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Sammanfattning 
 
På senare år har det förts en livlig och kritisk diskussion i media om innehållet i 
revisorsrollen. Den framförda kritiken har, med anledning av en rad skandaler i Europa och 
USA, särskilt tagit sikte på situationer där revisorns oberoende satts i fråga. Revisorns arbete 
och roll styrs av ett omfattande regelverk, bland annat har revisorn en av FAR utarbetad 
analysmodell till sin hjälp för att kunna identifiera eventuella hot mot oberoendet. Både EG-
kommissionen och förespråkare från FAR tillstår att rådande riktlinjer inte är helt 
uttömmande vad gäller revisorns agerande i situationer där någon form av hot mot oberoende 
föreligger. För att oberoendet ska upprätthållas är det av vikt att revisorerna förstår 
innebörden av begreppet oberoende samt att det finns en gemensam tolkning. Frågan 
uppkommer om medias ifrågasättande av revisorns oberoende är en konsekvens av att 
revisorerna uppfattar begreppet på olika sätt?  
 
Författarnas syfte med undersökningen är att klargöra om revisorer har en klar uppfattning av 
innebörden i begreppet oberoende eller om det behövs tydligare direktiv. Utifrån hypotetiska 
fall försöker författarna även nå en djupare förståelse för revisorers ställningstagande i 
situationer där oberoendet hotas.  
 
Författarna har för undersökningen valt en deduktiv ansats, med avsikt att testa befintlig teori 
mot empiri. Det empiriska materialet består av den information som samlats in genom fem 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med godkända eller auktoriserade revisorer.  
 
En av slutsatserna som författarna kommer fram till i undersökningen är att personliga 
karaktärsdrag påverkar revisorns ställningstagande i situationer där oberoendet hotas. I fråga 
om gjorda ställningstagande framträder två olika sidor som en revisor kan uppvisa i samband 
med en hotsituation. Den ena sidan är mer offensiv till sin natur genom sitt aktiva sätt att 
argumentera för sin sak. Den andra använder sig i mindre utsträckning av informativa 
åtgärder och får därför en mer defensiv inriktning. Oavsett vilken sida som dominerar anser 
författarna att de intervjuade revisorerna har en tydlig uppfattning om vad oberoende innebär. 
Författarna drar även slutsatsen att det, trots den motsatta bild som förmedlas i media, inte 
finns behov av en utvidgad analysmodell.  



 

Abstract 
 
There has been a vivid discussion in the media in recent years about the content of the 
accountant�s role. The accountant�s independence has been scrutinized and questioned after 
scandals in both Europe and the US. The accountant�s work is governed by extensive 
regulations. To his help the accountant has, among others, an analysis tool prepared by FAR 
with which he may identify threats against independence. Both spokesmen from FAR and the 
EG-commission admit that the current guidelines are not complete in situations where threats 
against independence occur. To ensure that independence is preserved it is crucial that the 
accountants understand the term �independence� and that there is a common interpretation. 
Are the medias questioning of the independence of the accountants a consequence of that the 
term �independence� is apprehended differently?  
 
The authors purpose with this investigation is to clarify whether the interpretation of the 
meaning in the concept of independence among accountants is clear or if plainer directive is 
needed. With the base of several hypothetical cases, the authors also wish to gain a deeper 
knowledge of the accountants standpoint in situations where the independence is threatened.  
 
The authors have chosen the deductive approach, with the intention to compare the existing 
theory against empiric. The empiric material consist of information gathered through five 
qualitative semi structured interviews with approved and authorised accountants.  
 
That the different personalities of the accountants affect the point of reference is one of the 
conclusions the authors make. The investigation shows that the accountants display two 
different reactions in a threatening situation. One of the reactions is that the accountants are 
more offensive in their way of argumentation in favour of their cause. The other reaction the 
accountants display is that of less informative measures taken and therefore a more defensive 
approach.  Irregardless of which side that is dominating of these two, the authors believe that 
the accountants have a clear view of what the concept of independence stands for. Another 
conclusion is that there is no need to widen the analalysis tool, despite the opposite message 
conveyed by the media.  
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1 INLEDNING 
 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till undersökningens ämnesområde. Även 
problemformulering och syfte uppvisas. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redovisningen har som avsikt att återge en sanningsenlig bild av företagets ekonomiska 
verklighet till olika intressenter.1 För att användarna skall få tilltro till den bild som 
redovisningen ger krävs att revisorernas granskning och avlämnade omdöme i 
revisionsberättelsen är tillförlitlig. För att kunna känna förtroende för revisorns arbete är det 
av vikt att revisorn är oberoende. Därmed anses oberoende, på samma sätt som tystnadsplikt 
och kompetens, utgöra en grundpelare i yrkesrollen som revisor. Revisorns oberoende ställer 
framför allt krav på integritet och opartiskhet.2  
 
På senare år har det förts en livlig diskussion i media om innehållet i revisorsrollen, där den 
mest centrala frågan har varit revisorns oberoende. Kritiken har tagit sikte på revisorers 
oberoende och har förts fram med anledning av en rad skandaler i både Europa och USA. 
Uppmärksamheten i media har tillsammans med den ökade globaliseringen av 
världsekonomin medfört en omfattande revidering av lagstiftningen med avsikten att öka 
harmoniseringen av regelverken.  
 
Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR, har i ett föredrag gett uttryck för att revisorn 
agerar i en föränderlig värld och att spelreglerna därmed har ändrats och blivit mer 
komplexa.3 Även Carina Bergman-Marcus, ordförande i FAR:s etikkommitté, påtalar att de 
nya kraven som ständigt läggs på revisorn gör att det idag är betydligt mer komplicerat att 
vara revisor.4 I en artikel av Holtzman framhålls att det är den ständiga utvecklingen av 
revisionsprofessionen som har orsakat det omfattande regelverket som existerar idag. De 
nyckelfaktorer som har drivit på denna utveckling anses bland annat vara den ökade 
konkurrensen mellan revisionsbyråerna, globaliseringen och de ständiga förändringarna i 
regelverkens omgivning. Revisorsrollen har, enligt Holtzman, genomgått en dramatisk 
förändring från att vara informationsframställare till att bli strategisk affärsrådgivare för 
företagsledningen. Revisorer kan, genom den ständigt ökande pressen från både klienten och 
revisionsbyråns ledning, lätt förledas till att försöka uppnå lönsamhet till vilket pris som helst. 
Den växande konsultationsservicen har därmed medfört ett ifrågasättande av revisorns 
oberoende.5 De senaste decenniernas utveckling där byråerna strävar efter att nå 
marknadsfördelar genom att öka konsultverksamheten gäller även för Sverige. Huruvida 
denna utveckling har ökat risken för en negativ inverkan på oberoendet har diskuterats fram 
och tillbaka.6 Carina Bergman-Marcus medger att det råder en viss tveksamhet vad gäller 

                                                
1 Smith, D. Redovisningens språk. (2000) 
2 Åsbrink, E. et.al. En svensk kod för bolagsstyrning. (2004)  
3 Revisorn som hjälte tilltalar studenter. (2005) 
4 Precht, E. Opartiskhet � en het fråga för etikkommittén. (2005) 
5 Holtzman, Y. The transformation of the accounting profession in the United States: From information 
processing to strategic business advising. (2004) 
6 Wennberg, I. När rådgivning var en inkörsport till revisionen. (2004) 
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gränsdragningen mellan opartiskhet och självständighet vid fristående rådgivning. Detta 
eftersom det idag saknas entydiga regler inom området.7  
 
Trots den ökade komplexiteten har intresset för revisorsyrket växt de senaste åren och det är 
idag allt fler som väljer att utbilda sig till revisor. För att bli godkänd revisor krävs 120 
högskolepoäng och 3 års praktik. Kraven på en blivande auktoriserad revisor är 160 poäng 
och fem års praktik med inriktning på svårreviderade företag. Därefter tillkommer ett 
godkännande av revisorn genom en särskild revisorsexamen respektive auktorisation genom 
en högre revisorsexamen. Detta skall säkerställa att den blivande revisorn har tillräckliga 
teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa 
dessa kunskaper i revisionsarbetet. För att försäkra sig om att sökanden är lämplig som revisor 
inhämtas inför examinationen yttranden från olika myndigheter som kan ha erfarenhet av 
revisorns arbete. Godkännandet eller auktorisationen lämnas av Revisorsnämnden och skall 
förnyas vart femte år, då en ny prövning av revisorns lämplighet görs. Under löpande 
femårsperiod står revisorn under tillsyn av Revisorsnämnden. En revisor som har åsidosatt 
sina skyldigheter kan drabbas av disciplinär påföljd i form av erinran, varning eller varning 
med kombinerad straffavgift. I de allvarligaste fallen kan godkännandet eller auktorisationen 
upphävas och detta med omedelbar verkan. Revisorn kan även drabbas av skadeståndsansvar 
mot såväl uppdragsgivare som enskilda aktieägare och andra skadelidande, till exempel en 
kreditgivare. En revisor som uppsåtligen eller av oaktsamhet missköter sin uppgift löper i 
vissa situationer dessutom risken att drabbas av straffansvar för exempelvis medhjälp till 
bokföringsbrott. Till detta kan slutligen läggas risken för negativ publicitet i bland annat 
affärspressen.8 
 
Det ökade ansvaret på revisorn och det överhängande hotet om att drabbas av en påföljd leder 
till frågan om vilka verktyg revisorn har att tillgå för att uppfylla kraven på oberoende. 
Förutom revisorslagen har revisorn en av FAR utarbetad analysmodell, som bygger på EG-
kommisssionens och International Féderation of Accountants Committées (IFAC) 
rekommendationer, till sin hjälp att identifiera eventuella hot mot oberoendet. 
Analysmodellen ska användas inför och under varje uppdrag och ger exempel på olika former 
av hot som kan uppstå. Även om modellen tar upp generella motåtgärder som kan vidtas om 
hot mot oberoende uppstår, ger den inte svar på hur problem kan hanteras i en specifik 
situation. Den svenska revisorslagen och dess förarbeten ger därför, som FAR själv uttrycker 
det, en begränsad vägledning om hur modellen ska tillämpas i praktiken.9 
 
EG-kommissionens rekommendationer anger uttryckligen att deras riktlinjer endast är tänkta 
att utgöra en ram för vad revisorn har att iaktta i sitt arbete. Det har avsiktligt lämnats 
utrymme för revisorn att i det enskilda fallet ta ställning till vad som är rätt eller fel i revisorns 
sätt att arbeta, eftersom tilltron till revisorn är hög. Dessutom sägs det i rekommendationerna 
att tiden får utvisa vad som kan betraktas som rätt eller fel i arbetssättet.10 I artikeln �Ethics 
and the auditor,� bekräftas dock att även EU erkänner den ökande komplexiteten i revisorns 
arbete och behovet av att betona synliggörandet av oberoende, genom att framställa fler 
exempel på specifika situationer där oberoendehot föreligger.11 
                                                
7 Precht, E. Opartiskhet � En het fråga för etikkommittén. (2005) 
8 http://www.far.se/faq.asp?id=2, 2005-11-08 
9 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
10 http://www.far.se, EG-kommissionens rekommendation om revisorns oberoende i EU, 2005-11-08 
11 Lerner, N. Ethics and the auditor. (2002) 
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I den akademiska världen har det gjorts otaliga studier om revisorns oberoende och de 
faktorer som utgör källor till hot mot oberoendet. Exempelvis har en brittisk studie, som 
bygger på sex olika fall, analyserat olika situationer som utgör hot mot oberoendet och vilka 
motåtgärder som krävs för att revisorns oberoende ska bibehållas. Det konstateras i studien att 
revisorns agerande i de olika situationerna inte alltid ger ett tillfredsställande utfall. Detta trots 
det omfattande ramverk för revisorers oberoende som finns till hands och som i 
Storbritannien, precis som i Sverige, utgår från IFAC:s etiska ramverk. I studien framkommer 
även att revisorer ofta kompromissar med oberoendet där motåtgärderna i ramverket utgör 
otillräckligt försvar mot hoten. Studien visar på behovet av kontinuerliga förbättringsåtgärder 
av det styrande ramverket.12 
 
I en annan studie har karaktären av den press som kan riskera revisorns oberoende undersökts. 
Med utgångspunkt i ett antal hypotetiska situationer identifierades två underliggande 
dimensioner av den press som revisorer utsätts för, nämligen pressen att bibehålla klienten 
och pressen att foga sig. Den första dimensionen är en mer genomträngande om än subtil 
press jämfört med den andra dimensionen där revisorn ombeds att följa en viss linje i sitt 
agerande. Pressen att bibehålla klienten visade sig dessutom vara större i förhållande till 
pressen att foga sig. I studien konstateras även att när revisorn utsätts för ovanstående former 
av press påverkas också omdömesförmågan i fråga om att uppträda oberoende. Om hotet är 
indirekt, det vill säga när revisorn kan gissa sig till klientens prioriteringar även om de inte är 
direkt uttalade, uppvisar revisorn större oberoende jämfört med om pressen är direkt.13 
 

1.2 Problemformulering 
 
Den intensiva debatten, som beror på händelser i både Sverige och USA, om att revisorns 
oberoende är hotat har medfört ett ständigt omarbetat och med tiden omfattande regelverk. 
Trots detta gedigna regelverk verkar det finnas utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Både 
EU och företrädare från FAR medger att rådande riktlinjer inte är helt uttömmande gällande 
revisorns agerande i situationer där hot mot oberoende föreligger. För att oberoendet ska 
upprätthållas är det av vikt att revisorerna förstår innebörden av begreppet oberoende samt att 
det finns en gemensam tolkning.  
 

• Är medias ifrågasättande av revisorns förtroende och dennes arbete en konsekvens av 
att revisorer har en oklar bild av innebörden i begreppet oberoende?  

