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1 INLEDNING 
 
 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till studiens ämnesval, detta görs för att underlätta förståelsen 
och öka läsarens ämnesinblick. Vidare introduceras studiens problemformulering och syfte, utifrån 
dessa parametrar görs en avgränsning av studiens undersökningsdjup. Introduktionskapitlet avslutas 
med att studiens disposition schematiskt framställs. 
 
 
 
1.1  Ämnesbakgrund 
 
Redovisning och revision är inga nya företeelser i historien, det finns omständigheter som talar för att 
det har funnits system för att upprätthålla och granska ekonomiska transaktioner i Grekland redan år 
500 f Kr. Det förekom alltså system långt innan det som vi idag jämställer med den moderna 
redovisningen och dess dubbla bokföring. Historisk sett har Sverige en lång tradition av offentlig 
kontroll, statlig revision har förekommit i landet sedan medeltiden. Men granskning av de privata 
räkenskaperna tillkom först på 1600-talet1. Förutsättningarna och tillämpningen av redovisningen samt 
senare revisionen har förändrats mycket över tiden, detta på grund av att de har varit tvungna att 
anpassa sig till de ständigt reformerande förutsättningarna och kraven inom företagsvärlden och 
samhällsekonomin. 
 
Den industriella revolutionens utbrott på 1770-talet utgjorde startskottet för en ny typ av 
ägarsammansättning inom affärsrörelserna. Företagens stigande behov av kapital kom att medföra ett 
alltmer decentraliserat ägande. I takt med att ägarstrukturen blev allt mer decentraliserad förändrades 
även redovisningen och revisionen till den form som idag benämns den moderna redovisningen och 
revisionen2. På grund av det minskade inflytande som vissa ägargrupper nu fick uppleva kom 
redovisningen och revisionen att få en viktig roll att fylla. Informationsasymmetrin som blivit påtaglig 
var tvungen att övervinnas för att de nya ägarstrukturerna skulle kunna upprätthållas. Intressenternas 
förtroende för de ekonomiska rapporter som företagen genererade kom att få stor betydelse, en 
trovärdighet som skulle tillskänkas med hjälp av revision. Trots att revisionen fått ökad betydelse i och 
med den nya ägarstrukturens inmarsch kom det att dröja ända fram till år 1895 innan det i Sverige 
lagstadgades att bolagens räkenskaper och förvaltning skulle granskas av en revisor. 
 
Det senaste årtiondet har det institutionella ägandet blivit allt mer påtagligt, en utvecklig som inte bara 
har inträffat i Sverige utan som även har gått att skönja internationellt. År 2004 svarar de 
institutionella ägarna för cirka 85 % av det totala ägandet på den svenska aktiemarknaden. Parallellt 
med denna utveckling har andelen av den vuxna befolkningen, som äger aktier direkt eller via 
aktiefonder, under de senaste 20 åren stigit från 29 till 84 %3. Konsekvensen av denna utveckling är att 
ägandet idag alltmer uppfattas som en finansiell placering och därmed alltmer indirekt och passivt. 
Med beaktande av denna utveckling blir revisionens grundfunktion som löftesman av den ekonomiska 
informationen och att kritsikt granska, bedöma och uttala sig om ett företags förvaltning inte mindre 

                                                 
1 Sjöström, C (1994), Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, s. 1. 
2 Messier, W, Jr (2003), Auditing & Assurance Services, s. 5. 
3 SOU 1999:43 (1999), Betänkande av Revisionsbolagsutredningen, s. 178. 



  

viktig4. Parallellt med det institutionella ägandets utvidgning har redovisning- och revisionsbranschen 
genomgått stora förändringar. Idag tillhandahåller revisionsbolagen i en betydande omfattning tjänster 
som saknar direkt samband med den grundläggande revisionen. Detta utbud av olikartade 
konsultationstjänster har ökat markant och idag tillhandahåller revisionsbolagen tjänster inom flertalet 
områden5. En förklaring till denna utveckling kan tänkas vara klientföretagens ökade efterfrågan av 
objektiv expertis, samt revisionsbolagens ständiga sökande efter nya vinstgenererande 
verksamhetsgrenar. 
 
