänskapshot (FAR 2002; 

SRS 2002). 

Skrämselhot innebär att revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är 

ägnad att inge obehag (RL 21§ p. 1e). Om detta är fallet är målet att rubba förtroendet 

för revisorns förmåga till opartiskhet och självständighet (FAR 2002). 

I RL (21§ 1 st. 2 p.)  framgår det en generalklausul, där det står att om det föreligger 

något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet skall revisorn avböja eller avsäga sig ett sådant 

uppdrag. 

2.5.2 Steg 2 – Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 

Steg två innebär att vid omständigheter där förtroendet för revisorn kan rubbas och där 

dem då måste avböja ett nytt uppdrag eller avgå ifrån ett befintligt uppdrag kan brytas 

(FAR 2002). Genom tillämpningen av 21§ 2 st. RL kan uppdraget brytas, lagen anger 

att: 

”Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 

fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder 

som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet 

eller självständighet” 

        RL (2001:883), 21§ 2 st. 
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Omständigheterna i det enskilda fallet 

Exempel på omständigheter där det inte finns någon anledning till att ifrågasätta 

revisorns oberoende kan exempelvis vara där det har inträffat affärstransaktioner mellan 

revisorn och klienten, men där villkoren för transaktionen är av vanlig karaktär som 

innehåller villkor som är liknande för andra. Ett annat exempel är om revisorn har haft 

en tidigare anställning hos klienten, det leder inte till att revisorn diskvalificeras per 

automatik. Detta kan exempelvis vara om anställningen hos klienten var för många år 

sedan, eller att revisorns tidigare arbetsuppgifter i bolaget inte har någon anknytning till 

det som ska revideras i nuläget. Revisorn kan ha en nära personlig relation med någon i 

revisionsklientens ledning utan att det innebär revisorns avgång. Det måste då finnas 

klara bevis att denna person inte har någon anknytning med revisionsuppdraget. Ett 

annat exempel kan vara om en person äger aktier i bolaget, revisorn och de resterande 

som deltar i uppdraget måste då visa att de inte har någon anknytning till denna person 

och att han ej har någon inblandning i revisionsuppdraget (FAR 2002). 

Motåtgärder 

Det finns även sätt för revisorn att slippa behöva avböja eller avsäga sig uppdraget, 

detta går till på att revisorn kan visa att han/hon kan vidta motåtgärder eller att 

motåtgärder har vidtagits. Har dessa motåtgärder inneburit att det inte finns någon 

anledning att kunna ifrågasätta revisorns oberoende, skall revisorn kunna genomföra 

uppdraget som planerat. Vilka motåtgärder som behöver vidtas beror på hur stora och 

starka hoten är, ju starkare hot desto starkare motåtgärder krävs (FAR 2002).  

Informativa åtgärder 

I vissa fall räcker det att revisorn har informativa åtgärder, det kan vara att revisorn vid 

sitt granskningsutlåtande redogör vart han/hon står i den aktuella frågan och skälen för 

det (FAR 2002). 

Byråinterna åtgärder 

Även i andra mindre allvarliga fall, men där förtroenderisken är större, kan det räcka 

med att man har goda byrårutiner, där interna kvalitetssäkringssytem kan vara till god 

hjälp för att lösa problem som är lite mer av betydande art (FAR 2002). 

Externa åtgärder  

I fall där varken informativa eller byråinterna åtgärder är tillräckliga, krävs det att man 

använder sig av externa åtgärder. I dessa fall kan det behövas att man låter en extern 

yrkesrevisor utanför nätverket utföra en kompletterade granskning, och där 

yrkesrevisorn avger en second opinion. Det finns även fall där hotet mot revisorns 

obereonde är så allvarligt att det inte finns några motåtgärder som kan vidtas, och där 

revisorn alltid är skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget (FAR 2002). 
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2.5.3 Steg 3 – Analysen dokumenteras 

”Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i 

revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är 

väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet 

skall kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen skall ha färdigställts när 

revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges”  

RL (2001:883), 24§. 

Sista och tredje steget är dokumentationen, där revisorn har en skyldighet att 

dokumentera överväganden som har gjorts vid analysen. Vid denna dokumentation skall 

revisorn redogöra omständigheter där han/hon har identifierat förhållanden som kan 

rubba förtroendet. Revisorn skall även dokumentera motåtgärder som har genomförts 

för att motverka dessa eventuella hot. Dokumentationen bör även inledas i ett tidigt 

stadie för att ge de bästa förutsättningarna för att ge en så riktig information som möjligt 

(FAR 2002; SRS 2002). 

2.6 Revisorsrotation 

Ett sätt att säkerställa revisorns oberoende gentemot sin klient är att man byter ut den 

huvudansvarige revisorn med jämna mellanrum. En huvudansvarig revisor är 

definierad, enligt revisorsdirektivet 2006/43/EG, som en ”lagstadgad revisor som för ett 

särskilt revisionsuppdrag har utsetts av ett revisionsföretag till att vara huvudansvarig 

revisor för att utföra en lagstadgad revision i revionsföretagets räkning, eller den 

lagstadgade revisorn som undertecknar revisionsberättelsen”. En revisor eller de 

revisorer som är ansvariga för revisionsuppdraget skall roteras efter maximalt sju år 

efter att han eller hon har utsetts och får åter delta i revisionen av det granskade bolaget 

efter två år sedan revisorn lämnade uppdraget som lagstadgad eller huvudansvarig 

revisor. Även om den huvudansvariga revisorn/de huvudansvariga revisorerna lämnar 

sitt uppdrag, har fortfarande revisionsbyrån, där revisorn/revisorerna är anställda, rätt att 

fortsätta vara den lagstadgade revisorn för det granskade bolaget (Direktivet om 

lagstadgad revision 2006/43/EG). 

I FARs yrkesetiska regler nämner dem att revisorns oberoende kan hotas om en 

huvudansvarig revisor arbetat för länge med en revisionskund. Vänskaps- och 

egenintressehot uppstår genom att samma huvudansvarig revisor/huvudansvariga 

revisorer används i ett uppdrag under en längre tid. När väl hoten uppstår skall dem 

utvärderas och motåtgärder skall vidtas vid behov för att på så sätt eliminera eller 

neutralisera hoten till en nivå som anses vara godtagbar. Exempel på sådana motgärder 

kan vara (EtikR 1 2009 Fars yrkesetiska regler): 

 ”Byta ut personal i ledande ställning i revisionsteamet, 

 Låta en revisor som inte varit medlem i revisionsteamet granska det arbete som 

personalen i ledande ställning har utfört, eller 
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 Regelbundna oberoende interna eller externa kvalitetsgranskningar av 

uppdraget” (EtikR 1 2009 Fars yrkesetiska regler).  

I USA och även i den internationella redovisningsprofessionen, i de länder där det ej 

råder någon obligatorisk revisorsrotation, har det länge pågått en debatt angående hotet 

mot revisorns oberoende när en lagstadgad revisor har arbetat länge åt en revisionsklient 

(Mautz & Sharaf 1961; AICPA 1978; SEC 1994; Arrunada & Paz-Ares 1997). Dem 

senaste redovisningsskandalerna i USA och Europa i början av 2000-talet har varit en 

bidragande orsak till den pågående debatten gällande revisorsrotation, då skandalerna 

har associerats ihop med ett bristande oberoende hos revisorerna. Det har argumenterats 

för revisorsrotation då det har ansetts att det kommer att stärka revisorns oberoende och 

kommer då att resultera i mindre skandaler och en högre revisionskvalité (Catanach Jr 

& Walker 1999). Brody & Moscove (1998) argumenterar i sin artikel att obligatorisk 

revisorsrotation sätter revisorerna i en starkare position för att motstå tryck från 

ledningen och på det sättet kan revisorerna utföra objektiva och professionella 

bedömningar. Geiger & Raghunandan (2002) menar på att förespråkarna till 

obligatorisk revisorsrotation ser ett samband med att ju längre den huvudansvarige 

revisorn är hos sin klient desto mer påverkas oberoendet och revisionskvalitén negativt. 

De hävdar att det finns en tendens för revisorer, som har en långvarig relation till 

klienten, att gradvis anpassa de önskemål som ledningen strävar efter och därmed inte 

agera helt oberoende. Andra menar på att en nyanställd revisor blir mer påverkad av 

ledningens önskemål än en revisor som har haft en långvarig relation med det granskade 

bolaget. Mautz & Sharaf (1961) är inne på samma linje som Geiger & Raghunandan 

(2002), där dem menar att en lång association mellan revisorn och klienten hotar 

revisorns oberoende, och där dem förespråkar en revisorsrotation som dem anser skulle 

leda till att revisorn granskar objektivt och med nya infallsvinklar, samt att minska 

klientens möjlighet att påverka revisorn genom att begränsa ämbetstiden. Det finns även 

en motpart som har argumenterat emot revisorsrotation med motivationen att en 

långvarig relation mellan revisorn och klienten inte påverkar revisorns oberoende 

negativt. Under åren har revisorn utvecklat en djupgående relation med klientens 

verksamhet, processer och system, vilket är vitalt om revisorn skall kunna granska 

bolaget på ett effektivt sätt (Petty & Cuganesan 1996; Bell et al. 1997).  

Arrunada & Paz-Ares (1997) menar i sin artikel att revisorsrotation kommer att leda till 

att de föregångna revisorerna inte kommer kunna överföra sin kompetens om klientens 

verksamhet till efterträdarna, på det sättet kommer kompetensens värde att förstöras av 

rotationen. Redovisningsprofessionen menar också på att revisorerna inte får chansen att 

fördjupa sig i verksamhetens finansiella situation och processer då tiden som revisor är 

begränsad, och att klienterna på det sättet får ökade kostnader genom byte av revisorer 

och interna utbildningar till de efterträdande revisorerna vid en obligatorisk 

revisorsrotation (Catanach Jr & Walker 1999). 
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3 Metod 

I metodavsnittet presenteras och motiveras valet av tillvägagångsätt och 

insamlingsmetod som används för att kunna genomföra studien. Avsnittet avser att 

förklara tillvägagånsättet vid insamling av data, som gav grunden för empirin och den 

teoretiska referensramen. 

3.1 Val av metod 

För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ forskningsmetod, då det var vitalt 

att metodvalet stämde överens med studiens syfte och frågeställning som var 

utgångspunkten i undersökningen. Då syftet med arbetet var att undersöka hur revisorer 

säkerställer sin oberoende ställning gentemot klienten, passade en kvalitativ studie bäst 

för att uppnå syftet med arbetet. Den kvalitativa metoden gjorde det möjligt att 

undersöka uppsatsens problemområde på ett djupare plan. En kvantitativ metod skulle 

inte vara lika användbar för denna studie för att kunna besvara problemformuleringen 

och syftet, då den kvantitativa forskningsmetodiken ger mer statistik, hårddata, och 

siffror som är grundade på stora slumpmässiga urval, något som inte var intressant för 

denna studie om man skulle få svar på det problemområde som skulle undersökas 

(Darmer & Freytag 1995). 

Fördelen med en kvalitativ forskningsmetodik är att den lägger stor vikt på ord och inte 

kvantifiering under insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningsmetoden är 

mer flexibel än den kvantitativa och är mer användbar när man gör en studie som söker 

svar i ord istället för siffror (Bryman & Bell 2005). En flexibel forskningsansats gör det 

möjligt att gå tillbaka och ändra på problemformuleringen och datainsamlingsmetoden 

under undersökningens gång, processen blir med andra ord interaktiv (Jacobsen 2002).  

Med en kvalitativ ansats skapas det enligt Jacobsen (2002), en öppenhet där man i 

förväg vet vad man ska undersöka. Jacobsen (2002) poängterar även närheten som en 

fördel när det gäller den kvalitativa metoden. Närheten mellan den som undersöker och 

de som undersöks gör att man kommer till fund med det som ska undersökas, som i 

detta fall handlade om personliga intervuer med respondenterna. 

En annan viktig aspekt av den kvalitativa forskningsmetoden är att den lägger stor vikt 

på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, och det passar överens 

med med den data som samlats in för denna undersökning, genom att tolka revisorernas 

sociala verklighet och åsikter i förhållande till problemformuleringen (Bryman & Bell 

2005). På det sättet kunde man genom den kvalitativa metoden kunna tolka och 

beskriva resultaten på dem intervjuer som genomfördes, och även respondenternas olika 

tolkningar och svar på intervjufrågorna, beroende på revisorernas uppfattning och 

erfarenhet kring studiens problemformulering (Patel & Davidsson 2003). 
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Patel & Davidsson (2011) delar in forskningssyften i tre kategorier, explorativ, 

deskriptiv och hypotesprövande. Den explorativa undersökningen används när 

kunskapen om problemområdet är ofullständig vid undersökningens början. Syftet med 

denna typ av undersökning är att ta in så mycket kunskap som möjligt om det aktuella 

problemområdet och att man på ett allsidigt sätt belyser problemet, som sedan kommer 

ligga till grund för vidare studier. Eftersom syftet med uppsatsen var att ta reda på hur 

revisorer säkerställer sin oberoende ställning gentemot klienten, om vilken roll 

analysmodellen har i säkerställningen av revisorns oberoende, samt hur konsultationer 

påverkar revisorns oberoende, var den explorativa undersökningen mest lämplig för 

studien. Orsaken till det var att det fanns luckor i kunskapen om problemområdet och 

därför var undersökningen utforskande.  