 
• Anser revisorer att det behövs tydligare direktiv för hur begreppet oberoende ska 

tolkas? 
 

• Upplevs det som ett problem att analysmodellen inte alltid ger svar på hur 
hotsituationer ska hanteras?  

 
• Medför tolkningsutrymmet i rekommendationerna ett behov av mer utförliga 

byråinterna riktlinjer?  
 

                                                
12 Fearnley, S. et.al. Auditor Independence and Audit Risk: A Reconceptualization. (2005). 
13 Umar, A., Anandarajan, A. Dimensions of pressures faced by auditors and its impact on auditors� 
independence: A comparative study of the USA and Australia. (2004). 
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• Föreligger skillnad mellan revisorers ställningstagande i hotsituationer på större 
respektive mindre revisionsbyråer? 

 

1.3 Syfte 
 
Undersökningens syfte är att klargöra om revisorer har en klar uppfattning av innebörden i 
begreppet oberoendet eller om det behövs tydligare direktiv för hur begreppet ska tolkas. 
Författarna avser även att nå en djupare förståelse för revisorns ställningstagande i situationer 
där oberoendet hotas.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien avser inte granska om tolkningsutrymmet i rekommendationerna medför ett behov av 
mer utförliga byråinterna riktlinjer. Undersökningen ämnar inte heller utreda huruvida det 
föreligger skillnader mellan revisorers ställningstagande i hotsituationer på större respektive 
mindre revisionsbyråer. Därför medverkar enbart revisorer från större revisionsbyråer vid 
intervjuerna. Dessa avgränsningar görs för att begränsa undersökningens omfattning. 
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2 METOD 
 
 
I vetenskapliga sammanhang brukar tillvägagångssättet vid genomförandet av en 
undersökning kallas för metod. Författarnas avsikt med kapitlet är att inledningsvis beskriva 
det, för undersökningen, övergripande förhållningssätt och därefter det praktiska 
tillvägagångssätt som använts. Avslutningsvis diskuteras undersökningens giltighetsanspråk.  
 
 

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt  
 
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas och hur man får 
reda på sanningen. Dessa två inriktningar kallas positivism och hermeneutik. 
 

2.1.1 Hermeneutiken 
 
Då undersökningens syfte är förståelseinriktat har författarna haft för avsikt att använda det 
hermeneutiska förhållningssättet. Hermeneutiken är en tolkningslära som bygger på att vi 
skall förstå vår kunskap till skillnad från positivismen som strävar efter att förklara. För att 
kunna tolka en viss händelse bör forskaren använda sig av sina egna minnen, sina egna 
upplevelser och sin förförståelse. När forskaren utifrån egna känslor tolkar andra människors 
känslor och upplevelser, är det svårt att förhålla sig objektiv. Vår förförståelse påverkas av 
våra värderingar och nästan allt vi upplever, ser, hör, tänker och känner bygger på vår 
förförståelse, utan den kan vi inte förstå någonting.14 Under arbetets gång har författarnas 
kunskap i ämnet fördjupats, vilket medfört en ökad förståelse för hur revisorer resonerar kring 
de olika hoten mot oberoendet samt deras syn på analysmodellen som verktyg. 
 

2.2 Undersökningsmetoder  
 
När det gäller kvalitativ respektive kvantitativ ansats av en undersökning, är det viktigt att 
känna till att dessa olika inriktningar inte är att betrakta som två ytterligheter, där den ena 
måste väljas bort till förmån för den andra. Många av de undersökningar som utförs idag 
innehåller mer eller mindre inslag av båda inriktningarna. I vilken utsträckning kvalitativ eller 
kvantitativ metod ska användas har att göra med undersökningens frågeställning. Således är 
det syftet med undersökningen som styr valet av metod.15  

2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativa undersökningar är ofta intensiva, vilket innebär att avsikten är att åstadkomma 
mycket information om ett begränsat antal informanter. Undersökningen genererar data som 
handlar om det specifika snarare än det generella och att förstå, snarare än att förklara. Den 
här typen av ansats medför ett �inifrån� perspektiv. Ändamålet med kvalitativa 
undersökningar är inte att göra statistiska generaliseringar utan att generera överförbar 

                                                
14 Thuren, T. Vetenskapsteori för nybörjare. (2002) 
15 Chalmers, A. Vad är vetenskap egentligen? (2003) 
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kunskap.16 Det stod tidigt klart att avsikten med undersökning inte var att genomföra en 
statistisk analys och därmed föll det sig naturligt att angripa problemet med den kvalitativa 
metoden. Eftersom syftet med undersökningen mer är av klargörande och förståelseinriktad 
karaktär har författarna valt den kvalitativa undersökningsmetoden. 
 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  
 
I empirisk forskning går teoretiska referensramar och empiri hand i hand. Teorier som inte är 
empiriskt underbyggda kan lätt bli spekulation. Empiriska undersökningar, utan förankring i 
en teoretisk referensram, löper risken att bli isolerade beskrivningar av enskilda fenomen som 
har ett begränsat värde. Då undersökningen är av samhällsvetenskaplig natur är det 
författarnas målsättning att integrera teori och empiri.17  
 

2.3.1 Deduktiv ansats 
 
Författarna har valt ett angreppssätt som går ut på att pröva befintlig teori mot empiri, för att 
på så sätt kunna undersöka om empirin bekräftar teorin eller inte. Detta sätt, �från teori till 
empiri�, kallas deduktiv ansats och innebär en avledning från det generella till det konkreta.18 
Utifrån de lagar och regler samt rådande praxis, som styr revisorernas arbete, har författarna 
konstruerat tio hypotetiska fall där revisorernas oberoende på olika sätt kan komma att hotas. 
Dessa fall har sedan använts vid intervjuer med godkända och auktoriserade revisorer. 
Förhoppningen var att kunna urskilja ett mönster i hur de intervjuade revisorerna resonerade i 
de olika situationerna, för att därigenom undersöka huruvida det förekom skillnader i 
revisorernas ställningstaganden. I och med detta gjordes ett försök att pröva teorin mot 
verkligheten för att undersöka om empirin kunde bekräfta teorin eller inte. 
 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Här redogörs för hur författarna har gått tillväga vid insamling och analysering av data samt 
hur urvalet genomfördes. Datainsamlingen i en undersökning delas vanligtvis in i två olika 
kategorier, primärdata och sekundärdata. 
 

2.4.1 Primärdata 
 
Primärdata har ett bestämt ändamål och är den information som forskaren själv samlar in. Den 
här typen av data kan samlas in genom observationer, enkäter och intervjuer. För insamling av 
primärdata har författarna använt kvalitativa intervjuer, vilka karaktäriseras som ett samtal 
med en struktur och ett syfte. Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade 
och för undersökningen har författarna använt den semistrukturerade intervjun. Den grundar 
sig på en intervjuguide och är den mest utbredda formen av intervju. En intervjuguide är inte 
ett frågeformulär utan en lista över teman och generella frågor, vilka härstammar från de 
forskningsfrågor som undersökningen ska belysa.  Denna form av intervju har använts för att 
                                                
16 Ibid. 
17 Johannessen, A., Tufte, P A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (2003) 
18 Thuren, T. Vetenskapsteori för nybörjare. (2002) 
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skapa en bra balans mellan flexibilitet och standardisering.19 Vid en kvalitativ intervju kallas 
den intervjuade för informant. Under varje enskild intervju ställdes informanten inför ett antal 
frågor som inte hade presenterats i förväg, vilka syftade till att få fram ett generellt 
resonemang gällande oberoende, analysmodellen och vanligt förekommande samt upplevda 
hotsituationer. Under intervjun diskuterades även de konstruerade fallen, vilka på förhand 
hade sänts till samtliga informanter för att ge dem möjlighet till förberedelse.  
 

2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig och som sammanställts av någon 
annan för något annat ändamål. Dessa data kan komma från olika källor, såsom böcker, 
tidskrifter och Internet.20 Insamlandet av sekundärdata i form av litteratur har utförts 
systematiskt och kontinuerligt på Stockholms Universitets bibliotek och Stockholms 
Stadsbiblioteket. Författarna har även använt Internet och sökning har genomförts på 
databaserna Business Source Elite, Emerald samt Google, där de två förstnämnda är inriktade 
på vetenskapliga artiklar inom ett flertal fackområden. De sökord som använts är revisor, 
oberoende, analysmodellen, hot, FAR, Revisorsnämnden samt motsvarande termer på 
engelska. En genomgång av uppsatser som behandlar liknande frågeställningar har medfört att 
vi erhållit tips på litteratur och intressanta infallsvinklar vilket har varit tidsbesparande. Den 
knappa tidsramen för undersökningen har påverkat insamlandet av sekundärdata och en del 
material har blivit bortsorterat på grund av detta. 
 

2.4.3 Analysarbete  
 
I den kvalitativa undersökningen utvinns nyanserade data, vilket medför att det är författarnas 
uppfattning och tolkning av informationen som står i fokus under analysarbetet. Den teknik 
som författarna använt sig av kallas analys av meningsinnehåll och innebär att fokus riktats 
mot innehållet i det som framkom i intervjuerna.21 För att underlätta analysarbetet spelades 
intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Det första steget blev således att omvandla de 
inspelade samtalen till textform. Det var överväldigande att stå inför det omfattande 
textmaterialet och författarna upplevde en känsla av att allt kändes lika viktigt. En 
förutsättning för att kunna tolka den information som fanns i materialet var att det 
komprimerades och systematiserades Den systematiska genomgången av texterna 
möjliggjorde en identifiering av textstycken som gav kunskap och information om det som 
utformats i undersökningens problemformulering. Därigenom har författarna kunnat utläsa 
mönster som har värderats i ljuset av befintlig teori. Avslutningsvis gjordes ett försök att 
sammanfatta författarnas tolkning av materialet på ett tydliggörande sätt som skulle kunna 
förmedlas till läsaren. Författarna anser inte att resultatet av undersökningen är 
generaliserbart, förhoppningen är däremot att det har skapats en liten uppsättning överförbar 
kunskap. Detta innebär att tolkningar och förklaringar som utvecklats inom undersökningen 
kan vara till nytta utanför projektet. 
 

                                                
19 Johannessen, A., Tufte, P A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (2003) 
20 Ericsson, L T., Widersheim, P F. Att utreda, forska och rapportera. (1997) 
21 Johannessen, A., Tufte, P A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (2003) 
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2.4.4 Urval 
 
Författarna har utfört ett strategiskt val av informanter till undersökningen, där 
utgångspunkten för valet har varit lämplighet och liten variation i fråga om centrala 
kännetecken. Denna urvalsstrategi har medfört en möjlighet att avslöja gemensamma och 
skilda erfarenheter och åsikter inom en relativt homogen grupp.   
 
Samtliga informanter är verksamma på någon av de fyra ledande revisionsbyråerna i Sverige. 
Informanterna arbetar i Stockholm vilket ansågs mest lämpligt då undersökningen är 
tidsbegränsad och författarna är bosatta i Stockholm. Tre av informanterna arbetar med små 
eller medelstora ägarledda företag. En fjärde har ett kundklientel som endast består av 
medelstora företag. Den femte informanten arbetar med små och medelstora företag som inte 
nödvändigtvis är ägarledda. Två av fem revisorer är godkända revisorer och de resterande tre 
är auktoriserade. Erfarenheten hos informanterna varierar mellan 6 och 26 år. För att erhålla 
så sanningsenliga svar som möjligt behandlas informanterna anonymt och därav görs ingen 
närmare beskrivning. 
 

2.5 Metodkritik 
 
Metodkritik innebär en kritisk granskning av undersökningen och här beaktas de faktorer som 
kan ha påverkat dess kvalitet. Objektivitet, som är ett grundläggande ideal i all forskning, kan 
ses som en av dessa faktorer.22 Författarna har försökt att vara sakliga och fördomsfria, genom 
att anta ett neutralt förhållande till resultaten av tidigare forskning, och därigenom undviks 
subjektivitet. Författarna har även strävat efter att uppnå en hög validitet och reliabilitet i 
undersökningen för att säkerställa undersökningens kvalitet. 
 

2.5.1 Validitet 
 
Validitet handlar om giltighet och relevans, vilket innebär att forskarna undersöker det som är 
avsett att undersökas och ingenting annat. Validitet får inte uppfattas som något absolut, som 
om data är giltiga eller inte, utan det är ett kvalitetskrav som kan vara tillnärmelsevis 
uppfyllt.23 En faktor som författarna anser stärker undersökningens validitet är att det i ett 
tidigt skede genomfördes en pilotstudie med två auktoriserade revisorer. Avsikten med 
studien var att få vägledning i konstruktionen av fallen. Trots detta framkom vissa 
frågeställningar kring två av fallen under den empiriska undersökningen och anledningen till 
detta var att det saknades vissa omständigheter som var av vikt för att kunna göra ett adekvat 
ställningstagande. 
 
Den interna validiteten gäller huruvida de slutsatser forskarna dragit i just denna situation är 
trovärdiga eller ej. Intern validitet innebär att undersökningen har genomförts på ett sådant 
sätt att det gör det möjligt att säga att ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt 
orsakssamband.24 Det samband som författarna har undersökt gäller huruvida ifrågasättandet 
av revisorns oberoende är en konsekvens av en oklar tolkning av begreppet oberoende. 
 

                                                
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ödman, P J. Tolkning, förståelse, vetande. (2001) 
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2.5.2 Reliabiliteten 
 
En central fråga i all forskning är datas tillförlitlighet. På forskningsspråk kallas detta 
reliabilitet och handlar om vilka data som använts, insamlingssätten samt hur de bearbetats. 
Reliabilitet innebär således till vilken grad mätningarna är pålitliga och är beroende av hur 
noggrant författarna har utfört undersökningen.25  
 
Den teoretiska referensramen, som för undersökningen grundas på lagar, regler och rådande 
praxis, anses utgöra en tillförlitlig källa vilket stärker reliabiliteten. Artiklar ur 
branschtidningen Balans kan till viss del ses som partisk information, men författarna anser 
ändå att de gav en realistisk och för undersökningen intressant bild av revisorers åsikter. 
 