På senare tid har ett antal företagsskandaler fått stor medial uppmärksamhet, exempelvis Intrum 
Justitia och Prosolvia i Sverige samt Enron och WorldCom i USA. Dessa skandaler har lett till en ökad 
misstro gentemot redovisning och revision i allmänhet. Denna misstro har skadat det väsentliga 
förtroendeförhållande som måste råda mellan den enskilde aktieägaren och bolaget. Ett av de 
viktigaste fundamenten i detta förhållande är att revisionen utförs av en oberoende och opartisk part. 
Bland annat mot bakgrund av detta infördes i Sverige år 2002 en ny revisorslag (2001:883) i vilken det 
har utarbetats särskilda bestämmelser för hanterandet av revisorns oberoende i ett revisionsuppdrag. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den tilltagande misstron mot redovisningen och revisionen som följt i företagsskandalernas spår, 
tillsammans med den ägarstruktur som återfinns inom företagandet idag samt revisionsbolagens 
ökande beroende av diverse konsultverksamheter ger upphov till en situation som utan handling 
kommer att bli bräcklig för det ekonomiska systemet i stort. 
 
Lagstadgade krav finns beträffande att revisorn skall förhålla sig objektiv till det som skall granskas 
och stå oberoende mot dem som är ansvariga för det granskade materialet6. Dessa krav är viktiga 
beståndsdelar i den ekonomiska informationens tillförlitlighet och dess möjlighet att ge en rättvisande 
bild, vilket utgör en elementär förutsättning i en effektiv och modern markandsekonomi. Om 
förtroendet för revisorerna och deras yrkesutövande minskar, mister samhället den oberoende 
kontrollmekanism som skall utgöra en garanti för att ingen i spelet mellan bolagen och dess ägare 
missgynnas. Ytterst kan detta leda till att hela det ekonomiska systemet havererar. Kritik har framförts 
gällande revisionsbolagens kraftigt ökande andel av konsultationstjänster. Det har här framkommit 
åsikter som antyder att revisorskåren som en följd av denna utveckling kommer att 
deprofessionaliseras7. Medan andra betraktar konsultationstjänsterna som utvecklande och 
stimulerande för revisorn, inom detta åsiktstänkande har en viss oro beträffande försämrade 
rekryteringsmöjligheter till branschen gått att utläsa i det fall konsultationstjänsterna begränsades8.  
Bland annat som ett svar på denna problematik har Europeiska kommissionen i samarbete med 
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) utarbetat en modell för logisk analys av hot mot 
revisorns oberoende, detta i ett försök att harmonisera oberoenderegler för gränsöverskridande 
revisionstjänster. Parallellt med att Europeiska kommissionen och FEE färdigställde sin modell pågick 
en översyn av den svenska lagen (1995:528) om revisorer. Den nya revisorslagen (2001:883) som 
introducerades den första januari år 2002 kom i överensstämmelse med den Europeiska 

                                                 
4 FARs Förlag (2001), Vad är revision?, s. 7. 
5 SOU 1999:43 (1999), Betänkande av Revisionsbolagsutredningen, s. 143. 
6 Svensson, K ”Revisorerna kläms åt”, Dagens Industri 21/1-2004. 
7 Artsberg, K (2003), Redovisningsteori – policy och praxis, s. 120. 
8 Sjöström, C (1994), Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, s. 197. 



  

kommissionens utredning att innehålla en ny syn på revisorns självständighet och opartiskhet. Borta 
var de tidigare förekommande förbudslistorna som nu hade ersatts av en analysmodell för logisk 
utvärdering av eventuella hot mot objektiviteten samt åtgärder som revisorn kan vidta för att minska 
eller eliminera dessa uppkomna hot9. Modellens implementerande i den svenska lagstiftningen har 
ifrågasatts och tvivel har framförts beträffande dess förmåga att komma till rätta med den allmänna 
opinionens sviktande förtroende för revisionsbranschen. Kritikerna framför att analysmodellen är svår 
att applicera samt att praxis kring modellen kommer att ta lång tid att bygga upp, vilket medför att 
gränserna fram till dess kommer att vara oklara10. Sammantaget kan sägas att det finns personer som 
ställt sig starkt frågande utifall analysmodellen är det verktyg som kan komma till rätta med 
oberoendeproblematiken. 
 
