
SAMMANFATTNING 
 
De senaste årens skandalaffärer såsom Enron, Ahold, Parmalat och WorldCom ledde till att 

allmänhetens förtroende för finansmarknaden försämrades. Den internationella debatten om 

hur man skall återskapa förtroendet har dominerats av hur man skall öka tilltron till 

revisionen. En viktig faktor för att uppnå förtroendet är revisorns oberoende gentemot sina 

klienter. I vår uppsats kommer vi att fokusera oss på revisors oberoende och åtgärder som kan 

vidtas för att kunna stärka detta oberoende. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förebyggande åtgärder som skulle kunna stärka 

revisors neutrala ställning vid uppkomsten av beroendesituationer. Vi vill genom vår 

undersökning kunna besvara frågorna; Vilka omständigheter ger upphov till revisors 

beroendeställning? Hur kan revisors oberoende stärkas? För att strukturera vår forskning har 

vi studerat teoretiskt material såsom: gällande författningar Aktiebolagslagen (ABL), 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och International Accounting Standards (IAS) 

samt viss utveckling inom revisionsområdet som tillämpas successivt. Vår empiri bygger på 

både skriftliga och muntliga källor: intervjuer med representanter från tre av de ledande 

revisionsbyråerna i Sverige och omfattande intervjumaterial från FARs tidskrift Balans. 

 

Efter våra studier har vi dragit ett antal slutsatser, bland annat:  

• En tydlig roll- och ansvarsfördelning måste upprättas mellan VD/styrelsen i företaget 

och revisorn  

• IAS och ISA kommer att lyfta företagens rapportering på bokförings-, redovisnings- 

och revisionsnivå genom hårdare krav och bättre dokumentation. 

• Genom tillämpning av analysmodellen blir gränserna för jävsituationer tydligare.  

• Både intern och extern rotation kan ha en positiv inverkan på oberoendet.  

• Revisorer bör inte ta lukrativa konsultuppdrag hos sin klient.  

• Revisionskommittéer kommer att hjälpa de små aktieägarna att göra sig hörda. 

• Revisorns medlemskap i en yrkesförening och revisionsbyråns interna kontroll kan 

vara en form av garanti för efterlevnad av kraven på oberoende. 

• Genom att göra det straffbart att ljuga för revisorn tydliggörs informationsansvaret hos 

producenter av finansiell information.  

• För att stärka revisorns oberoende behöver revisorn vara mer fokuserad på 

allmänheten och dess informationsbehov i stället för det reviderade företaget. 