Kvalitativa intervjuer har nackdelar vilket författarna är medvetna om. Informationen som 
framkommer under en intervju är beroende av relationen mellan intervjuaren och 
informanten. Flera faktorer i situationen runt intervjun kan påverka i positiv eller negativ 
riktning, i litteraturen kallas detta fenomen intervjuareffekten. Genom att försöka uppträda på 
ett neutralt sätt har författarna försökt minimera riskerna av denna effekt. Författarna tror att 
tilliten mellan intervjuare och informant är en väsentlig förutsättning för att få fram intressant 
och viktig information. Intervjuerna genomfördes således på respektive revisors kontor, vilket 
författarna ansåg bidra till att informanterna kände sig trygga. Det anses även stärka 
reliabiliteten då situationerna kring intervjuerna samt genomförandet av dem har varit 
likvärdiga.  
 
Då primärdatan utgörs av subjektiva åsikter har författarna medvetet försökt inta ett kritiskt 
förhållningssätt till den information som framkommit i intervjuerna. Användandet av en 
diktafon medförde att författarna kunde fokusera på dialogen under intervjun samt 
möjliggjorde en rättvisande analys av intervjun. Ytterligare kan reliabiliteten påverkas av det 
faktum att informanterna inte, på grund av tidsbrist, gavs möjlighet att läsa igenom 
sammanställningen av den empiriska undersökningen. Detta kunde ha medfört att eventuella 
missförstånd kunde ha rättats till. 
 
Det finns olika sätt att testa datas tillförlitlighet. En möjlighet är att utföra samma 
undersökning med samma informanter vid två olika tillfällen. Detta kallas �test-retest-
reliabilitet� och innebär att om resultaten blir desamma är det ett uttryck för hög reliabilitet. 
Författarna tror att liknande resultat skulle erhållas vid en upprepad undersökning. En annan 
möjlighet är att flera forskare undersöker samma fenomen. Detta sätt kallas �inter-rater-
reliabilitet� och innebär även det att om liknande resultat erhålls så är det ett uttryck för hög 
reliabilitet.26 

                                                
25 Holme, I M., Solvang, B K. Forskningsmetodik � om kvalitativa och kvantitativa metoder. (1997) 
26 Johannessen, A., Tufte, P A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (2003) 
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3 TEORI 
 
 
Kapitlet börjar med en diskussion kring revisorernas oberoende. Därefter redogörs för 
innebörden av god revisors- och revisionssed samt utvalda delar av FAR:s  yrkesetiska 
regler. Avslutningsvis ges en beskrivning av analysmodellen.  
 
 

3.1 Definition av oberoende 
 
Med oberoende avses, enligt svenska akademins ordlista; oavhängig; fri, självständig; som 
icke står i avhängighetsförhållande till någon, särskilt i fråga om ekonomiska förhållanden.27 
FAR definierar dock oberoende utifrån uppdelningen faktiskt oberoende och synbart 
oberoende. Definitionen som är en direkt översättning av IFAC:s definition för oberoende 
antogs eftersom FAR genom sitt medlemskap i IFAC har åtagit sig att verka för att IFAC:s 
etiska regler om revisorers oberoende tillämpas.28 
 
Faktiskt oberoende: 
�-det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte äventyras av influenser 
som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med integritet, opartiskhet samt 
professionell skepticism� 
 
Synbart oberoende: 
�-att undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig 
och omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna 
motåtgärder, skulle anta att integriteten, objektiviteten eller den professionella skepticismen 
hos ett revisionsföretag, eller en person i ett utlåtandeteam, äventyras� 
 
I definitionen förekommer begreppen integritet och opartiskhet. Utöver begreppet 
självständighet, valde revisionsbolagskommittén dessa begrepp när de sedan utformade 
analysmodellen. Enligt Adam Diamant, doktor i företagsekonomi, är det synbara oberoendet 
en konsekvens av svårigheten att bedöma den enskilde revisorns ställning gentemot klienten. 
Det synbara oberoendet är således betydligt svårare att påverka och därför har krav på yttre 
kriterier på oberoende ställts upp.29 
 

3.2 Revisorns oberoende 
 
Debatten om revisorernas oberoende har aktualiserats under senare tid, såväl nationellt som 
internationellt. Dels på grund av den nya revisorslagen som trädde i kraft den 1 januari 2002 
och dels av den ökade uppmärksamheten som följt i spåren av bland annat affärerna kring 
Enron och Prosolvia. Det är av grundläggande betydelse för allmänhetens förtroende och 
revisionsberättelsens tillförlitlighet att revisorer som utför revision har en oberoende ställning. 
Detta för att ge trovärdighet åt den finansiella information som offentliggörs genom 

                                                
27 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2005-10-18 
28 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2. (2005) 
29 Diamant, A. Revisorers oberoende �om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 
konstruktion. (2004)        
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redovisningen och som är av intresse för såväl användarna som allmänheten.30 Den senaste 
tidens skandaler har förståeligt medfört en ökad kritik från allmänheten om att revisorerna inte 
skulle vara oberoende. 
 
I EG-kommissionens rekommendationer om revisorers oberoende uttrycks det tydligt att 
revisorer inte får utföra lagstadgad revision om de inte är oberoende. Genom att utföra 
revisionsgranskningen enligt god revisionssed och redovisningssed skapar revisorerna 
förtroende. För att uppfylla fastställda etiska principer är oberoendet revisorskårens viktigaste 
medel.31 I Sverige kommer god yrkessed till uttryck i ett yrkesetiskt regelverk upprättat av 
FAR och praxis. FAR:s yrkesetiska regler följer i tillämpliga delar den internationella 
branschorganisationen IFAC:s och EG- kommissionens regelverk.32 
 
FAR poängterar vikten av att revisorerna har en tydlig uppfattning om vad som menas med 
begreppet oberoende samt att det finns en gemensam tolkning av begreppet. Följden av en 
otydlig tolkning av begreppet kan bli att revisorns förtroende och dennes arbete ifrågasätts.33 
EG-kommissionens rekommendationer är baserade på principer, istället för detaljerade regler, 
och fungerar mer som en ram för de frågor som berör revisorernas oberoende. Styrningen 
genom principer motiveras med den ökade flexibilitet som krävs genom den snabba 
utvecklingstakten inom revisionsområdet. Med hjälp av dessa principer hoppas man kunna 
täcka de nästan oändliga variationer av omständigheter som kan uppkomma i praktiken på ett 
bättre sätt än genom detaljerade regler. Samtidigt uttrycker EG-kommissionen i sina 
rekommendationer att de grundläggande principer som varje nation ska tillhandahålla, för att 
säkerställa kravet på revisorernas oberoende, bör vara uttömmande och tolkas enhetligt av 
berörda parter. För närvarande finns dock ingen internationellt godkänd etisk norm för 
revisorers oberoende som skulle kunna användas som riktlinje för nationella regler om 
oberoende i hela EU.34  
 

3.3 God revisorssed 
 
Enligt revisorslagen ska en revisor iaktta god revisorssed. Med god revisorssed syftar man 
främst på normer för revisorernas yrkesmässiga uppträdande. Dessa normer är av etisk 
karaktär. Normerna kommer till uttryck i de yrkesetiska reglerna, som 
intresseorganisationerna FAR och Svenska Revisorssamfundet (SRS) utfärdat, och praxis. 
Skyldigheten att följa god revisorssed begränsas inte till de egentliga revisionsuppdragen, 
utan ska även tillämpas på andra närliggande uppdrag som existerar inom ramen för 
revisorsyrkets utövande, som rådgivning och skattefrågor.35 
 

3.4 God revisionssed 
 
Revision ska enligt aktiebolagslagen (ABL) utföras enligt god revisionssed och lagstiftarna 
låter revisorsorganisationerna, FAR och SRS, formulera vad god revisionssed innebär. Enkelt 
uttryckt innebär god revisionssed detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor 

                                                
30 Åsbrink, E. et.al. En svensk kod för bolagsstyrning. (2004) 
31 http://www.far.se, EG-kommissionens rekommendation om revisorns oberoende i EU, 2005-11-08 
32 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
33 Ibid. 
34 http://www.far.se, EG-kommissionens rekommendation om revisorns oberoende i EU, 2005-11-08 
35 http://www.far.se/info.asp?id=5&choice=info, 2005-11-07 



  12 

integritet och professionellt omdöme. Revision bygger på förtroende. Kompetens, oberoende 
och tystnadsplikt är grundkraven för att omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorerna. 
FAR ger sedan länge ut rekommendationer för god revisionssed och de kommer till uttryck i 
Revisionsstandard (RS) i Sverige. RS har funnits sedan januari 2004 och baseras på de 
internationella revisionsrekommendationerna som IFAC ger ut.36 
 

3.5 Intresseorganisationen FAR 
 
Intresseorganisationen grundades 1923 och är en förening för revisionsbyråbranschen. FAR 
som ursprungligen var en förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer heter numera 
bara FAR. FAR:s funktion är bland annat att upprätthålla en rättrådig och skicklig yrkeskår, 
främja kvalitet, etik och effektivitet i ledamöternas yrkesutövning samt främja utvecklingen 
av god yrkessed inom ledamöternas verksamhetsområden. FAR:s ledamöter är auktoriserade 
revisorer, godkända revisorer och övriga specialister. FAR bevakar branschens intressen 
genom bland annat remissyttranden, direkta mediekontakter och publikationsverksamhet. 
FAR har vidare nära samarbete med bland annat Revisornämnden, Skatteverket och 
Finansinspektionen. FAR är även medlem i ett antal internationella organisationer såsom 
IFAC och International Accounting Standards Committee.  
 
Disciplinnämnden inom FAR övervakar god yrkessed och behandlar klagomål mot ledamöter, 
dock inte ärenden som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. FAR:s etikkommitté 
verkar för utveckling på etikområdet inom revisionsbyråbranschen. De klargör innebörden av 
god yrkessed och har utarbetat FAR:s yrkesetiska regler och underhåller dessa. FAR:s 
revisionskommitté utvecklar god revisionssed.37 
 

3.5.1 FAR:s yrkesetiska regelverk 
 
God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. Att den regleras i praxis 
medför att den goda seden utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället och 
revisionsbyråbranschen. IFAC har framställt branschens ledande internationella yrkesetiska 
regelverk vilken går under namnet Code of Ethics for Professional Accountants. Även EG-
kommissionen har utfärdat rekommendationer. FAR:s regler följer i tillämpliga delar IFAC:s 
och EU:s regelverk. Normerna som finns i de yrkesetiska reglerna är av privaträttslig natur 
och de riktar sig till ledamöterna som finns i revisionsbranschen. Ändamålet med reglerna är 
att ge ledamöterna vägledning och hjälp med frågor som rör god yrkessed. Enligt FAR ger 
reglerna inte svar på alla frågor som kan uppstå och de gör därmed inte heller anspråk på att 
vara helt uttömmande. Förtroende för revisionsbyråbranschen är ytterst avhängigt av hur den 
enskilda ledamoten förhåller sig till de yrkesetiska frågor som han eller hon har att ta ställning 
till. De yrkesetiska reglerna inleds med en huvudregel, gällande god yrkessed, som ska 
genomsyra de efterkommande reglerna. Nedan följer utvalda delar av de yrkesetiska reglerna 
som är av intresse för vad undersökningen ämnar belysa.  
 
 
 
 

                                                
36 http://www.far.se/info.asp?id=6&choice=info, 2005-11-07 
37 http://www.far.se/pdf/Fars%20YRKESETISKA%20REGLER%2005.10, 2005-11-07 
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Regel 1 - God yrkessed 
 
�En ledamot får inte främja orätt och skall även i övrigt iaktta god yrkessed.� 
Gott omdöme och integritet ska en ledamots uppträdande och handlande präglas av. 
Yrkesutövningen ska bedrivas i ordnade former och ledamoten ska sträva efter sunda 
ekonomiska förhållanden. 
 
De, i FAR, följande regler har inordnats i tre olika kapitel; integritet och objektivitet samt 
opartiskhet och självständighet, tystnadsplikt och upplysningsplikt, kompetens och 
yrkesutövning. Genom kapitlet integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet 
arbetar FAR för att revisionsbranschen ska hålla en hög etisk nivå i sin verksamhet. Strävan 
efter integritet och objektivitet ska därför vara vägledande för alla ledamöter i sina 
ställningstaganden. Att det finns en kår av opartiska och självständiga revisorer med uppgift 
att granska ekonomisk information och genom sina utlåtanden antingen bekräfta att den 
uppfyller de krav som följer av lagstiftning, andra regelverk och god revisionssed eller påtala 
avvikelser från gällande normer är ett allmänt intresse för näringslivet och samhället. Alla 
ledamöter skall värna om sin egen och revisionsföretagets opartiskhet och självständighet vid 
olika uppdrag som de genomför. Regel 2 behandlar kapitlet integritet och objektivitet samt 
opartiskhet och självständighet. Regel 3 � 9 som behandlar kapitlen tystnadsplikt och 
upplysningsplikt samt kompetens och yrkesutövning beskrivs ej vidare i denna undersökning. 
 