 
1.3  Problemformulering 
 
Inför denna studie har ett antal problem med anknytning till revisorslagens (2001:883) analysmodell 
identifierats vilka studien har för avsikt att klargöra, dessa presenteras nedtill: 
 
� Har införandet av analysmodellen underlättat fastställandet av revisorns oberoende gentemot de 

tidigare förekommande förbudslistorna i lagen (1995:528) om revisorer? 
 

� Har införandet av analysmodellen inverkat på revisionsbolagens arbetsgång, och i sådant fall 
hur yttrar sig förändringen? 

 
� Upplevs analysmodellen av yrkesverksamma revisorer som rätt verktyg för säkerställandet av 

yrkesgruppens oberoende gentemot sina klienter och medverkar detta till ökat förtroende för 
revisorn? 

 
 
1.4  Syfte 
 
Studien syftar till att dels beskriva revisorslagens (2001:883) analysmodell och att därtill utröna om 
modellen upplevs vara rätt verktyg för säkerställandet av revisorns oberoende. Vidare åsyftas att 
studera om införandet av modellen har underlättat fastställandet av revisorns oberoende, i förhållande 
mot tidigare förekommande reglering i lagen (1995:528) om revisorer. Samt om analysmodellen har 
förändrat arbetsgången hos revisionsbolagen och i sådant fall hur förändringen uppvisas. 
 
 
1.5  Avgränsning 
 
Mot bakgrund av studiens syfte och problemformulering kommer denna magisteruppsats att avgränsas 
till att enbart innefatta revisorernas syn och förhållningssätt gentemot revisorslagens (2001:883) 
analysmodell samt tidigare förekommande reglering i lagen (1995:528) om revisorer. Studien 
avgränsas därtill att omfatta enbart tryckt information utgiven före den första juni år 2005, information 
publicerad efter utgången av detta förfallodatum kommer denna ej att beaktas. Urvalsgruppen 

                                                 
9 FARs Samlingsvolym del II (2003), Analysmodellen, s. 213. 
10 Wennberg, I, ”Han tvivlar på analysmodellen”, Balans 8-9/2003, s. 30.  



  

begränsas till att endast omfatta revisionsbolag med stationering i Storstockholm, detta då hänsyn 
tagits till studiens begränsade tidsram samt för att underlätta i praktisk bemärkelse vid intervjuernas 
genomförande. Till sist förutsätts att läsaren av denna studie besitter grundläggande 
företagsekonomisk kompetens samt behärskar den tillhörande terminologin, av det skälet att de 
föreställda ekonomiska termerna ej kommer att givas någon djupgående förklaring. 
 
 
1.6  Disposition 
 
I detta inledande kapitel har en bredare bakgrund beträffande studiens ämnesval, samt uppsatsens 
problemställning introducerats. Vidare har det i kapitlet även inhysts studiens syfte och de 
förutbestämda avgränsningarna. I det metodologiska kapitlet redovisas och förklaras studiens 
tillvägagångssätt, även valet av metod och angreppssätt kommer att beskrivas. Även urvalsförfarandet, 
intervjuguidesuppbyggnaden och författarens förförståelse kommer att återges samt tillhörande 
materialbearbetningsprocess. Studiens teoretiska referensram introduceras, passande nog i 
teorikapitlet, i denna del givs även en koncis presentation av de tillhörande begreppen revision och 
revisor. I den empiriska delen av studien kommer en separat redogörelse av det erhållna materialet för 
varje respondent att återges. Efter detta sammankopplas studiens teoretiska referensram med det 
insamlade empiriska materialet i studiens analyskapitel. Studien avslutas med att författaren 
presenterar sina slutsatser och egna kommentarer inom de föreställda problemen, kapitlet betitlas egna 
kommentarer och slutsatser.  



  

2 METOD 
 
 
I studiens metodologiska del presenteras på vilket sätt undersökning kommer att implementeras samt 
vilket vetenskapligt synsätt studien bygger på. Vidare beskrivs studiens teoretiska angreppssätt samt 
dess metodansats. Kapitlet avslutas med att författarens förförståelse uppvisas samt en beskrivning av 
studiens primär- och sekundärdata med tillhörande källkritiska diskussion. 
 
