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Förord

Förord
Det papper du håller  i  din  hand har skapats  under  många långa dagar  och nätter.  Det  är 
otroligt att samma text kan skrivas om flera gånger och kräva så mycket tid. Viktigast är dock 
att vi har lärt oss mycket, vilket författarna är mer än eniga om. Ett stort TACK vill vi tillägna 
våra opponenter, vår handledare och våra respondenter, utan er hade denna uppsats inte varit 
möjlig.
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Abstract

Abstract
The bankruptcies and economical irregularities of the last few years which media has reported 
as scandals, have affected the view of auditing. Due to the occurrences new laws have been 
established that regulate the auditors’ independence. The purpose of this paper is to describe 
the auditor’s independence and if it’s within the legislation. 

The paper has a positivistic approach and examines eight auditors’ view of independence with 
a qualitative study. In order to gain credence regarding audit and accounting with interested 
parties, the indepence of the auditor is essential and one of the most important aspects of the 
auditor’s proprofession. To guarantee an independent inspection/review, the legislator have 
regulated certain circumstances/factors which can threaten the indepence in question.  The 
legislation  which,  among  other  things,  consists  of  the  Swedish  model  for  independence 
(Analysmodellen), theories and prior theses examinations of independence were studied and 
later compared with the respondents’ answers to the interview questions. It showed that the 
respondents although satisfied in general with the model, thought that more practice would 
make easier the interpretation of Analysmodellen.

The conclusion is that the auditing itself does not threaten the independence; The threat is 
rather the interpretations made by the auditor. Every auditor is a unique individual which, 
consequently, means a multitude of understandings, which in the end becomes concluding for 
how  s/he  acts  and  interprets  situations.   An  auditor  can,  in  other  words,  never  achieve 
complete  independence  since  s/he  will  make  a  subjective  judgement  on  the  basis  of 
Analysmodellen. This means that perfect legislations is a utopian idea, which cannot be better 
said than the following quote:

“We must be fully aware of the truth that complete independence can never be achieved. This 
is true because there are always conditions that to some extent limit independence.” 1 

Key words: independence, auditor, auditing and Analysmodellen

1 Vanasco R. R. (1996), Auditor independence: an international perspective, Managerial Auditing Journal s. 38
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Sammanfattning

Sammanfattning
De  senaste  årens  konkurser  och  ekonomiska  oegentligheter  har  rubricerats  i  media  som 
skandaler, vilket påverkat synen på revision. Som en följd av händelserna har nya lagar som 
reglerar  revisorns  oberoende  införts.  Syftet  med  uppsatsen  är  att  kartlägga  revisorns 
oberoende och om det överensstämmer med vad regelverket föreskriver.
 
Uppsatsen har en positivistisk ansats och undersöker åtta revisorers syn på oberoende genom 
en  kvalitativ  metod.  För  att  intressenterna  ska  kunna  ha  tilltro  till  revisionen  och 
redovisningen är revisorns oberoende centralt och bland det viktigaste i revisorsyrket. För att 
säkerställa en oberoende granskning har lagstiftaren reglerat  omständigheter som kan hota 
oberoendet.  Regelverket  som  bl.a.  består  av  analysmodellen,  teorier  och  tidigare 
undersökningar  om oberoende studerades  och  jämförs  med respondenternas  intervjusvar  i 
analysen. Den visade att respondenterna över lag är nöjda med analysmodellen, men att mer 
praxis skulle underlätta revisorns bedömning.

Slutsatsen är att själva revisionsverksamheten i sig inte utgör ett hot mot oberoendet utan hur 
revisorn bedömer olika situationer utifrån analysmodellen. Varje revisor är en unik individ 
vilket gör att deras uppfattningar skiljer sig åt och blir därför avgörande. En revisor kan med 
andra ord aldrig vara helt oberoende då han eller hon själv gör en subjektiv bedömning utifrån 
analysmodellen. Det betyder att det exakta och uttömmande regelverket bara existerar i en 
utopi, vilket inte kan beskrivas bättre än i nedanstående citat: 

”Vi måste vara fullt medvetna om sanningen att totalt oberoende aldrig kan uppnås. Detta är 
sant eftersom det alltid finns förhållanden som till en viss del inskränker oberoendet.” 2 

Nyckelord: Oberoende, revisor, revision och analysmodellen 

2 “We must be fully aware of the truth that complete independence can never be achieved. This is true because 
there are always conditions that to some extent limit independence.” Taget från: Vanasco R. R. (1996), Auditor 
independence: an international perspective, Managerial Auditing Journal s. 38
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Förkortnings- och begreppslista

Förkortnings- och begreppslista

Förkortningar

AICPA American Institute of Certfied Public Accountants, en professionell association i 
USA för certifierade externrevisorer.     
                                                                                                    

FEE Fédération  des  Experts  comptables  Européens  (The  European  Federation  of 
Accountants), en organisation för revisionsproffesionen i Europa.

IASB The International  Accounting  Standards  Board,  en oberoende privatfinansierad 
organisation baserad i London och som ger ut revisionsstandarder 

IFAC International  Federation  of  Accountants,  en  global  organisation  för 
revisionsprofessionen

IFRS International  Financial  Reporting  Standards,  internationella  standarder  för 
revision utgivna av IASB.

IIA The Institute of Internal Auditors, en internationell association för internrevisorer.

ISA International Standards on Auditing, en internationell standard för revision och 
granskning av bolags finansiella information som ges ut av IFAC.

PCAOB The  Public  Company  Accounting  Oversight  Board,  AICPA:s  privata 
motsvarighet.

SRS Revisorssamfundet SRS är en renodlad organisation för kvalificerade revisorer.

RN Revisorsnämnden,  tillsynsmyndighet  i  Sverige  för  godkända och  auktoriserade 
revisorer samt ett 90-tal registrerade revisionsbolag.

RR Redovisningsrådet,  bildades  1989  genom  tillkomsten  av  ”Stiftelsen  för 
utvecklande av god redovisningssed”. 1998 bildades nuvarande ”Föreningen för 
utvecklande av god redovisningssed” som övertog stiftelsens uppgifter.
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Förkortnings- och begreppslista

Begreppslista

Balans: är en tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Den ges ut av 
FAR,  föreningen  för  auktoriserade  och  godkända  revisorer  och  andra  högt  kvalificerade 
specialister inom revisionsbyråbranschen.

Revisionsverksamheten:3 
a) ”verksamhet som består i  sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information 
som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport 
eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon 
annan än uppdragsgivaren, samt 
b) rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid granskning enligt a.”

Självgranskning:4 ”Revisorn  skall  bedöma  egen,  eller  annans  inom  revisionsgruppen, 
rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet men som lämnats i en fråga som omfattas av 
granskningsuppdraget.”  

3 Revisorslagen 2 §, 7 punkten
4 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 231
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Inledning

1. Inledning
Det första kapitlet inleds med uppsatsens bakgrund. Därefter presenteras problemdiskussion,  
problemformulering, syfte och avgränsning.

1.1. Bakgrund
De senaste årens ekonomiska skandaler i t.ex. Enron och Parmalat har belyst revision på ett 
nytt  sätt  då  stora  revisionsbyråer  har  varit  inblandade.  Kritiska  händelser  ifrågasätter 
kvaliteten på revisionen som påskyndar förändringen och utveckling av regelverket,  vilket 
förklarar varför revisionen blivit mer omfattande efter skandalerna. Allmänhetens förtroende 
för revisionen påverkas av flera aspekter, men konkurser är av extra stor vikt.5 Skandalerna 
har lett till att revisorn och revisorsprofessionen har uppmärksammats mer, och den allmänna 
opinionen påverkar intressenterna6 som utgörs av aktieägare,  borgenärer,  de anställda och 
allmänheten.  Eftersom  det  föreligger  ett  gemensamt  beroende  mellan  intressenter  och 
aktiebolag (AB)7 får ekonomiska och finansiella händelser en stor betydelse.

Intressenternas  uppfattning  om  revisionen  är  en  viktig  faktor  för  en  fungerande 
marknadsekonomi där revisorn står som en oberoende mellanhand för det reviderade bolaget 
och intressenterna. En av revisorns grundläggande uppgifter är att granska bolags ekonomiska 
information så att den är tillförlitlig och rättvisande.8 En missuppfattning som förekommer i 
näringslivet  är  att  bolag  och  styrelser  tror  att  det  är  revisorn  som ska  upprätta  bolagets 
bokföring  och  interna  kontroll.9 Revisorn  blir  vald  av  bolagsstämman  och  ska  löpande 
granska och föreslå förbättringar av det interna kontrollsystemet som ska innefatta de åtgärder 
bolaget har för att kontrollera räkenskaperna.10 Det ligger i kontrollens natur att revisorn inte 
får vara beroende av det som ska granskas, vilket är en central del i kontrollsystem.11

Ett  bolags  otillräckliga  resurser  till  en  egen  ekonomiavdelning,  eller  medel  till  att  anlita 
experthjälp enbart  i  syftet  att  få  hjälp med redovisningen,  kan leda till  att  bolaget  frågar 
revisorn.12 Enligt Lennart Grufberg, före detta ordförande i Redovisningsnämnden (RN), kan 
en allt för omfattande fristående rådgivning till revisionsklienter skada förtroendet och skapa 
ett egenintresse. Med begreppet egenintresse menar FAR när ”förtroendet hotas till följd av 
direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet”13. Grufberg påpekar 
dock  att  rådgivning  inom  revisionsområdet  är  tillåten,  t.o.m.  påbjuden.14 Det  är  inte 
rådgivningen till icke- revisionsklienter som kan skada förtroendet, utan när det samtidigt sker 
direkt rådgivning och revision till samma klient. Vidare poängterar Grufberg hur viktigt han 
anser att oberoendet är vid revision. Han menar att om revisorn inte utför sitt arbete som en 
oberoende  part  i  uppdraget  kan  revisionsplikten  lika  gärna  tas  bort.  Hela  tanken  med 
revisionen är att den med hjälp av en oberoende part ska bekräfta den interna kontrollen och 
räkenskaperna. En revisors oberoende är, vid sidan av yrkeskompetensen, hans eller hennes 

5 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 10-11
6 http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/21/bb736100.pdf
7 Ax C. Johansson C. & Kullvén H. (2002), Den nya ekonomistyrningen s. 42 
8 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 271f
9 Föreläsning med Danske banks vice VD, Anders Rex
10 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 32
11 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 61
12 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 195
13 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 231
14 Eklöf S. Et al. (2000), Bakom varje oberoende revisor står det en beroende kund, Balans nr. 1
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Inledning

huvudsakliga medel för att garantera revisionens kvalitet15 och är en central del under hela 
revisionen.

1.2. Problemdiskussion och problemformulering
Oberoendet är viktigt för en rättvisande revision precis som Grufberg säger, eftersom det är en 
förutsättning för att revisionens intressenter ska kunna ha tillit och förtroende för revisionen. 
Det skulle underlättas med hjälp av en lagstiftning som fastställer hur revisorn ska handla. 
Istället är revisionens regelverk baserat på principer vilket medför att olika individer kan tolka 
en och samma lag på flera sätt. Svensk lagstiftning är generellt uppbyggd på detta vis och 
styrs av praxis, d.v.s. vedertagna föreskrifter, istället för att vara baserad på förbud.16 

Hur revisorn ser på sitt oberoende är avgörande för hur han eller hon tänker och handlar. Om 
revisorns syn på oberoende starkt skiljer sig från hur regelverket föreskriver att en oberoende 
mellanhand ska agera. Med utgångspunkten att alla revisorer är enskilda individer och därmed 
har en egen syn på oberoende, skulle medföra att det finns många olika sätt att se oberoende 
på. Hur ser revisorn egentligen på sitt oberoende och vad föreskriver regelverket? 

1.3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att kartlägga revisorns oberoende och om det överensstämmer med 
vad regelverket föreskriver.
 

1.4. Avgränsning 
Av  praktiska  skäl  är  uppsatsen  avgränsad  till  intervjuer  med  revisorer  som  reviderar 
aktiebolag i Stockholmsområdet.

1.4.1 Oberoende som begrepp
Begreppet oberoende är av filosofisk natur, och eftersom vad som definieras som oberoende 
alltid  är  en  tolkningsfråga  kan  en  absolut  sanning  inte  finnas.  Dessutom kan  oberoende 
upplevas  som  starkt  och  stelt.  Regelverket  har  därför  undvikt  att  använda  begreppet 
oberoende för att det skulle ses som ”ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste 
uppnå.”17 Vi har ändå valt att använda begreppet, då den engelskspråkiga världen använder 
just  oberoende (independence)  i  sina regelverk,  men också för att  förenkla språkbruket.  I 
uppsatsen  innefattar  begreppet  samtliga  krav  som  ställs  på  revisorn  och 
revisionsverksamheten18 för  att  han  eller  hon  skall  uppnå  opartiskhet,  självständighet, 
förtroende och vara fri från jäv (se figur 1). Vi anser det möjligt att göra den förenklingen 
eftersom det definitionsmässigt i  det svenska språket finns ett  samband mellan dessa fyra 
begrepp.

Figur 1. 
Egen beskrivning av oberoende.

15 http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/21/bb736100.pdf
16 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 239
17 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 141
18 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 51
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Vetenskaplig metod och ansats

2. Vetenskaplig metod och ansats
I det här kapitlet redogör vi för vårt metodologiska förhållningssätt, hur vi har förhållit oss  
till  vetenskapen. Vi kommer även att  presentera vilket  arbetssätt  vi har valt och varför. I  
slutet av kapitlet går vi in på urvalsmetoder och hur vi valt ut respondenter.

2.1. Förutsättningar
Ett  vetenskapligt  forskningsarbete  måste  uppfylla  tre  krav för  att  bli  trovärdigt,  nämligen 
saklighet,  objektivitet  och  balans.19 En  förutsättning  för  objektivitet20 är  att  både  själva 
undersökningsprocessen samt framställningen av data är saklig och öppen. Med saklig menas 
att materialet är sant och balans mellan data är viktigt för att inte innehållet ska bli vinklat. Vi 
har varit noga med att ange vad som är fakta, teorier respektive egna antaganden och anser 
därför att vi gjort vårt bästa för att arbetet ska bli trovärdigt.21 

2.1.1  Hermeneutik och positivism
För att en vetenskaplig undersökning ska vara tillförlitlig måste den präglas av systematik och 
idérikedom i bearbetning av data. Valet av metod har stor inverkan på forskningens resultat, 
vilket även påverkar forskarens möjlighet att nå studiens mål. Den vetenskapliga metoden 
påverkar även forskarens kunskaps- och verklighetssyn.22 Resultatet ska dokumenteras och 
forskaren bör inta ett kritiskt förhållningssätt,23 som motverkar att forskaren inte tar något 
förgivet.24 Vetenskapsteorin  består  av  positivism  och  hermeneutik  som  är  två 
huvudinriktningar25 med olika verklighetssyn. 

Den  hermeneutiska  inriktningen,  även  kallad  tolkningslära  handlar  om  att  forskaren  ska 
förklara och bestämma något med hjälp av sin förförståelse.26 Inriktningen försöker uppnå 
förståelse  och baseras  på  tolkning  som främsta kunskapsform27 och  verkligheten ses  som 
social konstruktion.28 En renodlad hermeneutiker måste tolka allt och då räcker det inte att 
bara lita på orden som sägs vid exempelvis en intervju. 

Positivismen, som är den andra inriktningen, utgår från att vetenskaplig kunskap framstår som 
objektiv samt neutral från forskarens egna föreställningar29 och antar därför att det finns en 
objektiv verklighet att studera. I de flesta skolor finns olika läger och uppfattningar, så även 
inom positivismen. Gunnar Myrdal ansåg att ingen vetenskap kunde vara helt objektiv eller 
neutral30 och  tyckte  att  det  positivistiska  objektivitetsidealet  var  en  utopi.  Istället  borde 
forskaren  enligt  Myrdal  sträva  efter  saklighet  och  öppenhet  i  sin  framställning.31 Vi  är 
medvetna  om  att  objektivitet  är,  om  inte  omöjlig,  så  åtminstone  svår  att  uppnå.  Men 
19 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod s. 30
20 Olsson H. & Sörensen S. (2001), Forskningsprocessen – kvantitativa och kvalitativa perspektiv s. 14
21 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod s. 17
22 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 51
23 Eriksson L. & Weidersheim-Paul F. (2001), Att utreda, forska och rapportera s. 18 
24 Alvesson M. Sköldberg K. (1994), Tolkning och reflektion s. 177
25 Thurén T. (2004), Vetenskapsteori för nybörjare s. 14
26 Ibid s. 46
27 Gustavsson B. (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 71
28 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 51
29 Gilje N. Grimen H. (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 57f
30 Holme I. M. & Solvang B. K. (1997), Forskningsmetodik s. 329 
31 Ibid s. 330 
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Vetenskaplig metod och ansats

medvetenhet  och  att  skilja  på  fakta  och  värderingar  är  en viktig  del  för  att  uppnå ett  så 
objektivt resultat som möjligt. 

Vi har valt en positivistisk ansats eftersom det finns risk för fel om vi skulle försöka tolka 
svaren från respondenterna. Vi lyssnade på vad respondenterna sade, utan att ta hänsyn till 
vare sig tonfall eller kroppsspråk, i linje med den positivistiska ansatsen. Utgångspunkten har 
varit  att  revisorernas  svar  var  sanningsenliga,  men  vi  är  medvetna  om  risken  att 
respondenterna inte är helt ärliga i sina svar. 

2.1.2. Induktion, deduktion och abduktion
Förutom att  välja  en av hermeneutikens  eller  positivismens olika verklighetsuppfattningar 
särskiljer  forskaren  ofta  mellan  deduktiv  och  induktiv  forskningsansats32 som  är  de  två 
vanligaste sätten att dra slutsatser i en vetenskaplig studie.33 

Den  induktiva  ansatsen  utgår  ifrån  att  forskaren  först  studerar  verkligheten  och  sedan 
sammanför den med allmänna principer. Dessa principer kan i sin tur bilda en teori,34 men 
eftersom möjligheterna att undersöka ett tillräckligt stort antal revisorer inte fanns, lämpade 
induktion sig inte särskilt väl för uppsatsen. En kritik mot induktionen är att slutsatser dras 
från empiriska data utan att några andra källor används.35

Deduktionen utgår från allmänna lagar och prövar teorins styrka genom logiska slutsatser.36 

Teorierna kan sedan verifieras eller falsifieras och enligt positivismen är det på så sätt  vi 
kommer närmare sanningen,37 vilket ibland benämns den positivistiska cykeln.38 

Samhällsvetenskapliga  studier  innehåller  vanligen  en  kombination  av  de  två  forsknings-
ansatserna och det kan vara svårt  att  åtskilja dem. En lösning är att  välja abduktion som 
tillåter interaktion mellan teori och empiri, d.v.s. en kombination av induktiv och deduktiv 
ansats.  Kombinationen  av  flera  metoder  ger  möjligheter  att  utnyttja  metodernas  fördelar 
samtidigt  som  nackdelarna  kan  undvikas.  Abduktion  tillåter  att  empirin  påverkar 
referensramen under arbetets gång samtidigt som forskaren kan koppla analysen till teorin.39 

Abduktion  är  mest  lämpad  för  denna  uppsats  eftersom respondenternas  svar  kommer  att 
påverka uppsatsens struktur, men även för att vi ville kunna dra slutsatser utifrån teorin. 