Regel 2 � Professionellt uppträdande 
 
�En ledamot skall utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Utlåtandeuppdrag skall därtill utföras med opartiskhet och 
självständighet.� 
En ledamot kan uppträda i två olika roller, huvudsakligen i en revisors roll men även i en mer 
renodlad rådgivarroll. Ibland kan en ledamot inneha båda dessa roller. Oavsett vilken roll 
ledamoten har ska den värna om sin yrkesmässiga integritet och objektivitet vid utförandet av 
uppdrag. Integritet tar sikte på hederlighet och sanningsenlighet. Principen om objektivitet 
betonar skyldigheten för alla ledamöter att vara rättvisa och intellektuellt hederliga och står 
fria från intressen som kan komma i konflikt med klientens intressen. Regeln säger även att en 
ledamot i ett utlåtande uppdrag ska vara fri från relationer till klienten som kan förändra 
utomstående intressenters förtroende för ledamotens utlåtande.38 

3.6 Revisorsnämnden 
 
Revisorsnämnden är en tillsynsmyndighet för Sveriges godkända och auktoriserade revisorer 
samt registrerade revisionsbolag. Deras övergripande mål är att tillgodose samhällets behov 
av kvalificerade och oberoende revisorer och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa 
bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav. På uppdrag av 
regeringen ska Revisorsnämnden även utveckla och främja god revisorssed. I huvudsak 
utvecklas den goda seden genom rekommendationer och uttalanden från FAR och SRS. I stor 
utsträckning använder sig Revisorsnämnden av dessa rekommendationer som utgångspunkt 
för sina ställningstaganden, dock ska Revisorsnämnden genom föreskrifter, uttalanden och 
beslut i enskilda ärenden ansvara för att normeringen utvecklas på ett lämpligt sätt. 

                                                
38 Ibid. 
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Revisorsnämnden har genom detta förfarande ett tolkningsföreträde vad gäller den goda 
sedens innehåll.39 
 

3.7 Analysmodellen 
 
År 2002 trädde den nya revisorslagen i kraft. Den nya lagen innebar viktiga förändringar 
främst gällande det nya sättet att se på revisorns självständighet och opartiskhet. I och med 
detta infördes analysmodellen, som i förlängningen avsågs vara ett verktyg för professionen 
att efter eget ansvar utveckla en god revisionssed. Den svenska analysmodellen är anpassad 
efter den analysmodell som EG-kommissionen har arbetat fram i sina rekommendationer 
angående revisorns roll, ställning och ansvar. Rekommendationerna som syftar till att 
harmonisera synen på oberoendefrågor inom EU innehåller dock endast minimiregler och 
därmed kan enskilda medlemsländer tillämpa strängare nationella regler. Även den 
internationella revisorsorganisationen IFAC har antagit etikregler om oberoende som 
innehåller en analysmodell motsvarande den modell som finns i EG-rekommendationerna. De 
nationella reglerna om revisorers oberoende kan skilja sig i flera avseenden, exempelvis vad 
gäller de personer som reglerna bör tillämpas på, typ av finansiell förbindelse samt de 
skyddsåtgärder som behöver införas.40 
 

3.7.1 Beskrivning av analysmodellen 
 
Analysmodellen innebär att revisorerna inför och under varje befintligt uppdrag ska pröva om 
det finns någon omständighet som kan rubba deras opartiskhet eller självständighet och 
objektivitet. Omständigheter som anses utgöra ett hot mot förtroendet för revisorerna kan 
indelas efter fem områden och om dessa hot föreligger ska revisorerna avböja eller avsäga sig 
uppdraget. Dessa områden tar sikte på följande situationer för revisorn: 
 

• Har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. 
(egenintressehot) 

 
• Vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget. (självgranskningshot) 
 

• Uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 
rättslig eller ekonomisk angelägenhet. (partställningshot) 

 
• Har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon i dennes ledning. 

(vänskapshot) 
 

• Utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag. 
(skrämselhot) 

 
Det finns även en generalklausul som säger att prövning ska ske om det föreligger någon 
annan omständighet, än de ovanstående, som kan rubba förtroendet för revisorn. Revisorn har 
dock möjligheten att vidta åtgärder för att slippa avböja eller avsäga sig uppdraget. Detta 

                                                
39 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htlm, 2005-11-07 
40 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
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förutsätter att revisorn har dokumenterat hoten som en kvalitetssäkrande åtgärd. 
Analysmodellen berör inte bara den revisor som har anknytning till klienten, utan även andra 
personer som är verksamma i samma revisorsgrupp som revisorn.41 
 

3.7.2 Identifiering av hot mot oberoende 
Analysmodellens första steg innebär att revisorerna inför varje uppdrag ska identifiera 
eventuella förtroendeskadliga förhållanden. Revisorerna ska därmed pröva om det finns 
omständigheter som kan utgöra jäv enligt särskilda jävsregler (ABL) eller som i övrigt kan 
utgöra hot mot dennes opartiskhet och självständighet. 
 
Egenintressehot 
Egenintressehot uppstår när revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där revisorn är 
verksam har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i klientens verksamhet. Ett direkt 
ekonomiskt intresse innebär att revisorn har affärsmässiga band till klienten utöver vad som 
följer med revisionsuppdraget. Exempel på när ett direkt ekonomiskt intresse föreligger är 
innehav av eller handel med klientens värdepapper eller deltagande i gemensamma projekt 
eller investeringar. Indirekt egenintressehot föreligger när en revisorn närstående person har 
nära relationer eller annat ekonomiskt intresse av betydelse till klienten. Ett indirekt 
ekonomiskt intresse förekommer när revisorn har ekonomiska intressen i ett företag som äger 
andelar i klienten. Vidare föreligger egenintressehot när revisorn eller revisionsbyrån står i 
ekonomiskt beroendeförhållande till klienten eller om revisorn erhåller betydande ersättningar 
för fristående rådgivning åt klienten. 
 
Självgranskningshot 
Hotet mot självgranskning uppstår när revisorn ska granska något och denne redan i förväg 
har tagit ställning till det som ska granskas. Om revisorn vid fristående rådgivning har lämnat 
råd i en fråga som revisorn under granskningsuppdraget kan bli tvungen att ta ställning till 
föreligger ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Självgranskningshot kan även 
uppstå när revisorn lämnar upplysningar om gällande regler och rekommendationer och svarar 
på frågor om hur dessa regler ska tillämpas i en konkret situation. Hot mot självgranskning 
föreligger också när revisorn tidigare har haft anställning hos klienten.   
 
Partställningshot 
En situation där förtroendet för revisorns opartiskhet kan rubbas är när revisorn har uppträtt 
till stöd för eller emot klientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga. Ett exempel på 
partställningshot är att revisorn har företrätt eller uppträtt som biträde åt klienten vid dennas 
kontakter med Skatteverket eller i en skatteprocess. Med �uppträtt� avses agerande gentemot 
tredje man. Därmed uppstår ej partställningshot när revisorn på klientens uppdrag 
vidarebefordrar uppgifter till Skatteverket eller om revisorn efter hand ger råd om hur klienten 
ska lägga upp sin talan. 
 
Vänskapshot 
Risken för vänskapshot föreligger om revisorn har en nära personlig relation med klienten och 
revisorn blir alltför välvilligt inställd till klientens intressen. Oberoendet kan därför 
ifrågasättas om den nära personliga kontakten yttrar sig i mångåriga vänskapsband eller ofta 
återkommande sociala kontakter. Detta gäller även för relationer med klientens ledning eller 

                                                
41 Ibid. 
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någon nära anhörig. En revisor som har haft uppdrag åt klienten under en lång följd av år kan 
medföra ett särskilt slag av vänskapshot. 
 
Skrämselhot 
Skrämselhot föreligger när revisorn utsätts för reella hot eller andra påtryckningar från 
klienten, eller annan, som är avsedda att inge revisorn obehag. Att klienten ifrågasätter 
revisorns ställningstaganden innebär dock inte att skrämselhot föreligger. 
 
Generalklausulen 
Med generalklausulen får revisorn stöd i att avböja eller avsäga sig uppdraget om det 
föreligger andra förtroendeskadliga förhållanden utöver de ovan nämnda hoten. Vilka 
omständigheter som generalklausulen avser får utvecklingen av god revisorssed utvisa med 
tiden.42  
 

3.7.3 Eliminering av hot mot oberoende 
 
En revisor som planerar eller vidtar åtgärder, för att säkerställa förtroendet för opartiskhet och 
självständighet, är inte tvingad till att avböja ett nytt uppdrag eller avsäga sig ett befintligt 
uppdrag. Vilken eller vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla revisorns oberoende beror 
på karaktären hos det hot som föreligger, hur betydande hoten är och hur de inverkar på 
revisorns oberoende. De involverade personernas ställning, vilken typ av hot det rör sig om 
och den allmänna revisionsmiljön påverkar exempelvis betydelsen av hotet. Ett starkare hot 
fordrar kraftigare motåtgärder. 
 
Informativa åtgärder 
En redogörelse i granskningsutlåtandet om revisorns ställningstagande i den aktuella frågan är 
en informativ åtgärd som kan räcka i en del enklare fall. 
 
Byråinterna åtgärder 
Interna kontrollåtgärder kan vara tillräckliga i fall där förtroenderisken är större men 
fortfarande framstår som mindre allvarlig. Förtroenderisken kan neutraliseras genom att en 
annan revisor, i samma revisionsföretag, ger en så kallad second opinion. Exempel på detta är 
när oberoendehot uppstår på grund av att revisionsuppdraget har pågått under flera års tid. I 
andra fall kan ett revisorsbyte vara nödvändigt när förtroendeskadliga förhållanden har 
uppstått.   
 
Externa åtgärder 
Om revisorn vid fristående rådgivningsuppdrag lämnar råd i en fråga som till någon del 
omfattas av granskningsuppdraget och som är av väsentlig betydelse för klienten, och valet 
mellan möjliga lösningar har stor betydelse för klientens ställning och resultat, kan interna 
kontrollåtgärder vara otillräckliga. I sådana fall kan det krävas en kompletterande granskning 
av en yrkesrevisor utanför revisionsgruppen för att återställa förtroendet, det vill säga en 
extern motåtgärd.43 
 

                                                
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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3.7.4 Dokumentation 
 
Som ett sista steg i analysmodellen är revisorn skyldig att dokumentera prövningen. Förutom 
de överväganden som har gjorts bör dokumentationen även ge information om varje 
förhållande som är av betydelse för tillämpningen av analysmodellen. Det bör, exempelvis, 
framgå vilka förtroenderubbande omständigheter som har identifierats samt vilka åtgärder 
som har vidtagits för att motverka dessa hot mot oberoende. En fortlöpande dokumentation 
rekommenderas. I annat fall bör dokumentationen färdigställas senast i samband med att 
revisorn avger det utlåtande som granskningen mynnar ut i.44 

                                                
44 Ibid. 
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3.8 Flödesschema 
Nedan följer det flödesschema som revisorn använder vid tillämpningen av analysmodellen.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 http://www.far.se/doc/Analysmodellen4.doc, 2005-12-07 
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4 EMPIRI 
 
 
I nedanstående kapitel har författarna för avsikt att presentera den information som framkom 
i den empiriska undersökningen. Inledningsvis skildras informanternas syn på oberoende, 
analysmodellen och vanligt förekommande samt upplevda hotsituationer. Därefter återges 
informanternas ställningstaganden till de hypotetiska fall där hot mot oberoendet kan 
förekomma. Avslutningsvis visas en sammanställning i ett försök att tydliggöra författarnas 
tolkning av informanternas ställningstaganden. 
 
 

4.1 Informanternas syn på begreppet oberoende 
 
Informant A  
Informanten anser inte att upprätthållandet av oberoende innebär ett problem. �Tolkningen av 
begreppet är glasklar bara man förstår varför begreppet finns.� Enligt informanten uppfattas 
oberoendet på samma sätt inom byrån och därför behövs inget förtydligande av begreppet. 
Vidare påstår revisorn att alla större byråer i branschen har arbetat med de här frågorna länge 
och på så sätt känner ett visst �storebrorsansvar�. De mindre byråerna arbetar inte lika 
självklart med dessa frågor och en förklaring kan vara att de är närmare sina klienter och 
därigenom är mer beroende av dem. Som stor byrå är det viktigt att peka åt vilket håll 
branschen ska gå. En vanlig miss som en ny revisor gör är att henfalla till de mänskliga felen 
och börja hjälpa till för mycket, det är livsfarligt. Det är vanligt att revisorer får påminna sina 
klienter om vilken hjälp de får bistå med utan att det påverkar oberoendet.  
 
Informant B  
Oberoendet är, enligt informanten, en av de hörnstenar som revisorsarbetet bygger på. För 
tolkningen av begreppet oberoende hänvisar denne till den gällande definitionen av oberoende 
enligt regelverket, som bland annat behandlar hur revisorn uppfattas av tredje part. 
Informanten betonar vikten av att tänka på hur man uppfattas av andra. Informanten menar att 
det är viktigt att kunna säga nej och inte sälja sig för vad som helst. �Som ung och oerfaren 
revisor med liten kundstock är det lätt att säga ja till uppdrag, när man borde säga nej.� Byrån, 
som revisorn arbetar för, har många utbildningar där oberoende är ett återkommande ämne. 
Därav anser revisorn att det inom byrån finns en samstämmig tolkning och vidare direktiv för 
hur begreppet ska tolkas behövs inte. Det är viktigt att arbetet utförs enhetligt då 
revisionsyrket har blivit betydligt mer komplicerat och uppdragen är mer varierande.  
 
Informant C  
Regelverket har blivit mer komplicerat med åren, vilket har medfört att hotet mot oberoendet 
har kommit närmare. Revisorn anser inte att det föreligger ett behov av en tydligare tolkning 
av begreppet oberoende eftersom varken informanten eller dennes kollegor har några problem 
med vad begreppet står för.  
 