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt  
 
Avsikten med studien är att undersöka om analysmodellen är rätt verktyg för att tillförsäkra revisorns 
oberoende och utifall införandet av modellen har påverkat revisionsbolagens arbetsgång. Vidare även 
att undersöka om modellen har underlättat fastställandet av oberoendet i förhållande till den tidigare 
regleringen i lagen (1995:528) om revisorer. För att kunna realisera dessa syften med studien kommer 
ett antal intervjuer med yrkesverksamma revisorer att genomföras. Undersökningen kommer att 
bedrivas i enlighet med det hermeneutiska synsättet, av den anledning att hermeneutiken grundar sig 
på forskarens vision att uppnå förståelse för det undersökta fenomenet i fråga. Detta realiseras genom 
att det undersökta fenomenets betydelse tolkas av forskaren11. Förevarande vetenskapssyn är vidare av 
uppfattningen att det genom hela forskningsprocessen finns ett nära samband mellan vetenskapen och 
forskarens personliga värderingar, vilket medför att individen som bedriver forskningen inte bör 
särskiljas helt från sin forskning12. Den positivistiska vetenskapssynen intar en annan ansats i 
jämförelse med hermeneutiken, vilken har sitt ursprung i naturvetenskapens mer objektiva iakttagelser 
av fakta13. Detta ursprung har gett till följd att positivismen fordrar att vetenskapen skall kunna 
underkasta sig empiriska resultat för att betraktas som meningsfull ur ett vetenskapligt perspektiv14. 
Olikt hermeneutiken anser positivismen att det skall råda en åtskild relation mellan forskaren och det 
undersökta fenomenet15. Det positivistiska synsättet är främst ämnat för undersökningar vilka kan 
verifieras eller falsifieras utifrån erfarenheten16. 
 
Hermeneutikens har etablerat en syn på individen som utgår från att varje individ uppfattar sin 
situation specifikt, detta eftersom individen fäster en särskild mening till de företeelser som denne 
omges av. Detta medför att hermeneutiken är förespråkare för det som benämns holistisk 
verklighetssyn, vilket innebär en verklighetssyn där alla delar måste förstås i sitt sammanhang17. 
Denna sinnesvärld erhåller forskaren icke kunskap om via mätning, utan genom att forskaren tolkar de 
undersökta individernas beteende. På detta sätt ges forskaren en inblick i individernas föreställningar 
om världen, denna kunskap benämns ofta förståelse. Den hermeneutiska forskaren är med andra ord 
inte intresserad av hur världen faktisk är, utan intresset riktas mot hur världen uppfattas samt hur 
denna tolkas18. Företrädare för det hermeneutiska kunskapsidealet har sammanfattat detta med att 

                                                 
11 Wallén, G (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 27. 
12 Johansson- Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 45. 
13 Wallén, G (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 27. 
14 Ibid, s. 27. 
15 Johansson- Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 45. 
16 Gilje, N, Grimen, H (2003), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 67. 
17 Johansson- Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 46. 
18 Hartman, J (1998), Vetenskaligt tänkande, s. 95. 



  

samhällsvetenskapliga forskare står inför en sociomateriell och inte en materiell verklighet. Med detta 
vill man ha sagt att det primärt är sociala fenomen som är av intresse för vetenskapen19. 
 
 
2.2 Teoretiskt angreppssätt 
 
Det teoretiska angreppssättet handlar om det övergripande sätt med vilken forskaren närmar sig den 
empiriska verkligheten. Vanligtvis när de teoretiska angreppssätten debatteras brukar två åtskilda 
tillvägagångssätt behandlas. Den första av dessa går under benämningen deduktiv metod, vilken 
förenklat uttryckt kan sägas gå från teori till empiri. Med vilket menas att undersökningen tar sin 
utgångspunkt i en fast förståelseram i form av redan befintlig teori och avsikten är att testa om eller i 
hur stor omfattning som denna teori överensstämmer med den praktiskt observerade empirin. Det 
deduktiva angreppssättets målsättning är att på detta sätt kunna verifiera eller falsifiera redan 
befintliga teorier och därmed steg för steg stärka vetenskapen i dess utveckling20. 
 