2.1.3. Kvantitativ- och kvalitativ metod
Forskaren  bör  även  skilja  mellan  kvantitativ  och  kvalitativ  metod  som  utgör  helt  olika 
kunskapsperspektiv, men med både likheter och skillnader. En likhet mellan perspektiven är 
vad forskaren vill uppnå och en skillnad är själva tillvägagångssättet. 

Kvantitativa metoder  baseras  på åtskilliga  observationer  och att  resultatet  kan uttryckas  i 
sifferform  och  intar  ofta  ett  hermeneutiskt  synsätt  med  en  induktiv  ansats.  Det  gör  att 

32 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 52
33 Patel R. & Davidsson B. (2003), Forskningsmetodikens grunder s. 19
34 Olsson, H. & Sörensen S. (2001), Forskningsprocessen - kvantitativa och kvalitativa
   Perspektiv s. 35
35 Wallén G. (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik s. 47
36 Arbonor I. & Bjerke B. (1994), Bolagsekonomisk metodlära s. 108
37 Gilje N. & Grimen H. (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 67
38 Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 40-41
39 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 52-53
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resultatet går att mäta och att paralleller lättare dras.40 E contrario innebär vårt positivistiska 
synsätt att undersökningen enligt den synen borde vara kvantitativ med en deduktiv ansats. 
Kopplingarna mellan ansats och metod är inte givna41 och ett medvetet avsteg gjordes för att 
bättre passa syftet till uppsatsen. Åtta revisorer undersöktes genom att gå in på djupet i det 
material  som intervjuerna genererade.  För det  ändamålet  är  den kvalitativa metoden mest 
lämplig eftersom forskaren då använder färre fall, men undersöker dem desto mer noggrant. 
Det möjliggör en djup undersökning, men försvårar dock paralleller och generaliseringar.42 

Medvetenheten  om att  resultatet  inte  kommer  att  vara  en  absolut  sanning  finns  eftersom 
kvalitativa  metoder  ofta  används  för  att  skapa  en  preliminär  förståelse.  Trots  metodens 
nackdelar finner vi den motiverad då revisorns oberoende är ett mycket komplext område som 
inte går att mäta i siffror.

2.2. Primär- och sekundärdata
Primärdata är ny data som insamlas av forskaren med olika former av empiriska studier, t.ex. 
intervjuer  eller  enkäter.  Sekundärdata  är  till  skillnad  från  primärdata  befintlig  data  och 
statistik som redan har blivit bearbetad en eller flera gånger.43 Uppsatsen utgörs primärdata av 
intervjuerna  och  sekundärdata  av  den  teoretiska  bakgrunden  som  består  av  litteratur, 
vetenskapliga artiklar, tidskrifter, uppsatser och Internetkällor. I regel är sekundärdata mindre 
tillförlitlig,  men  då  vi  valde  välrenommerade  vetenskapliga  artiklar,  särkskilt 
rekommenderade  av  vår  handledare  och  nya  upplagor  på  litteraturen  som  är  skriven  av 
etablerade författare, anser vi att sekundärdata är tillförlitlig inom ramen för denna uppsats. 

2.3. Validitet och reliabilitet
Validitet är ett viktigt krav i vetenskapliga undersökningar,44 vilket innebär att forskaren mätt 
vad som var avsett att mätas.45 Ett hot mot validiteten är att information inte är oberoende utan 
tolkas av mottagare, av källan eller av båda.46 

Ett ytterliggare krav som forskaren bör sträva efter är reliabilitet47 vilket innebär att forskaren 
har gjort mätningen på ett korrekt sätt så att tillförlitligheten blir hög.48 En undersökning med 
hög reliabilitet kan även utan problem upprepas av andra forskare.49 Även urvalet har en direkt 
inverkan på undersökningens reliabilitet. Görs ett felaktigt urval kommer forskaren inte längre 
undersöka vad som avsetts.  Genom att tydligt ange källor och tillvägagångssätt anses hög 
reliabilitet uppnåtts. För att framtida läsare och forskare med lätthet ska kunna kontrollera hur 
vi tolkat källorna samt att de är korrekta har vi valt att ta med sidnumrering på källorna.  

Reliabilitet och validitet är ett måste för att undersökningen ska bli fri från mätfel.50 Om inte 
undersökningsområdet är aktuellt spelar det ingen roll hur hög validiteten och reliabiliteten är, 
studien förblir ändå irrelevant. Oberoende diskuteras ofta i media, i vetenskapliga artiklar och 
40 Lekvall P. & Wahlbin C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut s. 210
41 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 53
42 Bryman A. (2004), Samhällsvetenskapliga metoder s. 270
43 Dahmström K. (2005), Från datainsamling till rapport s. 75
44 Eriksson L. & Wiedersheim-Paul F. (1999), Att utreda, forska och rapportera s. 40
45 Dahmström K. (2005), Från datainsamling till rapport s. 62
46 Merriam S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod s. 177
47 Eriksson L. & Wiedersheim-Paul F. (1999), Att utreda, forska och rapportera s. 40
48 Dahmström K. (2005), Från datainsamling till rapport s. 334
49 Merriam S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod s. 180
50 Dahmström K. (2005), Från datainsamling till rapport s. 334

6



Vetenskaplig metod och ansats

på revisionsbyråerna. Eftersom det även hela tiden kommer ut ny litteratur på området anser 
vi relevansen vara uppfylld. 

2.4. Urvalsmetoder
Innan en undersökning genomförs bör forskaren fundera över hur den ska planeras och välja 
mellan att genomföra en urvalsundersökning eller totalundersökning. I en totalundersökning 
undersöks samtliga i den population som är tänkt att undersökas, d.v.s. målpopulationen. Data 
kan  även  samlas  in  över  olika  tidsintervall.  Vår  undersökning  utgör  en 
tvärsnittsundersökning51 då vi under en kort och förutbestämd tid samlade in data från våra 
respondenter.

Urval är centralt för all typ av forskning52 och i en urvalsundersökning drar forskaren ett urval 
från målpopulationen, som i uppsatsen utgörs av Sveriges revisorer.53 Ett icke-slumpmässigt 
urval medför att alla revisorer inte har en känd sannolikhet att komma med i urvalet.54 Då vi 
har avgränsat oss till stockholmsområdet blir vårt urval icke-slumpmässigt. Vidare användes 
ett bekvämlighetsurval där revisorer som tackat ja till  vår skriftliga förfrågan intervjuades. 
Kravet som ställdes på respondenterna var att de skulle vara auktoriserade eller godkända 
revisorer. I det bekvämlighetsurval som användes låter forskaren viljan att medverka påverka. 
Det leder till att svarsfrekvensen blir hög, men att potentialen för generaliseringar minskas.55 

Ett bekvämlighetsurval valdes, trots metodens negativa sidor, då revisorer är en yrkeskår med 
hög arbetsbelastning. Urvalsmetoden ledde till att merparten av respondenterna kommer från 
stora  byråer,  vilket  förklaras  av  att  de  kan  avsätta  mer  tid  för  studenter.  En fördel  med 
bekvämlighetsurval är att det inte uppstår något bortfall och därför behöver en bortfallsanalys 
inte göras.

2.5. Intervjumetodik
Ett samtal kan vara en konversation, vilken som helst. Det som karakteriserar en intervju är att 
den styrs i en förbestämd riktning. En vetenskaplig intervju måste dessutom uppfylla kraven 
på  validitet,  reliabilitet  samt att  det  ska  vara möjligt  för  utomstående att  kritiskt  granska 
slutsatserna,56 därför lades intervjuutskrifterna som bilaga.  Intervjuer är  den mest använda 
metoden för kvalitativt inriktade undersökningar57 och den metod som är bäst lämpad för vår 
uppsats syfte.

Forskaren ska beskriva begrepp så att de förstås på samma sätt av samtliga respondenter.58 

Från det gjordes ett medvetet avsteg i intervjufrågorna. Vi definierade inte vad vi menade med 
oberoende, eftersom vi ville se hur revisorerna själva beskrev begreppet. 
Vi inledde intervjuerna med att klargöra för respondenterna att undersökningen kommer att 
bli  en  offentlig  handling  och  att  det  gick  bra  att  vara  anonym.  Frågorna  försökte  vi 
systematisera i logisk ordning.59 Till en början var de av mer allmän karaktär för att senare 

51 Bryman A. (2004), Samhällsvetenskapliga metoder s. 73
52 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 61
53 Dahmström K. (2005), Från datainsamling till rapport s. 63
54 Ibid s. 223
55 Bryman A. (2004), Samhällsvetenskapliga metoder s. 114
56 Lantz A. (1993), Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun s. 12-13
57 Bryman A. (2004), Samhällsvetenskapliga metoder s. 299
58 Lantz A. (1993), Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun s. 56
59 Lantz A. (1993), Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun s. 64
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behandla det som är specifikt för vår uppsats. Vi gjorde detta dels för att inte styra svaren mot 
det vi avsåg undersöka, dels för att det skulle vara större chans att respondenterna svarade på 
de lite känsligare frågorna när de kände sig mer avslappnade. 

I  kvalitativa  undersökningar  kan  forskaren  ändra  studiens  upplägg  under  genomförandet, 
vilket  kallas  för  flexibilitet  och  handlar  om  två  saker.  För  det  första  kan  forskaren 
omformulera sin frågställning efter de erfarenheter som förvärvas under studiens gång, och 
för  det  andra  kan  forskaren  närma  sig  studieobjektet  på  olika  sätt.  Vi  närmade  oss  våra 
respondenter på olika sätt med hjälp av olika följdfrågor som var situationsanpassade.  Till 
intervjuerna använde vi en intervjuguide som var utformad efter studiens problemformulering 
och syfte. Intervjuguiden används endast som en mall då den inte behöver följas exakt.60 

Under alla intervjuer uppstår en intervjuareffekt som påverkar undersökningens validitet61 och 
effekten kan vara medveten eller omedveten från intervjuaren och/eller respondenten. En del 
av den så kallade intervjuareffekten utgjordes av att  vi  bandade intervjuerna.  Intervjuerna 
bandades för att inte gå miste om viktig information och för att lättare kunna fokusera på att 
ställa relevanta följdfrågor.62

En positiv effekt med bandning är att respondenterna tenderar att tänka igenom sina svar. Som 
intervjuare kan det också vara lättare att koncentrera sig på respondenten och själva intervjun 
om det räcker att göra stödanteckningar och kommentarer.63 

Det  finns  naturligtvis  negativa  aspekter  med  bandning:  tekniken  kan  fallera,64 en  del 
respondenter  kan  känna  sig  hämmade  av  att  intervjun  spelas  in  trots  att  de  givit  sitt 
medgivande o.s.v.65 Den stora nackdelen med bandning är att det tar tid att lyssna igenom och 
sammanställa  intervjun.  Beroende  på  vilken  typ  av  intervju  som  genomförs,  kommer 
mängden utskrifter att variera. Vi genomförde åtta intervjuer av den kvalitativa typen på cirka 
en timme vardera, som skulle ha kunnat bli 150 sidor text om vi skulle ha gjort ordagranna 
utskrifter. 66  Anledningen till att vi sammanställde intervjuerna med egna ord var för att några 
av  respondenterna  inte  ville  bli  citerade  och  av  den  orsaken  inte  vilja  medverka 
överhuvudtaget. 

En annan del av intervjuareffekten utgörs av risken att forskaren omedvetet styr respondenten 
i en viss riktning, och därför är det en viktig insikt att intervjuarens roll är betydande för hur 
respondenterna svarar.67 Därför är det viktigt att forskaren ställer bra frågor,68 vilket innebär 
att både de planerade frågorna och de spontana följdfrågorna bör vara neutrala för att inte 
styra  svaren. Intervjuareffekten  påverkar  inte  kvalitativa  undersökningar  lika  mycket  som 
kvantitativa,69 eftersom avvikelser från ämnet ses som ytterligare en kunskapskälla istället för 
tvärtom vilket är fallet i en kvantitativ studie.70 Vi kan inte avgöra vad som är en följd av 
intervjuareffekter, men vi är medvetna om att fenomenet kan påverka uppsatsens trovärdighet 
trots att hotet för kvalitativa studier är mindre.
60 Holme I. M. & Solvang B. K. (1997), Forskningsmetodik s. 80 s. 101
61 Esaiasson P. m.fl. (2005), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ, och marknad s. 261-262 
62 Steinar K. (1996), Den kvalitativa forskningsintervjun s.147 
63 Ryen A. (2004), Kvalitativ intervju s. 56
64 Ibid s. 56
65 Trost J. (2005), Kvalitativa intervjuer s. 54
66 Kvale S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun s. 158
67 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 69 
68 Yin R.K ((2003), Case study research design and methods s. 58-59 
69 Patel R. & Davidsson B. (2003), Forskningsmetodikens grunder s. 102
70 Bryman A. (2004), Social research methods s. 60 

8



Vetenskaplig metod och ansats

Omgående  efter  intervjuerna  sammanställde  vi  materialet  skriftligt  och  skrev  egna 
sammanfattningar i vilka det centrala och viktigaste togs med.71 För att kontrollera att vi inte 
vinklat innehållet fel skickade vi ut sammanställningarna till respondenterna för revidering.

2.6. Forskningsetik
Det  finns  fyra  allmänna  etiska  krav  för  att  individen  ska  skyddas  och  dessa  utgörs  av 
informations-,  samtyckes-,  konfidentialitets-  samt  nyttjandekravet.72 Informations-  och 
samtyckeskravet  innebär  att  en  forskare  skall  informera  respondenterna  om  den  aktuella 
forskningsuppgiften syfte, och att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. För att 
uppfylla konfidentialitetskravet måste alla uppgifter om respondenterna i en undersökning ges 
största möjliga konfidentialitet; personuppgifterna skall således förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Med nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om respondenterna 
endast används för uppgivet forskningssyfte.73 Det är vid all forskning viktigt att respektera 
respondenterna och om forskare missbrukar sin ställning genom att frångå de forskningsetiska 
kraven kan forskningen skadas.74 De fyra kraven beaktades och samtliga har uppfyllts.

2.7. Kritik mot intervjuförfarandet 
I intervjuerna utgick vi ifrån att det som revisorerna sagt är sant och det är den bild vi fått av 
verkligheten. Risken finns att revisorerna sagt en sak medan det i verkligheten förhåller sig 
annorlunda, och det föreligger också alltid en risk att respondenterna tolkar frågorna på olika 
sätt.75 Detta kan bero på att respondenterna ger det svar de tror att intervjuaren vill ha eller ett 
svar som är social accepterat. Detta kan leda till systematiska fel som kallas för prestigebias.76 

2.8. Källkritik
Inom källkritik bör tre krav vara uppfyllda: tendenser, samtidskrav och beroendekritik.77 Det 
första kravet, tendenser, handlar om att någon har vinklat materialet till egen fördel och i vår 
uppsats kan författarna samt intervjurespondenterna ha vinklat informationen på detta sätt. 
Litteraturen granskas dock kritiskt av andra sakkunniga på området varför vi anser den vara 
trovärdig. I bakgrunden och problemdiskussionen har det använts vanliga tidningsartiklar och 
Internetkällor som forskaren bör ställa sig mer tveksam till. Vi har ändå valt att ta med dem 
eftersom de fyller en diskussionsgrundande funktion. 

Samtidskravet innebär att  källan ska vara så  färsk som möjligt.  Det har vi  försökt uppnå 
genom att nyttja nyproducerade forskningsartiklar samt de senaste upplagorna av litteraturen.

Det tredje och sista kravet är beroendekritiken vilket innebär att en källa anses mer trovärdig 
om den är baserad på en egen undersökning istället  för på en annan källa.  Forskaren ska 
undersöka källans referenser för att kontrollera att inte alla källor baseras på samma fakta. Två 
oberoende källor har således ett högre faktavärde än en källa.
71 Trost J. (2005), Kvalitativa intervjuer s. 55
72 Esaiasson P. m.fl. (2005), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ, och marknad s. 442-447 
73 Forskningsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 2f
74 SOU 1994:4, God sed i forskningen s. 24f
75 Cohen L. Manion L. (2000), Research methods in education s. 279
76 Körner S. & Wahlgren L. (2002), Praktisk statistik s. 24
77 Gustavsson B. (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 85
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Genom vårt  tillvägagångssätt  anser  vi  att  våra  källor  har  uppfyllt  samtliga  tre  krav  som 
forskaren bör beakta i sin källkritik. Information från etablerade och trovärdiga Internetsidor 
som t.ex. Dagens Industri och Dagens Nyheter har vi ansett vara tillförlitliga. Tillförlitlighet 
utesluter dock inte att dessa sidor är färgade eller subjektiva. För att gardera oss har vi endast 
använt sådana källor i  bakgrunden och problemdiskussionen. Internetinformation som inte 
kommer från etablerade och tillförlitliga organisationer ska kontrolleras minst två gånger mot 
annan oberoende källa, vilket vi har gjort.
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3. Revisionsteori
Det här kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av revisionens funktion, syfte och  
verksamhet. Vidare behandlar uppsatsen tre seder som berör revisionen och kapitlet avslutas 
med att kort beskriva redovisningsverksamheten, eftersom revisionen delvis bygger på den.

3.1. Revisionens funktion och syfte
Regelverket  som  styr  revisionen  är  omfattande  och  i  Förordningen  om  revisorer78 ges 
instruktioner om hur Revisorslagen (RevL) ska tillämpas. Revisorslagen som infördes 2002 
har  medfört  att  revisorns  substansgranskning  av  bolag  har  minskat  medan  kontrollen  av 
klientens  interna  kontroll  har  ökat.79 Vidare  stadgar  Revisorslagen80 att  revisorer  och 
revisionsbyråer är skyldiga att dokumentera sina uppdrag som berör revisionsverksamheten 
av  ett  bolag,  och  i  Revisorsnämndens  föreskrifter81 framgår  det  på  åtta  punkter  vad 
dokumentationen ska omfatta. Med hjälp av den dokumentationen skall det i efterhand gå att 
avgöra om t.ex.  revisorn varit  oberoende.  Den informationen skall  kunna tillhandahållas i 
samband med revisionsberättelsen eller när ett annat utlåtande om revisionen ges.82

Till  regelverket  räknas revisionens rättsregler in  som avser  lag föreskriven för  revision.  I 
Revisionslagen (RL)83 föreskrivs att  alla bolag ska ha minst  en revisor.  Till  bolag räknas 
juridiska  och  fysiska  personer  som  enligt  Bokföringslagen  är  bokföringsskyldiga. 
Revisorslagen84 är  tillämplig  på  bolag  som,  enligt  bokföringslagen85 är  förpliktigade  att 
avlämna en årsredovisning (ÅR). Bolag som berörs av revisionsregler genom någon annan lag 
undantas enligt Revisionslagen86. Till lagarna finns Revisorsnämndens (RN) föreskrifter och 
Revisionsstandard i Sverige (RS), som tillsammans med revisorsorganisationerna FAR:s och 
SRS:s regler och rekommendationer utgör revisionens regelverk. 