Informant D  
Informanten tror att kollegorna på byrån i stora drag uppfattar oberoende på samma sätt 
eftersom begreppet är självklart. Samtidigt kan uppfattningen skilja sig åt revisorer emellan då 
det i många situationer handlar om att använda sitt sunda förnuft och förnuftet är olika hos 
olika personer. Informanten menar vidare att oberoende är en balansgång mellan att följa 
arbetsetiken och vara smidig i kontakten med klienten. Revisorn anser att det finns bra 
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grunder för hur oberoendet ska tolkas. I de situationer där lagar och riktlinjer inte är 
heltäckande får en revisor förlita sig på sin erfarenhet, sitt sunda förnuft och sin kunskap.  
 
Informant E  
Utöver gällande definition av oberoende väljer informanten att illustrera begreppet som att det 
utgörs av en ram som alla är överens om och inom ramen kan en revisor luta åt det ena eller 
det andra hållet. Sticker man utanför ramen så är förhoppningsvis alla revisorer av den 
uppfattningen att ett sådant handlande är felaktigt. Personligen anser sig informanten vara en 
lite mer offensiv, konsultinriktad revisor och då är det viktigt att kunna argumentera för sin 
sak och göra en affärsmässig bedömning av varje klient. Informanten har ett förflutet på en 
mindre ort och drar slutsatsen att det där är viktigt att vara extra tydlig i sitt oberoende. Ju 
mindre klientstock byrån har desto viktigare blir varje klient. Informanten anser sig dock inte 
vara fri från problemet bara för att denne arbetar på en större byrå. Revisorer som är mer 
försiktiga till sin natur kanske väljer att säga nej till klienter som kunde ha behållits. Revisorn 
anser regelverket vara tydligt som det är och därför behövs inte en utveckling av direktiven. I 
problematiska situationer är det trots allt etiken som väger tyngst. 
 

4.2 Informanternas syn på analysmodellen 
 
Informant A  
Även om analysmodellen som fenomen inte är ny, anser revisorn att den utgör ett stöd genom 
att möjliggöra dokumentationen. Omgivningen upplever ofta att föreskrifter och förordningar 
är väldigt diffusa, men enligt revisorn är det upp till branschen att värdera vad som ligger i 
föreskrifterna. Rent spontant anser revisorn att branschen är hårdare, genom att ha en intern 
praxis som är mycket tydlig. På det företag som revisorn arbetar på finns en gedigen bank av 
erfarenhet hos kolleger som har varit med om svårlösta situationer. Tack vare den 
erfarenheten och kunskapen kan revisorer ligga steget före. Revisorn tror att små byråer skulle 
vara hjälpta av en mer utvecklad analysmodell, som tydligt anger mer specifika situationer. 
 
Informant B  
Revisorn anser att det är bra att analysmodellen finns även om den inte har medfört något 
nytänkande. Hotbilden mot oberoendet var känd redan före analysmodellen, skillnaden är att 
det nu ska finnas på papper Det är mycket möjligt att det i analysmodellen skulle behövas fler 
beskrivna situationer, men det är ingenting som revisorn känner är nödvändigt i dagsläget. 
Revisorn tycker att denne får stöd av analysmodellen så som den ser ut idag. 
 
Informant C  
Informanten arbetar främst mot mindre bolag och anser att �analysmodellen utgör ett 
nödvändigt ont�. Trots detta anser revisorn att modellen utgör ett bra verktyg då den har 
medfört fördjupad tankeverksamhet inför varje uppdrag. Redan innan analysmodellen kom så 
fanns det i tankarna, men skillnaden är att det nu ska dokumenteras. Revisorn ser ingen 
anledning till en utveckling av modellen eftersom situationer som denne kan hamna i redan 
ryms inom befintliga ramverk. 
 
Informant D  
Innan analysmodellen blev fastlagd förde man, enligt revisorn, ett liknande resonemang utan 
att vara tvungen att dokumentera. "I situationer där jag blir för nära vän med en klient så vet 
jag det, det behöver jag inte sitta och läsa om i analysmodellen.� Revisorn anser inte att 
analysmodellen mer specifikt behöver ange hur olika situationer ska behandlas, då den redan 
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ger tillräckliga riktlinjer för hur hot mot oberoendet ska hanteras. Det som inte 
analysmodellen täcker, täcks av andra regelverk och praxis. 
 
Informant E  
Informanten anser att analysmodellen har lyft fram problematiken kring oberoendet och varit 
en hjälp för att strukturera dokumentationen. Modellen rymmer det mesta även om det är 
omöjligt att specificera alla situationer som kan uppstå, menar revisorn. Då en generalisering 
är omöjlig måste en individuell prövning av oberoendet göras från fall till fall. Revisorn 
berättar att det internt på byrån har arbetats mycket med att försöka hitta ett sätt att bli 
effektiva i bedömningen och ett antal standardfall har därför byggts upp. Vidare menar 
revisorn att ramverket ger tillräckliga riktlinjer för hur hot mot oberoendet kan hanteras. 
 

4.3 Informanternas syn på hot mot oberoende 
 
Informant A  
Revisorn anser att det är svårt att specificera vilket hot som är mest förekommande, då många 
kan avvärjas innan de uppstår. Det svåraste för en revisor är när praxis hela tiden ändras. 
Enligt revisorn är det lätt att hela tiden säga nej till uppdragen, men utmaningen ligger i att 
finna en argumentation för att kunna anta uppdraget. Finns det däremot inga argument eller 
övriga motåtgärder är det blankt nej. 
 
Informant B  
Det vanligast förekommande hotet mot oberoende är, enligt revisorn, självgranskningshotet. I 
dessa situationer finns det tydliga anvisningar i analysmodellen över motåtgärder som 
eliminerar hotet. Därefter utgör vänskap en återkommande hotbild. Revisorn berättar att det är 
vanligt att denne tvingas neka släktingar och vänner som är i behov av hjälp med revision. I 
dessa fall rekommenderar revisorn att de vänder sig till en annan byrå.  
 
Informant C  
Revisorn, som har varit verksam länge, anser att det som är svårast att hantera är den situation 
som kan uppstå när denne har haft en klient under en längre tid. Det kan uppstå vänskapsband 
där det föreligger ett hot mot oberoende, vilket kan vara svårt att undvika. Revisorn ger 
uttryck för att det är viktigt att vara mån om och ha en bra relation till klienterna. Det kan 
förekomma situationer då revisorn blir hembjuden och då kan det kännas oartigt att tacka nej. 
Revisorn medger att det vanligaste hotet är vänskapshotet. En vanligt förekommande situation 
är att revisorer erbjuds uppdrag i den egna bostadsrättsföreningen. I en liknade situation 
tycker informanten att en revisor ska avböja uppdraget. 
 
Informant D  
Revisorn menar att situationer där det kan förekomma ett hot mot oberoendet ofta kan 
avvärjas innan de uppstår. Eftersom alla situationer inte är lagreglerade kräver det att 
revisorer, i svåra situationer, använder sitt sunda förnuft. Revisorn kan inte tänka sig in i en 
situation som skulle vara så komplicerad att den inte går att hantera. Vänskapshotet anser 
revisorn vara det mest förekommande hotet, samtidigt är det ett hot som är lätt att avstyra. 
 
Informant E  
De mest förekommande hoten anser revisorn vara självgranskningshotet och vänskapshotet. 
�Vänskap har en tydlig gräns och det känns ganska snabbt i magen när man går över den 
gränsen. Som revisor handlar det om att vara så pass duktig socialt att man kan bygga 
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relationer utan att det för den sakens skull slutar i vänskap.� Vanligast förekommande är att 
vara tvungen att fundera och dokumentera kring självgranskningshotet. Så länge revisorn 
anser sig kunna vidta motåtgärder och fortfarande bedöma sig vara oberoende, kommer denne 
runt hotbilden. Därmed ser revisorn att de flesta hotsituationer är relativt lätthanterliga. 
 

4.4 De konstruerade fallen 
 
Fall 1 
Ni är revisor och i samband med ett köp av en ny bostadsrätt blir ni medlem i 
bostadsrättföreningen. Vid årets första föreningsstämma blir ni invald som kvalificerad 
revisor i föreningen. Vad anser ni om detta? 
 
Informant A  
Enligt informanten avböjs ett sådant uppdrag på grund av egenintressehot, eftersom det inte 
finns någon motåtgärd mot hotet i en liknande situation. Resonemanget förklaras med 
uttalandet: �Du kan inte vara fritidsrevisor och samtidigt vara revisor på arbetstid.� Däremot 
ser informanten inga hinder med att vara styrelseledamot inom föreningen. 
 
Informant B 
Informanten anser sig inte kunna revidera föreningen som denne bor i och skulle därför säga 
nej till uppdraget. Detta är ett tydligt fall av egenintressehot och informanten menar att det 
inte finns någon åtgärd för att eliminera hotet mot oberoende.  
 
Informant C 
Informanten avböjer att bli invald som kvalificerad revisor i föreningen eftersom �det är 
verkligen ett egenintresse att sitta och revidera föreningen jag är medlem i.�  
 
Informant D 
Informanter tackar nej till uppdraget, då det är självklart att det föreligger ett egenintressehot 
och i det här fallet finns det inte några motåtgärder.  
 
Informant E 
Revisorn skulle inte åta sig ett sådant uppdrag, även om det kanske kan finnas argument för 
att det skulle kunna vara möjligt. 
 
 
Fall 2 
Antag att en revisors hustru äger ett företag och har tagit ett relativt stort lån i en bank som 
är en av revisorns klienter, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
Informanten väljer att klargöra problemet genom att ställa sig frågan; �hur många banker idag 
är så små att de står och faller med fruns egna företag�? Informanten menar att det inte är så 
många och därav föreligger inget oberoendehot i detta fall. Däremot blir det bekymmersamt 
om personen eller företaget får särskilda villkor som är bättre än för någon annan kund.  
 
Informant B  
Informanten ser inte att situationen medför hot mot revisorns oberoende, eftersom storleken 
på lånet aldrig i praktiken skulle kunna uppgå till en nivå som är av betydelse för dagens 
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storbanker. Samtidigt är det viktigt för informanten hur tredje part uppfattar situationen och 
menar att om det inte ser bra ut så kan hustrun bli tvungen att byta bank. Det är även av vikt 
att uppmärksamma de villkor som ges i samband med lånet. För att det inte ska uppstå ett 
egenintressehot måste villkoren vara likvärdiga de villkor som erbjuds övriga bankkunder, 
anser revisorn. 
 
Informant C 
Revisorn anser inte att det föreligger några problem om hustruns lån togs i en av de stora 
bankerna och handlade om ett litet belopp. Däremot är informanten mer tveksam till 
uppdraget om lånet hade varit i en liten lokal bank och om så vore fallet skulle hustrun få byta 
bank.  
 
Informant D  
Informanten ställer sig tveksam till att ta sig an uppdraget. Fallet anses inte vara solklart, 
eftersom liknande fall inte finns exemplifierat i FAR. Revisorn, som väljer att se realistiskt på 
fallet, menar att det inte går att spekulera i ett hypotetiskt fall med en liten bank. 
 
Informant E  
Enligt revisorn finns inget hot mot oberoendet, så länge det sker på affärsmässiga villkor. 
Trots detta skulle revisorn ändå överväga situationen och säga till frun "du kanske ska ta lån i 
en annan bank, jag är ju ändå revisor här.� 
 
 
Fall 3 
Antag att en revisor tidigare har haft anställning på ekonomiavdelningen på ett företag. Detta 
företag är numera en klient åt denne revisor, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
Informanten poängterar vikten av att se på vilka förhållanden som råder i det enskilda fallet. 
Eftersom förhållanden kan variera är det svårt att specificera varje typfall i någon form av 
lagstiftning. Förutsatt att den nyanställda revisorn haft betydande inflytande på sin förra 
arbetsplats finns det stor risk för självgranskningshot. Utfallet blir däremot annorlunda om 
rollen på ekonomiavdelningen varit mindre betydande, oberoendet anses då inte vara hotat. På 
informantens byrå kan en nyanställd revisor inte delta i revisionen som avser det räkenskapsår 
som denne tidigare har varit aktiv i.  
 
Informant B  
Ovanstående situation är ett realistiskt antagande eftersom kundkontakten upprättas genom ett 
nätverk. Revisorn ställer sig dock tveksam till möjligheten att åta sig denne klient, utan att ett 
självgranskningshot uppstår. Revisorns tidigare arbetsuppgifter kan påverka utgången om det 
anses godtagbart att anta uppdraget eller ej. Informanten berättar att det på ett av byråns 
kontor arbetar en person som sitter med i Revisorsnämnden. Denne person fungerar som en 
resurs och utgör en trygghet när någon hamnar i en tveksam situation. Informanten tror inte 
att Revisorsnämnden skulle acceptera fallet. Vid intervjun framkommer att det finns en rädsla 
för att agera felaktigt, trots noggranna överväganden, i vissa tveksamma situationer. Den 
ökade risken att drabbas av olika påföljder, som dagens arbete som revisor medför, ses som 
mycket större jämfört med tio år sedan.   
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Informant C  
Informanten skulle avsäga sig uppdraget på grund av att det kan finnas för många kopplingar 
mellan klienten och revisorn. Hotet elimineras dock med tiden och efter 2 år anser revisorn att 
hotet är eliminerat. 
 
Informant D  
Revisorn anser att det föreligger ett självgranskningshot, men att hotet kan elimineras. Genom 
att låta det gå ett par år mellan anställningen på revisionsbyrån och uppdraget är det tänkbart 
att ta sig an uppdraget utan att oberoendet påverkas. 
 
Informant E  
Enligt revisorn måste hänsyn tas till det tidsperspektiv som har förflutit och sannolikt går det 
att argumentera för att det är okej. Däremot är det direkt olämpligt om det går väldigt kort tid 
emellan.  
 