3.2 Empirisk datainsamling  

Empirin samlades in via personliga intervjuer. Intervjuerna utfördes genom att tekniken 

ansikte mot ansikte metoden användes. Anledningen till varför detta alternativ valdes 

istället för telefonintervjuer, som är mindre konstnads- och tidskrävande, är för att det 

för respondenten är lättare att ljuga eller ”dra en vals” i en telefonintervju. En annan 

fördel med personliga intervjuer var att man fick en mer personlig kontakt med 

respondenten, och det tillförde att intervjuobjektet hade lättare att öppna sig och ge mer 

ingående svar. Det skapades en mer förtroendegivande stämning vid personliga 

intervjuer än vad det skulle ha gjort vid en opersonlig telefonintervju (Frey & Oishi 

1995). 

Besöksintervjuerna hos respondenterna gav, till skillnad från telefonintervjuer och 

enkätundersökningar, en möjlighet att tolka intervjupersonernas respons på de ställda 

frågorna på ett bättre sätt, speciellt när det gällde tonfall, mimik och pauser hos 

intervjuobjektet, något som ett skriftligt svar från en enkätundersökning eller en 

telefonintervju inte skulle avslöja. Det var lättare på en besöksintervju, där man hade 

direkt kontakt med intervjuobjektet, att korrigera tolkningsfel om respondenten 

uppfattade frågan på ett sätt som den inte var ämnad till att göra. En annan fördel med 

intervjuer jämfört med enkäter och telefonintervjuer, var dess flexibilitet och att man 

kunde komma med följdfrågor vid besöksintervjun om det uppstod ett missförstånd eller 

om intervjuobjektet svarade med något intressant på en av dem ställda frågorna och 

författarna vill ha en mer vidareutvecklande diskussion kring detta. På detta sätt kunde 

svaren utvecklas och fördjupas vid en besöksintervju, då det vid enkätundersökningar 

och telefonintervjuer skulle ha en större sannolikhet till missuppfattningar och 

tolkningsfel (Bell 2006). 

Fokuserade intervjuer användes, och genom denna form av intervju, gav den en struktur 

som författarna ville ha under intervjuerna. Den gav frihet till respondenten, att själv 

prata om det som han/hon ansåg vara det mest viktiga kring den ställda frågan, men det 

fanns fortfarande en viss struktur genom att det fanns en rad olika teman som kom att 

täcka intervjuens gång. Respondenten fick på det sättet friheten att tala inom strukturens 
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gränser, det gav på det sättet respondenten utrymmet att tala omkring frågorna och de 

tankar som väcktes. Fördelen med en fokuserad intervju var att man på förväg skapade 

de ramar och strukturer som skulle täcka intervjuens gång, och på det sättet blev 

analysen lättare att genomföra (Bell 2006). 

Under intervjuerna deltog båda författarna, för att på det sättet öka tillförlitligheten av 

uppsatsen. Det resulterade i bättre intervjuer med större informationsmängd och 

förståelse än om endast en författare skulle genomföra intervjun. För att intervjun skulle 

bli så metodisk som möjlig skötte en av författarna bandupptagningen och anteckningar, 

medan den andra skötte själva intervjun. Samma intervjuguide användes till alla 

respondenter, där samma frågor ställdes och i samma ordning, det resulterade i att det 

blev en struktur kring intervjun (Trost 2010).  

Under intervjuens gång, med samtycke från respondenterna, kunde alla intervjuer spelas 

in. Fördelen med detta var att man fick med hela intervjun och att man då inte gick 

miste om något som sades under intervjuens gång. Problematiken med att anteckna 

under intervjuen, samtidigt som man genomför den, löstes genom att en av författarna 

spelade in intervjun och antecknade, medan den andra författaren ställde frågorna till 

respondenterna. Detta  resulterade i en mer naturlig samtalskontakt med den intervjuade 

och på det sättet flöt intervjun på ett mycket bättre sätt (Jacobsen 2002). Trost (2010) 

menar på att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efter intervjun 

samt att man slipper massa anteckningar, och att man då kan lägga all fokus på frågorna 

och svaren. Dock menar Jacobsen (2002) att det kan leda till att respondenten reagerar 

negativt till att bli inspelad på band och det kan resultera i att respondenten blir mer 

försiktigare i sina uttalanden. Detta leder till att det påverkar empirin på ett negativt sätt, 

då de som intervjuar inte får dem djupgående svar som man på förhand hade förväntat 

sig. Men eftersom författarna innan intervjun frågade respondenterna om de ville bli 

inspelade, blev respondenterna inte försiktiga i sina uttalanden, då dem gav sitt 

samtycke med att bli inspelade. 

En annan aspekt som ska beaktas är den miljö som intervjun genomförs i. Det är vitalt 

att respondenten känner sig trygg i miljön, att den är så ostörd som möjligt. På det sättet 

kan respondenten på ett mer avslappnat sätt svara på de frågor som ställs under 

intervjuens gång. De respondenter som ställde upp på en intervju fick själva avgöra vart 

intervjun skulle genomföras, och på det sättet fick de välja den miljö som de kände sig 

tryggast i (Trost 2010). 

Respondenterna erbjöds även möjligheten att vara anonyma i uppsatsen. Genom att 

respondenterna erbjöds anonymitet resulterade det i mer ärligare, rakare och 

sanningsenliga svar än om de inte fick möjligheten till att vara anonyma. Men alla 

respondenter gav sitt samtycke till att offentliggöras, och det har inte påverkat empirin 

negativt då de erbjöds anonymitet och gavs den möjligheten till att vara det (Ejvegård 

1996). 
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3.2.1 Val av respondenter  

Fyra revisionsbyråer intervjuades, där alla var stora byråer med en antingen auktoriserad 

eller godkänd revisor från varje byrå som hade förmågan och kompetensen att ge den 

empiri som krävdes för att få de svar som söktes efter till problemområdet. Orsaken till 

varför stora revisionsbyråer valdes var för att de små revisionsbyråerna var svåra att få 

tag på och dem hade inte tid med att ställa upp under den period som dem behövdes. 

Författarna valde att begränsa sig till Jönköping och tog fram information via olika 

Internetkällor om vilka stora revisionsbyråer som var belägna i staden. Orsaken tlll 

varför författarna begränsade sig till revisionsbyråer i Jönköping var på grund av 

ekonomiska begränsningar och tidsbrist. Författarna besökte revisionsbyråerna på plats i 

deras kontor, där det frågades om det fanns möjligheten att intervjua någon från byrån. 

De gav då kontaktuppgifter till studentkoordinatorer som var ansvariga i respektive 

byrå, och dem i sin tur gav intervjupersoner efter att författarna hade kontaktat dem. 

Fokus log på PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte och Grant Thornton som alla var 

tillgängliga i Jönköping. Då PWC inte hade tid att ställa upp, nöjde författarna sig med 

dem andra fyra stora revisionsbyråerna. 

3.2.2 Val av intervjufrågor 

Intervjufrågorna bearbetades utifrån det syfte och problemformulering som denna studie 

hade för att få övergripande svar som täckte problemområdet inom revisorns oberoende. 

När intervjufrågorna utformades las fokus på två olika aspekter, den ena var om 

standardisering och den andra om strukturering. Standardisering handlar om vilket 

ansvar man lämnar till respondenten i fråga om frågornas utformning och inbördes 

ordning. Strukturering handlar om hur fritt respondenten kan tolka frågorna utifrån sin 

egen inställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidson 2011). Intervjuerna var helt 

standardiserade intervjuer, där samma frågor ställdes till alla respondenter och i samma 

ordning. Detta gjordes för att kunna jämföra och generalisera dem olika svar som 

intervjuerna resulterade i. Författarna valde en låg grad av strukturering där 

intervjupersonen gavs maximal frihet att yttra sig inom frågorna som ställdes. Under 

intervjuerna undveks även ja eller nej frågor samt ledande frågor, som ansågs skulle 

leda till en alltför strukturerad intervju (Patel & Davidson 2011).  

Valet av 24 frågor baserades på att täcka alla problemområden, frågorna i antal blev rätt 

många men för att täcka det som krävdes för att få svar på problemformuleringen och 

syftet, behövdes det en gedigen intervjumall. Frågorna skickades till alla respondenter 

innan intervjun för att på det sättet vara förberedda om vad som skulle täcka interjuens 

gång, vilket skulle leda till en relevant och väsentlig information. Nackelen med den 

metoden kan vara att man får korta och alldeles för spontana svar, genom att 

respondenten på förhand har planerat sitt svar i förväg, som i sin tur leder till en 

försämrad kvalité på empirin. Men författarna anser att fördelarna övervägde 

nackdelarna i det avseendet att frågorna krävde att man hade en viss förberedelse och en 

förståelse för frågorna. Eftersom en uppsatt tidsram var uppsat ville författarna att 
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respondenterna skulle vara förberedda när intervjun ägde rum, för att inte minska risken 

för tidsspill som hade behövts för att tänka ut på vad de skulle svara.  

Allmänna frågor om revisorn 

1. Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut? 

2. Vad har du för befattning i dagsläget? 

3. Teoretisk utbildning? 

4. Vad har du för tidigare erfarenheter? Hur har det gynnat dig i din karriär som revisor? 

5. Hur ser din klientkrets ut? – stora/små bolag?  

Revisorns oberoende 

6. Vad är oberoende för dig som revisor? Hur definierar du ordet oberoende? 

7. Hur viktigt är oberoende för dig i din profession? 

8. Vilka åtgärder genomför du för att säkerställa din oberoende ställning gentemot din(a) klient(er)? 

9. Anser du att det är möjligt att vara totalt oberoende i sin roll som revisor, då relationer och beroende 

existerar mellan alla individer? Motivera. 

10. Hur ser du på begreppen opartiskhet och självständighet i din roll som revisor? 

11. Är det svårt att hålla sig opartisk och självständig vid revisionsbeslut? 

12. Anser du att reglerna kring jäv och analysmodell är tillräckligt omfattande för att säkerställa revisorns 

oberoende? Motivera.  

13. Hur ser du på problematiken att objektivt bedöma sig själv som oberoende?  

Konsultation/rådgivning 

14. Hur ser du på att samma revisionsbyrå både erbjuder konsulttjänster och revision till samma klient? 

15. Vart går gränsen för vad en revisionsbyrå kan erbjuda för konsulttjänster för att inte revisorns oberoende 

skall påverkas negativt? 

16. Vilka problem anser du uppkommer när revisorn har dubbla roller?  

Analysmodellen 

17. Hur ser du på analysmodellen och dess roll att hjälpa revisorer att säkerställa sitt oberoende? 

18. Hur använder ni er av analysmodellen?  

19. Många i revisionsbranschen har antytt att analysmodellen är alldeles för komplex och för stor att 

tillämpa. Vad tycker du om detta påstående, instämmer du om detta eller är du av en annan åsikt? 

Motivera.  

20. Vilka effekter har analysmodellen haft på dig och dina kollegor i revisionsbyrån?  

21. Hur ser du på att granska dig själv utifrån denna modell, var i ligger svårigheterna om det nu finns 

sådana?  

Revisorsrotation 

22. Hur ser du på problematiken att som revisor behålla sin opartiskhet och självständighet efter att ha haft 

samma klient i många år? 

23. Anser du att revisorsrotation är en effektiv åtgärd till att stärka revisorns oberoende? Motivera.  

24. Hur ser du på den nuvarande mandattiden för revisorernas tidsbegränsning? Är den tillräcklig nog för att 

säkerställa revisorns oberoende eller inte? Motivera.   

 

Figur 1 Intervjufrågor 
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3.3 Insamling för teoretisk referensram 

Syftet med denna studie var att undersöka hur revisorerna säkerställde sin oberoende 

ställning gentemot sin klient, vilken roll analysmodellen hade vid säkerställningen av 

oberoenedet, och hur konsultationer påverkade revisorns oberoende. Detta problemsyfte 

var utgångspunkten till insamlandet av informationen till referensramen. Till den 

teoretiska referensramen användes vetenskapliga artiklar, databaser, internet och tryckt 

litteratur som behandlade problemområdet. Källor som användes för att samla in 

information till referensramen kom ifrån FAR Komplett, som användes för att hitta 

relevanta artiklar om revisorns oberoende, analysmodellen och om hur konsultationer 

påverkar revisorns oberoende. Databaserna Scopus, Emerald, ABI/Inform, Science 

Direct, Business Source Premier, LibHub, Google Scholar och Google användes för att 

hitta granskade vetenskapliga artiklar inom problemområdet, där sökorden förknippades 

med auditor, independence, consultation, audit rotation och audit consulting. Böcker 

från biblioteket i Högskolan i Skövde har varit till stor hjälp i letandet efter relevant 

information till referensramen. Svensk lagstiftning har även använts, främst 

revisorslagen, som behandlar revisorns plikter, obereonde och om hur revisorn skall 

förhålla sig till analysmodellen. Även sökningar av andras uppsatsater och avhandlingar 

har gjorts för att hitta ytterligare inspiration för att utveckla referensramen.  

3.4 Trovärdighet  

Då kvalitativa intervjuer användes i arbetet uppkom det ett stort problem på vägen, 

vilket var trovärdighetsproblemet. Ett sätt att lösa detta problem var att visa att den 

empiriska data som samlats ansågs som trovärdig och relevant för den aktuella 

problemställningen (Trost 2010). Intervjuerna genomfördes hos respondenternas 

arbetsplats och kontor, detta resulterade i en hög datainsamling av anteckningar och 

bandupptagningar, och att den intervjuade kände sig trygg och hade då lättare att prata 

om känsliga ämnen som då gynnade trovärdigheten. Eftersom respondenterna erbjöds 

anonymitet ökade det trovärdigheten då svaren blev mer sanningsenliga och korrekta. 

Respondenterna gav sitt samtycke att spela in intervjuerna och det ledde till att risken 

minskade för att sammanställa intervjun felaktigt (Jacobsen 2002). 