I  Aktiebolagslagen (ABL)87 framläggs att  revisorn enligt  god revisionssed ska kontrollera 
bolagets  årsredovisning,  bokföring  samt  styrelsens  och  den  verkställande  direktörens 
förvaltning. Revisorns roll är att se till att omvärlden med dess intressenter får en korrekt bild 
av bolagets ekonomiska ställning.88 Vad granskningen ska omfatta, enligt god revisionssed, 
anges i Aktiebolagslagen89 och utgörs främst av att revisorn samlar in och utvärderar olika 
former av bevis.90 Det finns dock inte några detaljerade föreskrifter rörande omfattning och 
inriktning, eftersom en helt uttömmande föreskrift är svår att konstruera. Granskningen kan 
skifta  stort  i  förhållande till  ett  bolags  storlek och istället  förlitar  sig  lagstiftaren på t.ex. 
revisionsorganisationen  FAR:s  och  Revisorsnämndens  rekommendationer.91 Syftet  är  med 

78 SFS 1995:665, Förordning om revisorer
79 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 42
80 Revisorslagen 24 §
81 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 84
82 Ibid s. 11
83 Revisionslagen 3 §
84 Ibid 2 §
85 Bokföringslagen 6 kap. 1 §
86 Revisionslagen 2 §
87 Aktiebolagslagen 10 kap. 3 §
88 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 31
89 Aktiebolagslagen 10 kap. 3 § 1 st.
90 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 41
91 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 33
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andra  ord  att  revisionen  ska  tillhandahålla  en  information  om  bolagens  ställning  så  att 
intressenterna kan lita på att den är riktig. 

Ny  Revisionsstandard  i  Sverige  ska  tillämpas  på  bolag  som  hade  ett  räkenskapsår  som 
inleddes den 1 januari 2004 eller senare. Den anger hur en revision ska planeras, genomföras 
och rapporteras. Den nya standarden innebär ett hårdare dokumentationskrav på att revisorn 
måste samla in, bearbeta och dokumentera en större mängd information än tidigare. 

3.2. Revisionsverksamheten
Revisorprofessionen har skapats eftersom det finns ett behov av en oberoende part mellan den 
redovisningsskyldige och dess intressenter. Professionen lever i en självreglerande miljö 
eftersom den inte bara styrs av regelverket utan även är med och påverkar dess omfattning.92

Revisionsverksamheten  påverkas  av  två  viktiga aspekter93 vilket  gör  att  den kan ses  som 
dubbelbottnad:94

1) Revisionen  bygger  på  revisorns  professionella  omdömen  som  delvis  utgörs  av 
subjektiva bedömningar.

2) Revisionsverksamheten är reglerad av ett regelverk och kravet på dokumentation är 
för att revisorn i efterhand ska kunna bevisa att han eller hon agerat korrekt.

Revisorns  personlighet  påverkas  av  en  rad  faktorer  såsom integritet,  kunskap,  erfarenhet, 
formell behörighet, kön, revisionsbyrå och revisionssort. Det gör att revisorer kan fatta olika 
beslut baserat på samma underlag eftersom det finns utrymme för egna tolkningar.95 Själva 
begreppet  ”revisionsverksamhet”  definieras  i  Revisorslagen.96 Definitionen  av  begreppet 
bygger på revisorns kärnverksamhet och revisionens syfte, men också på annan verksamhet 
som har ett nära samband med granskningen. Revisorn ska granska om materialet avspeglar 
en rättvis  bild,  om felaktigheter  skulle  upptäckas  är  han  eller  hon skyldig  att  påtala  det. 
Rådgivning till en klient för att förbättra eller fullgöra de lagstadgade skyldigheterna är med 
andra  ord  tillåten,  så  länge  råden  är  inom  uppdragsbrevets  ramar.97 Det  är  just  sådan 
rådgivning  som  benämns  revisionsrådgivning  och  ska  ses  som  en  del  av  revisions-
verksamheten.98 Eftersom denna typ av rådgivning är en naturlig del av verksamheten anses 
den inte hota oberoendet. Revisorslagen ställer alltså upp de yttersta gränserna gällande vad 
en revisor är tillåten att göra. Verksamhet som kan äventyra förtroendet för hans eller hennes 
oberoende eller självständighet är inte tillåten.99 

Förutom granskningen av årsredovisningen kan en revisor, enligt Aktiebolagslagen,100 även 
granska kontrollbalansräkningen och emissionsplaner. Sådan granskning är s.k. lagstadgade 
tilläggsuppdrag.  Det  förekommer  också  avtalsmässiga  tilläggsuppdrag.  Revisorn  får  då  i 
uppdrag att utföra granskning p.g.a. att avtal slutits mellan en klient och någon utomstående. 
Om avtalet resulterar i en rapport ämnad för utomstående måste revisorn granska denna. Det 
förekommer även annan granskning än lagstadgad revision.  Med det  åsyftas gransknings-
92 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 9
93 Ibid s. 40
94 Ibid s. 38
95 Ibid s. 38-39
96 Revisorslagen 2 § 7 p.
97 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 156
98 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 50
99 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 146
100 Aktiebolagslagen 13 kap. 14 § och 4 kap. 24 §
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uppdrag som inte är  lagstadgad,  men som till  största  delen sammanfaller  med lagstadgad 
revision.  Exempelvis  kan  nämnas  när  en  ideell  förenings  verksamhet  ska  granskas  och 
vanligtvis  avlämna  en  rapport  och  därför  behöver  anlita  en  revisor. Begreppet  revisions-
verksamhet innefattas därmed av lagstadgad revision, revisionsrådgivning, annan granskning 
än lagstadgad revision, lagstadgade tilläggsuppdrag och avtalsmässiga tilläggsuppdrag.101 

Förenklat  innebär  det  en  skillnad  mellan  att  ge  råd  och  att  upplysa  om  olika 
handlingsalternativ. En revisor får inte ge direkta råd till en klient om hur han eller hon ska 
handla. Råden får däremot utgöras av förslag på olika handlingsalternativ i en viss situation 
där klienten inte har tillräcklig kunskap. Det är sedan upp till klienten att agera, i enlighet med 
rekommendationen eller ej.102 Revisorn får upplysa om vilka alternativ som finns om han eller 
hon  inte  bryter  mot  regelverket  och  oberoendet  hotas.  En revisor  får  inte  fatta  beslut  åt 
klienten, eftersom han eller hon då kommer att revidera sitt eget arbete.103 

En  klient  som inte  är  insatt  i  regelverket  förstår  inte  att  konsulteringen  kan  leda  till  att 
revisorn  indirekt  får  revidera  sig  själv  s.k.  självgranskning.104 Det  uppstår  ett 
självgranskningshot eftersom revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete, t.ex. 
sina egna råd.105 Ett annat problem är byråjäv,106 vilket kan inträffa när ett bolag både blir 
reviderat och får rådgivning av samma revisionsbyrå. Dessa två exempel kan ge upphov till 
situationer där revisorn eventuellt bör avsäga sig uppdraget,107 om inga motåtgärder vidtas. 
Var gränsen exakt ska dras mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning kunde dock 
lagstiftningen inte komma fram till.108 I förarbetena till Revisorslagen valde de att gränsen 
skulle dras med hjälp av god revisors- och revisionssed.109   

3.3. Seder
Det finns tre väsentliga seder som bör beaktas vid revisionen. Innan de tas upp bör dock 
begreppen god etik, moral och sed uppmärksammas. Det är inte helt lätt att särskilja på de tre 
begreppen. Begreppen är filosofiska till sin natur och är grekiska samt latinska låneord. Etik 
är grekiska och moral är latin och översatt till det svenska språket får de en snarlik betydelse. 
Sverige utgår ifrån att etik är regelverket som individer, organisationer och samhälle sätter 
upp som riktlinje och ideal för hur vi skall bete oss. Moral är hur vi beter oss som individer, 
organisationer och bolag. God sed är ett mellanting mellan god etik och god moral.110 

I  de  anglosaxiska111 länderna  talas  det  ofta  om  koder  för  moral  (codes  of  ethics)  och 
uppförande  (conduct),  vilket  kan  liknas  med  det  svenska  begreppet  seder.  Förenklat  är 
koderna för uppförande inbegripna i koderna för moral, och är riktlinjer som talar om hur ett 
bolag bör handla. Koderna är inte enbart till för att styra sådant som är svårt att direkt mäta 
och övervaka, de ska även fungera som inspiration, vara lärande och reglerande. I Sverige har 
de flesta bolagen någon form av etikregler och följer vanligtvis de som finns. Varje bransch 

101 Proposition 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 39f
102 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 170
103 Jägerhorn R. (1981), Revisorn som konsult och rådgivare s. 9
104 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 231 
105 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 96
106 Ibid s. 88
107 Revisionslagen 22-24 §§
108 Proposition 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 51
109 Ibid s. 42
110 SOU 1994:4, God sed i forskningen s. 24f
111 Australien, Canada, Storbritannien, Nya Zeeland och USA
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har sedan sina specifika koder som framarbetats och utvecklats med tiden som de ska följa. 
Om dessa branschspecifika koder inte följs kan det leda till böter eller fängelse.112 

3.3.1. God revisorssed
I Revisorslagen113 stadgas att revisorn ska iaktta god revisorssed, vilket inte begränsas till 
revisorns  skyldigheter  i  ett  enskilt  uppdrag,  utan ska tillämpas på hela  hans  eller  hennes 
yrkesverksamhet.  Framtagandet  och  utvecklingen  av  seden  sker  genom  revisors-
organisationernas  rekommendationer,  Revisorsnämndens föreskrifter  och domstolsbeslut.114 

FAR har utfärdat nio yrkesetiska regler115 och rekommendationer för alla typer av uppdrag 
och där ingår just  god revisorssed.  God revisorssed är med andra ord en yrkesetisk-  och 
rättslig standard som revisorn ska rätta sig efter vid uppdrag,  organiseringen av den egna 
verksamheten,  marknadsföring  och  i  sin  relation  till  kollegor.116 Seden  ska  även  beaktas 
utanför yrkesövningen men naturligtvis inte i hela vardagen utan bara i de fall då revisorns 
tilltro till  revisionen kan hotas.117 Revisorn ska följa god revisorssed för att  anses som en 
oberoende  revisor,  ett  centralt  begrepp  är  med  andra  ord  revisorns  oberoende.118 

Internationellt motsvaras god revisorssed av IIA:s ”Code of Ethics” för internrevisorer medan 
externa revisorer, som uppsatsen handlar om, styrs av American Institute of Certified Public 
Accountants  (AICPA) och  The Public  Company Accounting  Oversight  Boards (PCAOB) 
”Code of Professional Conduct”.119 

3.3.2. God revisionssed 
Hur omfattande en revisors granskning generellt ska vara bestäms enligt Aktiebolagslagen,120 

men lagen beskriver  endast  omfattning och inriktning översiktligt  genom att  fastställa  att 
revisorn ska följa god revisionssed.121 Genom att knyta granskningen till  god revisionssed 
anpassas revisionen till bolagens skiftande förhållanden och efter utvecklingen av teori och 
praxis.  Det sker fortlöpande nya uppdateringar av lagen i  form av rekommendationer och 
normer  om vad som är  god  revisionssed  från  revisorsorganisationerna.  Utgångspunkten  i 
seden är risk och väsentlighet, men eftersom de båda begreppen inte är desamma för alla 
innebär detta en viss flexibilitet i begreppet god revisionssed. God revisionssed är seden som 
erfarna revisorer med professionellt omdöme och integritet arbetar efter. Ytterst så bestäms 
dock  innehållet  i  begreppet  av  en  domstol,122 eftersom  det  har  en  stor  betydelse  vid 
bestämmandet av revisorns culpa ansvar d.v.s. om sambandet mellan revisorns handlande och 
skadepåverkan visar sig vara ovarsamt.123

 

112 Cobbin D. M et al. (2002), Codes of ethics, their evolution, development and other controversies, Journal of 
Management Development s. 152f
113 Revisorslagen 19 §
114 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 134
115 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2 s. 114
116 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 54
117 Ibid s. 71
118 Cassel F. (1996), Den reviderade revisorsrollen s. 62f  
119 Messier Jr. W. F. et al. (2003), Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach s. 847
120 Aktiebolagslagen 10 kap. 3 § 1 st.
121 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 33
122 Ibid s. 108f
123 Ibid s. 153
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3.3.3. God redovisningssed
Från  och  med  den  1  januari  2005  ska  noterade  bolag  i  Europeiska  Unionen  (EU)  följa 
International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning.124 För onoterade 
bolag  finns  Redovisningsrådets  (RR)  rekommendationer  för  vägledning  och  hur  de  kan 
tillämpas. Deras rekommendationer är utformade så att redovisningen ska ge ett bra underlag 
och jämförbarhet, inte bara nationellt utan också internationellt.125 Även Bokföringsnämnden 
(BFN) ger ut allmänna råd till onoterade bolag och utgår då från RR:s rekommendationer. 
BFN:s syfte med att ge ut allmänna råd är att förenkla och på så sätt underlätta framtagandet 
av  enhetliga  redovisningsprinciper  för  onoterade  bolag.126 När  ett  redovisningssätt  som 
baseras på Redovisningsrådets eller BFN:s rekommendationer blivit etablerat, måste ett bolag 
följa dessa för att uppfylla kravet på god redovisningssed.127

3.4. Redovisningsverksamheten128

Redovisningens  huvuduppgift  är  att  skapa  tillförlitlig  och  kvalitetssäkrad  information  till 
intressenterna. Intressenterna har rätt att få information, medan den redovisningsskyldige i 
viss mån får värna om sin integritet genom att hålla inne med information. Denna relation 
leder till konsekvenser som kan mätas i ekonomiska termer och det är emellan dessa parter 
som revisorn kommer in i bilden. Redovisning och revision har ett nära samband och därför är 
redovisningens principer även viktiga för revisionen. Revisionen utgår från redovisningens 
syfte  som  är  att  förse  intressenterna  med  information  som  kan  underlätta  deras 
beslutsfattande.

124 Proposition 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag
125 FAR (2004),  FARs samlingsvolym del 1 s. 837f 
126 Ibid s. 559f 
127 Törning E. (2002), God redovisningssed i icke-noterade bolag, Balans nr. 4
128 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 21-36
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4. Teoretisk referensram och regelverket 
I det här kapitlet kommer vi att  återge teorier om oberoende som till  stor del utgår från  
internationell lagstiftning eftersom den har implikationer på den svenska lagstiftningen. Vi  
kommer även att behandla den fristående rådgivningens implikation på oberoende, reglering  
av revisorns oberoende, informationsasymmetri och revisorsrotation. 

4.1. Oberoende internationellt sett129 
I  England  uppmärksammades  redan  1845  betydelsen  av  oberoende  i  samband  med 
återgivande av räkenskaper. Det dröjde emellertid till i början av 1900-talet innan revisorns 
oberoende och hur det skulle definieras började diskuteras. I USA reglerades inte revisorns 
oberoende förrän 1907, då mer som en önskan i regelverket och inte förrän på 1940-talet 
reglerades det att oberoende inte bara var ett ekonomiskt problem. År 1972 omdefinierade 
American Institute  of  Certfied  Public  Accountants  oberoendet  genom att  lägga  till  att  en 
revisor inte enbart bör vara synbart oberoende utan även intellektuellt och ärligt oberoende. 
Med det menade AICPA att en revisor inte fick ha skyldigheter eller intressen hos en klient 
och det gjordes en uppdelning av oberoendet i det synbara och det faktiska oberoendet.  Fram 
till  idag  har  diskussionerna  varit  många  och  det  har  varit  svårt  att  komma  fram till  en 
gemensam utgångspunkt. I dagsläget är de flesta i regel överens om att oberoendet bygger till 
stor del på etik, inte bara etiken i själva yrket utan även revisorns egen etik och moral.

Historiskt sett har American Institute of Certfied Public Accountants och The Securities and 
Exchange Commission inte varit överens om varken definitionen eller hur regelverket ska se 
ut  gällande  revisorns  oberoende,  och  än  idag  går  åsikterna  isär  vilket  bekräftar  vilket 
komplext  problem  det  är.  SEC  menar,  till  skillnad  från  AICPA,  att  rådgivning  utanför 
revisionsverksamheten  påverkar  revisorns  oberoende  negativt,  vilket  också  har  stöd  i  en 
australiensisk  revisorsorganisations  undersökning.  AICPA  ser  ändå  oberoendet  som  en 
hörnsten i revisionsverksamheten, men inte ur samma perspektiv som SEC. 

Internationellt sett skiftar synen på begreppet oberoende, men gemensamt är att koder för etik 
och olika situationer som kan minska en revisors oberoende tas upp. De flesta länder som har 
någon  form av  lagstadgad  revisionsplikt  har,  precis  som  redan  tidigt  gjordes  i  England, 
uppmärksammat vikten av att räkenskaperna granskas av en oberoende part. Det råder även 
en generell enighet om vad en revisor inte får göra eller vara. Internationellt är regelverken 
överens om att revisorn inte får vara anställd på något sätt, vara förvaltare, ge eller ta lån, ha 
eget  materiellt  intresse,  operationellt  ansvar  eller  ha  familjeband  till  klienten  som  ska 
revideras. Detta är med andra ord i princip vad som regleras i dagens svenska analysmodell 
och  jävsregler.  Problemen  länder  emellan  uppstår  dock  p.g.a.  att  det  inte  finns  några 
ömsesidiga kulturella värderingar. Ömsesidighet, är mycket svårt att uppnå, inte minst p.g.a. 
religiösa och fundamentala värderingar.  I  dagens globaliserade samhälle är ett  gemensamt 
regelverk  önskvärt  för  att  rättvist  kunna  göra  exempelvis  bedömningar  av  bolags 
årsredovisningar länder emellan. För att underlätta och göra en sådan bedömning rättvisande, 
är det av största vikt att det finns en gemensam definition av revisorns oberoende.  

129 Vanasco R. R. (1996), Auditor independence: an international perspective, Managerial Auditing Journal  s. 4f
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Efter Storbritanniens inträde i Europeiska Unionen så har i princip hela Europa anpassat sig 
efter USA:s regelverk. Kritikerna menar att  det  inte är  helt  rätt  och påpekar de kulturella 
skillnaderna som finns mellan de anglosaxiska länderna och Europa, men även inom Europa. 
Även International Federation of Accountants (IFAC) är medveten om problemet och låter 
därför varje land själva anpassa sitt  regelverk, men utgår ifrån den anglosaxiska synen på 
oberoende.

Internationellt sett kan två principer urskiljas på hur oberoendet regleras genom förbudsregler 
eller genom en principbaserad modell. USA:s regelverk baseras på förbudsregler och ligger 
långt  fram,  särskilt  efter  införandet  av  SOX.  Det  svenska  regelverket  baseras  på  en 
principbaserad modell där analysmodellen är den centrala utgångspunkten.130

4.2. Det internationella regelverkets implikationer på Sverige
International Federation of Accountants uppmärksammade 2005131 att synen på True and Fair 
View (TFV) skilde sig över tiden och mellan länder. I ett svenskt perspektiv är det av stor vikt 
att  uppmärksamma  vad  IFAC  anser  och  tycker  eftersom  FAR  är  medlem.132 

Revisionsstandard i Sverige utgår ifrån International Standards on Auditing (ISA) som ges ut 
av IFAC.133 Att det kan förekomma räknefel och att granskningen kan vara otillräcklig är 
IFAC medvetna om, men dessa fall är i regel omedvetna och har ändå ingen betydelse om 
redovisningen från bolagen inte speglar en TFV. Ett universellt regelverk med en gemensam 
grund för vad TFV blir därför viktigt enligt International Federation of Accountants, annars 
spelar det ingen roll om revisorn intygar i revisionen att årsredovisningen är korrekt. Detta 
särskilt vid jämförelser utanför det egna landets gränser. Jayalakshmy R m.fl.134 tar upp att 
resonemanget för TFV är analogt med gällande resonemanget om oberoende. De menar att 
om inte redovisningen är sanningsenlig och rättvisande spelar det ingen roll om revisorn är 
oberoende eller inte. Är revisorn inte oberoende ger revisionen inte en True and Fair View 
trots att redovisningen gör det. Artikelns slutsats är att TFV är lika viktigt i samband med 
revisionen  som  i  redovisningen,  för  att  intressenterna  ska  kunna  få  en  korrekt  bild  av 
verkligheten.  