Motsatsen till det deduktiva angreppssätet benämns det induktiva angreppssättet, och i kontrast till det 
tidigare beskrivna angreppssättet kan sägas att detta angreppssätt går i motsatt riktning, från empiri till 
teori. Denna syn konkretiseras via angreppssättet arbetsgång, där forskaren söker efter generella och 
teoretiska slutsatser utifrån de material som genererats vid datainsamlingen21. Förevarande arbetsgång 
har även framhållits som angreppssättets stora svaghet, då kritikerna anser att angreppssättet därmed 
aldrig kan framhålla någonting utöver det som redan existerar i det empiriska materialet. 
 
Denna studie kommer ej att uteslutande använda sig av ett isolerat angreppssätt. Eftersom studien utgå 
från redan befintlig teori i form av analysmodellen och den tidigare oberoenderegleringen, varifrån 
sedermera empiri byggs upp i form av intervjuer med respondenterna, kan det deduktiva 
angreppssättet tyckas vara bäst lämpad. Men studien kan inte till fullo tillerkännas detta angreppssätt. 
En mer rättvisande bild är att återge det teoretiska angreppssättet likt en växelverkan mellan det 
deduktiva och induktiva angreppssättet. Denna interaktion mellan de båda angreppssätten tituleras 
abduktion och har uppstått som en följd av induktionens och deduktionens begränsningar22. 
 
 
2.3 Metodologisk ansats 
 
Vid implementerandet av en vetenskaplig studie finns det två olika kategorier av metodologiska 
ansatser som en forskare kan applicera. Den första av dessa tituleras den kvantitativa metoden och vars 
målsättning är att finna orsakssammanhang, vilket åstadkoms genom att det studerade objektet görs 
mätbart samt att det framkomna undersökningsresultatet presenteras numeriskt23. Den kvantitativa 
metoden karaktäriseras av att forskaren använder sig av en så kallad envägskommunikation, utifrån 
vilken forskarens villkor är det väsentliga. Den andra kategorin av metodologisk ansats som kan 
tillämpas i en vetenskaplig studie går under benämningen den kvalitativa metoden. Denna metod 
syftar till att undersöka av vilken karaktär som en företeelse är av, hur den skall identifieras med 

                                                 
19 Johansson- Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 39. 
20 Artsberg, K (2003), Redovisningsteori – policy och praxis, s. 31. 
21 Wallén, G (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 47. 
22 Johansson- Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 154. 
23 Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära, s. 70. 



  

mera24 Inom denna metod ses varje fenomen som en unik sammansättning av kvaliteter eller 
egenskaper, och av denna anledning anses de ej kunna mätas eller vägas25. Essensen inom den 
kvalitativa metoden är strävan efter en djupare förståelse för det undersökta fenomenet, för att på detta 
sätt identifiera ännu icke kända eller otillfredsställande företeelser och egenskaper26, samt att skapa 
meningssammanhang27. Med hänsyn till studiens syfte förefaller den kvalitativa metoden tillämpbar, 
av den orsaken att en djupare förståelse för det presenterade problemet måste erhållas, vilket fullföljs i 
den aktuella studien via intervjuer med yrkesverksamma revisorer. 
 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Studien tog sitt avstamp i den relevanta litteratur som gått att finna inom det omnämnda ämnesvalet. 
Det var vid förevarande litteraturgenomgång som intressanta uppslag påträffades som senare förde in 
studien på det specifika ämnesområdet. Vid den efterföljande, grundliga litteraturgenomgången 
utkristalliserade sig de redan återgivna problemen och syftet för studien kunde därmed formuleras. I 
avsikt i uppnå studiens syfte kommer sex (6) stycken intervjuer med yrkesverksamma revisorer att 
genomföras. Ett antal urvalskriterier gällande studiens respondenter ställdes sedermera upp, där 
hänsyn bland annat togs till studiens tidsbegränsningar. Ett urvalskriterium är att respondenterna är 
verksamma i Storstockholmsområdet, vilket inte ansågs utgöra ett hinder för att uppnå studiens syfte. 
Efter att urvalet av respondenter var fastställt påbörjades arbetet med framställandet av en 
intervjuguide, i syfte att erhålla det empiriska materialet på ett systematiskt sätt samt få 
respondenterna att besvara de utvalda frågorna så självständigt som möjligt och därmed minimera 
eventuella intervjueffekter. Efter insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet kommer 
respondenternas åsikter att objektivt uppvisas enskilt och i det efterföljande analyskapitlet förbinds 
dessa med studiens teori. Slutligen presenteras utifrån författarens förförståelse dennes slutsatser och 
egna kommentarer. 
 