Många påståendefrågor och ”jag-förstår yttranden” försöktes att undvikas på grund av 

att dessa uttalanden under intervjun skulle begränsa trovärdigheten. Istället användes 

samma intervjuguide till alla respondenter och många öppna frågor samt följdfrågor 

ställdes med hänseende till de svar som togs upp under intervjuens gång, för att på så 

sätt öka trovärdigheten. För att intervjuerna skulle bli så strukturerade som möjligt hade 

en av författarna hand om att sköta intervjun och den andra författaren anteckningarna 

och bandupptagningarna (Trost 2010). 

De respondenter som valdes var auktoriserade och godkända revisorer från fyra stora 

revisionsbyråer. Dessa personer hade den erfarenheten och kompetensen som krävdes 

för ge de svar som berörde problemområdet, då de var verksamma i den dagliga 

verksamheten och hade en inblick i hur allt fungerade, och därför bedöms 
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trovärdigheten på deras svar ha en hög trovärdighet. Besöksintervjuerna resulterade i att 

ansiktsuttryck och kroppsspråk kunde tydas från respondenterna, vilket påverkade 

uppsatsens trovärdighet positivt (Jacobsen 2002). 

3.5 Källkritik 

Genom arbetets gång har författarna kritiskt granskat källorna. Det är viktigt att man 

förhåller sig kritisk till dokumenten när man gör en bedömning om faktan man använder 

sig av är relevant. Det är av stor vikt att man utforskar och tar reda på att dem källor 

man använder till sin uppsats har en hög tillförlitlighet och trovärdighet (Patel & 

Davidsson 2011). Vi har grundat oss på de fyra olika källkritiska principerna. De fyra 

kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med äkthet menas att 

källan ska vara det den utger sig för att vara. Tidssamband innebär att ju mer det har 

gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, ju mer tvivlar man på 

källan. Med oberoende menas det att källan ska stå för sig själv, och ska inte vara ett 

referat eller avskrift av en annan källa. Det sista kriteriet, tendensfrihet, innebär att 

källan inte ska vara påverkad av bland annat författarens pesonliga, ekonomiska och 

politiska intressen (Thurén 2003). 

Källorna till teoretiska referensramen har utgjorts av tillförlitlig information. En del av 

informationen kom ifrån FAR i olika sammahang, FARs samlingsvolym, FAR INFO 

och tidsskriften Balans. FAR anses som en tillförlitlig källa då dem är den största 

revisorsorganisationen i Sverige, och som står för normgivande rekommendationer 

inom svensk redovisningsprofession. Tidsskriften Balans anses som högst tillförlitlig på 

grund av att den är skriven av kunniga och verksamma personer inom 

revisionsbranschen. En annan del av referensramen har utgjorts av lagar och 

rekommendationer som anses som högst tillförlitliga. Dem övriga källorna har kommit 

ifrån vetenskapliga artiklar och tryckt kurslitteratur som anses ha en hög trovärdighet. 

Artiklarna behandlar revisorns oberoenede, revisorsrotaion och konsultationer, dessa 

artiklar har kommit ifrån Högskolan i Skövdes databaser ABI/Inform, LibHub, 

Emerald, Scopus och Science Direct. Artiklar har även hämtats från Högskolan i 

Jönköpings databas Business Source Premier. Dessa artiklar har en hög akademiskt 

trovärdighet och har en stark koppling till problemområdet. Författarna har även 

uppmärksammat information som hämtats från internetkällor och andra 

examensarbeten, där innehållet kan vara subjektivt och därmed innehålla personliga 

åsikter och tankar. Detta anses inte ha en lika hög tillförlitlighet som exempelvis FAR, 

lagstiftningen och vetenskapliga artiklar.  
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4 Empiri 

I detta empiriavsnitt kommer det att redogöras för de svar som har framförts under de 

intervjuer som har genomförts med revisorerna på de olika revisionsbyråerna.  

4.1 Mattias Svensson, KPMG 

Mattias Svensson har jobbat på KPMG i åtta år, är för tillfället godkänd revisor och har 

varit det dem senaste fyra åren. 

4.1.1 Revisorns oberoende 

Mattias Svensson definierar oberoendet som hur en extern eller en utomstående person 

betraktar honom som revisor, och vad den externa personen betraktar som oberoende. 

En oberoendesituation för Mattias behöver inte betyda en oberoendesituation för någon 

annan person. Han påpekar att hans roll som en obeoende revisor handlar om hur en 

utomstående person bedömer vad en oberoendesituation är. Mattias definierar vidare att 

ordet oberoende är synonymt med objektivitet, självständighet, att man tar egna beslut 

och att man inte tänker på vad den externa parten har för åsikter och synpunkter. Han 

betonar att rollen som revisor bygger mycket på trovärdighet och om någon skulle se 

honom i en beroendeställning gentemot en klient skulle han tappa sin trovärdighet mot 

den externa omgivningen. Därför är det extremt viktigt att man är faktiskt och synbart 

oberoende i sin profession som revisor, framförallt från en extern parts synvinkel att 

revisorn håller sig oberoende gentemot klienten.  

 

Mattias menar vidare på att vara totalt oberoende i sin roll som revisor är en svår 

balansgång då rollen som revisor bygger mycket på relationer, och får man en alltför 

stark relation kan det påverka oberoendet. Risken för ett vänskapshot kan då skapas när 

revisorn och klienten får en alltför stark relation med varandra. I slutändan är det 

individens professionella bedömning som gör att man kan vara totalt oberoende. Känner 

man att det inte går att vara totalt oberoende i sin roll som revisor, måste man ta beslutet 

att slutföra sitt uppdrag och låta ens kollega ta över den rollen i det bolaget. Han menar 

att det kan det vara svårt att hålla sig opartisk och självständig vid revisionsbeslut, då 

man kan utsättas för påtryckningar från personer som vill att man ska ta vissa beslut, 

och i dem lägerna är det viktigt att man tänker till om man verkligen är opartistk eller 

om man har fallit för klientens påtryckningar. Men i slutändan handlar det om att stå för 

det man tror på och för dem beslut man tar, menar Mattias.    

4.1.2 Konsultation 

Mattias menar på att, utförs konsulttjänsterna och skatterådgivningen inom lagens ramar 

hotas inte revisorns oberoende. Han menar inte att konsulttjänster inte är ett problem, 

men han tror att det i media har blivit alldelses för uppförstorat, att revisionsbyråer 

granskar sig själva. Han menar istället att det är ett led i revisionen, att kunden frågar 

revisorn om rådgivning. Konsultation är en fråga inom lagens normer och regler. 

Kunden frågar hur man skall gå tillväga för att det skall bli rätt, då är det bättre att man 
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gör det proaktivt än att man i efterhand kommer och säger att klienten gjort massa fel 

och som måste rättas till, menar Mattias. Det är bättre att man har en löpande dialog 

med klienten, att klienten kommer till KPMG och frågar om rådgivning och på det sättet 

ges rådgivning på den ställda frågan, som i sin tur resulterar i en konsultation. 

Revisionen och konsultationen hänger oftast ihop, och det är oftast en led i revisionen. 

Om man inte får utföra konsultation kommer man ändå att tycka på ett visst sätt, menar 

Mattias.  

 

Gränsen för vilka konsulttjänster en revisionsbyrå får erbjuda för att inte påverka 

revisorns oberoende negativt, är att byrån erbjuder sådana konsulttjänster som ryms 

inom- och har anktnytning till revisionsuppdraget, och att tjänsten har anknytning till att 

göra revisionen effektiv för att ge kunden de svar som behövs för att göra rätt för sig. 

Men vad en utomstående part tycker om det kan vara svårare att förklara och motivera.  

Mattias menar då på att den externa parten kan ifrågasätta revisorns oberoende när det 

ingår konsulttjänster inom revisionsuppdraget, men han hävdar att så länge man är 

professionell i sitt yrke, och vill att kunden skall göra rätt för sig, kommer oberoendet 

inte att hotas.  

 

Problemen som kan uppstå med att revisorn har dubbla roller kan kopplas med vad 

analysmodellen tar upp. Ett av hoten kan vara att revisorn får en form av egenintresse. 

Problemet kan bli att motivera till varför det är acceptabelt att fortfarande ha kunden där 

egenintresse råder, man måste i den situationen se sig som, det är inte alltid enkelt, då 

den externa omgivningen har en ifrågasättande uppfattning mot revisorns 

oberoenedställning gentemot klienten, menar Mattias. Han menar vidare på att, sitter 

revisorn på dubbla roller, där denne sköter bokslut och löpande redovisning, blir det till 

något som kallas för självgranskningshot. Hotet innebär att man granskar de siffror som 

revisorn själv har upprättat, eller att man granskar en kollega som sitter på samma 

kontor, och det är ett problem som en yttre betraktare kan ställa sig medans man som 

revisor inte tycker att det är ett större problem med att rådgiva kollegan att göra rätt för 

sig. Mattias lyfter alltså fram att när revisorn har dubbla roller kan egenintresse och 

självgranskning uppstå som hot. Han menar slutligen att man som revisor måste vara så 

oberoende som möjlig. Under revisionsuppdraget kan det skapas en vänskaplig relation 

till kunden, men det viktiga i de situationerna är att, om det skulle vara något som 

revisorn står för och något denne tror på men kunden säger någonting annat, att revisorn 

står för sin ståndpunkt och låter sig inte påverkas av vad kunden säger.  

4.1.3 Analysmodell  

Mattias säger att analysmodellen är ett verktyg som fyller sin funktion och som gör att 

man tänker till. Tidigare, då analysmodellen inte var framtagen, hade man inte ett lika 

stort fokus på de frågor som analysmodellen lyfter fram. I början när analysmodellen 

kom fram visste man inte hur man skulle använda sig av den och hantera den, då 

analysmodellen var en ny förteelse. Men han menar på den blivit mer inarbetad och att 

man är van vid modellen på ett annat sätt. Man vet på ett ungefär vilka frågor och vilka 
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hot det handlar om samt hur man ska försöka eliminera hoten också. Anlaysmodellen är 

mer accepterad idag och han tycker inte att analysmodellen är för stor eller för komplex 

att tillämpa, utan påpekar på att den fyller sin funktion. Han fortsätter med att säga att 

analysmodellen får en att tänka till på frågorna och ta ställning till dem, och att man gör 

en bedömning att allt känns okej. Men han betonar att man inte ska överarbeta den 

heller, utan den har en plats och den bör finnas kvar, för att den får en att ta ställning. 

Det handlar om att tänka till i situationerna, ta ställning, och motivera och dokumentera 

ens ställningstaganden för att man ska kunna gå tillbaka i efterhand för att säkerställa att 

allt stämmer.  

 

Analysmodellen är ett verktyg som används löpande för att säkerställa revisorns 

oberoende, samt att identifiera hoten mot oberoendet och på så sätt eliminera dem 

hoten, menar Mattias. KPMG använder analysmodellen i början av ett uppdrag där dem 

går igenom analysmodellen och när uppdraget är klart gör dem om samma process för 

att säkerställa att inga hot har uppkommit under uppdragets gång. I inledningsskedet har 

man en uppfattning om vilka eventuella hot som kan finnas och när man börjar arbeta 

med klienten kan saker och ting hända på resans gång, däför gör KPMG även en 

analysmodell i slutet av uppdraget.  

 

Analysmodellens roll är att KPMG använder den två gånger om året, att den har en 

viktig roll i alla revisionsuppdrag, samt att det är det viktigaste verktyget för att kunna 

bevisa varför revisorerna har motiverat till varför dem tycker att dem är oberoende. Det 

är vitalt att alltid dokumentera till varför man tycker någonting, exempelvis varför man 

tycker det inte finns något hot, och varför det finns ett hot, menar Mattias. KPMG 

använder sig även av interna processer för att identifiera alla kunder för att se om hur 

bolaget ser ut och för att bedöma om dem kan göra utföra tjänsterna på det här bolaget 

utan att oberoendet hotas. KPMG använder dessa interna processer för att kontrollera att 

det inte finns vissa konflikter mellan olika bolag och det är en process som hela KPMG 

och världen har, som måste göras för varje kund. Den processen kanske inte endast är 

knuten till oberoendet, men oberoendet kommer in i den. Det handlar om att man vill 

säkerställa att det ej råder några konflikter mellan vad man får göra och inte får göra 

mellan olika bolag. KPMG har vissa processer som måste göras för att säkerställa att 

inga konflikter eller hot uppstår för det bolaget som revisorn är aktiv inom, vid sidan 

om analysmodellen. KPMG har även interna processer för jäv där man har processer för 

att säkerställa att man inte är jävig. Jävsreglerna är starkare än analysmodellens regler, 

då de är svårare att konkretisera och svårare att bevisa reglerna kring analysmodell, 

medans jävsreglerna är lättare att bevisa. Det är även upp till revisorns professionella 

bedömning, att revisorn gör en professionell bedömning för att säkerställa 

oberoendefrågan, och analysmodellen är ett verktyg för det, menar Mattias.  

 

Mattias tog även upp svårigheten med att objektivt bedöma sig själv utifrån 

analysmodellen, det handlar mycket om hur man är i sin professionella bedömning. Att 

vara professionell i sin profession och att man noterar hot när man identifierar dem är 
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två viktiga aspketer för att på ett effektivt sätt kunna bedöma sig som oberoende 

gentemot klienten, menar Mattias. Är man inte professionell i sin roll som revisor kan 

man exempelvis ha en vänskap med en av kunderna, men någonstans måste man vara 

professionell och dokumentera att det finns det ett vänskapshot. Ingen kan se att man 

inte har noterat ett vänskapshot förräns något allvarligt händer, poängterar Mattias.   