4.3. Analysmodellen
I Revisorslagen, som trädde i kraft 2002, stadgar analysmodellen att revisorn ska pröva om 
det finns omständigheter som kan hota hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, det 
vi benämner oberoende. I det första stycket anges fem situationer i vilka revisorn ska avböja 
eller avsäga sig uppdraget, s.k. presumtionsregler. Andra stycket är en form av generalklausul 
som tar upp de situationer som motiverar att revisorn bör avböja eller avsäga sig ett uppdrag, 
s.k. presumtionsbrytande omständigheter.135 Stycket säger även att om åtgärder vidtagits för 
att skydda revisorns oberoende behöver han eller hon inte avböja eller avsäga sig uppdraget. 
Det innebär att Revisorslagen med analysmodellen i princip försökt täcka in alla tänkbara 
situationer då revisorn kan anses beroende. 

130 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 239
131 Jayalakshmy R. et al (2005), The changing role of auditors, Managerial Auditing Journal s. 249f
132 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 49
133 Ibid s. 51
134 Jayalakshmy R. et al (2005), The changing role of auditors, Managerial Auditing Journal s. 249f
135 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 249
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Revisorslagen136 är  utformad som en presumtionsregel  vilket  innebär att  revisorn alltid är 
skyldig  att  undersöka  om  det  förkommer  anledningar  för  en  tredje  part  att  ifrågasätta 
oberoendet.  Om  sådana  omständigheter  förekommer  är  revisorn  skyldig  att  avsäga  sig 
uppdraget om inte revisorn själv kan bevisa att så inte är fallet. Revisorn själv ska göra en 
oberoende prövning enligt analysmodellen innan han eller hon kan anta ett nytt uppdrag, men 
även om det skulle uppstå nya omständigheter som kan påverka oberoendet under arbetets 
gång ska  en  prövning  göras.  Även  personer  utöver  revisorn  kan  komma  att  omfattas  av 
prövningen, eftersom revisionsbyrån och revisorer i samma revisionsteam också berörs av 
analysmodellen.137 

4.4. Oberoende och jäv
För  att  intressenterna  ska  kunna  ha  tilltro  till  revisionen  och  redovisningen  är  revisorns 
oberoende centralt och bland det viktigaste i revisorsyrket. För att säkerställa en oberoende 
granskning  har  lagstiftaren  reglerat  omständigheter  som  kan  hota  oberoendet.  I  både 
Revisionslagen och Aktiebolagslagen stadgas jäv genom sex situationer  som förbjuder en 
revisor att ta ett uppdrag.138 Dessa punkters beskrivningar är definitiva på så sätt att det inte 
finns rum för tolkningar. På grund av detta behandlas inte jäv mer ingående; utgångspunkten i 
diskussionerna  är  således  Revisorslagens139 analysmodell.140 Ett  beslut  utanför  analys-
modellens141 ram gör att tredje part inte ser revisorn som oberoende. Regelverket beskriver 
enbart hur analysmodellen ska tillämpas,142 vilket gör bedömningen komplex och situationen 
kan spela stor roll för hur revisorn ska handla.

Revisorns oberoende som aktualiserats med de senaste årens skandaler har indirekt medfört 
införandet  av  The Sarbanes  Oxley  Act  of  2002 (SOX).  De bolag  som är  eller  har  varit 
noterade på de två största börserna i USA har tvingats implementera SOX. Lagen omfattar 
även samtliga bolag som tagit upp ett offentligt lån i USA och som registrerats av Security 
and  Exchange  Commission  (SEC)  som  är  USA:s  motsvarighet  till  svenska 
finansinspektionen.  Införandet  av  SOX medförde  ett  slut  på  en  era  i  USA,  under  vilken 
revisionsbranschen  skött  sig  själva  och  varit  självreglerande.  I  lagen  infördes  strikta 
oberoenderegler  som  förbjuder  revisorn  att  fritt  utföra  tjänster  som  ligger  utanför 
revisionsverksamheten. Även krav på en revisorsrotation på vart femte år inom byrån infördes 
och ett krav på att den interna kontrollen skulle granskas.143 En revisor kan i USA, precis som 
i Sverige, bli dömd för kriminellt handlande och grov vårdslöshet. Med stöd av SOX kan 
revisorn numera även bli fälld för vårdslöshet, den behöver med andra ord inte längre vara 
grov  för  en  fällande  dom.144 Naturligtvis  reglerar  och  förbjuder  lagen  fler  områden  och 
inblandade än revisorn, men då uppsatsen har ett revisorsperspektiv tas inte de andra upp.   

De svenska  bolag som inte  direkt  berörs  av SOX fick ändå en förändring i  och med att 
Revisionsstandard i Sverige infördes 2004 och är en del av den svenska anpassningen till 
lagen. I de svenska förarbetena uppmärksammades problematiken och sambandet mellan den 

136 Revisorslagen 21 §
137 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 93f
138 Revisorslagen 17 § och Aktiebolagslagen 10 kap. 16 §
139 Revisorslagen 20-23 §§
140 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 240f 
141 se bilaga 1
142 FAR (2004), FARs samlingsvolym del 2, s.224f
143 Messier Jr. W. F. et al. (2003), Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach s. 37-38
144 Ibid s.  782
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fristående  rådgivningen  och  oberoende.145 Den  fristående  rådgivningen  kan  påverka 
revisionens tillförlitlighet och det har även uppmärksammats att den fristående rådgivningen 
kan  medföra  självgranskning.  Här  ansåg  dock  lagstiftarna  att  ett  generellt  förbud  mot 
fristående rådgivning skulle slå hårt mot bolagen. Lagstiftarna ansåg att denna rådgivning kan 
innebära  en  kostnadsbesparing.146 Den svenska  lagstiftningen  fastställer  att  den  fristående 
rådgivningen  ska  regleras  med  hjälp  av  analysmodellen  och  genom  detta,  revisorns 
sidoverksamhet.147 Förtroenderubbande sidoverksamhet kan t.ex. utgöras av att en revisor har 
ett styrelseuppdrag i ett bolag som är i samma bransch som klienten. Sidoverksamheten får 
inte vara förtroenderubbande eller komma i konflikt med revisionsuppdraget.148

Det finns två sorters oberoende: faktiskt och synbart. Faktiskt oberoende är att revisorn har en 
oberoende inställning under hela revisionen, och att han eller hon tar hänsyn till  samtliga 
omständigheter  som  är  av  betydelse  och  negligerar  sådant  som  är  irrelevant.  Synbart 
oberoende  innebär  att  det  inte  finns  några  omständigheter  som  kan  få  omvärlden  att 
ifrågasätta revisorns oberoende. Det räcker inte att revisorn är finansiellt oberoende, han eller 
hon måste  även inta  ett  oberoende förhållningssätt  med en sund och kritisk inställning,149 

precis som forskaren bör göra. 

4.4.1.  Åtgärder mot beroende
Regelverket som ska säkerställa att revisorns oberoende syftar på juridiska, ekonomiska och 
sociala förhållanden. En revisor är, precis som vilken person som helst, svårligen helt saklig 
och objektiv, eftersom vi människor tenderar att tolka saker olika beroende på situation.150 En 
paradox som kan uppstå  då är  att  det  föreligger  en större  förutsättning för  en oberoende 
granskning om observatören är mindre intresserad av det han eller hon ska granska. Att en 
revisor skulle vara ointresserad av en granskning förfaller dock absurt, och till hjälp för att 
motverka  en  revisors  beroende finns  som tidigare  nämnts  jävsregler  och  analysmodellen. 
Vilka motåtgärder som ska vidtas är svårt att ange exakt eftersom det är situationsberoende. 
Åtgärderna kan ske internt och externt, men ska resultera i att oberoendehotet åtminstone blir 
ringa.151

4.5. Den fristående rådgivningens implikation på oberoende
Enligt en studie i USA av Ashbaugh m.fl.152 konstaterades att den fristående rådgivningens 
kostnad  i  slutet  av  1990-talet  för  noterade  bolag  generellt  överskred  själva 
revisionskostnaden. Just det har diskuterats flitigt och tillsammans med t.ex. Enronkollapsen 
resulterat i en ny lagstiftning: SOX.  

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) belyste 2002 på nytt betydelsen av en 
korrekt  revision.  De  konstaterade  att  skandalerna  underminerat  trovärdigheten  och 
tillförlitligheten som det är tänkt att revisionen ska ge. Det är av yttersta vikt att allmänheten 
och intressenterna känner ett förtroende för revisorn, och FEE påpekade att revisorerna själva 
145 Prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 53
146 Metzler J. C. How the AICPA helps members serve small business, Journal of accountancy s. 26
147 Prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 52
148 Moberg K. (2003), Bolagsrevision s. 84f
149 Vanasco R. R. (1996), Auditor independence: an international perspective, Managerial Auditing Journal s. 7
150 Holme I. M. & Solvang B. K. (1997), Forskningsmetodik s. 329 
151 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 240
152 Ashbaugh H. et al. (2003), Do non-audit services compromise auditor independence? The Accounting 
Review s. 611–639 
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måste hjälpa till att upprätthålla och bibehålla förtroendet. Vikten av att revisionsbyråerna ger 
en True and Fair View av sin egen redovisning belystes också p.g.a. att rådgivningen utanför 
revisionsverksamheten  har  ökat.  Begreppet  TFV  handlar  inte  längre  bara  om  hur 
redovisningen är genomförd, utan även revisorns och revisionsbyråernas handlande.153

En studie gjord i Sydkorea som har en revisionslagstiftning liknande den svenska, fann ett 
positivt samband mellan en revisors oberoende och det ekonomiska beroendet. Studien visade 
att  om den  fristående  rådgivningen  ökade,  så  ökade  revisorns  ekonomiska  beroende  och 
påverkade hans oberoende ställning negativt. Det visade sig att revisorn var mindre benägen 
att uppmärksamma och kritisera bolagsledningen om fel p.g.a. det ekonomiska bandet som 
uppstått genom den omfattande fristående rådgivningen. Sambandet gällde dock bara om den 
fristående revisionen var större än själva revisionsrådgivningen.154 På grund av detta samband, 
har  The  Securities  and  Exchange  Commission  i  USA  bestämt  att  hur  stor  del  av 
revisionskostnaden som bolagets rådgivning utgör ska redovisas med en fotnot i ÅR. Detta för 
att  underlätta  för  investerarna  att  bilda  sin  egen  uppfattning  om huruvida  den  fristående 
redovisningen kan ha påverkat revisorns oberoende. 

Andra studier kommer dock inte fram till samma slutsats och det finns studier som inte finner 
några samband alls. Frankel m.fl.155 konstaterade att oberoendeförhållandet minskade, medan 
Firth156 kom fram till att oberoendet inte alls hade minskat trots att det såg ut så. De båda fann 
ett positivt samband mellan rådgivning kontra bolagsledningen och institutionella aktieägares 
storlek på aktieinnehavet, men inte att rådgivningen skulle ha påverkat revisorns oberoende. 
Artikeln av Miller157 tar upp om och hur kassaflödet i revisorns klientportfölj kan inverka på 
oberoendet utifrån fristående rådgivning. Bortsett från det faktum att klienten faktureras för 
utförd revision, har en fråga rests kring den ökade rådgivningen och revisorns klientportfölj. 
En revisor vill ha ett positivt kassaflöde i sin portfölj och ett sätt att öka faktureringen till 
klienter är att erbjuda fler tjänster. Författaren har dock inte hittat ett sådant samband och det 
underbyggs av att en ökning av kassaflödet genom en mer omfattande rådgivning medför en 
större risk för revisorn. Det skulle i förlängningen innebära att inte bara revisionsbyråns rykte 
och  förtroende  urholkas  utan  också  att  revisorns  egen  karriär  påverkas  negativt.158 Även 
Diamant159 menar i sin studie att s.k. portföljmaximering skulle kunna påverka en revisors 
oberoende, men fann inget konkret samband.

The Institute of Internal Auditors (IIA) har belyst problemet kring när en revisor skriver på 
revisionsberättelsen och godkänner årsredovisningen. Problemet uppstår när en annan del av 
revisionsbyrån  bistått  med  rådgivning  som  revisorn  själv  avstått  från,  för  att  undvika 
självgranskning.  IIA  menar  att  detta  kan  medföra  att  samma  byrå  reviderat  bolaget  och 
samtidigt  bistår  med  hjälp  till  bolagets  internrevision.  Frågan  The  Institute  of  Internal 
Auditors ställer sig är om en revisor i sådana fall kan anses oberoende över huvud taget, 
eftersom regelverket säger att en revisor ska vara helt oberoende från klienten. 

153 Jayalakshmy R. et al. (2005), The changing role of auditors, Managerial Auditing Journal,s. 256f
154 Jeong S. W. et al. (2005), The effect of mandatory auditor assignment and non-audit service on audit fees:  
Evidence from Korea. International Journal of Accounting s. 233-248
155 Frankel R. et al. (2002), The relation between auditors' fees for non-audit services and earnings management, 
The Accounting Review s. 71–105
156 Firth M. A. (1997), The provision of non-audit services by accounting firms to their audit clients, 
Contemporary Accounting Research s. 1–21.
157 Miller T. (1996), Do we need to consider the individual auditor when discussing auditor independence, 
Accounting Auditing & Accountability Journal s. 74-84
158 Ibid s. 74-84
159 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende, s. 194
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4.6. Regleringen av revisorns oberoende 
Den  anglosaxiska  litteraturen  säger  att  revisionens  funktion  har  sin  grund  i  behovet  att 
kommunicera information. Det förklaras med ”agent principalteorin” i vilken revisorn är en 
mellanhand för agenten (bolagsledningen) och principalerna (bolagets ägare). Grundläggande 
för teorin är att det skett en separation av förvaltning och ägande. Motsättningar kommer då 
att uppstå eftersom båda vill maximera sin egen vinst och avkastning. Det finns två sätt att 
undvika  konflikten  och  det  är  genom  belöning  eller  övervakning.  Att  införa  ett 
belöningssystem för bolagsledningen som skulle maximera principalernas intressen är, om 
inte omöjligt, i alla fall svårt att konstruera. Övervakning med hjälp av lagstiftning utförd av 
en revisor är det vanliga, och inte ovanligt i kombination med ett belöningssystem. Revisorn 
fungerar  då  som  principalernas  och  andra  intressenters  mellanhand  för  att  kontrollera 
bolagsledningen. Revisorns övervakning fungerar även som ett incitament för att ledningen 
ska  förvalta  bolaget  lojalt,  d.v.s.  för  bolagets  bästa,  och  ger  därmed  revisionen  en 
kvalitetssäkrande  funktion160 med  syftet  att  säkerställa  tillförlitligheten  till  de  granskade 
verksamheterna som kräver just en revisors oberoende.161

Att enbart utgå ifrån agent principalteorin anses inte tillräckligt för att motivera varför en 
reglering av revisorns oberoende är nödvändig. Tillsammans med teorin används modellen 
om ”den rationella  ekonomiska  människan”  (The Rational  Economic Man) som säger  att 
revisorn har två syften med sin verksamhet: han eller hon vill  maximera sin inkomst och 
minska  risken  med  sin  verksamhet.  En  maximering  av  klientportföljen  enbart  genom 
fristående rådgivning skulle leda till att revisorn äventyrar sin eller revisionsbyråns framtid. 
Teorin utgår dock ifrån att det inte kommer att hända om han eller hon handlar rationellt. På 
så sätt förklarar  The Rational Economic Man varför en portföljmaximering inte sker enbart 
genom fristående rådgivning.162

Figur  2  illustrerar  förenklat  redovisningens  och  revisionsprocessens  gång.  Redovisningen 
sammanställs internt av bolaget och ska ge en True and Fair View av bl.a. den ekonomiska 
och finansiella ställningen. Om redovisningen ger en TFV kan principalerna utgå ifrån att 
revisionen med en stor sannolikhet ger en TFV av bolaget, om den gjorts av en oberoende 
revisor. Om han eller hon däremot under bolagets arbete med redovisningen givit rådgivning 
som inte har med revisionsprocessen att göra, kan revisorn inte längre anses som oberoende. 
Då är det svårare för principalerna att avgöra om revisionen en TFV av bolaget. Eftersom 
revision  och  rådgivning  oundvikligen  överlappar  varandra  då  revisorn  vid  revisionen ger 
förslag på förbättringar163 är det viktigt att regelverket följs och att han eller hon är oberoende 
under hela arbetet.

160 Diamant A. (2004), Revisorns oberoende s. 79f och s. 172
161 Ibid s. 77
162 Vanasco R. R. (1996), Auditor independence: an international perspective, Managerial Auditing Journal s. 38
163 Jägerhorn R. (1981), Revisorn som konsult och rådgivare s.4
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Figur 2.
Agent principalteorin – Egen bearbetning från Artsberg.164

4.7. Rotationens påverkan på oberoendet
Uppfattningarna om hur länge en revisor och en byrå kan och bör ha samma klient diskuteras 
ständigt. Efter en tid kommer revisorn att ha stor kunskap om bolaget han eller hon reviderar, 
inte bara information rörande revisionsverksamheten utan också information av mer privat 
karaktär. Efter ett antal år har revisorn inte bara lärt känna personal utan också lärt känna 
bolagets kultur och värderingar som kan underlätta och ge förståelse när han eller hon utför 
revisionen. Om ett  bolag är  tvunget  att  byta  byrå helt  efter  t.ex.  fyra  år  skulle  all  denna 
information gå förlorad. Här är organisationerna inte överens om vilken som är den bästa 
gemensamma lösningen.165 Sverige har valt  att  låta revisorn för onoterade bolag sitta i  en 
period av fyra år i taget, därefter kan han eller hon återväljas ett obegränsat antal gånger. För 
noterade bolag kan en och samma revisionsbyrå sitta som längst i sju år. Detta finns reglerat i 
Aktiebolagslagen. 

4.8. Oberoende och informationens asymmetri
Den asymmetriska informationen ger upphov till  vad som brukar kallas förväntningsgapet, 
vilket  utgörs  av  diskrepansen  mellan  vad  revisorn  utför  och  vad  han  eller  hon förväntas 
utföra.166 Bolag vill inte att konkurrenter ska ha full insyn i verksamheten och därför uppstår 
en  informationsasymmetri  med  ett  eventuellt  förväntningsgap  mellan  bolaget  och  dess 
intressenter.167 Tanken är att revisorn som mellanhand skall ha insyn i bolaget samtidigt som 
han eller hon har tystnadsplikt. Revisorn ska sedan bekräfta att informationen bolaget lämnar 
via exempelvis årsredovisningen är riktig, med hjälp av den insyn han är berättigad till. I t.ex. 
ett avtal mellan ett bolag och en intressent kan det vara svårt för intressenten att avgöra om 
avtalet baseras på sanningsenlig och rättvisande data. Här spelar den oberoende revisionen en 
viktig roll och med hjälp av revisorn kan intressenten lättare bedöma vad avtalet bygger på för 
grunder.  Om  revisorn  inte  gör  det  som  en  oberoende  tredje  part  kvarstår  asymmetrin. 
Revisorns roll är att jämna ut denna informationsasymmetri.168  

164 Artsberg K. (2003), Redovisningsteori -policy och -praxis s. 85
165 Miller T. (1996), Do we need to consider the individual auditor when discussing auditor independence, 
Accounting Auditing & Accountability Journal s. 77
166 Öhman P. (2002), Revisorers perspektiv på revision s. 20-27
167 Miller T. (1996), Do we need to consider the individual auditor when discussing auditor independence, 
Accounting Auditing & Accountability Journal s.. 74f
168 Miller T. (1996), Do we need to consider the individual auditor when discussing auditor independence, 
Accounting Auditing & Accountability Journal s. 74f
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5. Empiri
Kapitlet är en sammanställning av uppsatsens empiri uppdelat på olika underrubriker som 
inte följer intervjuguiden.  För att  se svaren för respektive respondent och fråga hänvisas  
läsaren till bilaga 3. 