 
Fall 4 
Antag att en kollega på samma revisionsföretag som den granskande revisorn lämnar förslag 
och råd till den granskande revisorns klient, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
På informantens byrå lämnar inte kollegor några råd eller förslag till varandras klienter utan 
att först prata med den revisor som har huvudansvaret för klienten. Om en kollega inom 
samma revisionsgrupp skulle lämna förslag eller råd uppstår det enligt informanten en risk för 
självgranskning eftersom denne granskar sig själv via sin kollega. För att undvika att 
självgranskningshot uppstår finns möjligheten att ta in en kollega utanför revisionsgruppen 
som konsult. Konsulten kan ge råd och förslag på olika alternativ och dess konsekvenser, men 
det är alltid klienten som ska fatta beslut i frågan. 
 
Informant B  
I normalfallet utgör det inte några problem att lämna förslag och råd, så länge det inte riskerar 
oberoendet. Vid revision av börsnoterade företag gäller andra regler och det är inte tillåtet att 
lämna vare sig förslag eller råd. Det kan medföra jävsituationer, vilket i sin tur leder till att 
byrån inte kan fortsätta uppdraget. 
 
Informant C  
Detta är inget problem anser informanten. Det är ofta förekommande på de större 
revisionsbyråerna som både har uppdrag inom redovisning och revision. För att oberoende 
kunna granska klienten menar revisorn att det är viktigt att kollegan som erbjudit 
rådgivningen inte ingår i revisionsteamet.  
 
Informant D  
Ingår den rådgivande kollegan i revisionsteamet kan det bli ett direkt självgranskningshot. 
Hotet kan avlägsnas genom att råd och förslag lämnas av en revisor utanför teamet, vilket är 
ett exempel på en byråintern åtgärd. 
 
Informant E  
Den person som är inne och ger råd och förslag får inte delta i revisionsarbetet. Det finns bra 
system och rutiner för detta på informantens byrå och det hålls strikt på att dessa efterlevs. För 
att undvika att kliva över en viss gräns anser informanten att det gäller att vara uppmärksam 
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på vilka slags råd som lämnas. Men generellt sett anser revisorn inte att det här innebär ett hot 
utan det som är av vikt är att tydligt dokumentera vad som är gjort. 
 
 
Fall 5 
Ni har företrätt en klient som har ett skadeståndsanspråk på Firma X. Året efter blir ni 
ombedd att vara revisor i detta företag. Vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
Ovanstående fall skulle aldrig vara aktuellt för informanten eftersom denne aldrig ställer upp 
på att företräda en klient, i synnerhet inte i skadeståndsanspråk på extern part. Vidare 
resonemang huruvida det är accepterat att revidera Firma X går därför inte att föra. 
 
Informant B  
Informanten gör antagandet att om fallet gäller en enkel tvist med öppna kort så måste den 
nya klienten vara medveten om revisorns engagemang med den andra klienten. I en sådan 
situation, menar informanten, att det är upp till den nya klienten om denne vill anlita revisorn. 
Däremot undanröjer informanten ett eventuellt partställningshot genom att avböja det nya 
uppdraget. 
 
Informant C  
Informanten kan i det här fallet inte ta ställning till ett antagande av uppdraget för Firma X. 
Att företräda en klient i ett skadeståndsanspråk är omöjligt och därmed skulle en liknande 
situation aldrig vara aktuell för informanten.  
 
Informant D  
Här väljer revisorn att avböja uppdraget eftersom fallet utgör ett klart hot. En sådan situation 
kan bara leda till problem och det vill informanten undvika så långt det går.  
 
Informant E  
Informanten vill först och främst kontakta den befintliga klienten för att få dennes åsikt. 
Motsätter sig klienten detta tackar revisorn nej till den nya klienten, på grund av affärsmässiga 
och etiska skäl. Gentemot Firma X ser revisorn dock inget problem med att anta uppdraget. 
 
 
Fall 6 
Antag att en revisor blir ombedd att ställa upp som stöd för klienten vid dennes kontakter med 
Skattemyndigheten i en rättslig process, hur ställer ni er till detta? Motivera. 
 
Informant A  
I skattemål är det acceptabelt att diskutera med klienten och lämna stöd, i den mening att 
revisorn endast förtydligar vad saker och ting handlar om. Det är inte ovanligt att byråns 
skattekonsulter närvarar i domstol tillsammans med klienten, men då ska det tydligt framgå 
att konsulten endast är där för att lyssna eller hjälpa klienten att förstå. Revisorn däremot kan 
aldrig bistå klienten på liknande sätt utan att det uppstår en risk för partställningshot.  
 
Informant B  
Informanten ser det som en självklarhet att bistå klienten med hjälp vid förfrågan. Det är den 
form av stöd som byrån kan erbjuda små och medelstora företag. Däremot kan varken 
informanten eller dennes kollegor representera klienten i rätten.  
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Informant C  
Enligt informanten kan råd och anvisningar lämnas i ett fall som detta, men poängterar att en 
gräns måste dras för att revisorn inte ska uppfattas som ett ombud åt klienten.  
 
Informant D  
Informanten hänvisar till FAR, som ger en klar vägledning i detta fall. Om revisorn biträder 
klienten uppstår ett partställningshot. Däremot utgör det inget hot mot oberoendet om en 
revisor ger råd som klienten sedan tar ställning till, enligt informanten. 
 
Informant E  
�Självklart kan jag vara ett stöd för min klient, men jag får aldrig företräda. Gränsen kanske är 
svår, men det måste ju bli en individuell bedömning.� Vidare anser revisorn att det finns 
många klienter som behöver stöd i form av en språkförmedlare då ekonomiska termer kan 
vara svåra att förstå. 
 
 
Fall 7  
En revisionsbyrå sponsrar ett idrottsevenemang med ett ansenligt belopp. Beloppet är dock 
obetydligt med beaktande av byråns totala ekonomi. Revisionsbyrån får i uppdrag att 
genomföra ett konsultuppdrag där de ska bedöma rimligheten i lagd budget och göra en 
ekonomisk riskanalys av projektet. Vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
Eftersom det inte är någon revision inblandad, anser informanten att det sig om ett rent 
konsultuppdrag och att det inte är några problem med att anta uppdraget. Det föreligger 
därmed inte heller något hot mot oberoende eftersom konsulten inte har det kravet på sig. 
Hade byrån däremot först sponsrat och därefter fått ett revisionsuppdrag finns en viss 
tveksamhet om att anta uppdraget. 
 
Informant B  
I det här fallet avböjer informanten uppdraget direkt med förklaringen att det skulle kunna 
medföra ett ifrågasättande av oberoendet. 
 
Informant C  
I och med att frågor om sponsring hanteras av en enskild marknadsavdelning i revisorns byrå 
anser denne att det inte finns något hot mot oberoendet att genomföra uppdraget.  
 
Informant D  
Eftersom konsultuppdraget är av tillfällig karaktär betraktar revisorn inte detta som 
vänskapshot. För att vänskapshot ska uppstå så ska det röra sig om tät social kontakt eller en 
relation som har pågått i många år. 
 
Informant E  
Enligt revisorn är detta fullt genomförbart om det görs på affärsmässiga grunder, vilket 
innebär att sponsringskontraktet ska vara korrekt och offerten marknadsmässig.  
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Fall 8 
Det är vanligt att en revisor arbetar mot samma klient i flera år. Antag att en revisor arbetat 
mot samma klient i cirka 10 år, kan detta ha någon påverkan på revisorns oberoende? 
Motivera. 
 
Informant A  
Informanten håller med om att det inte är ovanligt med längre relationer till en och samma 
klient. På byrån där revisorn arbetar förekommer det att kollegor arbetar med samma klient i 
nästan tjugo års tid och därav är det naturligt att parterna lär känna varandra. För att undvika 
att oberoendet hotas är det viktigt �att inte tycka synd om klienten även om detta får revisorn 
att framstå som känslokall�. Revisorn menar att liknande problem kan undvikas genom att 
vara tydlig från början och uppträda på ett likartat sätt genom åren. 
 
Informant B  
För byråns kunder är det en fördel om revisorn har kunskap om klienten, under förutsättning 
att revisorn kan bibehålla en professionell inställning. Informanten känner en trygghet i att 
arbeta för en större revisionsbyrå och denna trygghet gör det lättare att inte låta oberoendet 
påverkas. Risken att det uppstår vänskapshot upplevs som större för en liten byrå, som inte 
har en lika naturlig genomströmning av klienter. Det händer att revisionsbyrån arrangerar 
aktiviteter tillsammans med sina klienter, men jämfört med tidigare är det idag mer sällan. 
 
Informant C  
Här menar informanten att det är självklart att oberoendet kan hotas. För att inte revisionen 
ska påverkas, �är det viktigt att en revisor är så professionell i sin yrkesutövning att han kan 
hålla isär rollerna.� 
 
Informant D  
Detta är ett typiskt fall i revisorernas vardag men för informanten innebär det inget problem. 
Revisorer har olika gränsdragning för när en relation övergår i vänskap och informanten anser 
sig vilja ha en klar gräns gentemot sina klienter. Om en klient tillåts komma inom den här 
gränsen är det ett klart fall av vänskapshot och i värsta fall kanske det leder till andra former 
av hot. 
 
Informant E  
En revisor kan ha en klient i många år och få en bra kontakt, men tidsaspekten behöver inte 
vara av betydelse för att vänskapshot ska uppstå. Informanten anser att vänskapen har en 
ganska tydlig gräns och det viktiga är att inte kliva över den. Som revisor handlar det om att 
vara så pass duktig socialt att man kan bygga relationer utan att det för den sakens skull slutar 
i vänskap. Av egen erfarenhet anser revisorn att problematiken kring gränsdragningen för 
vänskap är större på en mindre ort där alla känner varandra.  
 
 
Fall 9 
Antag att en tvist uppstår mellan revisorn och klienten om en lagervärderingsfråga, revisorn 
upplever att det föreligger en risk för att klienten byter revisionsbyrå om han inte får rätt i 
denna tvist, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Informant A  
Informanten arbetar på en stor revisionsbyrå och anser sig då ha mycket att förlora på att �gå 
hand i hand med klienten.� Informanten menar därför att en liknande situation aldrig skulle 
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utgöra ett hot. Godtar inte klienten revisorns argument vid lagervärderingsfrågan får han eller 
hon byta revisionsbyrå. Det händer att byrån säger upp avtal med klienter som inte har visat 
respekt för revisorns arbete. Oavsett om informanten arbetar för en större eller mindre 
revisionsbyrå, vilka kan vara mer beroende av enskilda klienter, fungerar kravet på respekt för 
revisorns arbete som en vägvisare.  
 
Informant B  
Det här fallet utgör inte något hot, enligt informanten. �Klienten får ha sin åsikt men det 
skulle inte påverka mitt beslut.� Är det så att klienten vill säga upp samarbetet får denne göra 
det, för så beroende är inte informantens byrå av klienten. Informanten påpekar att det kan 
vara skillnad om du arbetar på en mindre byrå som är mer beroende av sina klienter. 
 
Informant C  
�Som revisor får du inte vika dig för vad en klient tycker.�    
 
Informant D  
�Den här risken är en risk som alla revisorer lever med, det är en vardagssituation.� 
Informanten menar att det är viktigt att kunna prata med kunden och förklara vilka regler som 
gäller. Skrämselhot ses som mycket allvarligt men det ska mycket till innan en sådan situation 
uppstår och därav uppfattar inte informanten detta fall som ett skrämselhot. 
 
Informant E  
För revisorn är det tveklöst att denne måste stå fast vid sin åsikt även om detta medför en risk 
att förlora klienten. Samtidigt ser revisorn det som ett misslyckande att inte kunna övertyga 
klienten. Informanten funderar över varför denne inte har lyckats skapa förtroende och ställer 
sig väldigt självkritiskt till detta. Revisorn tror att yrkeshedern kommer först när det gäller 
väsentliga frågor, oavsett om revisorn är anställd på en större eller mindre byrå. 
Konsekvenserna kan bli större för en lite byrå vilket kan göra det svårare att stå emot i 
liknande fall. 
 
 
Fall 10 
Antag att en revisors mest inkomstbringande klient anser att revisorn tagit ut ett för högt 
arvode i förhållande till den tid han har lagt ner, klienten vill nu att revisorn ska sänka sitt 
arvode annars kommer klienten att byta revisionsbyrå när mandat perioden går ut, vad anser 
ni om detta? Motivera.  
 
Informant A  
Resonemanget i fall nr 9 gäller även här, det vill säga att revisorn måste se sig själv som 
oberoende och agera därefter, oavsett om detta leder till att klienten i slutändan byter 
revisionsbyrå. Så länge revisorn står fast vid detta utgör situationen inte något hot. Det svåra 
med situationen handlar, enligt informanten, om det upplevda oberoendet. Det vill säga när 
revisorn upplever sig vara oberoende när omgivningen inte gör det.    
 
Informant B  
Arvodet ska alltid vara skäligt och marknadsmässigt, även ett för litet arvode skulle vara fel. 
�Det finns klienter som alltid bråkar och hotar med att byta revisor, men sen gör de ändå 
aldrig det.� Informanten skulle aldrig kreditera bara för att behålla kunden.  
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Informant C  
Är arvodet korrekt beräknat ska en revisor inte vika sig. Enligt informanten krediteras 
fakturan om klienten har grund för sitt argument. 
 
Informant D  
För Informanten är det viktigt att ta sig tid för klienten och föra en dialog. �Detta visar att man 
värdesätter klienten och därigenom kan en laddad situation undvikas.� Däremot måste en 
revisor ändå hålla sig inom sfären för sitt uppdrag och vara vaksam på vänskapshotet. 
Skrämselhot uppkommer i situationer där �jag inte känner mig trygg� och enligt informanten 
är detta inte ett sådant fall. 
 