 

När jag granskar mig själv måste jag tänka objektivt utifrån hur andra ser och 

uppfattar min roll som revisor och min oberoende ställning. Det landar på en själv som 

revisor i hur professionell man är i sin bedömning.  

     Godkänd revisor Mattias Svensson, KPMG.  

4.1.4 Revisorsrotation 

Mattias menade på att revisorsrotation kan vara en alternativ åtgärd till att säkerställa 

revisorns oberoende ställning när en revisor har varit ansvarig för ett bolag i många år. 

Ur ett utomståendes perspektiv kan det se väldigt märkligt ut om revisorn varit aktiv hos 

klienten i många år, det får den utomstående parten att tänka till på vad dem har för 

vänskap och om revisorn verkligen är i oberoende ställning gentemot klienten. 

Samtidigt kan man som revisor se en annan aspekt i denna situation, har man varit 

revisor i ett bolag ett antal år, kan man bolaget väldigt väl, man vet direkt om det när 

något som är fel, för man vet vilka risker som finns i det bolaget, det är då väldigt enkelt 

och effektivt att se om det är någonting som inte stämmer. Men om revisorn är ny i ett 

bolag är allt väldigt nytt, man har inte den kunskapen, erfarenheten och den historiken i 

bolaget. På så sätt kan det vara en fördel att vara revisor i samma bolag i ett flertal år, 

för man hittar felen lättare, revisorn blir mer effektiv på grund av att revisorn känner 

bolaget mer och vet vart riskerna ligger någonstans, till skillnad mot en revisor som är 

ny och har varit revisor i bolaget ett fåtal år, menar Mattias. Dock menar han att det ser 

misstänksamt ut när en revisor har haft samma klient i många år, att det kan ses som att 

revisorn inte riktigt är oberoende ur ett utomståendes perspektiv. För den externa 

personen kan det ses som bättre att det inte är samma revisor som är ansvarig för en 

klient under många år, utan att det genomförs en revisorsrotation.  

Revisorsrotation är en mer effekiv åtgärd i större bolag än vad det är i mindre bolag. I 

ett mindre bolag är revisorn både en granskare och en stöttespelare för den klienten. 

Oftatst, i ett mindre bolag, har dem inte den ekonomiska kunskapen, då behöver 

klienten en stöttespelare. Medans det i ett större bolag har dem en mer kunnig personal 

som sitter på en ekonomiavdelning där det blir mer revisionsjobb, menar Mattias. Han 

anser även att mandatperioden på sju år är lagom mycket och ska inte vara kortare än 

sju år. Motiveringen till detta är att det tar något år eller ett par år för revisorn att sätta 

sig in i verksamheten ordentligt. Man får en förståelse för verksamheten på en gång men 

det tar i dem större bolagen sin tid att sätta sig in i det ordentligt och därför måste man 

ge revisorerna något år eller ett par år att att anpassa sig i verksamheten, samt att 

revisorn har ett par år att försöka komma med förbättringar, menar Mattias. Tar man 

längre än sju år, till 10-12 år, då sitter revisorn för länge och då kan revisorns oberoende 
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ifrågasättas. I dem mindre bolagen ser Mattias inte dem bekymren att som revisor sitta 

ett flertal år, för i ett mindre bolag finns inte den publicitet som finns i ett större bolag, 

samt att det inte är många externa intressenter till ett mindre bolag. Men i ett börsbolag 

är det betydligt fler intressenter som är intresserade av dem ekonomiska aspekterna, där 

kan det kännas betydligt viktigare att man har revisorsrotation, poängerar Mattias.  

4.2 Mats Persson, Ernst & Young 

Mats Persson har jobbat på Ernst & Young i nio år och har varit godkänd och 

auktoriserad revisor i fyra år. 

4.2.1 Revisorns oberoende 

Mats Persson definierar ordet oberoende med att man ska vara opartisk, stå självständig 

i sina bedömningar och sitt intygande. Det är inget som ska hända som gör att revisorn 

utsätts för något tryck som gör att det påverkar dennes ställningstagande. Har man 

integriteten att stå för sin åsikt och för sina slutsatser, då är man väldigt långt gången i 

sin oberoende ställning. När man känner att man inte kan framföra sina synpunkter och 

inte står upp för det man tycker, då ska man fundera över på om man har valt rätt 

yrkesområde, menar Mats. Han betonar även att oberoendet är grundstenen i 

professionen, samt grunden för att kunna utöva yrket.  

Han menar att en revisor som inte står oberoende kan inte ge en rättvisande 

revisonsberättelse. De ska intyga mot externa intressenter och ägarna, det är revisorns 

roll, och då måste dem vara oberoende. Det är centralt i professionen att vara opartisk 

och självständig, som revisor bedömer man vilka åtgärder och granskningsinsatser som 

skall göras, det är inget som ens motpart säger till om vad man ska göra, utan revisorn 

bestämmer om vilken revision som skall utföras och vilka poster det är som man ska 

undersöka. Tillåts man inte att göra det fallerar hela revisionen och det får konsekvenser 

i revisionsberättelsen eller i en annan typ av rapportering gentemot kunden beroende på 

hur stort ingrepp mot självständigheten kunden sätter upp, menar Mats. Han menar även 

på att oberoendet är lagstyrt och normstyrt, dels lagstyrt via revisorslagen, ABL, och i 

normerna om god revisionssed. Som revisor måste man vidta vissa åtgärder för att 

säkerställa oberoendet gentemot klienten. Det finns normer som heter ISQC1, det 

handlar om hur man antar uppdrag och hur man kvalitetssäkrar uppdrag från byrån. Där 

anges det att när man antar en ny kund måste man pröva sitt oberoende och 

dokumentera det. Han menar även på att om det är svårt att vara opartisk i sitt 

ställningstagande ska man tänka på om man verkligen har gett sig in på rätt 

yrkesområde, för har man inte den integriteten är det inte lämpligt att man har rollen 

som revisor.   

Kunder som endast verkar i Sverige måste man kontrollera sitt oberoende mot, innan 

man antar den nya kynden. Om det finns det några hot som anges i analysmodellen  kan 

man inte anta kunden, men om dessa hot inte existerar kan kunden antas. Steg ett är när 

man antar kunden måste man pröva sitt oberoende, men det finns även den löpande 
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relationen med kunden, där man under loppets gång kan få frågan om man som revisor 

kan hjälpa sin kund med olika konsulttjänster och rådgivning, menar Mats.   

Att vara totalt oberoende i rollen som revisor är en frågeställning där man sätter 

oberoendefrågan kontra relationsfrågan, frågeställningen som uppkommer i samband 

med det påståendet är om man verkligen kan vara oberoende i rollen som revisor om 

man har en kundrelation. Mats påpekar att man inte kan leverera en tjänst utan att ha en 

relation, dem två faktorerna står inte emot varandra. Däremot menar han, att en 

intressant fråga är hur lång relationen kan gå utan att oberoendet påverkas negativt, och 

där gör varje revisor sin egen gräns på hur långt man kan ta sin relation med klienten 

innan man tycker att man inte klarar av att stå oberoene och opartisk, och det skiljer sig 

säkert från revisor till revisor. Vissa kan klara av olika mycket i relationen med klienten 

utan att oberoendeställningen hotas, men det är även hur den externa omvärlden 

upplever den relationen. Hur skall man ha en förståelse för vilka risker och 

oegentlighetsrisker som finns i verksamheten om man inte kommunicerar med klienten, 

man måste lära känna människorna som finns i företaget, vad ägarna har för perspektiv 

på etik och moral, då måste man skaffa sig relationer för att förstå sig på klienten och 

bedöma de risker som finns i verksamheten. Det går att vara totalt oberoende i sin roll 

som revisor men det går inte att vara revisor utan relationer, för man måste prata, 

poängterar Mats.  

Mats menar vidare på att frågan om objektivt bedöma sig själv som oberoende är 

kopplat till ett externt perspektiv, och känner man att man som revisor inte kan stå upp 

för sina åsikter, har man ett problem. Men har man inte det problemet ser inte han det 

som någon svårighet att objektivt bedöma sig själv som oberoende. Men det väsentliga i 

det fallet är att man ska sätta sig själv utifrån ett externt perspektiv, hur omgivningen 

uppfattar ens oberoende, utifrån relationerna med kunderna. Den bakgrunden måste man 

väga in, poängterar Mats.  

När det gäller oberoendeproblematiken generellt menar han på att hur långt kan man ta 

sin relation med klienten utan att omvärlden börjar att ifrågasätta oberoendet. Man ska 

vara medveten om att omvärlden börjar inte ifrågasätta oberoendet förräns man kommer 

upp till en större kund, där denna kund på något sätt är publik och det finns mycket 

externa intressenter. Så länge kunden är ett enmansföretag som kanske är 

självfinansierat, som inte har några lån, där kunden sköter sig och där det inte finns 

några dåliga betalare samt att de betalar ut sina löner, då finns det kanske inte några 

externa intressenter som ifrågasätter revisorns oberoende, menar Mats. 

Däremot menar han, kommer man upp till större kunder som köper och handlar från 

många, har ett stort banklån, och har många intressenter. Om det nu är att bolaget inte 

sköter sig, blir revisorn offentlig på ett annat sätt, därmed riktas mer fokus på revisorn 

då de externa intressenterna är intresserade av vem revisorn är, då bolaget missköter sig. 

Där lyfts revisorns oberoendefråga på ett helt annat sätt. Mycket handlar om vilka 

externa intressenter som är intresserade av revisorns roll, det påverkar mycket om hur 

revisorn kan agera och hur långt man kan ta relationen med klienten, menar Mats.  
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4.2.2 Konsultation 

Konsulttjänster är väldigt brett, och på mindre ägarledda företag ser Mats inte ett större 

problem med att en revisionsbyrå erbjuder konsulttjänster och revision till samma 

klient. Det som skulle vara problemet menar han, skulle vara om revisorn erbjuder 

konsulttjänster och revision, och där revisorn inte är kompetent nog för att utföra vissa 

konsulttjänster till klienten. När experter utför tjänsterna inom vissa tjänsteområden blir 

problemet mindre i det avseendet, men om revisorn gör konsulttjänsten istället, börjar 

man komma in i oberoendeproblematiken.  

En annan faktor som spelar in i detta är hur stor klienten är. I noterade bolag finns det 

en publik miljö, och det finns tydliga gränser på vad man får och inte får göra, där ska 

inte revisorer syssla med hur mycket rådgivning som helst. Men i ägarledda bolag 

skulle revisionsbyråerna kunna utföra mer rådgivning, där man i byråerna har 

rådgivning inom skatter, transaktioner, redovisning och revision. Men visst finns det 

problem med att samma revisionsbyrå både erbjuder revision och konsulttjänster till 

samma klient ifall man inte på ett tydligt sätt visar på skillnaden mellan att revisionen 

står fri mot konsultationen, klarar man inte av det, kan man ligga illa ute, menar Mats. 

Vidare menar han på att när revisorn gör kosnultationer själv, då tycker han att det kan 

bli ett problem, för man kan inte granska sig själv, då är man inte oberoende, den 

relationen kan man inte ifrågasätta.  

Det finns ett omfattande system av kontrollverktyg som används för att säkerställa att 

byrån inte levererar fel tjänster, för de skulle kunna få konsekvenser att dem tappar ett 

revisionsuppdrag som har en global anknytning och som är värd hur mycket pengar som 

helst på grund av att någon har gjort ett misstag på ett kontor i Sverige. Där är det hårda 

krav på att dem inte går ut utanför boxen. Gränsen på vad en revisionsbyrå kan erbjuda 

för konsulttjänster för att inte revisorns oberoende skall påverkas negativt är att, gör 

man konsultationer på en kund som visar sig vara felaktig och revisorn har godkänt det, 

påverkar det revisorns oberoende, då kan oberoendet ifrågasättas. Men utför man en 

konsultation som är förbjuden påverkar det naturligtvis revisorns oberoende, för att då 

är det brott mot lagen, och utför man en konsultation som är felaktigt utförd utan att 

revisorn har uppmärksammat felet påverkar även det revisorns oberoende negativt. 

Därför är det är väldigt viktigt att konsultationen utförs på rätt sätt, menar Mats.  

4.2.3 Analysmodell 

Mats menar att det som är bra med analysmodellen är att den är årligen återkommande, 

då den är obligatorisk. Ernst & Young i Jönköping har kvalitetskontroller, både interna 

och externa kontroller, och har man då inte en korrekt ifylld analysmodell då blir man 

underkänd. Alla i byrån vet om hur viktig den är att den gås igenom och att den 

dokumenteras. Den ansvarige revisorn signerar även på analysmodellen i samband med 

bekräftelsen att ingen händelse eller situation har ägt rum som kan ha haft en negativ 

påverkan på revisorns oberoende. Analysmodellen är en bra påminnelse om vad som 

gäller på byrån och de har även interna verktyg på stora kunder som säkerställer att 
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revisorn fortlöpande har godkänt kundens ekonomiska siffror under året och som sedan 

noteras i analysmodellen för att fastställa att inget har hänt som kan resultera i att 

revisorns oberoende hotas.  

Analysmodellen är central och viktig för säkerställandet av oberoendet, betonar Mats. 

De använder analysmodellen i alla revisioner, vilket är obligatoriskt. I större revisioner 

är den ett levande dokument som man hanterar löpande och vid varje tjänsteförfrågan 

diskuterar man om olika scenarior som kan uppstå som kan rubba revisorns förtroende. 

Man gör en analysmodell när man antar en kund för att kunna bedöma om man kan anta 

kunden och det är absolut ett måste att man gör den när man skriver på en 

revisionsberättelse, samt att man utvärderar vad byrån har levererat under året, om det 

är någonting som har hotat oberoendet. Får man in en ny tjänst måste man använda sig 

av analysmodellen, har man då ingen förändring under ett uppdrag finns det ingen 

anledning att gå in och pröva oberoendet. Om någon typ av förändring i uppdraget eller 

relationen sker med klienten måste man pröva oberoendet gentemot klienten, menar 

Mats.  