Intervjuerna utfördes  enligt  metodkapitlets  beskrivning med revisorerna från olika byråer, 
med olika bakgrunder och erfarenheter. Revisorernas inbördes skillnader ligger utanför vår 
avgränsning och kommer inte att påverka eller behandlas i vår analys. Sammanställningen av 
frågorna nedan beskriver svaren med egna ord p.g.a. önskemål från vissa respondenter att 
citat skulle utelämnas och för att materialet ska bli mer överblickbart. Svaren har vi försökt 
korta ner utan att tolka och bör inte påverka uppsatsens resultat då vi har använt oss av en 
kvalitativ metod. Respektive respondents sammanställda svar finns i bilaga 3.  

För att intervjusvaren ska bli mer lättlästa har vi valt att gruppera respondenternas svar som: 
”några”, ”hälften” och ”merparten”. ”Några” innebär att två till tre respondenter har svarat på 
ett liknande sätt och ”merparten” innebär att fem till sju respondenter har svarat på samma 
sätt. Denna indelning är möjlig eftersom uppsatsen är kvalitativ och inte kan generaliseras till 
en större population. 

5.1. Skandalernas implikation på revisionen

5.1.1. Revisorns ansvar i skandalerna
Enron och Skandia är de två skandaler som flest respondenter tog upp. Enron var den första 
riktiga  internationella  skandalen  som  resulterade  i  en  ny  lag,  SOX,  som  har  påverkat 
revisionen även i  Sverige.  Hälften av revisorerna tyckte inte att  revisorn är ansvarig i  de 
skandaler som togs upp. Några tyckte att revisorn inte är ansvarig om han eller hon har följt 
regelverket, och ingen säger uttryckligen att revisorn har ansvar i de skandaler som varit. En 
säger att revisorns ansvar förmodligen har varit varierande. Några nämner att frågan är svår 
att besvara eftersom de inte är insatta i fallen och deras svar därför baseras på vad som stått i 
media. Hälften av revisorerna tog upp att revisorn inte kan granska allt, och några säger att 
allmänheten verkar tro just detta. 

5.1.2. Synen på revisionen och förändringar i arbetet efter skandalerna
Några respondenter tycker inte att deras syn på revisionen har förändrats efter skandalerna, 
men att de däremot har blivit mer uppmärksammade av allmänheten. Några tycker att kraven 
på revisionen har ökat  och en tycker att  yrkeskåren har blivit  utsatt  i  större utsträckning. 
Samtliga revisorer tycker att skandalerna har lett till förändringar i deras arbete. Hälften tar 
upp  nya  RS,  en  nämner  analysmodellen  och  en  annan  säger  att  krav  på  uttalande  från 
bolagsledningen har tillkommit.

5.2. Regelverket
Merparten av revisorerna anser att tolkningsproblem existerar. Av dessa motiverar några med 
att  det  handlar om subjektiva bedömningar,  att  det  inte finns något  rätt  eller  fel  så länge 
revisorn håller sig inom ramarnas gränser. En tar upp att tolkningarna baseras på praxis, något 
som är  en bristvara  inom detta  område och en revisor  tycker  inte  att  det  existerar  något 
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tolkningsproblem. Hälften av respondenterna tyckte att nuvarande regelverk är bra. En tyckte 
att revisorn skulle få behålla sin auktorisation precis som läkarna får behålla sin legitimation 
och en annan ansåg att en extern person borde granska revisorns arbete. Merparten tyckte att 
analysmodellen är det huvudsakliga regelverket för oberoende bedömningar. En tog upp att 
analysmodellens samtliga hot är av intresse och en annan tryckte på vänskapshotet. En tyckte 
att rådgivning är av vikt vilket inte hade kommit upp tidigare under intervjun.     

Merparten av revisorerna tycker att analysmodellen är bra, men motiverar det på olika sätt. 
Några säger att den väcker relevanta frågor, en anser att modellen är tillräckligt omfattande 
och en annan nämner att modellen är bra som vägledning. En respondent tycker inte att den är 
så informativ och en tycker att problemet ligger i hur den ska användas i praktiken eftersom 
det saknas praxis. Beträffande om analysmodellen kunde förbättras eller inte fick vi tre olika 
kategorier av svar. Några tycker inte att analysmodellen behöver utvecklas eller förbättras. 
Några har ingen åsikt eller tyckte frågan var svår att svara på och några anser att modellen 
borde utvecklas, men de vet inte hur. 

5.2.1. Oberoende och jäv
Merparten  av  respondenterna  anser  att  begreppen  jäv  och  oberoende  hänger  ihop  och  är 
centrala för revisionsprocessen. Några definierar begreppens innebörd på lite olika sätt och 
menar  att  jävsreglerna  tas  upp  i  ABL  vilket  medför  att  regelverket  blir  dubbelt.  Ingen 
respondent ansåg att det fanns någon jävsproblematik medan en tycker att begreppen betyder 
ungefär samma sak och det viktiga inte är att skilja på innebörden utan att undvika beroende. 
Några poängterar att en revisor aldrig kan vara helt oberoende eftersom klienten faktureras. 
Några andra anser att det inte spelar någon roll hur begreppen definieras då huvudsaken är att 
de är oberoende vilket regleras i analysmodellen.

Merparten av respondenterna anser att en revisor kan bli ekonomiskt beroende. Några anser 
dock att  de har  ett  ekonomiskt  intresse i  sina klienter  eftersom de faktureras,  men ingen 
respondent har varit ekonomiskt beroende av en klient. En tar upp både ekonomiskt beroende 
och vänskapshotet, men det är bara några revisorer som hänvisar till regelverket som helhet. 
Några respondenter nämnde att de var tvungna att tänka efter innan de köpte aktier och fonder 
för att inte bli indirekt beroende.

Merparten av revisorerna tar på ett eller annat sätt upp att storleken på klienten kan leda till 
ekonomiskt beroende och att klientens del av byråns omsättning har betydelse. En säger att 
det är revisorns antal timmar hos kund som är av betydelse och en säger uttryckligen att så 
inte är fallet En annan säger att risken att bli beroende är mindre på en stor byrå. En annan 
säger att revisorn kan bli beroende och att problemet finns på alla byråer om regelverket inte 
följs, men ingen anser sig ha varit beroende. 

5.2.2. Revisorsrotation
Vi trodde att respondenterna skulle nämna revisorsrotation eller rådgivning eftersom det kan 
innebära ett hot mot oberoendet. Merparten av revisorerna svarade att det inte borde införas 
någon maxtid för hur länge en revisor kan ha en och samma klient. Några motiverade detta 
med att inga problem uppkommer så länge regelverket följs. Några tyckte fler år hos samma 
klient skapar en bättre revision och att en maxtid därför inte borde införas. Anledningen till 
det är att revisorn får bättre kunskap om bolaget med tiden och att risken att begå fel är som 
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störst  i  början av ett nytt  uppdrag. Några andra tyckte att  det skulle finnas en maxtid för 
revisorn och en hänvisade sitt svar till att vänskapshot kan uppstå. 
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6. Analys
I analysen knyter vi samman det empiriska materialet med den teoretiska referensramen och  
regelverket för att återkoppla till undersökningens syfte. 

6.1. Skandalernas implikation på revisionen
Revisorns  uppgift  är  att  intressenter  och  omvärlden  ska  få  en  korrekt  bild  av  bolagets 
ekonomiska  ställning.  Våra  inledande  intervjufrågor  handlade  om  skandalerna.  Några 
respondenter anser att skandalerna har påverkat synen på revisorn och de upplever själva att 
skandalerna har  lett  till  förändringar  i  deras  arbete.  Några respondenter  nämnde spontant 
Enronskandalen och dess följder. Den stora konsekvensen efter skandalen är SOX som berör 
bolag både i USA och i övriga världen, vilket visar på hur stor inverkan USA:s lagstiftning 
har internationellt sett. SOX är bara ett exempel där USA har påverkat Europa, som i sin tur 
påverkar det svenska regelverket. Det ger i sin tur upphov till problem vid implementering av 
regelverket p.g.a. kulturella skillnader  mellan de anglosaxiska länderna och Sverige. 

Några  respondenter  ansåg  att  dokumentationskravet  blivit  mer  omfattande  efter 
Enronskandalen vilket inneburit mer arbete vilket ses som negativt. En positiv aspekt som 
nämns är att revisor genom dokumentationen lättare kan bevisa sin oskuld om han eller hon 
skulle hamna i blåsväder. Ingen respondent sa dock att oberoendet har stärkts genom de nya 
dokumentationskraven. När det gäller den fristående rådgivningen var det ingen respondent 
som såg den som ett större hot mot oberoendet, trots att den fristående rådgivningen har ökat 
och  utgör  en  allt  större  del  av  en  klientportföljs  intäkter.  De  ansåg  inte  att 
självgranskningshotet ökat bara för att rådgivningen ökat.

6.2. Regelverket 
Oberoende regleras av analysmodellen, men det finns även jävsregler som tar upp aspekter 
som gör att revisorn kan ses som beroende. Jäv är av en tredje part synbart och därför lättare 
att upptäcka och ingen respondent ansåg att det föreligger någon jävsproblematik. Oberoende 
kan däremot svårligen bedömas utifrån och blir därför svårt att uppmärksamma. Merparten av 
respondenterna  anser  att  jäv  och  oberoende  hänger  ihop,  men  att  begreppens  inbördes 
definitionsskillnader inte påverkar revisorns oberoende tack vare analysmodellen.  Modellen 
består förenklat av sex punkter. Den första punkten tar upp om revisorn har ett direkt eller ett 
indirekt ekonomiskt intresse i klienten. Några av respondenterna tog upp att de är tvungna att 
tänka efter noga innan köp av fonder eftersom fondförvaltaren kan investera i många olika 
bolag som kan vara klienter utan att revisorn är medveten om det.

6.2.1. Rådgivning och dess implikation på oberoende
Modellens  andra  punkt  innefattar  den  rådgivning  som  inte  utgör  en  naturlig  del  av 
revisionsverksamheten.  Ingen  respondent  såg  den  fristående  rådgivningen  som  ett  stort 
problem. I de fall där tveksamhet uppstår frågar han eller hon någon annan som inte ingår i 
revisionsteamet eller en avskild avdelning på byrån, t.ex. skatteavdelningen vid skattefrågor. 
Om frågan inte kan lösas internt så svarade respondenterna att en extern part fick hjälpa till 
med rådgivningen för att oberoendet inte skulle hotas. 
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6.2.2. The rational economic man
Respondenternas uppfattning skiljer sig inte från de tidigare studier vi granskat som visat på 
att  oberoendet  inte  påverkas  av  den  ökade  rådgivningen  även  om det  finns  studier  som 
kommit  fram till  motsatsen.  Enligt  teorin  om den rationella människan vill  revisorn både 
maximera sin klientportfölj  och minimera risken med sin verksamhet. Om revisorn skulle 
maximera sin klientportfölj genom fristående rådgivning skulle det kunna leda till att han eller 
hon äventyrar sin eller revisionsbyråns oberoende vilket i sin tur leder till en osäker framtid. 
Enligt teorin kommer det dock inte att hända eftersom den utgår ifrån att revisorn är rationell.
 

6.2.3. God revisorssed
Tredje punkten reglerar revisorns uppträdande som innebär att regelverket följs och innefattar 
god revisorssed. God revisorssed stadgas av Revisorslagen och är en del av FAR:s yrkesetiska 
regler.  Seden är en yrkesetisk och rättslig standard som ska följas för att revisorn ska anses 
vara oberoende. En respondent tog upp att det saknas praxis vid tolkning av analysmodellen. 
Praxis  utgörs  delvis  av  seder,  men  eftersom inga  respondenter  uttryckligen  tog  upp  god 
revisorssed exemplifierades aldrig modellens tredje punkt. Anledningen till detta kan vara att 
en naturlig del i professionens natur är att just följa god revisorssed.

6.2.4. Revisorsrotation
Den fjärde punkten handlar om nära personliga relationer vilket även kallas för vänskapshot. 
En respondent tar upp detta hot som något som kan vara svårt att uppmärksamma. För att 
undersöka denna punkt hade vi en fråga om långa klientrelationer, och en mer öppen fråga när 
vi  frågade  om  revisorn  kunde  bli  beroende  av  en  klient.  Samtliga  revisorer  svarade  att 
vänskapshot  kan  uppstå,  men  ingen  hade  upplevt  det.  Beträffande  långa  klientrelationer 
uppfattningarna isär. Några menade att långa klientrelationer kunde hota oberoendet, medan 
andra ansåg att det kunde stärka det. Risken för väsentliga fel föreligger i början av en ny 
klientrelation, medan ett långt samarbete med en och samma klient ger revisorn kunskap som 
skulle kunna motverka dessa fel. Dessutom nämnde respondenterna att mindre bolag ofta har 
ett  begränsat  antal  intressenter  varför  ett  eventuellt  beroende  inte  skulle  få  så  stora 
konsekvenser. Några respondenter tyckte att långa klientrelationer kan skapa vänskapshot och 
ett ekonomiskt beroende vilket skulle kunna motverkas med hjälp av revisorsrotation. Dessa 
hot trodde merparten av respondenterna existerade, men det var inget som de själva hade 
upplevt.

6.2.5. Motåtgärder
Modellens  femte  punkt  tar  upp  eventuella  hot  och  påtryckningar  mot  revisorn.  De 
respondenter som tog upp denna punkt ansåg att sådana kunde finnas men i så fall mycket 
sällsynta. Ingen hade upplevt det själv, och skulle det hända skall de enligt analysmodellen 
avgå om inte lämpliga motåtgärder vidtas. För att revisorn ska få stanna på sitt uppdrag ska 
motåtgärderna minska hotet så att det åtminstone blir ringa. En respondent nämnde att intern 
motåtgärd kan vara att revisorn lämnar över det s.k. problemet till någon annan inom byrån 
som inte ingår i revisionsteamet. Vidare berättade han att externa motåtgärder tillämpas då det 
inte räcker med interna åtgärder, t.ex. vid värdering av ett bolag som klienten eventuellt avser 
att köpa. 
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6.2.6. Informationsasymetri
Den sjätte och sista punkten tar upp övriga situationer som kan hota revisorns oberoende. En 
sådan situation skulle kunna uppstå när principalen inte har samma information som agenten. 
Samtidigt som revisorn har insyn i bolaget kan han eller hon p.g.a. sin tystnadsplikt inte ge all 
den information som intressenterna kan efterfråga, vilket kallas för informationsasymmetri. 
Detta  medför  att  revisorn kan hamna i  en prekär  situation för  att  han eller  hon av olika 
anledningar  inte  kan  tillgodose  bådas  behov.  Några  av  respondenterna  tog  upp  att 
analysmodellen i och med denna sjätte punkt reglerade alla övriga situationer där revisorns 
oberoende kan hotas. Ingen respondent nämnde informationsasymmetrin vilket kan tyda på en 
omedvetenhet att den finns eller att de kanske inte anser att denna informationsasymmetri är 
relaterad till oberoendefrågan.

6.3. Revisionen och redovisniningens samband, TFV
I regelverket finns inga detaljerade föreskrifter och därför ett visst utrymme för tolkning i 
revisionsverksamheten.  Vad  lagen  däremot  säger  är  att  revisionen  ska  bygga  på  god 
revisionssed.  Om  redovisningen  inte  ger  en  True  and  Fair  View,  d.v.s.  baseras  på  god 
redovisningssed, är det av mindre betydelse om revisorn följer god revisionssed. Det spelar 
följaktligen ingen roll att revisorn är oberoende om redovisningen inte ger en TFV. Ingen av 
våra  respondenter  nämnde  redovisning  i  samband  med  revisorns  oberoende.  Några 
respondenter nämnde däremot det utökade dokumentationskravet som nya RS innebär. Därför 
får vi uppfattningen att revisorn i sin yrkesroll i första hand fokuserar på det som reglerar 
deras  arbete  utan  att  tänka  på  redovisningen  som  helhet  har  ett  starkt  samband  med 
revisionen. 

6.4. Agent principalteorin
Agent principalteorin utgår ifrån att en separation av förvaltning och ägande har skett, därför 
att  förvaltaren  och  ägaren  har  olika  intressen  och  mål.  För  att  överbygga 
informationsasymmetrin  som uppstår  behövs  en  mellanhand som utgörs  av  revisorn.  Om 
mellanhanden  är  beroende  av  agenten  skulle  principalen  få  en  färgad  bild  av  bolagets 
räkenskaper, och därför är det viktigt att revisorn är oberoende.  Ett sätt för agenterna att få 
mellanhanden att gå deras ärenden skulle kunna vara att ge revisorn en otillbörlig gåva, en 
muta. Detta är inte tillåtet och skulle kunna hota revisorns oberoende som i förlängningen 
underminerar  revisionens kvalitetssäkrande funktion.  En respondent  trodde att  ekonomiskt 
beroende kunde vara vanligare i mindre revisionsbyråer. Ingen av respondenterna hade blivit 
mutade, men några tror att det förkommer i branschen. För att motverka t.ex. ett sådant hot 
mot oberoende har revisorn analysmodellen som ett styrverktyg. 
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7. Slutsatser 
I näst sista kapitlet redogörs för de slutsatser som dragits från analysen och avslutningsvis  
presenteras förslag till fortsatt forskning samt en kritisk utvärdering av uppsatsens metod och 
resultat.

Oberoende regleras i huvudsak av analysmodellen som respondenterna över lag är nöjda med. 
Modellen tolkas olika eftersom det saknas tillräckligt med praxis för att fastsälla stringenta 
regler. Några respondenter ansåg t.ex. att analysmodellen kunde utvecklas och förbättras, utan 
att kunna ge några konkreta förslag. Anledningen till det är att modellen bygger på subjektiva 
bedömningar som kräver just praxis för att kunna konkretiseras. 

Varje revisor är en unik individ vilket gör att deras uppfattningar skiljer sig åt, vilket gör att 
revisorn  kan  ha  olika  syn  på  sitt  eget  oberoende.  Det  är  med  andra  ord  inte  själva 
revisionsverksamheten i sig som utgör ett hot mot revisorns oberoende. Det som är av vikt är 
revisorns integritet och värderingar som alltid är avgörande för hur han eller hon handlar och 
tolkar olika situationer. 

Hur revisorn agerar påverkar intressenternas förtroende och förutsätter att revisorn handlar 
som en oberoende part i sin yrkesroll. Merparten av respondenterna anser att begreppen jäv 
och oberoende hänger ihop, men respondenterna använde över lag begreppet oberoende. Vid 
hänvisning till analysmodellen nämndes opartiskhet eller självständighet som används i den 
svenska lagstiftningen. Det visar på hur komplext ämnet är och att revisorns syn skiljer sig 
från  lagstiftningens  val  av  definition,  men  de  har  ändå  en  relativt  samstämmig  syn 
sinsemellan. 

Det är svårt för regelverket att reglera oberoende fullständigt då det är revisorn som själv gör 
en bedömning av analysmodellen. Revisorerna handlar på olika sätt men det behöver inte vara 
fel,  eftersom  olika  situationer  och  uppdrag  skiljer  sig  åt.  Vi  har  kommit  fram  till  att 
revisorerna håller sig till regelverket, men respondenterna tror att det förekommer övertramp 
inom yrkeskåren.  Övertrampen beror inte på att  synen på oberoende skiljer  sig åt  mellan 
revisorer utan att det inom alla yrkeskårer finns mindre seriösa personer. 