Informant E  
Informanten anser inte att det här fallet utgör ett skrämselhot. Har klienten förtroende och är 
nöjd med arbetet är det sällan klagomål på arvodet. Ambitionen är att bygga en så stark 
relation med klienten att diskussioner om arvodet aldrig behöver uppstå. 
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4.4.1 Sammanställning av de konstruerade fallen  
Nedanstående sammanställning är författarnas tolkning av intervjuerna med informanterna. 
 
 Informant A Informant B Informant C Informant D Informant E
Fall 1 
Ni är revisor och i samband med ett köp av en 
ny bostadsrätt blir ni medlem i 
bostadsföreningen. Vid årets första 
föreningsstämma blir ni invald som 
kvalificerad revisor i föreningen. Vad anser ni 
om detta? Motivera. 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

Fall 2 
Antag att en revisors hustru äger ett företag 
och har tagit ett relativt stort lån i en bank 
som är en av revisorns klienter, vad anser ni 
om detta? Motivera. 

- Inget hot 
- Åtar sig 
uppdraget 

- Inget hot 
- Åtar sig 
uppdraget 

- Inget hot 
- Åtar sig 
uppdraget 

- Tveksam till  
att åta sig  
uppdraget 

- Inget hot 
- Åtar sig 
uppdraget 

Fall 3 
Antag att en revisor tidigare har haft 
anställning på ekonomiavdelningen på ett 
företag. Detta företag är numera en klient åt 
denne revisor, vad anser ni om detta? 
Motivera. 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

Fall 4 
Antag att en kollega på samma 
revisionsföretag som den granskande revisorn 
lämnar förslag och råd till den granskade 
revisorns klient, vad anser ni om detta? 
Motivera 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
 

Fall 5 
Ni har företrätt en klient som har ett 
skadeståndsanspråk på Firma X. Året efter bli 
ni ombedd att vara revisor i detta företag. Vad 
anser ni om detta? Motivera. 

- Skulle ej 
företräda 
klienten, 
därmed är fallet 
inte aktuellt 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
genom att 
avböja 
 

- Skulle ej 
företräda 
klienten, därmed 
är fallet inte 
aktuellt 

- Hot 
- Finns ingen 
åtgärd 
- Avböjer 
uppdraget 

- Kontaktar 
befintlig kund 
om dennes 
åsikt 
- Gentemot 
Firma X kan 
uppdraget 
antas 

Fall 6 
Antag att en revisor blir ombedd att ställa upp 
som stöd för klienten vid dennes kontakter 
med Skattemyndigheten i en rättsligprocess, 
hur ställer ni er till detta? Motivera. 

- Inget hot 
- Får bistå 
klienten med 
visst stöd 

- Inget hot 
- Får bistå 
klienten med 
visst stöd 

- Inget hot 
- Får bistå 
klienten med 
visst stöd 

- Inget hot 
- Får bistå 
klienten med 
visst stöd 

- Inget hot 
- Får bistå 
klienten med 
visst stöd 

Fall 7 
En revisionsbyrå sponsrar ett 
idrottsevenemang med ett ansenligt belopp. 
Beloppet är dock obetydligt med beaktande 
av byråns totala ekonomi. Revisionsbyrån får 
i uppdrag att genomföra ett konsultuppdrag 
där de ska bedöma rimligheten i lagd budget 
och göra en ekonomisk riskanalys av 
projektet. Vad anser ni om detta? 

- Inget hot 
- Endast ett 
konsultuppdrag 
 

- Hot - Inget hot 
 

- Inget hot 
- Endast ett 
konsultuppdrag 

- Inget hot 

Fall 8 
Det är vanligt att en revisor arbetar mot 
samma klient i flera år. Antag att en revisor 
arbetat mot samma klient i cirka 10 år, kan 
detta ha någon påverkan på revisorns 
oberoende? Motivera. 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
- Ha en tydlig 
gräns 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
- Ha en 
professionell 
inställning 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
- Hålla isär 
rollerna 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
- Ha en tydlig 
gräns 

- Hot 
- Kan 
elimineras 
- Ha en tydlig 
gräns 

Fall 9 
Antag att en tvist uppstår mellan revisorn och 
klienten om en lagervärderingsfråga, revisorn 
upplever att det föreligger en risk för att 
klienten byter revisionsbyrå om han inte får 
rätt i denna tvist, vad anser ni om detta? 
Motivera. 

- Inget hot 
- Revisorn 
viker sig inte 
  

- Inget hot 
- Revisorn 
viker sig inte 

- Inget hot 
- Revisorn 
 viker sig inte 

- Inget hot 
- Revisorn 
viker sig inte 

- Inget hot 
- Revisorn 
viker sig inte 

Fall 10 
Antag att en revisors mest inkomstbringande 
klient anser att revisorn tagit ut ett för högt 
arvode i förhållande till den tid han har lagt 
ner, klienten vill nu att revisorn ska sänka sitt 
arvode annars kommer klienten att byta 
revisionsbyrå när mandat perioden går ut, vad 
anser ni om detta? Motivera. 

- Inget hot - Inget hot - Inget hot - Inget hot - Inget hot 
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5 ANALYS 
 
 
I kapitlet analyseras informationen från den empiriska undersökningen. Inledningsvis 
analyseras informanternas syn på oberoende, analysmodellen och vanligt förekommande och 
upplevda hot. Därefter analyseras informanternas ställningstaganden till de konstruerade 
fallen. 
 
 

5.1 Informanternas syn på begreppet oberoende 
 
Revisorerna är av den uppfattningen att de har en klar bild av innebörden i begreppet 
oberoende och att det i dagsläget inte behövs tydligare direktiv för tolkningen av oberoendet. 
Endast en av informanterna väljer att beskriva sin syn på oberoendet utifrån definitionen av 
oberoende och lägger tyngd på hur tredje part uppfattar revisorn. Flertalet av informanterna är 
av åsikten att begreppet tolkas likartat bland övriga kollegor som arbetar inom respektive 
byrå. En av informanterna illustrerar begreppet som att det innefattas av en ram och att det 
inom ramen finns utrymme för tolkningsmöjligheter. Trots åsikten om en gemensam syn på 
oberoendet framkommer det att faktorer som personliga karaktärsdrag kan påverka 
tolkningen. Två av informanterna lyfter fram förnuft och moral som viktiga drag som kan leda 
till en åtskild uppfattning av oberoende revisorer emellan.  
 
Informanterna tror att det kan föreligga en skillnad i hur oberoendet åtlyds bland revisorer 
som arbetar för mindre byråer. Ett element som kan utgöra ett hot mot oberoendet är att ju 
mindre byrån är desto mer beroende blir revisorn av varje klient.  
 
Det lyfts fram åsikter om att uppdragen blivit mer varierande samtidigt som regelverken har 
blivit mer komplicerade. Tillsammans har dessa omständigheter medfört att hotet mot 
oberoendet är mer påtagligt. 
 

5.2 Informanternas syn på analysmodellen 
 
Det råder enighet om att införandet av analysmodellen har bidragit till ett synliggörande av 
problematiken kring oberoendet samtidigt som den möjliggör för dokumentation. Ingen av 
informanterna anser sig vara hjälpta av en utvidgad analysmodell med fall som mer specifikt 
anger hur olika situationer ska behandlas. En aspekt som lyfts fram är att ramverket framställs 
som diffust i media medan revisorerna själva anser det vara tillräckligt uttömmande. En av 
informanterna påpekar vikten av ett individuellt ställningstagande inför och under varje 
uppdrag för att säkerställa oberoendet. 
 

5.3 Informanternas syn på hot mot oberoende 
 
De mest förekommande hoten som författarna identifierat att informanterna ställs inför är 
självgranskningshot och vänskapshot. Oavsett vilket slags hot som föreligger använder två av 
informanterna argumentation som en form av motåtgärd. Så länge revisorn kan argumentera 
för sitt oberoende kan hotet kringgås och revisorn behöver därmed inte avsäga sig uppdraget. 
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De flesta av respondenterna anser att det är viktigt att skapa en relation med klienten. Även 
om relationen kan leda till ett vänskapshot, framgår det av intervjuerna att det är lätt att 
avvärja ett eventuellt hot innan det uppstår. 
 

5.4 De konstruerade fallen 
 
Fall 1 
Ni är revisor och i samband med ett köp av ny bostadsrätt blir ni medlem i 
bostadsrättföreningen. Vid årets första föreningsstämma blir ni invald som kvalificerad 
revisor i föreningen. Vad anser ni om detta? 
 
Informanterna är eniga om att det i detta fall föreligger ett egenintressehot och samtliga väljer 
att avböja uppdraget. För några är hotet så uppenbart att de betonar detta med att säga att det 
�självklart� eller �verkligen� är ett egenintressehot. Tre av informanterna tar även upp att det 
inte finns några motåtgärder i ovanstående fall. Endast en revisor funderar över om det finns 
en möjlighet att genom god argumentation kunna ta sig an uppdraget.  
 
 
Fall 2 
Antag att en revisors hustru äger ett företag och har tagit ett relativt stort lån i en bank som 
är en av revisorns klienter, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Fyra av de fem revisorerna tycker sig inte se att det skulle uppstå något hot mot oberoendet i 
situationer där deras make eller maka tar ett stort lån i den bank som revisorn reviderar. Ett 
återkommande argumentet är att lånet med största sannolikhet aldrig skulle komma att uppgå 
till en storleksordning som är av betydelse för bankerna idag. Samtidigt trycker flera revisorer 
på vikten av att lånevillkoren inte får vara mer gynnsamma än för övriga kunder. Om så vore 
fallet skulle ett egenintressehot uppstå. En av revisorerna sätter sig in i den hypotetiska 
situationen att lånet tas i en liten bank på en mindre ort. Under dessa omständigheter skulle ett 
hot mot oberoende uppstå som löses genom att maka eller make byter bank. Endast en av 
informanterna säger uttryckligen att denne känner en tveksamhet i sitt beslut att anta 
uppdraget eller ej. Informanten tar även upp att den saknar vägledning i FAR på hur 
situationen ska hanteras. Tveksamheten kan även anas hos två av de övriga informanterna, 
trots att de i huvudsak är av åsikten att situationen inte medför ett hot mot oberoendet. I deras 
resonemang ser det ut att vara av vikt hur andra uppfattar revisorn, det vill säga om revisorn 
ses som oberoende av tredje part. 
 
 
Fall 3 
Antag att en revisor tidigare har haft anställning på ekonomiavdelningen på ett företag. Detta 
företag är numera en klient åt denne revisor, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
I en liknande situation är det viktigt att se till det enskilda fallet. Här finns en samstämmighet 
mellan informanterna gällande vilka förhållanden som är av betydelse för om uppdraget kan 
antas eller ej. Är det så att den nyanställde revisorn endast har arbetat för byrån under en 
kortare period medför detta ett självgranskningshot. Hotet elimineras dock om en längre tid 
har förflutit när uppdraget antas. Tre av revisorerna talar här om en tvåårsperiod som en 
acceptabel tidsperiod. Revisorns tidigare yrkesroll och arbetsuppgifter är ytterligare ett 
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förhållande som är av vikt och som påverkar uppkomsten av oberoendehot. Ovanstående 
förhållanden ger därmed olika utfall huruvida revisorn sedan antar uppdraget eller ej. En av 
informanterna säger att det uppstår ett hot för att det finns �för många kopplingar.� Detta kan 
tolkas som att oberoendet i en liknande situation kan påverkas av vänskapshot. 
 
 
Fall 4 
Antag att en kollega på samma revisionsföretag som den granskande revisorn lämnar förslag 
och råd till den granskande revisorns klient, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Under intervjuerna framkommer att det inte är ovanligt att förslag eller råd ges eftersom 
revisionsbyråerna har uppdrag inom både redovisning och revision. Flera informanter lyfter 
tydligt fram vilka regler som gäller i den här situationen för att det inte ska uppstå ett 
självgranskningshot. Alla utom en av informanterna framhåller att kollegan, som i det här 
fallet lämnar förslag eller råd, inte får ingå i revisorsteamet. Endast en revisor benämner 
denna handling som byråintern åtgärd. Två av informanterna betonar även vikten av hur den 
som lämnar förslag eller råd formulerar sig. Det finns en gräns för vilka råd som kan ges och 
denna går vid att det ska var klienten som är beslutfattaren, även om det är någon utanför 
revisionsteamet som har lämnat råd.  
 
 
Fall 5 
Ni har företrätt en klient som har ett skadeståndsanspråk på Firma X. Året efter blir ni 
ombedd att vara revisor i detta företag. Vad anser ni om detta? Motivera. 
 
I detta fall kan vi se olika infallsvinklar och slutledningar. Två av informanterna konstaterar 
direkt att de inte kan resonera kring lämpligheten i att revisorn åtar sig uppdraget med 
förklaringen att de aldrig skulle företräda en klient i ett skadeståndsanspråk. Övriga 
informanter funderar ändå över situationen och en av dem kommer fram till att antagandet av 
det nya uppdraget klart utgör ett hot mot oberoendet och väljer därför att avböja detta. Den 
fjärde informanten kan tänka sig att anta uppdraget om den nya klienten är villig till att 
samarbeta men är samtidigt medveten om risken för partställningshot. Slutligen låter den 
femte informanten, till skillnad från föregående informant, den redan befintliga klientens åsikt 
påverka ställningstagandet till om uppdraget ska antas eller ej.  
 
 
Fall 6 
Antag att en revisor blir ombedd att ställa upp som stöd för klienten vid dennes kontakter med 
Skattemyndigheten i en rättslig process, hur ställer ni er till detta? Motivera. 
 