I analysmodellen handlar det om att man ska motivera sina svar och tänka själv. Frågan 

kommer alltid upp om hur man skall använda den och hur man skall läsa av sin 

omvärld. Dem flesta har lärt sig att leva med den och tycker nog inte att den är svår att 

hantera, man har lärt sig alla de hot som finns i analysmodellen, samt vilka situationer 

som uppkommer under revisionsuppdraget. Många revisoer i början av analysmodellens 

framfart resonerade då att analysmodellen var alltför svår och komplex, men idag har 

man förstått hela kontexten i analysmodellen och den upplevs inte som komplex längre, 

menar Mats.  

4.2.4 Revisorsrotation 

I opartiskheten och självständigheten ligger det att revisorn skall vara oförutsägbar i sin 

revision, att kunden inte skall veta vad man skall titta på, det är utmaningen att inte 

kunden skall kunna förutsätta det man gör. Han betonar att långvariga relationer bygger 

oftast på ett gott samarbete och en bra arbetsmiljö. Dem flesta klienter är oftast goda 

klienter, sådana som agerar rätt och som vill att det ska vara rätt, det har inga dolda 

syften eller uppsåt med någonting, och i den typen av miljö är det absolut inga problem 

med att ha en långvarig relation. Revisorsrollen och klientrollen är inga sådana 

kontraster mot varandra utan man ser nyttan av varandra och naturligtvis skall revisorn 

alltid agera självständigt i uppdraget, vilket är utmaningen, men det är inget problem att 

vara opartisk och oberoende, säger Mats.  

Problematiken är att revisionen kan bli att man gör samma saker, man går i samma spår 

och att man inte förnyar sig och gör rätt saker, då är frågan om hur komplex 

verksamheten är. Därför är det känsligare i noterade bolag, om man exempelvis släpper 

någonting i revisionen som inte är väsentlig i dagsläget, men så växer den med tiden 

och blir väsentlig, då blir det för komplext och för ohanterligt i slutändan. Sådan 

utveckling har man inte på små bolag, utan där får man en förståelse om vilka riskerna 
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är i revisionen, där är det snarare positivt att ha långvariga relationer med klienten i små 

bolag.  

Det finns ett gott syfte med revisorsrotationen, speciellt i stora noterade bolag där 

revisorn skall agera som revisor och inget annat, men i en bolagsstruktur där det för 

mestadels präglas utav små bolag är revisorn även en rådgivare, man gör revisionen och 

är ett bollplank, där revisorn är mest kunnig i den ekonomiska biten och som vet vad 

som gäller, och där är inte problematiken lika stor, menar Mats. Rotationsreglerna 

utifrån ett externt perspektiv kan vara en åtgärd, men han tror inte att det faktiska 

oberoendet påverkas av det, utan mer det synbara oberoendet. I stora noterade bolag kan 

revisorsrotation vara en effektiv åtgärd, där det finns ett spritt intresse i bolaget och där 

förstår han syftet med revisorsrotation. Men i små bolag skulle det bara driva kostnader 

och han ser ingen nytta med revisorsrotation. Det beror på individen om revisorsrotation 

skulle stärka revisorns oberoende eller inte, men om man ser på revisorsfrågan på ett 

större perspektiv, än just oberoendefrågan, tror han att revisorsrotation är en effektiv 

åtgärd till att förbättra och göra rätt revision. När det gäller revisorernas mandadtid på 

sju år menar han att ur ett revisorsperspektiv ser han fördelar med  att det efter sju år vill 

klienten kanske få in nya ”ögon” och en ny kraft i bolaget, det är en bra tid där revisorn 

får en tillräcklig tid att ge ett avtryck, men ur ett oberoendeperspektiv ser han inte 

kopplingen.   

4.3 Pernilla Rehnberg, Deloitte 

Pernilla Rehnberg har varit revisor i 20 år på Deloitte. Idag är hon kontorschef på 

Deloitte i Jönköping och även delägare inom Deloitte Sverige AB samt auktoriserad 

revisor. 

4.3.1 Oberoende 

Pernilla delar in oberoendet inom två aspekter, det första är att man som revisor känner 

att det är kunden som har kontroll över sina siffror, att dem på något sätt står bakom 

dem och framförallt står bakom besluten och förstår vad dem har gjort. Att kunden äger 

siffrorna och inte revisorn. Den andra aspekten är att man har en känsla av ett oberoende 

gentemot klienten, att man både känner sig faktiskt och synbart oberoende, det är 

oberoende enligt Pernilla. Hon jobbar på en byrå som är global och stor, och där har 

dem interna system och dokumentationer som skall genomföras för att säkerställa 

oberoendet när klienten kommer till dem. De kan inte lägga in kunder i kundregistret 

utan att dem gör en gedigen ”background check” och oberoendeanalyser. Till varje 

kund måste en sådan dokumentation genomföras innan man antar en kund. Så fort det 

ska göras ett jobb gör dem en ”independence check”, där den som är ansvarig för 

kunden, godkänner och antar kunden till kundregistret.  

Hon känner även att det går att vara totalt oberoende i sin roll som revisor gentemot 

klienten genom att hennes uppdrag är tydligt som revisor, den upplevelsen har hon i 

nästan alla situationer med hennes kunder. Det är även viktigt när man skriver på en 

revisionsberättelse, att det ställs på sin spets att man har fått göra det här jobbet och att 
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man inte har godkänt någonting som man själv inte står bakom, menar Pernilla. 

Däremot menar hon att det finns många besvärliga situationer, situationer där kunden 

själv inte förstår vad dem gör, utan att man istället som revisor förklarar för dem vad 

dem gör, där tycker hon att det kan uppstå en obehaglig siutation ur ställningstagandet, 

för då kan man ifrågasätta deras beslut, om de har tagit beslut som de egentligen inte är 

medvetna om. Det finns många besvärliga situationer som kan uppstå i ett 

revisionsuppdrag.  

Pernilla anser även att det kan bli besvärligt att objektivt bedöma sig själv som 

oberoende, man tycker kanske inte det själv, men rent teoretiskt är det en konstig 

situation. Man är inte objektiv när man bedömer sig själv, utan man utgår helt enkelt 

ifrån sig själv, menar hon. Om inte kunden tar sitt ansvar, utan allt hamnar på revisorn 

istället, samt ser revisorn som en affärspart snarare än en oberoende granskare, blir 

revisorns roll besvärlig. Man kan i den situationen känna att detta inte är revisorns roll 

utan att det är en beroendesituation där revisorn måste hjälpa kunden med affärsmässiga 

beslut. Man kan hamna i situationer utan att man som revisor har förutspått det, 

beroende på hur motparten agerar, vad den tar för ansvar och har för kompetens. Man 

måste som revisor i dem avseenderna redogöra för allt och då kan dem säkert fatta sina 

egna beslut, det blir en besvärlig sitatuion när kunden måste ta beslut om saker dem 

själva inte förstår sig på. Pernilla menar då att den externa parten kan då undra vem det 

är som tar klientens beslut, risker och driver dess verksamhet. Om man hamnar i en 

sådan besvärlig situation, kan ens oberoende i de fallen ifrågasättas av den externa 

omgivningen.  

Ansvaret som revisorn har är att granska, och om styrelsen och VD inte tar det ansvaret, 

blir det att dem får det tankesättet att revisorn ska sköta deras affärsmässiga beslut, då 

blir det påtryckningar från ledning och det kan bli ett hot mot oberoendet. För att 

behålla det faktiska oberoendet är det vitalt att man som revisor inte utför 

revisionsuppdrag som man inte får göra, att man har sociala band eller egenintresse hos 

kunden, vilket påverkar oberoendet negativt. Men det synliga oberoendet är hur man 

själv känner, får man kontakter via det affärsmässiga kontaktnätet är det positivt, medan 

kontakter via det sociala kontaktnätet är mindre bra. Det affärsmässiga kontaktnätet är 

enklare och effektivare i det avseendet att  man kan sätta ner foten och ge sina 

ståndpunkter om en väsentlighet som finns i revisionsuppdraget, utan att det påverkar 

ens sociala band. Har man inte en social anknytning med kunden ser Pernilla inte att 

oberoendet kan hotas. När det är sociala band kan det enkelt uppstå en obehaglig känsla, 

att man på grund av det nära bandet har svårt att ge sina ståndpunkter och åsikter, och 

som i sin tur leder till en beroendesituation gentemot klienten, menar Pernilla.  

4.3.2 Konsultation 

Att man som revisionsbyrå både erbjuder konsulttjänster och revision till samma klient 

anser hon inte vara en större problematik, men det ställer stora krav på byrån, att man 

levererar konsulttjänster inom lagens och revisionsuppdragets ramar. Pernilla menar att 

om man inte fick leverera några konsultationer skulle det bara leda till negativa 
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konsekvenser. Mycket av dem konsulttjänster som Deloitte i Jönköping gör och i deras 

konsultavdelning är på icke revisionskunder och där blir man en väldigt bra leverentör. 

Revisionen och den kompetensen man bygger upp hos klienten är en väldigt stor 

tillgång för alla kunder, och där är dem stora konsulter, och som revisor måste man 

undersöka och analysera allt man gör hela tiden, det blir många gånger olika 

komplicerade projekt som man ibland får avyttra, det i sin tur leder till att kunden inte 

riktigt får det dem egentligen skulle vilja ha, även om man som byrå skulle vilja gå ett 

steg vidare och ge dem mer råd, menar Pernilla.  

Pernilla jobbar mycket med revision, men hennes kollegor kan dels jobba med att 

upprätta årsredovisningar, deklarationer samt konsultationer, man kännetecknar revisorn 

som en byrå. Det kan bli problematiskt för man kan inte hjälpa kunden fullt ut och göra 

det man skulle vilja eller borde göra. Gränsen för vad en revisionssbyrå får erbjuda för 

konsulttjänster innan revisorns oberoende påverks negativt är att dem inte får ta några 

egna beslut på något sätt, dem kan sammanställa saker, sätta in siffror i en 

årsredovisning och sammanställa en deklaration, men dem får inte ha några åsikter om 

något egenltigen. De kan upplysa om lagar och regler, samt ha alternativ till vissa 

väsentligheter i uppdraget. Det som blir problemet är beslutssituationen, när man ger 

olika förslag och alternativ till kunden och då kunden inte begriper sig på vad man säger 

eller inte vet vilket alternativ som är bäst för honom, det kan skapa en problematisk 

situation, menar Pernilla. När kunden inte begriper sig på det, oavsett vilken tjänst man 

än säljer, skapas det en situation som man kan ifrågasätta ur ett oberoendeperspektiv, att 

man som revisor inte kan sätta sig in i den här situationen utan att man endast kan 

upplysa om att det finns olika regler och lagar. Man får alltså aldrig ta ett affräsmässigt 

beslut åt klienten, då är man inte oberoende och då granskar man sina egna beslut, man 

kan då hamna riktigt illa ut om man börjar att bedriva klientens affärer. När kunden inte 

är kompetenta nog att ta sina egna beslut uppstår det besvärliga situationer och då 

använder kunden oss som ett bollplank, menar Pernilla.  

4.3.3 Analysmodell  

Analysmodellen hjälper till och det får en att tänka till på alla situationer som kan 

uppkomma i ett revisionsuppdrag. Hon var med på den tiden då den knappt fanns, hon 

menar att den har utvecklats under åren, och att analysmodellen tvingar en att ställa 

frågorna varje gång för varje uppdrag och den måste man gå igenom för varje uppdrag. 

Man tvingas ifrågasätta alla möjliga situationer, då den tar upp alla frågor som kan 

uppkomma under ett uppdrag, den får en att utvärdera och analysera ens uppdrag på ett 

sätt som man inte skulle ha gjort om analysmodellen inte hade existerat. Deloitte 

använder analysmodellen i början av ett uppdrag och i slutet av ett uppdrag, den är 

obligatorisk och ett levande dokument som måste gås igenom och analyseras utifrån ens 

egna tankar, menar Pernilla.  
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4.3.4 Revisorsrotation 

Pernilla anser att revisorsrotation är bra men man måste hitta en form, att det inte roteras 

alltför mycket. Revisorsrotation har man på börsbolagen och hon anser att en revisor 

skall ha många år på sig att etablera sig i verksamheten. För har man en för kort 

mandatperiod kan det leda till en försämrad revisionskvalite. Revisorsrotation har inte 

gett någon effekt på revisorns oberoende anser hon, på grund av att man har samma 

revisorsteam och människor. Skillnaden är att en annan revisor sätter sin namnteckning 

på revisionsberättelsen. Det kan vara att den andra revisorn har varit involverad i det 

mesta i revisonen och har haft all kontakt, men att det blir en annan person som skriver 

under, men alltsamman är densamma, det är bara att man byter plats på dem två 

revisorerna om vem som ska sätta sin namnteckning på revisionsberättelsen. Det blir 

ingen direkt effekt av revisorsrotation, det kommer inte in en person med nya 

synvinklar och tankesätt, utan relationen är detsamma, menar Pernilla.  

4.4 Kristina Svärd Lahi, Grant Thornton 

Kristina Svärd Lahi är godkänd revisor samt revisionsansvarig och kvalititetsansvarig 

när det gäller revisionen på kontoret i Jönköping.  