Ett  absolut  oberoende kan  aldrig  existera  förutom i  en utopi  på  grund av det  faktum att 
revisorn alltid kommer att fakturera sin klient. Den innebär ofrånkomligen att någon form av 
relation  uppstår  efter  en  tids  samarbete.  Det  är  då  som  revisorns  integritet  och  sunda 
inställning till revisionen som upprätthåller ett oberoende förhållande.
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7.1. Förslag till vidare forskning
På grund av ämnets omfattning och komplexitet har inte uppsatsen behandlat allt det som kan 
vara relevant ur ett forskningsperspektiv. Nedan följer förslag till vidare forskning som vi ser 
som intressanta:

• Att jämföra revisorer från stora revisionsbyråer med små byråer och huruvida deras 
syn på oberoende skiljer sig åt.

• Att  undersöka  oberoendet  ur  ett  bolagsperspektiv,  d.v.s.  undersöka  hur  bolagen 
upplever revisorernas oberoende och vilken implikation bolagen tror att oberoendet 
har på revisionen. 

• Att fördjupa sig i revisorns oberoendesituation i mindre bolags och jämföra denna med 
stora bolag.

• Att studera hur revisorns oberoende skiljer sig mellan Sverige och andra länder.

• Om RN definierar  oberoendet  och  tolkar  analysmodellen  annorlunda  jämfört  med 
revisorn.

• Att kartlägga hur moralen skiljer sig mellan revisorns ålder och erfarenhet. 
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8. Avslutande diskussion
Det avslutande kapitlet tar upp en diskussion som speglas av författarnas egna åsikter och 
antaganden  utifrån  uppsatsen  och  är  inte  någon allmän  uppfattning.  Tanken med denna 
diskussion är att belysa eventuella oberoendehot som kan tänkas finnas, men som vi inte har  
vetenskapliga belägg för. 

Uppsatsprocessen är inte statisk eller linjär vilket vi har fått erfara. Det tillsammans med vårt 
abuktiva ansats har format innehållet. Från början var tanken att uppsatsen skulle fokusera på 
mindre  bolag.  Under  arbetets  gång  har  vi  insett  att  innehållet  inte  i  tillräckligt  stor 
utsträckning behandlade mindre bolag. Nedan följer vår ursprungliga tankegång för att visa på 
vår medvetenhet om att det förekommer olika oberoendehot i mindre och stora bolag. 

Inledningsvis avsåg vi skriva om revisorer som reviderat mindre bolag Vår hypotes var att 
oberoendehot  lättare  kan  uppstå  där,  p.g.a.  en  större  risk  för  vänskaps-  och 
självgranskningshot.  Detta  eftersom  en  närmare  relation  till  klienten  kan  uppstå  och  att 
rådgivning efterfrågas i högre grad. Frågan är hur hoten egentligen påverkar omgivningen då 
mindre bolag i regel har få eller inga intressenter. Oftast är mindre bolags principaler någon 
form av kreditgivare om bolaget inte är självfinansierat. Om så är fallen torde redovisningen 
och revisionen bli bättre och rättvisare om revisorn fått bistå med all sin kunskap. Figur 3 är 
en förenklad bild av hur regelverket ser ut idag. Föreställningen av att inga principaler finns 
eller om de utgörs av ett fåtal kreditgivare, medför kanske att en självgranskad revision inte 
får någon negativ effekt. Kanske skulle det gynna mindre bolag genom att dessa skulle slippa 
alla krav som ställs på stora noterad bolag och att regelverket bör anpassas till storleken på 
bolaget. Frågan är då hur storleksgränsen på bolaget ska dras, efter omsättning eller anställda? 

Figur 3
Agent principalteorin med revisionsprocessens gång beskriven för mindre bolag – egen bearbetning från 
Artsberg.169 

Om en sak som tas upp av många respondenter skulle kunna tyda på att det är ett problem. 
Många av respondenterna nämnde exempelvis ekonomiskt beroende, men sa samtidigt att det 
inte var något problem. Just att de tog upp det tycker vi kan tyda på att ett sådant hot skulle 
kunna  förekomma.  Vi  säger  inte  att  så  är  fallet,  men  vill  visa  vår  medvetenhet  att 
respondenterna kan ha svarat politiskt korrekt och att det i verkligheten kan förhålla sig på ett 
annat sätt. Anledningen till att vi inte tagit upp detta i uppsatsen är att vi intog ett positivistiskt 
angreppssätt för att eventuella tolkningar kunde ha lett till ännu större felaktigheter än vad de 
eventuellt  politiskt  korrekta  svaren  gjorde.  Svaren  kan  vara  politiskt  korrekta  p.g.a.  att 
oberoende är ett känsligt ämne och ett eventuellt erkännande kunde ha satt respondenten i en 
dålig dager.

I uppsatsen tas revisorsrotation upp som säger att en revisor inte får revidera ett och samma 
börsnoterade  bolag  i  mer  än  sju  år.  Med  stöd  från  några  respondenter  vill  vi  belysa  att 
rotationen  kanske  har  införts  på  ”fel”  bolagsstorlek.  Fel  på  så  sätt  att  styrelse  och 
verkställande direktör oftare byts ut i större AB vilket i sig motverkar ett beroendeförhållande. 
En anledning till  att  revisorsrotation finns är  för  att  intressenterna ska skyddas.  Eftersom 
mindre bolag ofta saknar intressenter i vid bemärkelse, kanske revisorsrotationen skulle kunna 
tas bort om alla revisorer följde regelverket. Men som några respondenter nämnde, det finns 
169 Artsberg K. (2003), Redovisningsteori -policy och -praxis s. 85
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”rötägg” inom alla yrkeskårer vare sig det gäller läkare eller revisorer. Därför tycker vi att 
revisorsrotationen och det övriga regelverket kan vara försvarbara om de fylls med praxis.

Inte förrän på 1960-talet började revisorns funktion att ifrågasättas. Tidigare kunde revisorn 
även vara konsult  i  ett  bolag.170 Att  revisorsrollen  har  förändrats  tog även några  av våra 
respondenter upp. Så länge revisorn var oberoende ledde säkert inte detta till något problem, 
men det ställde stora krav på revisorn. Efter de senaste årens skandaler har skruvstädet dragits 
åt än hårdare kring vad en revisor får och inte får göra. Det är en naturlig del i och med att 
bolagen  blir  allt  större  och  så  även  intressenterna.  Efter  börsintroduktionen  av  Telia  har 
merparten av den svenska befolkningen ägt eller äger en aktie vilket gör dem till intressenter. 
Diskussionen om huruvida en revisor är oberoende och vad denne får och inte får göra slutar 
inte med denna uppsats utan kommer att fortgå för all framtid.

Genomgående har vi har tillämpat devisen ”behöver veta” (need to know) istället för ”bra att 
veta” (nice to know). Det har lett till att mycket välarbetad och synnerligen intressant text har 
fått strykas för att den inte har haft en direkt koppling till ämnet. Vi var i början av arbetet lite 
oroliga för att vi inte skulle få ihop tillräckligt med material. Nu mot slutet har det varit precis 
tvärt om, och vi har haft problem att begränsa oss. 

Hur många respondenter som ska ingå i en undersökning är en fråga som saknar bra svar. 
Undersökningen bör fortgå tills det har uppstått någon form av mättnad i svaren och när ingen 
ny information längre tillkommer.  I  vårt  fall  är  det  svårt  att  uppnå mättnad eftersom alla 
revisorer  är  unika  individer  och  cirka  4200  till  antalet.  För  mättnad  hade  det  krävts  en 
totalundersökning  som  tids-  och  resursmässigt  inte  hade  varit  genomförbart  under  våra 
premisser. 

170 Jägerhorn R. (1981), Revisorn som konsult och rådgivare s. 1
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Bilaga 1: Analysmodellen

Bilaga 1: Analysmodellen

1.1. Definition av analysmodellen
I Revisorslagen171 reglerar en revisors oberoende av den s.k. analysmodellen. För att 
tydliggöra oberoendet anges olika jävsituationer som kan uppstå: 

”En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
själständighet. Revisorn skall avböja sig eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 
1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam 
a) har ett direkt eller indirekt ekonomisk intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon 
del omfattas av granskningsuppdraget, 
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 
rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning,
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 
2. om det föreligger något annat förehållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 
föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att 
det inte finns anledning till att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.”

1.2. Exempel på en analysmodell
På nästa sida återfinns en skiss över hur analysmodellen kan se ut i praktiken.  Modellen kan 
ha olika layout, gemensamt är dock att de olika hoten ska tas upp. Modellen är hämtad från en 
anonym revisionsbyrå och är ett försök att tydliggöra hur revisorn i praktiken bedömer sitt 
oberoende.

171 Revisorslagen 21 §
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Nej

Ja

Konsult kontaktar revisorn angående nytt 
konsultuppdrag/ärende vid föranalys

Nej

a)

Revisorn analyserar uppdraget/ärendet enligt 
flödesschema  ”Föranalys – uppdragsansvarig 

konsult” 
Finns hinder för att utföra uppdraget?

Revisorn beslutar att konsultuppdraget skall 
avböjas/avbrytas eller kontaktar KESO 

Flödesschema ”Oberoendeprövning ansvarig revisor”

Finns särskild omständighet som
innebär att uppdraget kan genomföras?

NejJa

• uppdraget kan genomföras    e)
• dokumentera oberoendebedömning

och särskild omständighet

Finns generell motåtgärd eller specifik 
motåtgärd som kan vidtas för att 

reducera oberoendehotet till acceptabel nivå? (Kan 
särskilda omständigheter och motåtgärder 

sammanvägt reducera hot till acceptabel nivå?)

• uppdraget kan genomföras
• vidtag eller planera eventuell

motåtgärd
• dokumentera

oberoendebedömningen

c)

b)

d)

e)

f)

För anvisningar a) – f), se ”Anvisningar 
till Flödesschema Oberoendeprövning 
ansvarig revisor”

Ja

Revisorn uppmärksammas om 
pågående eller avslutat uppdrag via 

efterrapportering enligt EPA eller på 
annat sätt - efteranalys

Nej
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Bilaga 2: Intervjuguide

1. Vad är din uppfattning om revisorns ansvar i de senaste årens skandaler? 

2. Har din syn på revisionen förändrats efter skandalerna? 

3. Har skandalerna lett till förändringar i ditt arbete? 

4. I din yrkesroll är begreppen oberoende och jäv centrala. Hur skulle du beskriva deras 
innebörd och betydelse i revisionsverksamheten?

5. En revisor blir vald som längst för en fyraårsperiod, och kan i icke noterade bolag bli 
vald ett obegränsat antal gånger. Anser du att det kan påverka ditt oberoende?

6. Kan du som revisor bli beroende av en klient?  

7. Anser du att ditt oberoende kan påverkas av storleken på bolaget du reviderar?

8. I  uppdragsbrevet  definierar  du  villkoren  för  revisionsuppdraget  och  RS anger  hur 
revisionen ska planeras, genomföras och avrapporteras. Diskuterar du med klienten 
om  hur  detta  kan  påverka  eventuella  beroendesituationer  som  kan  uppstå  under 
arbetets gång? 

9. Anser  du  att  analysmodellen  är  tillräckligt  omfattande  för  att  säkerställa  ditt 
oberoende?

10. Anser du att analysmodellen skulle behöva förbättras eller kompletteras? 

11. Anser du att det finns ett tolkningsproblem av regelverket? 

12. Är  det  något  du  anser  påverkar  oberoendet  som  inte  kommit  fram  under  denna 
intervju?

13. Om du fick skriva ett eget regelverk, hur skulle det då se ut?
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Bilaga 3: Intervjusammanställningar
Samtliga intervjuer är genomförda 2005.

1. Intervju den 14 november med Pär Artvin, auktoriserad revisor sedan 
sex år, Nexia

1. Revisorns ansvar i skandalerna är nog varierande och allt som har uppdagats inte är 
revisionsfrågor.  I  t.ex.  Skandiaskandalen  och  de  omdebatterade  lägenhets-
reparationerna är revisorns ansvar begränsat eftersom det i sammanhanget handlade 
om små belopp. En revisor kan inte granska alla poster.

2. Revisorerna  har  blivit  mer  utsatta  och  uppmärksammade  efter  skandalerna.  Även 
klienterna har läst om skandalerna vilket han tror har lett till en större förståelse vilket 
är bra p.g.a. att revisorernas arbete har blivit mer omfattande. 

3. Skandalerna låg till grund för nya RS vilket skapat mer arbete, men förhoppningsvis 
även en bättre revision. Det har nog blivit mer kontroller från skattemyndigheten och 
ekobrottsmyndigheten, medan kontrollerna från FAR och RN är oförändrade.

4. Han ser ingen direkt skillnad på oberoende och jäv utan det viktiga i hans praktiska 
arbete  är  att  han  undviker  båda.  De  två  situationerna  undviks  genom  att  följa 
analysmodellen.

5. Det borde inte finnas någon speciell regel. Det finns säkert problem som är relaterade 
till revisorsuppdragets längd, men det är upp till varje revisor att lyssna på sin egen 
inre röst för att avgöra när oberoendet hotas.

6. Alla revisorer är mer eller mindre beroende av sina klienter eftersom de faktureras. 
Det gäller att hålla beroendet på låg nivå och inom gränsen, som i och för sig revisorn 
själv  sätter.  Ett  hot  mot  oberoendet  kan  vara  att  en  klient  utgör  en  stor  del  av 
omsättningen.  Det  är  däremot inget hot  mot oberoendet  om revisorn klargör  vilka 
olika valmöjligheter en klient har i en viss fråga. Att vara bollplank och bistå med sin 
kunskap eller att ge råd i mindre frågor är således inte ett hot mot oberoendet. En 
revisor kan däremot inte inta en drivande eller beslutsfattande roll. Om klienten vill ha 
ett  råd  hur  denna  ska  handla  i  större  frågor  ska  rådet  komma  från  t.ex. 
skatteavdelningen som är en separat avdelning på byrån. Detta för att inte oberoendet 
ska  hotas.  Kontroller  och  utbildning  är  det  enda  sättet  att  bli  av  med  den 
oberoendeproblematik som finns. Idag är kravet på dokumentation mycket högre än 
tidigare vilket är bra eftersom en eventuell uppföljning underlättas. Regelverket säger 
vad revisorn får och inte får göra men det är revisorn själv som sätter dessa gränser. 
Det  gäller  att  själv  sätta  en  inre  gräns  men  eftersom  alla  revisorer  sätter  den 
individuellt kan tolkningsskillnader uppstå.

7. Det anser han inte, förutom att en stor kund på en liten byrå kan ha större effekt på 
byråns intäkter.

8. Oberoendefrågan diskuteras endast med klienten om det finns risk för jäv. 
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9. Analysmodellen är tillräcklig och oberoendet kan nog inte kontrolleras på något annat 
sätt. Det är bara revisorn som vet vad han eller hon har för relationer och vänner. Det 
är även viktigt att revisorn kontrolleras så att han eller hon inte bara kontrollerar sig 
själv.

10. Oberoende är svårt att mäta. Han har som sagt svårt att se att oberoendet skulle kunna 
kontrolleras på något annat sätt. Det är viktigt att en revisor tänker till och inte bara 
slentrianmässigt bockar av de punkter som innefattas av analysmodellen.

11. Tolkningsproblem finns det alltid. Det är upp till varje revisor att lära sig mer om vad 
de olika oberoendereglerna innebär för denne.

12. Han kom inte på något.

13. Regelverket skulle se ut ungefär som det vi har i dagsläget.

2. Intervju den 14 november med Håkan Jonsson, godkänd revisor sedan 
ett år, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

1. Revisorn har ett stort ansvar och står som en garant mellan klienten och intressenterna, 
men kan inte granska allt. Det skulle göra revisionen orimligt dyr och revisorn är inte 
ansvarig för mindre fel. I Skandiaskandalen borde nog inte revisorn ställas till ansvar 
för de mindre lägenhetsreparationer som skedde eftersom bolaget reparerar fastigheter 
för ansenliga summor. Det var en liten summa i sammanhanget. Det är en helt annan 
sak när ett fel påverkar någons beslut. Ett fel som påverkar intressenters eller annans 
beslut är mer allvarligt och allvarliga fel ansvarar revisorn för. Revisorn har svårt att 
försvara sig själv eftersom de lyder under tystnadsplikten. Vi ser t.ex. aldrig en revisor 
uttala sig i Dagens Industri.

2. Det har blivit mer fokus på revisorn vilket är positivt eftersom det medför att han eller 
hon  tänker  till  för  att  själv  inte  begå  något  misstag.  En  revisor  bör  även  under 
planeringen av revisionsuppdraget ställa sig frågan: Hur kan bolaget tänkas försöka 
fiffla? De olika skandalerna har tillsammans skapat denna förändrade syn.

3. De olika skandalerna har genererat ett större internt fokus på revisionsbyrån med t.ex. 
fler kurser som behandlar aktuella ämnen. I revisionsteamet diskuteras även bedrägeri 
mer frekvent. För att minska risken för att  de reviderade bolagen fifflar sker olika 
typer av kontroller. Revisorn tar reda på bolagsledares identitet och kontrollerar att de 
inte  förekommer  i  andra  negativa  sammanhang.  Här  används  bl.a.  Internet  som 
sökmotor.  Revisorn  intervjuar  även  medarbetare  långt  ner  i  organisationen  för  att 
försöka uppdaga eventuellt fiffel. 

4. Revisorsrollen bygger på att du ska vara oberoende för att t.ex. banker ska våga låna ut 
pengar  med  stöd  av  ÅR.  Om inte  oberoendet  upprätthålls  faller  hela  yrkesrollen. 
Oberoende är en subjektiv bedömning som revisorn själv gör enligt analysmodellen. 
Jäv är direkta regler vad revisorn inte får göra som i Aktiebolagslagen.

5. Många år hos samma klient kan leda till  en kompisrelation som i sin tur påverkar 
oberoendet. En revisor får maximalt vara sju år på ett noterat AB, men det finns ingen 
motsvarande regel för icke noterade bolag. Revisionsuppdraget bör inte vara för kort 
för då hinner revisorn inte lära sig bolaget och detta i sig medför risker. Men revisorn 
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ska heller inte vara för länge hos samma klient just för att oberoendet kan hotas. Sju 
till åtta år är lagom.

6. Om revisorn t.ex. bara har tre klienter och en av dem står för 80 procent av revisorns 
intäkter kan detta leda till en oberoendeproblematik. Dessa problem är nog vanligare 
på en liten byrå där de har små mindre klienter och där kanske en klient utgör en stor 
del  av  omsättningen.  Ett  annat  problem är  om en  klient  förser  revisorn  med  nya 
klienter  vilken  kan  göra  att  revisorn  blir  beroende  på  ett  annat  plan  än  det  rent 
ekonomiska.  En revisor  är  mycket  försiktig  eftersom ett  eventuellt  snedsteg skulle 
kunna äventyra hela karriären. Men bedömningarna är svåra och subjektiva utan några 
självklara svar. Det är bättre både för klienten och revisorn ju tidigare ett eventuellt 
beroende  upptäcks.  Det  bara  till  onödigt  arbete  som  inte  kan  användas.  Vid  en 
beroendesituation är det vanligaste att någon annan på byrån övertar uppdraget, men 
om byråjäv skulle uppstå måste byrån avsäga sig uppdraget.