 
2.5 Förförståelse 
 
En av de bärande tankarna inom hermeneutiken är att forskaren redan måste besitta kunskap för att 
kunna tolka olika fenomen samt att det är dessa tidigare insikter som forskaren använder vid 
tolkandet28. Forskaren begriper alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar, vilket medför att 
forskaren aldrig möter världen förutsättningslöst. Det är dessa förutsättningar som avgör vad som är 
förståeligt och vad om är oförståeligt när forskaren närmar sig ett fenomen. Om exempelvis en text, ett 
visst beteende eller en bild förefaller oförståelig, är detta en konsekvens av forskarens bakgrund samt 
vad denne tar med sig in i förståelseprocessen29. Alla tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och 
känslor bygger en forskares förförståelse30. Som författare till denna studie, vilket är en 
magisteruppsats i företagsekonomi, befinner jag mig i slutskedet av min akademiska utbildning. En 
utbildning som bedrivits vid Stockholms Universitets företagsekonomiska institution och har inriktats 

                                                 
24 Wallén, G (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 73. 
25 Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära, s. 71. 
26 Starrin, G, Svensson, P, (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 21. 
27 Kruuse, E (1998) Kvalitativa forskningsmetoder i psykologin, s. 19. 
28 Hartman, J (1998), Vetenskaligt tänkande, s. 166. 
29 Gilje, N, Grimen, H (2003), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 183. 
30 Gustavsson, B (2004) Kunskapanden metoder inom samhällsvetenskapen, s. 75. 



  

mot redovisning. På grund av att utbildningen närmar sig sitt slut har jag deltagit i flertalet av de 
kurser som Revisorsnämnden ställer upp för högre revisorsexamen, och besitter därmed sannolikt 
goda kunskaper inom ämnet revision. Med anledning utav att jag valt att författa den studie enskilt är 
det uteslutande mina förkunskaper som inverkar på studien, detta medför att alternativt intressanta 
infallsvinklar ej kommer att inrymmas. I och med detta har jag kungjort min förförståelse och har 
härmed för avsikt att kontinuerligt inneha detta i åtanke under arbetets gång. Några övriga 
inverkningar angående författarens förförståelse än de ovan återgivna kan i nuläget inte urskiljas. 
 
 
2.6 Utformning av intervjuguide 
 
Då den för studien önskade datainsamlingsmetoden var fastställd inleddes arbetet med utformningen 
av studiens intervjuguide. Den utvalda kvalitativa metodansatsen resulterar i att de frågor som kommer 
att innefattas i intervjuguiden är ämnade att skapa en djupare förståelse inom ämnet. Efter diverse 
överväganden beträffande olikartade intervjumetoder föll till sist valet på en metod som benämns 
halvstrukturerade intervjuer. Vilket är en metod som kan beskrivas som en modifierad form av den 
strukturerade intervjun, då den halvstrukturerade intervjun likt denna innehåller ett antal i förväg 
formulerade frågeställningar. Skiljaktigheten mellan intervjuformerna är att den halvstrukturerade 
intervjun möjliggör för forskaren att göra fördjupningar eller ställa oförberedda frågor31. Främsta 
skälet till valet av halvstrukturerade intervjuer är att intervjuerna förblir standardiserade och 
därigenom jämförbara, men att metoden tillåter att vid eventuella behov fördjupa intressanta 
tankegångar hos de olika respondenterna. Intervjuguider utformade enligt ovanstående, med 
likalydande frågor i samma ordningsföljd till de olika respondenterna, sägs inneha en hög grad av 
standardisering samt en låg grad av strukturering32. Intervjuguidens strukturella uppbyggnad följer 
vidare den klassiska byggnationsmallen, med vilket menas att de inledande respektive avslutande 
frågorna i guiden är av neutral karaktär, medan specifika frågor för studien behandlas emellan dessa 
ändpunkter. 
 