4.4.1 Revisorns oberoende 

Kristina defininerar oberoendet såsom att hon agerar utifrån dem lagar och regler som 

finns och på det sätt som hon vill agera, att ingen annan styr henne och att kunden inte 

ska kunna påverka henne. Hon menar vidare att oberoendet är oerhört viktigt för henne i 

professionen. Men om hon inte kan vara oberoende, om hon skulle vara beroende av 

någon, skulle hon ha väldigt svårt att jobba som revisor. 

Åtgärder som Kristina använder sig av för att säkerhetsställa sitt oberoende gentemot 

sina klienter är att hon använder sig av analysmodellen. Grant Thornton har ett 

revisionsprogram där bland annat analysmodellen finns. Kristina menar att det finns två 

sätt hur man använder sig av analysmodellen. Antingen går man igenom den snabbt och 

är nöjd med det utan att riktigt ha tänkt igenom den, eller så går man igenom den, och 

att man på ett utförligt sätt tänkt igenom sina svar. Det senare alternativet är det bästa 

alternativet, menar Kristina.  

Enligt Kristina är det från person till person om en revisor kan vara totalt oberoende i 

sin roll som revisor. Kristina hävdar att opartiskhet och självständighet är en fortsättning 

på oberoendet. Om hon är oberoende, är hon även självständig och opartisk. För om 

man inte är självständig kan man inte vara oberoende. Hon tycker inte det är svårt att 

vara självständig. Kristina hävdar att det handlar mycket om ens personlighet, hur pass 

självständig man vågar vara. Hon menar att alla absolut inte passar som revisorer. 

När det kommer till problematiken att objektivt bedöma sig själv som oberoende svarar 

Krisina att det handlar om självkännedom, att man måste vara så pass ärlig mot sig själv 

att när man ser att något inte blir bra, måste man kliva av från uppdraget, då det kan 

påverka ens oberoende ställning gentemot klienten negativt. Hon tycker själv att hon 
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inte har problem med det, för hon tycker att hon är så pass självsäker, och att hon 

känner sig så pass väl, att hon kan säga att hon är oberoende.  

4.4.2 Konsultation 

När det kommer till att samma revisionsbyrå både erbjuder revision och konsulttjänster 

till samma klient tycker Kristina att man som revisor inom ett revisionsuppdrag ska 

kunna ge råd till klienten. Men gränsen ska vara tuffare mot dem större noterade 

bolagen, enligt Kristina. Orsaken är att det påverkar så pass många andra, bland annat 

aktieägarna, finansiärer med mera. Om man har ett aktiebolag som ägs utav en person 

och som inte har mycket lån och inga intressenter, har man inte den problematiken, för 

dem skulle aldrig få för sig att försköna resultatet på något sätt. Det är klart om bolaget 

går väldigt dåligt och det kommer in en sådan problematik, då får revisorn bli lite mer 

skeptisk i revisionen. Därför tycker Kristina att revisionsbyråer kan erbjuda både 

konsulttjänster och revision, att det säkerställer kvalitén på konsulttjänsterna, men bara 

det gäller på företag som inte är större noterade bolag. 

Kristina tycker att gränsen för vad en revisionsbyrå kan erbjuda för konsulttjänser utan 

att påverka revisorns oberoende negativt, går vid att revisorn inte får gå in och styra 

företaget. Man måste veta vem det är som bestämmer, revisorer ska bara ge råd och får 

inte ta några affärsmässiga beslut. När företagen frågar revisorn något skall revisorn inte 

bara ge dem ett råd, utan man måste ge företagen alternativ, där man visar att att det 

finns möjligheter med olika alternativ och vad dem leder till. Kristina menar även att det 

finns större chans att man, när man jobbar med mindre företag, hamnar i en situation där 

man ger mer beslut på grund av att ledningen i dessa företag kanske inte innehar lika 

stora kunskaper som i ett större företag. Men då är det viktigt att man mot ett mindre 

företag är tydlig och mer pedagogisk. Man får akta sig att man inte hamnar i en situation 

där man bestämmer åt företaget. Kristina tycker att revisorns dubbla roller bara är 

möjligheter. Det gäller att visa att det inte är revisorn som styr företaget utan det är 

företagsledaren. Revisorn kan komma med råd och alternativ, men revisorn måste vara 

tydlig med att det inte är han/hon som bestämmer åt företagsledaren utan att dessa 

alternativ finns och att ledaren bestämmer hur han vill ha det. 

4.4.3 Analysmodell  

Kristina anser att analysmodellen är till väldig stor hjälp, vid säkerställandet av 

revisorns oberoende. Hon menar att man inte ska gå igenom den med brådska, utan att 

man ska ta den tid som behövs för att fundera igenom vad som har hänt i bolaget, om 

det är något som har påverkat en, hur andra kan uppfatta ens oberoende. Hon säger 

vidare att det är en sak hur man själv uppfattar det hela, men det är även viktigt hur folk 

omkring uppfattar ens agerande. Hon anser att om man använder analysmodellen på rätt 

sätt, är den ett väldigt bra vertyg för att säkerställa oberoendet. Hon tar upp att 

analysmodellen är ett viktigt instrument för henne och även för Grant Thornton som 

byrå. Men att det sen är upp till individen hur man använder sig av den.  
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Hon säger att alla kanske inte, även om hon som revisionskvalitetsansvarig påpekar att 

det är viktigt, tar det allt för seriöst. Det är enligt henne ett problem. Men hon menar att 

det är mer dem äldre revisorerna som kanske inte riktigt ser nyttan med det, medan dem 

nyexaminerade är skolade i den direkt när dem kommer från universiteten. Kristina 

hävdar även att det inte ska vara någon skillnad på att använda analysmodellen mot ett 

mindre företag som mot ett större. Skillnaden blir att det blir olika frågeställningar 

beroende på vilket företag man arbetar med. Det är olika hot som kommer fram 

beroende på hur ett företag är organiserat. I ett mindre företag, där det oftast bara är en 

företagsledare, finns vissa hot som kommer fram oftare. Medans det i ett större företag, 

som omsätter miljoner och som har en styrelse, uppkommer det andra slags hot. Hon 

menar att inget företag är den andra sig lik och att det då gäller att ta analysmodellen 

lika seriöst, oberoende på hur stort ett företag är. 

Kristina anser att analysmodellen inte är för stor och för komplex att tillämpa. Hon 

menar att analysmodellen är det första man börjar med innan man fortsätter med 

revisionen och då får man gå igenom allt. Hon säger även att revisionen har utvecklats 

sig oerhört mycket dem senaste tio åren, att det har blivit ganska uppstyrt och att många 

revisorer som varit med rätt länge i branschen, inte riktigt tyckt om eller kunnat se 

nyttan med analysmodellen. Hon tror att inställningen till analysmodellen handlar om 

en generationsfråga. Innan analysmodellen kom fram var det inte lika stor fokus på 

frågorna kring revisorns oberoende. Analysmodellen har haft en stor effekt på 

revisionsbranschen. Svårigheterna är att få revisorerna att förstå hur viktig den är och att 

den inte är komplex och svår att använda, menar Kristina. 

4.4.4 Revisorsrotaiton 

Kristina tycker inte att det finns några problem med att behålla sin opartiskhet och 

självständighet efter att ha haft samma klient i många år. Man måste lära känna 

företaget ordentligt, om vad kunden vill, vad kunden gör och hur dem fungerar. När 

man som revisor kommer ut på ett företag, ser man rätt enkelt om något har ändrats, 

företaget kan exempelvis ha bytt ekonomipersonal, redovisningssystem eller att lagret 

har ändrats och att man då kan se direkt, att här står det inte rätt till. Det är sådana bitar 

som Kristina tycker gör att revisorn får en väldig styrka att göra en bättre revision. Hon 

menar att det tar några år att lära känna företaget och diskussionen om att man skulle 

vara mer beroende gentemot en klient bara för att man varit revisor i flera år inte är 

korrekt. Kristina anser att revisorsrotation inte är någon speciellt effektiv åtgärd till att 

stärka revisorns oberoende. Men det ska finnas ett tak på hur länge en revisor får vara 

hos en klient tycker hon. Hon tycker inte att man ska kunna vara revisor i 25 år i samma 

företag, för att det oftast är bra om det kommer in någon som ser saker och ting med lite 

andra ”ögon”. Hon vet inte riktigt hur högt ett sådant tak skulle vara, men att dagens 

nivåer är för lågt satta. Hon tycker alltså inte att revisorsrotation säkerställer revisorns 

oberoende, men att om man ändå ska ha ett tak kan man höja den till tio eller tolv år.  
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5 Analys 

I detta analysavsnitt kommer den insamlade empirin att analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen. Först analyseras revisorns oberoende, sedan konsultationens 

påverkan på revisorns oberoende, rollen som analysmodellen har i säkerställandet av 

revisorns oberoende och slutligen revisorsrotation. 

5.1 Revisorns oberoende 

Innebörden av vad oberoende är varierar bland respondenterna på grund av olika 

personliga- och yrkesmässiga bakgrunder och efarenheter. Både Mattias på KPMG och 

Mats på Ernst & Young definierar ordet oberoende som att revisorn skall vara objektiv 

och självständig i sina ställningstaganden gentemot klienten, något som är i linje med 

Vanasco et al. (1997), som definierar oberoendet som objektivitet, ärlighet och 

integritet, samt med Vårdal (Diamant 2004 s.163) där det poängteras att revisorn skall 

stå på sig och skall inte låta sig påverkas av externa påtryckningar. Kristina på Grant 

Thornton menar att oberoende är något som säkerställs genom att man följer dem lagar 

och regelverk som finns i professionen och att man står sig stark i sin position och låter 

sig inte att hamna i någon beroendesituation gentemot någon part. Detta är något som 

Cassel (1996) även syftar på att det är vitalt för revisorns trovärdighet och oberoende att 

denne förhåller sig till dem legala regelverken för att inte hamna i någon ekonomisk 

eller social beroendesituation gentemot klienten. Även i Geigers & Raghunandans 

(2002) studie nämner dem i samma anda som Kristina och Cassel (1996) att revisorns 

trovärdighet är väsenltig för att intressenterna skall ha ett förtroende att 

revisionsberättelsen är upprättad av oberoende revisorer. Pernilla på Deloitte ser 

revisorn som oberoende när denne uppträder som faktiskt och synbart oberoende, något 

som även Mattias poängterade under intervjun. I likhet med Bode (2006), menar han att 

det faktiska och synbara oberoendet är en vital grundsten i revisorns roll för att skapa ett 

legitimt arbete. Även Pany & Reckers (1980) är i linje med Pernillas och Mattias 

uttalanden, där dem menar att det faktiskt och synbara oberoendet är av stor vikt när det 

gäller revisorns trovärdighet och oberoende, för att på det sättet skapa en trovärdighet 

som allmänheten kan förlita sig på. Alla respondenter är dock eniga om att det är 

oerhört vitalt att revisorn är oberoende och att det är grunden inom revisorsyrket, både 

externt och internt till intressenterna. FAR (2006) tar även upp detta, att oberoendet är 

en viktig beståndsdel i granskningen som revisorn utför, att den skall vara utförd av en 

oberoende revisor som ger dem finansiella rappoterna trovärdighet till intressenterna. 

Mats på Ernst & Young intygar på att, ”en revisor som inte står oberoende kan inte ge 

en rättvisande revisonsberättelse. Revisorn skall intyga mot externa intressenter och 

ägarna att revisionsberättelsen är trovärdig, då måste man vara oberoende”.  

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar på att det är av stor vikt att en organisation förhåller 

sig till omgivningens normer och krav. Orsaken till det är att organisationen alltid måste 

ha i åtanke vad den externa omgivningen tycker och tänker om dess verksamhet, och 

därför är det vitalt att man som verksamhet håller sig vid dem legala normerna för att 

sända ut rätt signaler till omvärlden. Man måste skapa sig en legitimitet gentemot 
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omvärlden för att undgå ifrågasättningar och legitimitetsproblem.  Av respondenterna 

var det Mattias och Mats som uttalade sig mest om den externa omgivningens påverkan 

på revisorns roll och oberoende. Under intervjuns gång påpekade de att det var viktigt 

vad den externa parten uppfattade som oberoende, för att på det sättet behålla 

trovärdigheten i rollen som revisor mot den externa omgivningen. Detta påstående 

överensstämmer även med Vanasco et al. (1997) studie där dem påstår att revisorn 

måste förhålla sig i situationer som inte är hotfulla mot oberoendet och som kan skapa 

en intressekonflikt med den externa omgivningen. 

Enligt Holmqvist (2001) kan inte ett totalt oberoende existera, då relationer finns mellan 

alla individer. När frågan om en revisor kan vara totalt oberoende i sin roll som revisor, 

då relationer och beroende existerar mellan individer, var det olika svar och 

uppfattningar kring den ställda frågeställningen hos respondenterna. Mats menade att 

revisorsyrket består mycket av kundkontakt och relationer, och därför kan det resultera i 

att det blir en svår gräns på när man är i en alltför stark relation med klienten. Senkow et 

al. (2001) och Johnstone et al. (2001) är i samma linje som Mats, där dem syftar på att 

ett starkt socialt band med klienten kan hota oberoendet och revisorns 

ställningstaganden. Men Mattias och Kristina poängterade att det i slutändan ligger i hur 

man är i sin professionella bedömning i förhållande till den externa omvärlden, något 

som även Bakar et al. (2005) tar upp i sin studie, att det synbara oberoendet är viktigare 

än det faktiska oberoendet, då det synbara obeoendet kan observeras av omvärlden, och 

inte det faktiska. Pernilla håller inte med Holmqvist (2001) påstående, hon menar 

istället på att det går att vara totalt oberoende i sin roll som revisor, om man är tydlig i 

sina revisionsuppdrag och ställningstaganden. Moberg (2006) är i samma linje där han 

menar att tydligheten i revisionsuppdraget är av väsentlig vikt för att på det sättet inte 

skapa lojalitetskonflikter som kan rubba revisorns förtroende. Mats på Ernst & Young 

sammanfattar det bra när han säger att det går att vara totalt obeoende i sin roll som 

revisor, men det går inte att vara revisor utan relationer. 