7. Revisorn kan bli ekonomiskt beroende om han eller hon har en kund som utgör en stor 
del av arbetstiden. Små bolag vet inte alltid var gränsen går och då kanske de kan 
försöka bjuda revisorn på något som han eller hon inte kan ta emot. Här gäller det att 
vara noggrann med oberoendereglerna och informera klienten om gällande regler. En 
julgåva som klienten ger till  sina anställda och eventuellt sina kunder kan normalt 
accepteras  om det  handlar  om mindre  värde,  maximalt 400  SEK.  Stereotypen  om 
revisorn som tar med sig sitt eget kaffe håller på att suddas ut, och en revisor kan 
emellanåt bli bjuden på lunch av en klient utan att detta hotar oberoendet.

8. Uppdragsbrevet diskuteras övergripande med klienten men inte i detalj.

9. Frågorna i analysmodellen tar upp de oberoendehot som kan förekomma och är bra. 

10. Modellen kan kritiseras därför att det är revisorn själv som ska bestämma om han eller 
hon är beroende. Modellen är likadan både för små och stora bolag. Om det är bra 
eller dåligt har han ingen uppfattning om.

11. Det finns inget rätt eller fel, det finns inget facit eftersom det rör sig om subjektiva 
bedömningar. Det gör att det är omöjligt att utforma perfekta regler. Fördelen med att 
arbeta på en stor byrå är att det alltid finns någon med rätt kompetens som revisorn 
kan fråga. Det uppstår alltid ett tolkningsproblem eftersom oberoendet inte är exakt 
definierat.

12. Nej.

13. Han skulle ha kvar nuvarande regelverk,  med ett  tillägg.  Ett  alternativ vore att  en 
extern person bedömer revisorn, men det skulle öka revisionskostnaderna ytterligare. 
Det finns undersökningar som visar att  revisionskostnaderna har ökat med hela 30 
procent i USA. En revisor ska alltid ha oberoendet i bakhuvudet. Ett annat sätt att 
komma till  rätta med subjektiviteten skulle kunna vara att även klienten får fylla i 
analysmodellen. Det förutsätter att kunden är insatt i revisionen så att denna förstår 
modellen.
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3. Intervju den 16 november med anonym auktoriserad revisor, över 30 år i 
yrket

1. Många av frågorna i skandalerna är skatterelaterade och inte revisorns sak. Han tänker 
främst på Enronskandalen. Styrelsen och VD är skyldig att se till att bolagets interna 
kontroll  och  förvaltning  fungerar.  Revisorns  uppgift  är  att  granska  redovisningen. 
Anledningen till att revisorn ofta stäms och kommer i dålig dager i tidningarna är att 
revisorn  är  den  som  har  ansvarförsäkringar  upp  till  ibland  flera  hundra  miljoner 
kronor. Från bolagsledning och styrelse går det kanske att få ut några miljoner i bästa 
fall. Beträffande Enronskandalen och f.d. revisionsbyrån Arthur Andersen har de ännu 
inte  blivit  dömda  på  någon  punkt.  Men  nu  är  det  för  sent  för  byrån  har  redan 
försvunnit  från  revisionsmarknaden.  Således  blir  revisorn  ofta  anmäld,  men sällan 
dömd.

2. Hans  syn  har  inte  förändrats,  men  allmänhetens  och  myndigheternas  syn  har 
förändrats. Det har blivit betydligt högre krav på revisorn i form av dokumentation. 
Revisorn  har  även blivit  ombud för  skatteverket  eftersom han eller  hon nu måste 
anmäla  bolag  om  de  inte  följer  reglerna.  Eventuella  fel  ska  tas  upp  i 
revisionsberättelsen och det vanligaste felet är att skatter och avgifter inte har betalats 
ut. Det här gäller bara AB, inte stiftelser och föreningar. 

3. Som redan nämnts har dokumentationskravet tillkommit vilket innebär en ytterliggare 
börda  för  revisorn.  Blanketter  leder  till  mer  arbete  som är  svårt  att  fakturera  till 
kunden.  Själva  revisionen  är  densamma,  men  det  har  tillkommit  mer  arbete  runt 
omkring. Mer arbete p.g.a. högre krav och mer byråkrati,  men oberoendet har inte 
stärks. Det har lett till större kostnad och en byråkrati utan att revisionen blivit bättre.

4. I den svenska lagstiftningen finns det inget som heter oberoende. En revisor är alltid 
beroende av någon. Om du blir av med dina klienter är du inte längre beroende av 
dem, men istället  blir  du beroende av staten.  Jäv förklaras tydligt  i  lagstiftningen, 
medan det är omgivningen som avgör om revisorn är oberoende. Oberoendet regleras 
av analysmodellen och den försöker ta fram om det finns något beroendeförhållande 
som är  till  hinder  för  revisionen.  Revisorn får  t.ex.  inte  vara släkt  med eller  låna 
pengar från klienten. Revisorn får heller inte ges mer rabatt på klientens produkter än 
vad andra kan tänkas få.

5. Han har haft kunder sedan 70-talet och klientrelationen har inte förändrats under tiden. 
Den långa klientrelationen har enbart lett till bättre kunskap om bolaget. Under tiden 
lär sig revisorn att se om klienten försöker fiffla. Samhällsutvecklingen har lett till en 
förändring av revisorsyrket. 

6. Så länge en kund inte blir för stor i förhållande till  byråns omsättning är det inget 
problem. De riktigt stora arvodena som skulle kunna hota revisorns oberoende betalas 
bara av börsbolag och där tillämpas revisorsrotation. En större byrå minskar risken för 
att en revisor ska bli beroende. 

7. Han har aldrig råkat ut för det, men det förekommer att revisorer blir beroende. På 
hans byrå finns det ingen klient som ligger i närheten av en procent av byråns totala 
omsättning. Det spelar inte någon roll hur stor del av revisorns arbetstid som en klient 
har utan det väsentliga är hur stor kunden är i förhållande till byråns omsättning. 
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8. I uppdragsbrevet finns en beskrivning av vad revisorn kommer att göra under året och 
vilka  krav  han  eller  hon  förväntar  sig  att  klienten  ska  uppfylla.  Revisorn  skickar 
standardiserade  uppdragsbrev tillsammans  med FAR:s  allmänna villkor  som sedan 
klienten  skriver  under  och  skickar  tillbaka.  Det  står  inget  om  oberoende  i 
uppdragsbrevet och det är heller inget som han diskuterar med klienten under arbetets 
gång.

9. Analysmodellen  är  tillräckligt  omfattande  i  och  med att  den  sista  klausulen  är  en 
generalklausul som täcker in det mesta. Om revisorn anser att  det trots allt  saknas 
något kan han eller hon skriva dit det själv. Han anser inte att det finns någon skillnad 
på hur revisorer tolkar analysmodellen.

10. Nej, se förra frågan.

11. Det finns inget tolkningsproblem, men det finns däremot en skepsis mot regelverket. 
Reglerna  är  lika  för  alla  Sveriges  företag.  Detta  leder  till  problem eftersom  små 
företag måste tillämpa samma, ibland komplicerade regler som stora bolag. Förr var 
yrket mer fritt. Idag får revisorn inte hjälpa en kund med rådgivning eller konsultation 
vilket var det som var roligt. Det är svårt att rekrytera folk som stannar i branschen 
eftersom yrket blivit hårdare reglerat. Det tror han så småningom kommer att leda till 
att revisorsrollen blir ett låglöneyrke för kvinnor. 

12. Nej, vi har tagit upp det mesta. 

13. Inga tillägg. FAR håller på att utveckla en ”RS light” för mindre företag. Som det är 
nu så ställs samma krav på alla företag oavsett storlek vilket inte är optimalt. Reglerna 
är skrivna för större bolag och är således mer lämpade för dem. Problemet är att flera 
av de stora företagen dessutom drabbas av SOX som gör att även de större bolagen 
blir hårt reglerade. Om regleringen fortsätter att öka kommer kanske alla bolag, även 
de små att i framtiden följa SOX. 

4. Intervju den 16 november med John Osser, auktoriserad revisor sedan 
sju år, BDO Nordic

1. Revisorn  är  i  normalfallet  inte  ansvarig  om han  eller  hon  har  utfört  revisionen  i 
enlighet  med regelverket.   Revision är  inte  absolut och ska inte upptäcka alla  fel. 
Normalt ska väsentliga fel undvikas med 95 procents säkerhet. Eftersom revisionen 
inte är 100 procentig kan alltså inte fel uteslutas. Beträffande de enskilda fallen har 
han ingen åsikt.

2. Revisorn har blivit mer omtalad och viktig för bolagen som har börjat inse att revisorn 
inte bara är en kostnad. Allmänhetens syn har förändras och omvärlden verkar ibland 
ha en övertro på vad som ingår i revisors uppgifter. Allmänhetens syn på revisionen 
påverkas av RN. Nämndens uppdrag är viktigt och de ska se till att förtroendet för 
revisorerna upprätthålls. Detta åstadkoms genom att det framgår att revisorernas arbete 
granskas.  RN  sätter  både  regler  och  sitter  som  åklagare,  men  deras  beslut  kan 
överklagas. Om de säger att revisorerna ska göra på ett visst sätt är det god sed tills en 
domstol säger att de har fel. De har väldigt stor makt och ska alltså tolka vad god sed 
är.  RN är  en  statlig  myndighet  och  skriver  förordningar,  allmänna  uttalanden och 
vägledning. Dessa utgår ifrån revisorslagen och andra lagar.
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3. Skandalerna har lett till en förändring i revisorns arbete. Från 2004 kom nya RS som 
bygger på och är mer eller mindre än översättning av de internationella riktlinjerna. I 
framtiden kommer troligtvis hela Europa att tillämpa samma regler i och med EG:s 
åttonde direktiv.

4. Jäv  regleras  av  ABL  och  är  ett  enklare  begrepp  än  oberoende.  Det  är  ett  antal 
situationer då revisorn inte får vara revisor. En grundförutsättning är att revisorn inte 
har jävat ut sig. Oberoende är ett olyckligt begrepp eftersom en revisor aldrig kan vara 
oberoende.  Det  finns  två  olika  typer  av  oberoende.  Den  första  typen  är  synbart 
oberoende och det är det oberoende som omvärlden kan se. Den andra typen är om 
revisorn själv känner sig oberoende eller inte. Revisorn kan i sak vara oberoende trots 
att han är släkt med någon. Och trots att revisorn per definition är oberoende kan han 
eller hon ändå känna sig beroende. Det relevanta är hur revisorn känner sig när han 
eller hon skriver på revisionsberättelsen men det går inte att mäta. Ingen annan kan 
bedöma vad som pågår  i  revisorns  hjärna.  Därför  reglerar  analysmodellen  synbart 
oberoende och det är en reaktion mot att den andra typen av oberoende inte kan mätas. 
Det  går  att  se  om någon  är  släkt  eller  inte,  men  det  är  inte  det  enda  relevanta. 
Lagstiftaren kan inte förutsäga alla situationer och därav den sjätte generalklausulen. 
Det är revisorn som bedömer huruvida han eller hon är oberoende och det är RN som 
granskar och tar ställning till revisorns argument.

5. Problemet finns, men det är av den anledningen som analysmodellen finns. Om en 
revisor känner att han eller hon har blivit beroende ska denne avgå. Att bara stirra sig 
blind på vem som är den påskrivande revisorn säger inte så mycket. Revisionsteamet 
förändrades nämligen över tiden så trots att samma revisor skriver på så har bolaget 
ändå granskats av olika revisorer. Vetenskapliga studier har visat att det är störst risk 
för att fel begås under det första året. Därför leder kortare revisionsuppdrag till sämre 
kvalitet på revisionen. Det beror på att det tar tid att lära känna bolaget, i synnerhet 
vad gäller stora bolag såsom Ericsson. Det blir mindre risk för fel om en annan revisor 
från samma byrå tar  över  eftersom den nya revisorn då kan rådfråga den tidigare 
revisorn. I Italien har de en maxgräns på fyra år, men trots det kunde Parmalat inträffa 
vilket bekräftar studiernas resultat.

6. En revisor kan bli ekonomiskt beroende, men då ska revisorn enligt analysmodellen 
avgå.  Det  är  det  reglerna  är  till  för.  Ett  annat  hot  skulle  kunna vara  om revisorn 
reviderar någon som är bekant och att  han eller  hon därför tycker det är  svårt  att 
avsäga  sig  uppdraget.  Revisorn  gör  bedömningar  som  kontrolleras  av  en  statlig 
myndighet.  Även revisorer  är  mänskliga  och  kan  göra  fel  och  inte  följa  reglerna. 
Revisorerna är precis som läkare mänskliga och det förekommer snedsteg inom alla 
yrkeskårer. 

7. Utgångspunkten  att  större  företag  betalar  mer  gör  att  revisorn  kan  bli  ekonomisk 
beroende av en stor kund som står för en väsentlig del av byråns inkomster.

8. Revisorn  talar  om för  klienten  vilka  revisionens  villkor  är.  Antingen skickas  bara 
uppdragsbrevet ut, men om byrån fått klienten efter en offert så informeras klienten 
om att byrån följer FAR:s allmänna villkor. Revisorn lever i en reglerad verklighet och 
det finns vissa grundförutsättningar om hur revision ska bedrivas. Tidigare fanns inte 
skriftliga uppdragsbrev varför byrån har varit tvungen att förklara förändringen för 
kunden.
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9. Analysmodellen  är  bra  i  tanken,  men den  måste  även  fyllas  med vettigt  innehåll. 
Problemet är inte analysmodellen i sig utan hur den ska användas i praktiken. Det är 
en fråga som praxis kan ge svar på, men än så länge råder det brist på praxis inom 
området. Även om nya RS trätt i kraft finns det fortfarande inte tillräckligt med praxis 
inom området. Det råder en skillnad mellan hur branschen ser på reglerna och RN:s 
syn. Så kanske det alltid kommer att vara. RN borde kanske försöka hjälpa till  att 
skapa en praxis så att regelverket kan tolkas på ett enhetligt sätt istället för att anmärka 
på de fall när de anser att revisorn har gjort fel. De ansvarar för att branschen går i rätt 
riktning. RN borde kanske försöka hjälpa branschen istället för att göra nedslag i form 
av disciplinärenden. Ibland motiveras disciplinärendena inte tillräckligt vilket gör att 
det är svårt att se vad som finns att lära i respektive fall. Anledningen till att det är 
brist på motivering är att det handlar om en bedömning och det är vid en bedömning 
svårt att avgöra var gränsen går. ABL skulle egentligen kunna tas bort eftersom allt 
regleras  av  analysmodellen.  I  dagsläget  finns  det  ett  dubbelt  regelverk.  Ett  som 
reglerar jäv och ett som reglerar oberoende.

10. Det finns ett tolkningsproblem av modellen. Revisorerna vet inte hur de ska handla 
eftersom det är brist på praxis inom området. Åsikten om vilka motåtgärder som är 
lämpliga i en situation kan skilja sig mellan RN och revisorn.

11. Tolkningsproblemen uppstår p.g.a. brist på praxis. Praxis utgörs av disciplinärenden 
och förhandsbesked. Det kommer kanske ett femtiotal nya fall varje år. Oberoende är 
ofta bara en del av dessa fall. Därför är det svårt att veta hur oberoendet ska kopplas 
till varje enskilt fall och hur det ska tolkas. Problemet uppstår p.g.a. att revisorerna 
inte har en gemensam värdegrund för att de har olika personligheter. En gemensam 
värdegrund skulle leda till att alla skulle känna vad som var rätt och fel. RN sätter upp 
ramarna och revisorerna driver affärsverksamhet.

12. Nej, regelverket är bra.

13. Han kunde inte komma på något på denna fråga.

4. Intervju den 17 november med Carl Niring, auktoriserad revisor sedan 
sex år, Lindebergs Grant Thornton

1. Det beror kanske på vilken av skandalerna som åsyftas. I Enronskandalen t.ex. har 
revisorerna hittills klarat sig. En revisor granskar inte alla poster, så om klienten vill 
luras och vet hur han eller hon ska göra är det lätt. Bolaget lovar att de ska följa lagar 
och förordningar. Revisorns uppgift  är inte att leta efter brott utan att rutinmässigt 
granska räkenskaperna. De revisorer som fällts av RN har gjort  grova fel,  men de 
döms även för mindre fel vilket vissa ställer sig frågande till.

2. Skandalerna i allmänhet har haft en negativ inverkan på revisorsyrket. Det är inte kul 
när yrket kommer i blåsväder. Det är svårt att säga om min syn har påverkats eller 
inte.

3. De olika skandalerna har lett till annorlunda arbetsmetoder. Det har blivit en striktare 
uppdelning av arbetsuppgifterna, en revisor kan inte längre både ge råd och revidera. 
Kvalitetskontrollerna av bolagens interna kontroller har utökats.
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4. Oberoende handlar om att vara stark i sin roll för att beroende ska undvikas. Jäv är 
lättare att förklara och beskrivs med ett antal situationer i Aktiebolagslagen. Generellt 
är en revisor jävig då han eller hon själv börjar fundera på om han eller hon är jävig 
eller inte. Blir revisorn jävig eller beroende måste han eller hon vidta motåtgärder eller 
avsäga sig uppdraget.

5. Fyraårsgränsen  infördes  för  att  stärka  oberoendet,  men  så  har  inte  blivit  fallet. 
Revisorn väljs av bolagsstämman för fyra år, men det finns inget som säger att de inte 
får  byta  ut  revisorn  innan  dess.  I  mindre  bolag  har  det  kanske  inte  någon  större 
betydelse om revisorn byts ut, men det kan ses som negativt i ett noterat bolag. Den 
genomsnittliga tiden för en revisor i Stockholm är åtta år. Många år hos samma klient 
kan  leda  till  att  oberoendet  hotas  av  kompisrelationer.  Då  kan  vara  bra  med 
revisorbyte så att friskt blod kommer in i verksamheten.

6. En revisor  kan  bli  beroende av  en  klient,  men det  leder  till  jäv  och  åtgärder  ska 
vidtagas. 

7. En stor kund på en liten byrå kan utgöra en stor del av omsättningen och skulle kunna 
vara ett hot mot oberoendet.

8. Uppdragsbrevet skickas ut till klienterna. Byrån har ett standardbrev som de anpassar 
efter respektive klient. En del gamla kunder har undrat varför reglerna har ändrats och 
därför har muntliga förklaringar förekommit. I regel informeras klienterna via post. 

9. Bra  fråga.  Analysmodellen  väcker  relevanta  frågor  till  liv.  Själva  blanketten  kan 
utformas på valfritt sätt så länge alla punkterna tas upp.

10. Svårt att svara på.

11. Alla revisorer tolkar saker och ting olika vilket kan bero på, var de är verksamma, 
vilken byrå de arbetar på eller hur de är som person. Revisorer på mindre orter måste 
tolka reglerna på ett mindre strikt sätt.  Annars skulle inte revisorn kunna ha några 
kompisar och en revisor är  ingen övermänniska.  Det är genom tolkning som olika 
seder  växer  fram.  Det  är  nog  inte  så  stora  skillnader  mellan  RN:s  och  revisorers 
tolkningar. En skillnad är dock att RN tycker att analysmodellen inte är tillräckligt 
omfattande. 