 
2.7 Urval av respondenter 
 
Som urvalskriterier beträffande studiens respondenter fastslogs tidigt att enbart revisionsbolag 
lokaliserade i Storstockholmsområdet skulle beaktas, detta kriterium ställs upp med anledning av de 
tids- och kostnadsmässiga begräsningar som medföljer denna studie. Vidare antogs kriteriet att de 
utvalda respondenterna minimum skulle ha varit verksamma som revisorer i fem års tid. Detta 
minimumkrav antogs med beaktande av att revisorerna därmed skulle innehava yrkesmässig 
erfarenhet beträffande de för studien relevanta lagtexterna och därmed kunna bedöma dess eventuella 
skillnader. Efter samtal med studiens handledare PhD Jan Smolarski beslutades att empiriskt material 
från sex (6) stycken respondenter betraktades som tillfredställande. Därefter inleddes processen att 
utifrån de uppställda urvalskriterierna frambringa passande respondenter. Med anledning utav att 
studien har antagit en kvalitativ metodologisk ansats i syfte att skapa en djupare förståelse för det 
undersöka fenomenet kan urvalet av respondenter ske via ett icke-sannolikhetsurval, då generalisering 
av resultatet inte är en uppställd målsättning för studien. Detta innebär att forskaren själv kan göra det 
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urval som denne anser förse studien med tillräcklig data33. En sökning via webbplatsen Eniro34 
genomfördes utifrån de uppställda kriterierna och sammantaget 149 stycken revisionsbolag 
identifierades. Utifrån detta urval kontaktade samtliga företag som disponerade över en elektronisk 
postadress och de sex första respondenterna som ställde sig positiva till en intervju utgör studiens 
urvalsgrupp. 
 
 
2.8 Genomförande och bearbetning av intervjuer 
 
Då studiens urvalsgrupp kvar komplett sammanställdes ett informationsbrev som innefattade en 
kortare presentation av författaren samt studiens utformning. Detta informationsbrev skickades 
sedermera ut till respondenterna i urvalsgruppen gemensamt med studiens intervjuguide. Anledningen 
till att intervjuguiden sändes ut till respondenterna i förtid, gentemot att medta denna först vid 
intervjutillfället, var förhoppningen att detta förfarande skulle bidra till mer genomtänkta svar från 
respondenterna. Detta eftersom respondenterna via detta handlande har givits möjligheten att 
förbereda sig efter bästa förmåga i frånvaro av all eventuell tidspress. Det föll sig så att alla intervjuer 
kom att äga rum vid respektive respondents arbetsplats. Mötena var relativt lika i sin gestaltning och 
inleddes med en muntlig presentation beträffande studiens uppbyggnad och syfte. Därefter 
avhandlades intervjuguidens frågor i tur och ordning enligt dess fastlagda mall, men fördjupningar 
fullföljdes när detta var av intresse. Med omtanke för respondenternas möjlighet att tala fritt och 
ohämmat under intervju kom en bandspelare att användas i syfte att registrera respondenternas åsikter 
och anteckningar utfördes enbart i stödjande syfte för författaren. 
 
Efter att alla intervjuer hade realiserats påbörjades arbetet med att sammanställa det sammantagna 
empiriska materialet. Detta arbete tog sin början i att de inspelade intervjuerna ordagrant överfördes 
till skriftlig form. Avsikten med detta handlande var att underlätta den framtida sammanställningen av 
intervjumaterialet, samt att inte avlägsna för stora delar av det empiriska materialet i ett allt för tidigt 
skede. I denna process bedömdes det vara av stor vikt att essensen i respondenternas åsikter kvarstod 
medan talspråk anpassades till det skrivna språket. Även sammanställningen av studiens empiriska 
material beslutades följa intervjuguidens strukturella uppbyggnad utifrån studiens tre huvudfrågor. 
Efter att ovanstående sammanställning var fullbordad översändes respektive material till ifrågavarande 
respondent där dessa uppgavs komma med synpunkter beträffande eventuellt felaktiga tolkningar och 
övriga förändringar som dessa ansåg nödvändiga. Slutresultatet av denna bearbetningsprocess utgör 
studiens empiriska material och presenteras senare. 
 