Alla respondenter gav även sin syn i svårigheten att objekivt bedöma sig själv som 

oberoende gentemot klienten. Enligt Mattias, Mats och Pernilla är det inte alltid enkelt 

att utgå från sig själv, då det är svårt att bedöma sig själv som oberoende. De menar på 

att det blir enklare att bedöma sig själv utifrån ett externt perspektiv, hur omgivningen 

uppfattar ens oberoende, gör man det, är det inte större problem med att objektivt 

bedöma oberoendet.  Detta är i linje med vad DiMaggio & Powell (1991) enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2008 s.233) tar upp i deras studie, att den institutionella 

omvärlden har grundläggande antaganden, värderingar och normer i omgivningen som 

har en inverkan på hur en verksamhet skall formas. Därför är det vitalt att revisorerna i 

det här fallet förhåller sig till sin omgivning när dem objektivt skall bedöma sitt 

oberoende. Kristina gav en enkel förklaring, hon sa att det handlar om självkännedom 

och ärlighet, använder man sig av dessa två är bedömningen inte ett större problem. 

Hon nämnde inget om det externa perspektivet, som Mattias, Mats och Pernilla gjorde. 
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Alla respondenter gav sin syn på hur revisorns oberoende kan påverkas vid 

revisionsbeslut. Mattias och Pernilla gav samma åsiker kring den ställda frågan, medan 

de resterande respondenterna gav skildra svar och synpunkter på grund av olika 

personliga uppfattningar och tidigare erfarenheter från revisorsyrket. Nyström (1996); 

Hjalmarsson & Johansson (2003); Ping et al. (2006) nämner i deras studie att 

påtryckningar från klienten kan hota revisorns oberoende och dess ställningstagande. 

Mattias och Pernilla var i samma linje, där dem syftade på att vid revisionsbeslut kan 

det uppstå situationer där klienten kan ha vissa önskemål som inte kan genomföras ur 

ett oberoendeperspektiv. De menade på att man oftast hamnar i kläm på grund av 

klientens påtryckningar, då är det vitalt att göra en utvärdering om man verkligen är 

självständig och opartisk vid revisionsbeslutet eller om man har fallit för klientens 

önskemål. Därför är det vitalt att man står självständig och opartisk vid sina beslut, 

något som både Firth (1980) och Johnstone et al. (2001) tar upp i sina studier, att 

revisorn måste stå oberoende i sina beslut och inte hamna i en direkt eller indirekt 

beroendeställning gentemot klienten, då de finansiella rapporterna skall vara trovärdiga 

mot de externa intressenterna. Pernilla nämner även i samma anda som Diamant (2004), 

att det är vitalt vid revisionsbeslut att man är trovärdig mot ens klienter och intressenter, 

samt att man visar mot omvärlden att man är i oberoendeställning gentemot klienten, 

det vill säga faktiskt och synbart oberoende. Mats menade på att oberoendet vid 

revisionsbeslut hotas mer ju större klienten är. Orsaken till det är att ett större bolag har 

fler externa intressenter och det i sin tur leder till, hur man som revisor skall agera vid 

uppdraget och hur långt man kan ta sociala relationen med klienten. Därför är det upp 

till revisorn att behaga intressenterna med en trovärdig och oberoende gransking, då 

både intressenterna och företagen är beroende av varandra (Ax et al. 2009). Kristina 

menade kort på att det inte är ett större problem att stå oberoende vid revisionsbeslut så 

länge man har en personlighet som präglas utav självständighet och objektivitet. Hon 

anser att hon uppfyller dem personlighetsfaktorerna och har därför inga större problem 

med att vara oberoende gentemot klienten. Detta påstående är i linje med Vansaco et al. 

(1997) studie där dem tar upp att objektivitet och självständighet är grunden för att stå 

oberoende i rollen som revisor.   

Alla respondenter svarade likartat kring frågan hur revisorerna säkerställer sin 

oberoende ställning gentemot klienten. Då alla revisionsbyråer följer under samma 

regelvek och förordningar innebär det att respondenterna säkerställer sitt oberoende på 

liknande sätt. Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna säkerställer 

oberoendet gentemot klienten genom att man gör en  gedigen utvärdering och 

obeoendeanalys av den potentiala klientens bakgrund genom interna processer som 

används på revisionsbyråerna. En sådan dokumentation måste alltid göras innan man 

antar en ny kund till kundregistret. Under revisionsuppdragen utför revisorerna så 

kallade ”independence check” där dem dokumenterar olika händelseförlopp som kan ha 

uppstått under uppdragets gång som kan ha haft en hotfull påverkan på oberoendet, och 

man gör då en utvärdering på hur man ska ta sig an och eliminera hoten, samt att 

analysmodellen tillämpas i början och i slutet av varje kunduppdrag. 
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5.2 Konsultation 

Alla respondenter var överens om att revisorns oberoende inte påverkas av att 

revisionsbyrån, där respondenterna arbetar, erbjuder både revisionstjänster och 

fristående rådgivning till klienterna. Förklaringen till det är att om konsulttjänsterna 

håller sig inom lagens och revisionsuppdragets ramar, ser dem ingen anledning till att 

det ska hota revisorns oberoende. Mats poängterar tydligt att man som revisor måste 

visa klienten att revisionen står fri mot konsultationen. Visar man inte från början dessa 

tydliga direktiv till klienten kan oberoendet hotas med att man i slutändan faller för 

klientens påtryckningar eller skapar en alltför vänskaplig relation, det kan då skapas 

egenintresse i ekonomiskt beroende och självgranskning.  Dessa påståenden är i linje 

med vad Moberg (2006) säger, han menar på att om man inom revisionsuppdragets 

lagar och normer utför konsulttjänster kan det inte hota revisorns oberoende. Moberg 

(2006) poängterar även att egenintresse och självgranskning är dem två största hoten 

som är starkt förknippade med fristående rådgivning till klienten. Alla respondenter är 

även eniga om att det endast gäller mindre ägarledda företag, där dem externa 

intressenterna är färre eller inga alls, och där dem inte påverkas i lika stor utsträckning 

som i större ägarledda- och noterade bolag. Freeman (2010) menar på att ett företag har 

intressenter och som påverkas utav bolagets affärsmässiga handlingar och beslut. 

Kristina betonar tonvikten av Freemans påstående i intervjun med att det på större 

ägarledda- och noterade bolag borde vara striktare och tuffare gällande användningen av 

konsultationer till dess klienter, då det vid eventuella misslyckanden påverkar en större 

grupp av intressenter.  

Mattias menade på att konsulttjänster är en led i revisionen, även om konsultation i sig 

är förbjudet, kommer man inom revisionen att ge sina ställningstaganden och åsikter, på 

det sättet ger man klienten rådgivning inom revisionen, som i sin tur förbättrar klientens 

insyn i verksamhetens ekonomiska siffror och dennes förmåga att själv upprätta 

redovisningshandlingar. Svanström (2004) är inne på samma linje, där han menar att 

fristående rådgivning inom revisionsuppdraget leder endast till positiva resultat. Det 

kommer att resultera i att klienten får en ökad förståelse för verksamhetens räkenskaper, 

samt att klientens förmåga att upprätta egna redovisningshandlingar förbättras på sikt. 

Även den externa partens synvinkel kring konsultation var en viktig aspekt att ta hänsyn 

till, enligt Mattias. Han menade att den externa parten har inte den inblicken för att 

avgöra om konsulttjänsterna som revisorn erbjuder ingår i revisionsuppdraget eller inte. 

Därför kan en ifrågasättning uppstå kring revisorns oberoende hos dem externa 

intressenterna, om revisorn verkligen är i oberoendeställning med tanke på mängden 

konsultationer som ges till klienten. Detta är något som Ashbaugh et al. (2003) & Antle 

et al. (2006) nämner i sina rapporter, att revisorn kan hamna i ett ekonomiskt beroende 

gentemot klienten när det ingår fristående rådgivning i revisionsuppdraget, samt att en 

mer social vänskap kan uppstå (Senkow et al. 2001). Detta är exempel på 

ifrågasättningar som kan uppstå hos den externa parten, om dessa förhållanden existerar 

mellan revisorn och klienten. 
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Pernilla medgav även att konsultationerna som ges ut till klienterna är av stor betydelse, 

där man fungerar som ett extra bollplank. Den värdefulla tillgång som klienten får leder 

till att klienten får en ökad inblick i verksamhetens processer och dagliga arbete. 

Simunic (1984) & Arruñada (1999) överensstämmer med Pernillas uttalande, där dem 

menar att klienten, via revisorns kompetens och erfarenhet, får en värdefull insikt i 

bolagets ekonomiska ”värld”, samt en större kännedom om verksamheten i stort. Beck 

& Wu (2006) menar även på att om revisorn får en ökad kännedom om klientens 

ekonomiska siffror, råder det en positiv rådgivningseffekt, något som respondenterna 

antydde på unter intervjuerna. 

Alla respondenterna var eniga kring om vart gränsen går för vad en revisionsbyrå får 

erbjuda för tjänster för att inte revisorns oberoende skall påverkas negativt. 

Respondenterna betonade starkt att man som revisor aldrig får ta affärsmässiga beslut åt 

klienten, utan att man endast skall lägga fram olika alternativ som klienten kan välja 

emellan, och upplysa om dem lagar och regler som råder. Denna aspekt tar även 

DeFond et al. (2002) upp i deras studie. De menar på att om revisorn får en ledande 

position i klientens verksamhet, kan det hota revisorns oberoende på det sättet att 

revisorn sköter bolagets affärsmässiga beslut och upprättar olika ekonomiska 

redovisningshandlingar. Moberg (2006) menar då att revisorn granskar dem siffror som 

denne själv har upprättat, det blir en självgranskning, vilket enligt Moberg utgör ett hot 

mot revisorns oberoende. Respondenterna menar att denna situation även påverkar 

revisionskvalitén negativt, när revisorn, via fristående rådgivningen, har en ledande 

affärsmässig position i bolaget och som sköter allt beslutsfattande. Detta är något som 

är i enlighet med Geiger & Raghunandan (2002); Ghosh & Moon (2005); Myers et al. 

(2003) studier, som syftar på att konsultation leder till ökad kvalité på revisionen, men 

att revisionskvalitén försämras när revisorn får en ledande position hos klienten och där 

denne sköter de affärsmässiga besluten.  

Respondenterna hade synpunkter på när revisorn har dubbla rolller, det vill säga när 

denne både erbjuder revisionstjänster och konsulttjänster till samma klient. Både 

Mattias och Mats menade att när revisorn har dubbla roller, bryter denne mot 

jävsregelerna. I ABL (9:17 1st 4p) står det angivet att revisorn är i en jävssituation om 

revisorn ”är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver”. 

Respondenterna menar alltså att man bryter denna lag om man som revisor både 

erbjuder revisionstjänster och konsulttjänster till samma klient. De poängterade även att 

egenintresse och självgranskningshot uppstår i revisionsuppdraget när revisorn sitter på 

dubbla roller. De var starkt emot detta, då det är lagförbrytande att revisorn har dubbla 

roller. Pernilla och Kristina ansåg att risken är stor att revisorn hamnar i en 

ledningsposistion i klientens verksamhet, speciellt när klienten är mindre kompetent när 

det gäller dem ekonomiska siffrorna, då är risken stor att revisorn sköter alla 

affärsmässiga beslut. Detta överensstämmer med DeFond et al. (2002) studie, där dem 

poängterar att revisorns oberoende hotas när denne är i en auktoritär och ledande roll i 

klientens verksamhet. Dock är alla respondenter eniga om att det inte får råda ett 
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förbjud mot konsultation, då det endast skulle leda till ökade kostnader för klienten 

(SOU 1999:43).   

5.3 Analysmodell 

Analysmodellen är ett verktyg för revisorer för att säkerställa deras oberoendeställning 

gentemot sina klienter, och det är upp till varje revisor att ansvara för att den faktiskt 

används vid varje uppdrag (FAR 2002). Alla respondenter var eniga om att 

analysmodellen är ett effektivt verktyg för att säkerställa oberoendet. De antyder på att 

modellen är ett obligatoriskt dokument som används vid alla revisioner, samt att man på 

ett mer påtagligt sätt rannsakar sig utifrån de problemställningar som modellen ställer. 

Respondenterna menar även att modellen hjälper till att identifiera hoten, för att på det 

sättet kunna eliminera dem hoten. Pernilla gav en bra förklaring till varför 

analysmodellen är ett effektivt hjälpmedel till revisorerna för att säkerställa oberoendet. 

Hon menade på att modellen får en att tänka till och som tvingar en att ställa frågorna 

vid varje uppdrag, då den är lagstiftad och obligatorisk. Ytterligare menade hon att 

modellen täcker alla möjliga situationer som kan uppkomma under ett revisionsuppdrag. 

Om analysmodellen inte skulle existerat skulle man inte utvärdera eller analysera 

revisionsuppdragen på samma effektiva sätt. Alla respondenter är alltså eniga i enlighet 

med FARs (2002) ställningstagande att analysmodellen är ett verktyg för att identifiera 

och eliminera hot mot oberoendet, för att på det sättet säkerställa oberoendeställningen 

gentemot klienterna. 