Samtliga informanter är eniga i hur de skulle agera och vilken typ av stöd som klienten kan få 
i samband med en rättslig process. De är överens om att klienten har rätt till stöd i den 
meningen att revisorn bistår med råd och hjälper till med att förtydliga olika förhållanden som 
uppkommer vid processen. Återigen är det av vikt att hålla sig inom den gräns som beskrivs 
tidigare i analysen. Det stöd som ges får dock under inga omständigheter innebära att revisorn 
agerar i form av ombud åt klienten för då skulle ett partställningshot uppstå. En av 
informanterna upplyser om att har FAR tydliga anvisningar om vad som gäller i liknande fall. 
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Fall 7  
En revisionsbyrå sponsrar ett idrottsevenemang med ett ansenligt belopp. Beloppet är dock 
obetydligt med beaktande av byråns totala ekonomi. Revisionsbyrån får i uppdrag att 
genomföra ett konsultuppdrag där de ska bedöma rimligheten i lagd budget och göra en 
ekonomisk riskanalys av projektet. Vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Fyra av informanterna svarar att de inte ser att oberoendet hotas av att de antar 
konsultuppdraget. Ett av argumenten är att uppdragets form inte medför samma 
oberoendekrav på revisorn som konsult, till skillnad från ett revisionsuppdrag. Ett annat 
argument grundas på att det är två helt skilda enheter på revisionsbyrån som hanterar beslut 
om sponsring respektive utför uppdraget. Endast en av informanterna väljer att avböja 
uppdraget eftersom det medför att oberoendet ifrågasätts. 
 
 
Fall 8 
Det är vanligt att en revisor arbetar mot samma klient i flera år. Antag att en revisor arbetat 
mot samma klient i cirka 10 år, kan detta ha någon påverkan på revisorns oberoende? 
Motivera. 
 
Flertalet av informanterna anser att det är lätt att dra paralleller till verkligheten utifrån fallet 
eftersom det är vanligt förekommande att en revisor arbetar med samma klient under många 
år. Vid intervjuerna framkommer flera intressanta resonemang kring hur revisorn kan 
påverkas av en längre tids samarbete med en och samma klient. En av informanterna lyfter 
fram fördelen med att den får större kunskap om klienten. Samtidigt kan ett liknande 
samarbete medföra en risk för att oberoendet hotas om revisorn inte uppträder professionellt. 
Uppfattningen att det föreligger en risk för vänskapshot delas av de övriga informanterna. 
Samtliga informanterna lyfter på ett eller annat sätt fram att det är upp till revisorn att vara 
tydlig i sin roll gentemot klienten för att motverka hotet. Återigen hänvisar två av 
informanterna till den gräns, som kan ligga på olika nivåer beroende på vem revisorn är som 
person, men som varje revisor bör ha och som inte får överträdas. Ytterligare en åsikt som 
framkommer är att vänskapshot kan bli extra påtagligt om revisorn arbetar på en liten ort eller 
för en mindre revisionsbyrå. Det behöver därför inte enbart vara en längre tids samarbete som 
leder till denna form av hot mot oberoendet. 
 
 
Fall 9 
Antag att en tvist uppstår mellan revisorn och klienten om en lagervärderingsfråga, revisorn 
upplever att det föreligger en risk för att klienten byter revisionsbyrå om han inte får rätt i 
denna tvist, vad anser ni om detta? Motivera. 
 
Samtliga informanter är på det klara med att de inte skulle vika för klientens åsikt trots risken 
att förlora klienten. Situationen utgör därför inte heller något hot gentemot deras oberoende. 
Två av informanterna belyser det faktum att revisionsbyråerna som de arbetar för inte är 
beroende av enskilda klienter och att en revisor som viker sig i ett liknande fall skulle skada 
byråns anseende. Även om mindre revisionsbyråer kan vara mer beroende av enskilda 
klienter, uttrycker ett par av informanterna tydligt sin tro till revisorns yrkesheder och att 
denna i slutändan leder fram till att rätt beslut fattas. Med yrkeshedern i ryggen skapas 
möjligheten att föra en dialog med klienten och på så sätt undviks att hot mot oberoendet 
uppstår. 
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Fall 10 
Antag att en revisors mest inkomstbringande klient anser att revisorn tagit ut ett för högt 
arvode i förhållande till den tid han har lagt ner, klienten vill nu att revisorn ska sänka sitt 
arvode annars kommer klienten att byta revisionsbyrå när mandat perioden går ut, vad anser 
ni om detta? Motivera.  
 
Situationer där klienten önskar byta revisor på grund av meningsskiljaktigheter kan många 
gånger undvikas genom att revisorn bygger upp ett förtroende genom god kommunikation. 
Om klienten trots detta ifrågasätter revisorn är det för informanterna av yttersta vikt att 
revisorn står för sin åsikt så länge den bidrar till att denne förhåller sig oberoende. En liknelse 
med det förra fallet kan ses i resonemanget. Informanterna anser därmed inte att situationen 
medför något hot mot oberoende och ingen av dem ser det som ett problem om klienten 
slutligen väljer att avbryta samarbetet. En svårighet kan dock vara om revisorn upplever sig 
vara oberoende och omgivningen inte håller med.    
 



  36 

6 SLUTSATS 
 
 
I detta avslutande kapitel lyfts författarnas slutsatser av analysen fram. Slutsatserna har satts 
i förbindelse med den inledande bakgrunden och teorin. 
  
 

6.1 Slutsatser 
 
I undersökningens inledande kapitel framkommer betydelsen av att revisorns granskning ska 
vara tillförlitlig för att syftet med redovisningen ska uppnås. De organ som utfärdar 
rekommendationer menar att förtroendet för revisorn är av stor vikt för att undvika ett 
ifrågasättande av revisorns oberoende. Utifrån genomförd empirisk undersökning drar 
författarna slutsatsen att informanterna har en tydlig uppfattning av innebörden i begreppet 
oberoende. Informanterna säger sig agera oberoende i sina ställningstaganden och de anser sig 
därav vara faktiskt oberoende. Samtidigt påtalar de vikten av det synbara oberoende, det vill 
säga att uppfattas som oberoende av omgivningen. Hos informanterna finns även en 
gemensam tolkning av begreppet oberoende. Eftersom informanterna har en tydlig bild av 
begreppet oberoende, som innefattar både ett faktiskt och synbart oberoende, anser författarna 
att deras förtroende upprätthålls.  
 
Företrädare för FAR framhåller att de reviderade regelverken medför en ökad komplexitet för 
revisorn i det dagliga arbetet. Informanterna medger att regelverket blivit mer omfattande och 
att hotet mot oberoendet har blivit mer påtagligt. Trots detta tycks det inte föreligga behov av 
tydligare direktiv i en utvidgad analysmodell. Till skillnad från tidigare undersökningar anser 
inte informanterna det vara nödvändigt med fler specificerade situationer där vägledning 
lämnas om hot mot oberoendet kan hanteras. Förklaringen till informanternas åsikt, anser 
författarna, ligger i den trygghet det medför att arbeta för en stor byrå där många erfarna 
kollegor arbetar. Där analysmodellen lämnar otillräckliga riktlinjer och tolkningsmöjligheter 
anses råd och hjälp från kollegorna utgöra ett tillräckligt komplement.  
 
En slutsats som författarna kommer fram till är att det förefaller vara omöjligt att utarbeta en 
analysmodell som täcker alla tänkbara situationer. Alltför många omständigheter måste 
beaktas för att revisorn ska kunna göra ett ställningstagande. Således ser författarna, i enlighet 
med rådande rekommendationer från EG och FAR, nödvändigheten med att 
rekommendationerna baseras på principer som utgör en ram för de frågor som berör revisorns 
oberoende istället för detaljerade regler.  
 
Vid sammanställningen av empirin fick författarna ett första intryck av enighet i 
informanternas ställningstaganden till de konstruerade fallen. Informanterna kunde lätt se 
kopplingen mellan de konstruerade fallen och de beskrivna hoten i analysmodellen. Vid en 
närmare granskning och analys framträdde dock skillnader i fråga om upplevelsen av 
hotbilden var så pass påtaglig att den påverkade revisorns ställningstagande till uppdraget. 
Informanterna förhåller sig till fallen på olika sätt, varav en del ser mer problematiskt på dem 
än vad andra gör. I fall fem skiljer sig resonemangen åt. Samtliga informanter avböjde 
uppdraget direkt med anledning av att en revisor inte får företräda sin klient. Tre av 
informanterna valde att föra resonemanget vidare genom att resonera utifrån andra 
omständigheter som skulle kunna råda. Det framkommer tydligt i analysen av fall fem att 
ställningstagandet därmed blir helt olika för informanterna. Detta anser författarna styrka 
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tidigare antaganden i det omöjliga att utvidga analysmodellen till att täcka samtliga 
omständigheter som kan råda. 
 
Innan undersökningen påbörjades trodde författarna att tidsaspekten, i relationen mellan 
revisorn och klienten, var av betydelse för att vänskapshot skulle uppstå. Vänskapshot 
diskuteras i fall åtta och är enligt informanterna ett av de vanligare hoten. Samtliga 
informanter anser att det är viktigt med en bra relation till klienten och att den växer fram 
genom en längre tids samarbete med klienten. En god relation behöver dock inte leda till att 
vänskap uppstår. Vidare menar informanterna att det finns en tydlig gräns för när relationen 
övergår i vänskap. Författarna tycker sig se att det, istället för analysmodellen, är personliga 
karaktärsdrag som förnuft, etiskt förhållningssätt och moral hos revisorn som avgör var 
vänskapsgränsen går i en sådan situation. 
 
Författarna tycker sig se två olika sidor av hur informanterna agerar i situationer där hot mot 
oberoendet kan förekomma. Den ena bilden som framträder är en mer konsultinriktad revisor 
som ser affärsmässigt på varje uppdrag. Den här revisorn har lätt att sätta sig in i de 
konstruerade fallen utifrån olika infallsvinklar och är snabb med att reflektera över andra 
närliggande förhållanden som kan råda. Revisorn använder främst argumentationsteknik, 
utöver en tydlig dokumentation, för att kringgå hotet mot oberoendet. Därmed kan han eller 
hon ta sig an eller bibehålla de flesta uppdrag utan att oberoendet rubbas. Den andra bilden 
som ger sig till känna är en mer försiktig revisor som i första hand söker svar i FAR och hos 
kollegor för att få en bekräftelse på att agerandet är korrekt. Revisorn försöker samtidigt värna 
om den befintliga klienten genom att vara lyhörd och föra en dialog med denne. Den här 
revisorn har svårare att direkt sätta sig in i de konstruerade fallen och att själv utveckla vilka 
omständigheter som är av betydelse för ett ställningstagande. Här arbetar revisorn mindre med 
informativa åtgärder jämfört med den förstnämnde revisorn, vilket i sin tur kan leda till att 
denne lättare avböjer ett uppdrag för att upprätthålla sitt oberoende. Författarna väljer att 
benämna de olika bilderna som framträder som den offensiva respektive defensiva revisorn. 
Dessa sidor behöver inte utesluta varandra.   
 
I bakgrunden presenterades en studie där slutsatsen var att revisorns oberoende påverkas av 
pressen att bibehålla och att foga sig efter klienten. I författarnas undersökning framkommer 
inga belägg för den slutsatsen. I de konstruerade fallen, där klienten hotar med att byta 
revisionsbyrå, känner inte någon av informanterna press att foga sig för att bibehålla klienten. 
Informanterna är tydliga med att de aldrig skulle vika sig och uppvisar en hög grad av 
integritet och självständighet. Återigen vill författarna betona att revisorns personliga 
karaktärsdrag är en faktor av betydelse i ställningstagandet även om informanterna är väl 
medvetna om de regler som styr deras arbete.  
 
Av informanternas svar på de konstruerade fallen kan författarna sammanfattningsvis dra 
slutsatsen att de flesta hoten kan avvärjas innan de uppkommer. Författarna tror att detta kan 
bero på att de flesta hotsituationer kan upptäckas i god tid. Genom att argumentera, 
dokumentera och använda sunt förnuft kan revisorn därmed undvika situationer där hot mot 
oberoende förekommer. 
 
Den aktuella debatten i media antyder att revisorer idag har svårt att förhålla sig oberoende. 
En av slutledningarna i undersökningen var att informanterna känner sig trygga med vad 
oberoende står för och vad regelverket avser med begreppet. Revisorerna framstår även vara 
säkra i hur de ska hantera situationer där hot mot oberoende förekommer. Utifrån ovanstående 
drar författarna slutsatsen att bilden av den icke oberoende revisorn som brukar framställas i 
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media inte överensstämmer med den uppfattning författarna fått av informanternas bild. 
Författarna anser därför att det verkar som att revisorn har fått lida oförskylt av den negativa 
publicitet som har följt i spåren av de stora skandalerna i USA och Europa. 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Nedanstående två punkter anser författarna utgöra intressanta undersökningsområden. 
 

• I denna undersökning framkom att revisorer känner sig säkra över vad begreppet 
oberoende står för. Den säkerhet som informanterna känner i sin yrkesroll stämmer 
därför inte överens med den bild som media förmedlar. Det vore intressant att 
undersöka om klienterna, det vill säga användarna av revisorernas tjänster, uppfattar 
revisorerna som oberoende eller ej och på så sätt se om det finns någon sanning i den 
bilden som media förmedlar. 

 
• Vid intervjuerna fann författarna att informanterna ofta drog paralleller till hur 

revisorer som arbetar för mindre revisionsbyråer skulle agera i de konstruerade fallen. 
Undermeningen i informanternas uttalanden tolkas som att det föreligger en skillnad i 
tanke- och handlingsmönster mellan revisorer som arbetar för mindre respektive större 
byråer. Är detta en skillnad som existerar eller är det endast en förutfattad mening som 
revisorer på större byråer har? 
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