12. Vi har inte talat så mycket om rådgivning. Rådgivning kan ske på många olika sätt. 
Med rådgivning menas att  agera bollplank och att  tala om för klienten vilka olika 
alternativ som är möjliga. Att säga hur en klient ska agera i en specifik situation kan 
bara gå fel. En revisor vet hur olika beräkningar ska utföras, men kan omöjligen sätta 
sig in i alla branscher. Delvis därför är det klienten själv som måste avgöra hur denna 
ska handla. Det är oftast klienten som bäst känner till sin egen bransch och som har 
koll  på sina konkurrenter m.m. Som revisor får  du ge råd angående saker som är 
reglerade i lagen och hur t.ex. bokföring ska göras. Det är även möjligt att ge råd i 
vissa  mindre  frågor.  Handlar  det  om större  saker  ska  rådet  komma från en annan 
avdelning inom byrån för att inte oberoendet ska ifrågasättas.  Det gäller som revisor 
att inte involvera sig för mycket då det kan hota oberoendet.
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13. De regler som finns utgör ett bra ramverk och han skulle inte göra några drastiska 
förändringar.  Revisorn  ska  vara  en  oberoende  granskare  som  måste  stå  under 
oberoende regler för att leva upp till den kvalitetsstämpel som revisionen utgör. En 
möjlig förändring skulle vara att det går att bli revisor på livstid precis som läkare. I 
dagsläget måste en revisor ha ett visst antal arbetstimmar under en femårsperiod för att 
inte förlora sin auktorisering. Det är en sorts diskriminering mot kvinnor som inte kan 
föda två barn inom kort tid. Det skulle kräva att de återigen skriver provet för att 
kunna fortsätta arbeta.

6. Intervju den 18 november med anonym godkänd revisor sedan åtta år
1. Beträffande Skandiaskandalen har RN frikänt revisorerna. Revisorn är ansvarig om 

han eller hon inte har genomfört revisionen på ett sätt som är förenligt med regelverket 
och ansvaret begränsas således till revisionsplikten.

2. Hans syn på revisionen har förändrats eftersom kravet på revisorerna, men även själva 
revisionen har ökat. Omfattningen av revisionen har gått upp och ner under historiens 
gång.  På  senare  år  har  det  lagts  fram nya krav  på  hur  revisionsverksamheten  ska 
dokumenteras.  Det  har  tillkommit  checklistor  och  andra  typer  av  formalia  krav 
framför allt  i planeringsfasen. Här har Enron haft en stor inverkan. Revisionen har 
utökats  och nu krävs  det  mer  externa bevis.  Bevis måste  vara externa för att  inte 
klienten ska kunna manipulera dem. 

3. Innan revisionen avslutas krävs ett uttalande från bolagsledningen. Det är något nytt 
och som ger respons från klienterna. De märker att revisionsverksamheten har utökats 
och ställer därmed frågor. Revisorn får då förklara att de nya reglerna kommer från 
USA,  vilket  de  flesta  kunder  visar  förståelse  för.  Skillnaderna  har  blivit  stora  för 
mindre bolag, men ännu större för publika bolag. Ledningen ska uppmärksammas på 
att det är de som är skyldiga att upprätta ett bokslut och även ansvariga för ÅR, även 
om den upprättas av revisionsbyrån. I slutet av revisionen skickas ett ”management 
letter”  som  kan  handla  om  olika  saker  som  revisorn  tycker  bör  rättas  till  under 
nästkommande år. Det ska läsas av klienten och ett svar ska skickas tillbaka. Det kan 
t.ex. handla om att de glömt att inventera ett lager. Uppdragsbrevet är en annan nyhet.

4. Oberoende och jäv handlar om samma sak, d.v.s. vad revisorn får och inte får göra. 
Det är av stor betydelse, särskilt nu efter skandalerna som varit. En oberoendefråga är 
att revisorn inte längre får göra både revision och upprätta ÅR. Revisorn ska under 
arbetets gång tänka efter så att det inte föreligger någon form av nära relation. Ger en 
kund  en  gåva  måste  revisorn  tänka  hur  en  extern  bedömare  skulle  se  på  saken. 
Analysmodellen är central i dessa två frågor och att det är klienten själv som måste ta 
ett beslut. Om revisorn eller en konsult från byrån säger hur klienten ska handla i en 
viss fråga så kommer de indirekt att granska sig själv, vilket inte är tillåtet. Revisorn 
måste följa lagen och om han eller hon försummar något i arbetet riskeras karriären, 
inga eftergifter tillåts.

5. Stora  arvoden  kan  leda  till  att  revisorn  vill  behålla  en  klient.  Oberoende  kan 
förekomma,  men  övertramp får  inte  ske.  Svår  fråga.  En  revisor  kanske  kan  vara 
beroende utan att försumma sin revision.

6. Aktieinnehav skulle kunna göra revisorn beroende, men det har kommit nya regler 
beträffande detta. De revisorer som är lite högre upp i organisationen måste registrera 
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vilket aktieinnehav de har. Det gäller även fonder så revisorer på stora byråer kan få 
problem  om  de  vill  spekulera  i  finansiella  instrument.  Om  medlemmarna  i 
revisionsteamet vill fortsätta revidera bolaget, måste de sälja ett innehav som kan hota 
oberoendet. 

7. Stora bolag leder till större arvoden, men en revisor kan som sagt inte försumma eller 
göra  eftergifter  i  revisionen.  Ingen borde  göra  det,  men det  förekommer  att  vissa 
revisorer ser mellan fingrarna att en klient inbringar mycket pengar. Problemet finns 
nog på alla byråer oavsett storlek och är svåra att motverka. Det finns rötägg inom alla 
yrkeskårer.

8. Det står inte något om oberoende i uppdragsbrevet. Vad som står där diskuteras inte 
heller med klienten. Kombiuppdrag kan påverka oberoendet, men de avtalas separat 
och har en egen del i uppdragsbrevet.

9. Analysmodellen  är  en  bra  mall  och  vägledning,  men  i  gränsfall  kontaktas 
bolagsjurister för att kontrollera om det föreligger ett hot mot oberoendet. Jurister är 
ett bra bollplank som gör att revisorn kan känna sig säker, och kan ses som ett externt 
utlåtande inom bolaget. I komplicerade frågor kan ibland externa intyg eller uttalanden 
krävas för att bevisa oberoendet.

10. Modellen  kan  säkert  utvecklas,  men  är  tillräcklig  för  honom,  mycket  tack  vare 
bolagsjuristerna.  Mindre  byråer  utan  bolagsjurister  skulle  nog  önska  att  modellen 
förbättrades och även RN tycker att analysmodellen borde utvecklas. 

11. Att  kontakta  bolagsjurister  skulle  kunna  ses  som  ett  tecken  på  att  det  finns  ett 
tolkningsproblem. Ett viktigt uppdrag leder kanske till att en revisor tolkar reglerna 
mindre  restriktivt.  Det  kanske  finns  någon form av prestige i  att  ha ett  stort  eller 
välkänt bolag. Men stora bolag är hårt reglerade så tolkningsproblemen kanske ändå är 
vanligare i mindre bolag.

12. Vänskapshot  är  viktigt,  och  frågan  är  om  revisorer  verkligen  tar  hänsyn  till  det. 
Revisorn kanske inte själv märker att det har uppstått ett hot. Det bör en revisor göra, 
men han tror ändå att en revisor lättare godkänner saker och är mindre kritisk mot en 
person  som  han  eller  hon  har  en  bra  relation  till  och  litar  på.  Det  är  själva 
gränsdragning  som är  svår.  Blir  revisorn  vän  med en  klient  för  att  han  eller  hon 
skickar ett julkort? Äldre revisorer som har haft en klient lång tid kan vara ett hot mot 
oberoendet.  Nya revisorer  har  inte  hunnit  få  tillräcklig  erfarenhet  och  kanske  kan 
feltolka saker eftersom de inte har hunnit bli lika insatta i revisionsverksamheten.

13. Regelverket är bra som det är.

7. Intervju den 18 november med Anders Bergman, auktoriserad revisor 
sedan 17 år, SET revision

1. Revisorerna har inte haft ett ansvar i t.ex. Skandiaskandalen, eftersom de verkar ha 
gjort det de ska göra. Uttalandet baseras på det som har sagts i massmedia och han är 
inte själv insatt i det specifika fallet.

2. Hans syn har inte förändrats.
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3. Skandalerna har lett till ett helt nytt regelverk, RS som bygger på ISA. En följd av det 
är ett ökat krav på dokumentation och att klienterna ska skriva under ett uppdragsbrev. 
En annan ny sak är att revisorn ska ta med ett uttalande från bolagsledningen. Det är 
svårt att säga vad de nya kraven kommer att betyda för framtiden. Revisorn har i alla 
tider försökt komma fram till slutsatser för att kunna skriva på en revisionsberättelse. 
Tidigare genomförde revisorn mer substansgranskning, medan det idag är mer fokus 
på strategi och planering av uppdraget samt klientens interna kontroll. Historiskt sett 
räckte det med att revisorn höll reda på saker i sitt  huvud. Idag ska allt som sagts 
finnas på papper, men egentligen har kanske inte själva revisionen ändrats så mycket.

4. Begreppen handlar om integritet. Revisorns roll är unik och det gäller att stå för vad 
du säger och dra slutsatser utan att påverkas av någon annan. Det gäller att säkerställa 
att jäv inte existerar och att du inte har ett intresse i klienten. Begreppen hänger ihop; 
om du är jävig är du inte oberoende.  

5. Det räcker inte att du själv tar ställning, även byrån måste göra det. Ett vidare begrepp 
är byråjäv och om det påverkar den enskilda revisorns oberoende. Ett exempel på det 
skulle  kanske  kunna  vara  att  din  klient  har  ett  släktförhållande  med  någon  i 
revisionsbyråns styrelse. Det har funnits ett sånt fall, men han vet inte hur det slutade. 
Han tycker inte att just det exemplet är ett hot mot oberoendet.

6. Som yrkesman ska revisorn vara fristående och om han eller hon sköter sitt arbete 
uppstår inget hot mot oberoendet. Skulle ett hot uppstå ska revisorn avgå. Lång tid på 
samma bolag ger kunskap om verksamheten vilket kan leda till en bättre revision. Om 
revisorn däremot inte genomför revisionen på avsett sätt bara för att det är en gammal 
klient, är det inte bra. Det finns inget som säger att revisorn blir bättre kompis med en 
gammal klient, en vänskapsrelation kan lika väl uppstå efter ett år. 

7. En revisor kan i teorin påverkas av storleken på bolaget som revideras. Ett större bolag 
skapar ofta större arvoden vilket skulle kunna skapa ett ekonomiskt beroende. Men i 
teorin kan revisorn likväl handla fel i ett mindre bolag, precis som han eller hon kan 
handla fel i ett stort bolag. Ett beroende uppstår oftast om revisorn blir god vän med 
klienten  eller  ekonomiskt  beroende av  densamma.  De övriga  hoten  finns  listade  i 
analysmodellen.

8. Uppdragsbrevet är ett nytt inslag och därför talar revisorerna med kunderna om det. 
Det är ett standardavtal där mindre anpassningar görs till respektive bolag. Klienterna 
frågar mer idag än innan de nya reglerna infördes. Idag är det mer fokus på planering 
och dokumentationskravet är större, vilket har omfördelat arbetstiden. Det är inte lika 
mycket substansgranskning nuförtiden. Det kanske finns fall där arbetstimmarna har 
blivit  färre,  men generellt  sett  har arbetstimmarna ökat.  Det handlar dock inte om 
någon  markant  skillnad.  Antalet  arbetstimmar  är  svår  att  jämföra  eftersom 
revisionsverksamheten som process inte är statisk, den förändras år från år. De nya 
reglerna  tar  även  lång  tid  att  implementera  och  skillnaden sker  inte  över  en  natt. 
Målsättningen är att fakturera de utförda arbetstimmarna, vilket kanske inte alltid är 
möjligt.

9. Analysmodellen är kort och tydlig, men inte så informativ. Den består egentligen av 
tre punkter. Finns det ett hot, ja eller nej. Om det finns hot ska du motivera hur det 
avhjälps. Kan hotet inte avhjälpas ska du avgå. Det är bara du som revisor som kan 
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identifiera exempelvis ett vänskapshot. Kan någon annan ha en uppfattning om detta? 
Hur  avhjälper  revisorn  ett  eventuellt  vänskapshot?  Det  är  svåra  frågor  och  det  är 
ovanligt att revisorer anmäler att det föreligger vänskapshot. Det är viktigt att vara 
professionell i sin yrkesroll.

10. Modellen skulle nog behöva kompletteras och förbättras men han vet inte på rak arm 
hur.

11. Allt baseras på tolkning och det finns inte tillräckligt med praxis. Huruvida uttalanden 
från bolagsledningen är ett krav eller inte har varit lite otydligt, men den frågan har de 
gjort till praxis inom byrån. Det är även något som nu kanske blivit praxis i branschen. 
Hur revisorer tolkar olika saker kan skilja sig lite mellan olika generationer. Men över 
lag tolkar revisor saker på ett likartat sätt. Det är inte bara revisorerna som tolkar utan 
även byråerna och branschen tolkar olika frågeställningar.  Större frågor  kan byrån 
stämma av med FAR.

12. Analysmodellens samtliga hot kan påverka oberoendet, några har vi redan talat om.

13. Den frågan kan han inte svara på.

8. Intervju den 1 december Ingemar Nilsson, auktoriserad revisor sedan 27 
år, Deloitte

1. Frågan är svår att svara på enbart baserat på den information som stod i media.  För att 
kunna uttala sig på ett mer tillförlitligt sätt krävs det att revisorn är insatt i bolagets 
verksamhet. Beträffande t.ex. Skandia har revisorerna i varje fall inte blivit fällda. Det 
finns flera uppfattningar om vad en revisor egentligen är ansvarig för, och det kan leda 
till att någon tror att revisorn är skyldig för en konkurs eller ekonomisk skandal, trots 
att han eller hon inte gjort något fel. Det finns konkurser som inte alls bryter mot lagen 
och där revisorn inte har brustit i sin granskning. Det bör tilläggas att en revisor inte 
kan granska allt och om klienten vill lura revisorn är det ganska lätt. Revisorn ska inte 
försöka vara någon form av polis och leta brott där det inte finns några tecken på det. 
Deloitte reviderade det italienska bolaget Parmalat som var med i en uppmärksammad 
skandal och deras egen uppfattning är att de inte hade något ansvar och de har heller 
inte blivit fällda.

2. Synen  på  revisionen  har  inte  förändrats  men  skandalerna  har  lett  till  en  del 
förändringar i arbetet i form av ökad kontroll, formalisering och dokumentation. Det 
är en naturlig följd av att omvärlden förändrats. 

3. Analysmodellen tillkom efter skandalerna och har lett till förändringar i arbetet. Innan 
arbetet  hos  en  klient  påbörjas  varje  år,  och  innan byrån  åtar  sig  en  ny  klient  ska 
revisorn gå igenom analysmodellen. Byrån försöker även kontrollera nya klienter så 
att de inte kan tänkas syssla med illegal verksamhet vilket kan ställa till med problem 
för  revisorn.  Här  finns  det  ingen  speciell  bransch  som  undviks  utan  det  görs  en 
bedömning från klient till klient. Förutom de externa krav som skandalerna lett till har 
även byrån infört en hel del interna kontroller. En kontroll är t.ex. att klienter som 
bedöms som mer riskfyllda ska granskas av två revisorer för att minimera risken för 
fel. Det har också blivit en ökad mängd utbildning. Revisorn kan inte längre äga aktier 
i  bolag som byrån har någon form av relation med. Den ökade regleringen och de 
ökade  kraven  på  revisorn  kan  antingen  ses  som  en  hämning  eller  som  en  ökad 
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kvalitetskontroll. De interna kontrollerna har ökats dels för att minska risken för fel, 
men  även  för  att  om  byrån  skulle  hamna  i  blåsväder  skulle  det  bli  kostsamt.  . 
Historiskt  sett  kunde  revisorn  i  princip  utföra  alla  uppgifter,  exempelvis  både 
rådgivning och revision, som idag måste delas upp inom byrån. Anledningen till att 
många medelstora bolag anlitar en revisor är just för att få rådgivning och tillgång till 
revisorns kompetens.  

4. Oberoende och jäv innefattar att revisorn hela tiden ska vara professionell utan att ta 
hänsyn till några omständigheter. Revisorn får inte bryta mot eller drabbas av någon 
av analysmodellens punkter. Det är en inneboende känsla som växer fram med åren 
och gör att revisorn ska känna vad som är rätt och fel. Ett felaktigt beslut som bryter 
mot regelverket kan betyda att revisorn blir av med arbetet. Jäv är omständigheter som 
gör att revisorn inte kan vara oberoende.

5. Tiden hos en klient innebär inte ett hot mot oberoendet om revisorn följer regelverket. 
I  ett  stort  AB  sker  ständigt  stora  förändringar  och  styrelsens  ledamöter  är  inte 
desamma, vilket minskar risken för beroende. I mindre bolag är risken för vänskapshot 
större,  men  så  länge  revisorn  är  professionell  och  följer  regelverket  är  det  inga 
problem.  Hotet  som  är  svårast  för  revisorn  att  upptäcka  eller  inse  är  just 
vänskapshotet. En lång klientrelation leder till bättre kännedom om bolaget vilket i sin 
tur kan leda till en bättre revision. Ett annat hot som det förs mycket diskussioner om, 
och  som  förutom  vänskapshotet  är  vanligast  är  självgranskningshotet.  Det  kan 
motverkas genom att en uppgift tas omhand av någon annan på byrån. 

6. En revisor kan bli beroende av sin klient om han eller hon inte följer regelverket och 
det förekommer säkert revisorer som är beroende av klienter. Många situationer som 
kan  hota  oberoendet  är  enkla  att  undvika  och  ska  motverkas.  I  andra  situationer 
behöver revisorn använda sitt goda omdöme; det kan handla om festinbjudningar eller 
julgåvor. Generellt sett kan revisorn ta emot samma gåva som övriga anställda om den 
inte kan ses som en muta. Vilket regleras i lagstiftningen om bestickning.

7. Om  inte  regelverket  följs  kan  revisorns  oberoende  hotas  av  flera  saker,  t.ex.  av 
klientens storlek 

8. Uppdragsbrevet  är  något  nytt  och  regler  vad  som  ingår  i  revisionen.  Det  har  i 
praktiken  inte  inneburit  någon  större  skillnad  i  revisorns  arbete,  men  nu  måste 
arbetsuppgifterna dokumenteras. Första gången uppdragsbrevet skickades ut till gamla 
klienter ringde revisorn upp klienten och berättade att det var ett nytt krav, men att 
revisionen  i  sak  inte  förändrats.  Till  mindre  företag  skickas  ett  standardiserat 
uppdragsbrev, medan innehållet till större klinter kan variera. 

9. Analysmodellen är bra.

10. Den fungerar bra för sitt ändamål.

11. Analysmodellen är den del av regelverket som reglerar oberoendet och precis som 
med andra regelverk kan tolkningsproblem uppstå. Revisorn kan bli osäker på vilka 
motåtgärder han eller hon ska vidta, men det gäller att använda sitt sunda förnuft. Den 
vanligaste motåtgärden för att motverka självgranskning sker internt genom att någon 
annan  från  byrån  utför  det  som revisorn  inte  får  utföra.  Ibland  krävs  det  externa 
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motåtgärder och exempel på det är vid företagsvärdering. Om byrån reviderar ett bolag 
kan de inte samtidigt värdera bolaget inför exempelvis en börsintroduktion. Då måste 
en extern värderingsbyrå alternativt revisionsbyrå sköta själva värderingen för att inte 
ett självgransknings- och byråjäv ska uppstå.

12. Nej.

13. Regelverket fungerar och är utformat på ett bra sätt. 
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