Respondenterna gav även synpunkter på hur analysmodellen används vid 

revisionsuppdragen. Alla gav liknande svar, där de syftade på att modellen används i 

början av ett uppdrag och i slutet av uppdraget. Motiveringen till varför modellen 

används i början och i slutet av ett revisionsuppdrag var enligt respondenterna att man 

innan ett uppdrag utvärderar vilka potentiella hot som finns hos kunden innan man 

påbörjar uppdraget och registrerar kunden i kundregistret. En analysmodell görs även i 

slutet på grund av att, under uppdragets gång kan det ha uppstått olika händelser som 

kan ha haft en påverkan på revisorns oberoende, och på det sättet görs även en 

utvärdering i slutet av varje uppdrag. Respondenterna betonade även vikten av 

dokumentation, där revisorn dokumenterar sina ställningstaganden till identifieingen av 

hot som kan ha påverkat obeoendet negativt under uppdraget, samt motåtgärder som 

gjorts för att neutralisera hoten. Detta i enlighet med FAR (2002) & SRS (2002), som 

menar på att dokumentationen är vital i säkerställningen av oberoendet och där revisorn 

har en skyldighet att dokumentera de överväganden som gjorts vid analysen. 

Ingen av respondenterna höll med den tidigare myndighetschefen vid 

Revisionsnämnden, Christer Lefrells uttalande, där han tvivlar på analysmodellen och 

menar på att analysmodellen är alltför komplex och för svår att tillämpa (Wennberg 

2003). Respondenterna menade istället på att analysmodellen fyller sin funktion och att 

den inte är för komplex att tillämpa, utan är i enlighet med SRS ordförande Leif Edling 

uttalande, att analysmodellen fungerar som ett bra och effektivt verktyg för revisorerna 

till att säkerställa sitt obereonde gentemot sina klienter (Holmqvist 2001). 
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5.4 Revisorsrotation 

Mattias på KPMG och Mats på Ernst & Young menar på att revisorsrotation inte 

påverkar det faktiska oberoendet, utan att det har en större inverkan på det synbara 

oberoendet. De menar att den externa omgivningen kan ifrågasätta oberoendet om en 

revisor är uppdragsgivare åt en klient under många år, men att det faktiska oberoendet 

inte påverkas alls. Enligt Bode (2006) menar han att om revisorn skall kunna skapa ett 

legitimt arbete måste revisorn skapa sig ett faktiskt och synbart oberoende. Enligt 

respondenterna påverkar revisorsrotation det synbara oberoendet i positiv anmärkning, 

och de anser som Bode (2006), att revisorsrotation är en åtgärd för att uppnå ett legitimt 

arbete gentemot omvärlden. Kopplingen som respondenterna gör med den externa 

omgivningen i förhållande till det synbara oberoendet, stämmer överens med Jacbosen 

& Thorsvik (2008), där dem menar att man måste ha i åtanke vad den externa 

omgivningen har för åsikter, för att på det sättet undgå ifrågasättningar och för att skapa 

legitimitet. Alla respondenter, förutom Pernilla på Deloitte, tar upp att på små ägarledda 

bolag är det positivt att revisorn är hos en klient under en längre period, då revisorn 

fungerar som ett extra bollplank och får en bättre inblick i verksamhetens processer och 

system. Detta stämmer i enlighet med Petty & Cuganesan (1996); Bell et al. (1997) och 

Arruñada & Paz-Ares (1997) studier där dem menar att revisorsrotation hindrar revisorn 

från att bygga upp en långvarig relation med klienten och därmed revisorns effektivitet 

att granska bolaget, samt att revisorns oberoende inte påverkas negativt utav en 

långvarig relation med klienten. Enligt Catanach Jr & Walker (1999) menar dem att 

revisorsroation kan bidra med ökade kostnader för klienterna på grund av bytet av 

revisorer och interna utbildningar. Detta är något som även Mats på Ernst & Young 

poängterar att revisorsrtoation driver kostnader, och utifrån det perspektiver är inte 

rotationen en effektiv åtgärd.  

Respondenterna menar dock att i större noterade bolag är revisorsrotation en effektiv 

åtgärd för att stärka oberoendet, då de finns fler intressenter som är intresserade av 

bolagets affärer och beslut. Respondenterna är i samma bana som Geiger & 

Raghunandan (2002) när det gäller större noterade bolag, att när revsisorn är aktiv i ett 

noterat bolag under en längre period, påverkas oberoendet negativt, samt att man under 

tidens lopp anpassar revisionen efter ledningens önskemål, och därmed agerar man inte 

i en oberoendeställning gentemot klienten. Pernilla ser inget samband mellan revisorns 

oberoende och revisorsrotation. Hon anser att man fortfarande har samma revisionsteam 

och att samma personer jobbar med revisionen, skillnaden är att en annan revisor skriver 

under revisionsberättelsen. 
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6 Slutsats  

I detta avsnitt kommer det att redogöras för de slutsatser som har uppkommit under 

arbetets gång för att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. Vidare skall det 

även ges förslag till fortsatta studier. 

6.1 Hur säkerställer revisorn sin oberoende ställning 

gentemot sin klient? 

Genom vår studie har vi kommit fram till att revisorns oberoende är en grundsten i 

professionen för att kunna utöva revisorsyrket. Respondenterna menar på att 

säkerställningen av oberoendet gäller både på ett yrkesmässigt- och ett personligt plan. 

Med det personliga planet menar respondenterna att revisorn måste vara objektiv och 

självständig i sina ställningstaganden, samt att man ska vara faktiskt och synbart 

oberoende gentemot den externa omvärlden för att skapa ett legitimt arbete, något som 

även har styrkts genom vetenskaplig forskning på området. Andra argument som 

framhålls angående det personliga planet är att revisorn måste ha självkännedom, det 

vill säga att revisorn själv måste kunna objektivt bedöma sitt oberoende. En del av 

respondenterna anser att det finns svårigheter i att objektivt bedöma sig själv som 

oberoende. De menar istället att det är enklare att bedöma sitt oberoende utifrån ett 

externt perspektiv, hur andra bedömer revisorns oberoende, och förhåller man sig 

utifrån det perspektivet, ser inte respondenterna det som något problem. När det gäller 

det yrkesmässiga planet menar respondenterna att man som revisor skall förhålla sig till 

dem legala regelverken och normer som finns inom professionen, för att på så sätt hålla 

sig oberoende mot klienten. Respondenterna menade på att alla säkerställer sitt 

oberoende på liknande sätt, då alla revisionsbyråer följer samma regelverk och 

förordningar, men att det på ett personlig plan kan variera från person till person. 

Respondenterna var eniga om att, håller man kriterierna för dem yrkesmässiga 

regleringarna och har den personliga integriteten, har man säkerställt sitt oberoende 

gentemot klienten. Respondenterna menar även att alla individer är inte ämnade till att 

vara revisorer, då alla individer inte har förmågan att vara oberoende i utförandet av 

revisorsyrket.  

Även om man har lagar och regler som man skall följa, samt har pesonliga egenskaper 

för att säkerställa oberoendet gentemot klienten, finns det olika åsikter hos 

respondenterna om man kan säkerställa att vara totalt obeoende i sin roll som revisor. 

Respondenterna menar på att det går att vara totalt oberoende i rollen som revisor om 

man uppfyller vissa kriterier, att revisorn är professionell i sina bedömningar i 

förhållande till den externa omvärlden, samt om man är tydlig i sina revisionsuppdrag 

och ställningstaganden.  

Respondenterna gav även synpunkter på revisorsrotation, om rotationen är en åtgärd för 

att säkerställa revisorns oberoende gentemot klienten. Respondenterna menade att det 

på små ägarledda bolag inte är en effektiv åtgärd mot oberoendet, då revisorn fungerar 

som ett extra bollplank för klienten och där denne vid en rotation förhindras att göra ett 
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större avtryck i verksamheten. Men respondenterna var eniga om att det på större 

noterade bolag är en effektiv åtgärd mot säkerställandet av oberoendet, då ett noterat 

bolag har fler intressenter och där risken är större att revisorn faller för ledningens 

påtryckningar. 

6.2 Vilken roll har analysmodellen i säkerställningen av 

oberoendet? 

Alla respondenter är eniga om att analysmodellen är ett effektivt verktyg mot 

säkerställandet av oberoendet. De menar på att modellen tvingar revisorerna att tänka 

till och att man rannsakar sig själv utifrån analysmodellens frågor. Vid säkerställandet 

hjälper den till att identifiera hot under revisionsuppdraget, för att sedan få möjligheten 

att neutralisera hoten. Rollen analysmodellen har i säkerställandet av oberoendet är att 

man använder den i början av varje revisionsuppdrag och även i slutet av uppdragen. I 

den processen utvärderar man potentiella hot som finns hos en potentiell kund i början 

av uppdraget, och sedan gör man en liknande analysering under uppdragets gång för att 

se om det har uppståt händelser som kan ha haft en påverkan på revisorns oberoende. 

Analysmodellen innehåller även dokumentation, där revisorn måste dokumentera de 

överväganden som gjorts vid analysen. Av studien har det framkommit att 

dokumentationen är en effektiv åtgärd för säkerställandet av oberoendet, där revisor kan 

gå tillbaks och se på vilka ställningstaganden denne har gjort. 

6.3 Hur påverkar konsultation revisorns oberoende? 

Respondenterna tycker inte att konsultation påverkar revisorns oberoende på ett negativt 

sätt, bara man håller sig inom revisionsuppdragets- och lagens ramar. Håller man inte 

konsultationen fri från revisionen, kan hot som egenintresse och självgranskningshot 

uppstå. Även om konsultationer är förbjudet, kommer man inom revisionen att ge 

konsulttjänster, det är en led i revisionen påstår respondenterna. För att inte hamna i en 

beroendesituation gäller det att revisorn inte tar affärsmässiga beslut åt klienten, utan att 

revisorn endast lägger ut olika förslag och alternativ, som klienten skall besluta sig om. 

Revisorns dubbla roller är även det ett problem enligt studien, respondenterna säger att 

man bryter mot jävsreglerna om man som revisor både erbjuder revision och 

konsultation till samma klient, samt att sannolikheten att revisorn hamnar i en 

ledningsposition i klientens verksamhet ökar markant. 

6.4 Fortsatt forskning 

Det finns stora möjligheter att bygga vidare på denna studies slutsatser kring revisons 

oberoende. Eftersom denna studie hade som mål att identifiera hur revisorn säkerställer 

sin oberoende ställning gentemot klienten, samt rollen som analysmodellen har i 

säkerställandet av oberoendet och hur konsultationer påverkar revisorns obeoroende, 

anser vi att det skulle vara intressant att genom en enkätundersökning testa om våra 

slutsatser kan generaliseras i en högre grad.  



  

 
48 

7 Egna Reflektioner 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för vad studien har bidragit med till samhället, 

samt ge en internationell diskussion om ämnet också. 

Vår uppsats bidragande till samhället, gällande revisorns oberoende och dess 

problematik, är en viktig fråga för hela samhället. Revisorns roll i samhället är att de 

skall kontrollera att företagen sköter sig och är ärliga med de ekonomiska räkenskaperna 

dem sänder ut till den externa omgivningen och intressenterna. Företagen är en stor del i 

näringslivet och för oss människor, på många olika sätt. Dels genom att dem anställer 

personal, där dem ger ut lön, samt att människor köper aktier i företagen och på så sätt 

har dem sin förmögenhet bundna i företagen. Detta gör att samhället har ett stort 

intresse av att redovisningshandlingarna som företagen sänder ut genom deras 

årsredovisningar stämmer överens med verkligheten. Därför är frågan om revisorns 

oberoende en väldigt viktig fråga för samhället. För visar det sig att en revisor är i en 

beroende ställning gentemot klienten, samtidigt som denne reviderar ett företag där 

många människor i samhället har delar av sin förmögenhet bundna hos, eller där en stor 

population av samhället jobbar, kan det få stora konsekvenser för dessa människor och 

hela samhället i stort. Man kan dra denna liknelse med Enron – skandalen, där 

människor hade sina pensioner och förmögenheter bundna i företaget på grund av att 

Enron visade sådana positiva siffror, att intressenterna kände ett tillförlit för bolaget och 

dess framtida stabilitet. Men Enrons räkenskaper stämde inte överens med hur 

verkligheten var, bolaget hade manipulerat siffrorna och det i sin tur resulterade i en 

företagsskandal. Hade revisorn varit oberoende i sina ställningstaganden gentemot 

klienten, och hade påpekat de fel som fanns i revisionen, hade denna skandal kanske 

aldrig inträffat och tusentals människors liv i samhället hade inte förstörts. Därför är vår 

studie väldigt viktigt ur ett samhällsperspektiv. Det är en viktig fråga som måste tas upp 

och diskuteras och därför tycker vi att genom att skriva om detta ämne har det bidragit 

med en liten bit i diskussionen om revisorns oberoende och hur dem säkerställer sin 

oberoende ställning gentemot sina klienter, och förhoppningsvis har det hjälpt till att 

lyfta frågan ytterligare.  

Frågan om revisorns oberoende är inte bara kopplad till Sverige, utan detta problem 

finns runt om hela världen och är en fråga som diskuteras flitigt ur ett internationellt 

perspektiv. Vår studie har bidragit med, ur ett internationellt perspektiv, att klargöra hur 

revisorerna i dem större revisionsbyråerna säkerställer sin oberoendeställning gentemot 

sina klienter. Detta är ett led i att lösa den oberoendeproblematik som finns världen 

över, framförallt för den externa parten, att få en inblick och förståelse i hur revisorerna 

gör för att säkerställa oberoendet. Denna studie kommer att ge en bild för allmänheten i 

hur viktigt oberoendet är för att förhindra exempelvis stora redovisningsskandaler, och 

att säkerställningen av oberoendet är en led i att förstärka allmänhetens förtroende för 

revisorernas arbete och oberoendeproblematiken i stort.    
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