 
2.9 Primär- och sekundärdata 
 
Såsom en initial del i forskningsprocessen ingår att via granskning av väsentlig sekundärdata inom 
ämnesområdet förkovra sig i studiens formulerade syften. Det är med utgångspunkt i denna 
granskning som den teoretiska grunden för studien uppförs. Sekundärdata utgörs av material som är 
införskaffat av någon annan forskare i avsikt att uppfylla ett annat syfte än det som förekommer i den 
aktuella studien35. Med anledning av att denna dataform utgör grundkonstruktionen för en studies teori 
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är den i princip alltid förekommande, en studie som uteslutande baseras på primärdata är mycket 
sällsynt förekommande. Utgångspunkten för att finna användbar sekundärdata var studiens angivna 
problem och syfte. Utifrån dessa parametrar genomfördes ett antal efterforskningar via Stockholms 
Universitetsbiblioteks databas36. Med hjälp av dessa efterforskningar gick ett antal böcker och artiklar 
som härrör ämnet att finna. Majoriteten av den påträffade litteraturen är utgiven av 
intresseorganisationen FAR37. Utmärkande för denna litteratur är att den utgörs av genuina fakta- och 
tillämpningsböcker vilket medför att frånvaron av personliga ställningstaganden och kritisk diskussion 
blir påtaglig. Den litteratur som hänvisas till i studiens metodologiska del har genomgått en process 
som motsvarar den som ovan återgivits beträffande studiens sekundärdata. Den andra formen av data 
som kan uppträda i en vetenskalig studie benämns primärdata, vilket karaktäriseras såsom data 
uteslutande införskaffat för den egna undersökningen38. Denna studies primärdata utgörs av det 
material som erhålls vid intervjuerna med studiens respondenter. 
 
 
2.9.1 Källkritik 
 
Källkritiken har som främsta syfte att undersöka hur lämpligt datamaterialet är för att besvara studiens 
olika frågeställningar39. Då studien berör ett ämne som är lagreglerat kommer mycket av den 
sekundärdata som bygger upp studiens teoretiska referensram att baseras på litteratur som återger 
gällande och tidigare lagstiftningen inom området. Litteraturen som i huvudsak är utgiven av 
intresseorganisationen FAR betraktar jag som synnerligen objektiv och tillförlitlig. Då litteraturen 
närmast är att uppfatta som anvisningsförfarande inom redovisning och revision och därmed icke 
subjektiva författarskildringar. De artiklar som har upptagits i studien kungör subjektiva 
författarskildringar, vilket författaren är medveten om och har gjort i syfte att nyansera studien. 
Beträffande de källor som är inhämtade från Internet kan dessa vara tämligen flyktiga, vilket kan göra 
det svårare för kommande forskare att använda den berörda källan. Dessa källor är av begränsad 
omfattning samt inte av signifikant betydelse för studiens resultat. Vid nyttjandet av primära källor är 
svårigheten som regel att bestämma sanningshalten i det genererade materialet40. Författaren är till 
fullo medveten om att respondenterna möjligtvis har innehållit eller förskönat viss information. Men 
det faktum att respondenterna av fri vilja ställt sig positiva till att intervjuas och icke ombett att förbli 
anonyma bör minimera detta problem. 
 
 
2.9.2 Validitet och reliabilitet 
 
Sanningskriterierna validitet och reliabilitet beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat. Hög 
validitet och reliabilitet är förutsättningar för att relevanta slutsatser skall kunna utvinnas ur 
undersökningen. Med begreppet validitet innefattas att studien mäter det som den har för avsikt att 
mäta samt att inget ovidkommande påverkar resultatet41. Medan reliabilitet innebär att olika 
mätningar, av samma slag, på samma objekt, ger samma mätvärden42. Den data som genereras vid 
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intervjuerna skall vara av det slaget att den är tillräckligt tillförlitlig och giltig för att kunna brukas av 
de personer som tar del av denna. Vidare ställs som grundläggande krav beträffande en intervju att den 
genererade datan skall återspegla källan43. Detta innebär att författaren i syfte att erhålla relevant data 
nödgas formulerar väsentliga frågor samt att författaren kan analysera den erhållna informationen och 
ur denna frambringa slutsatser44. 
 
Begränsade kvalitativa studier karaktäriseras av att det subjektiva i hög grad är påtagligt. Utav denna 
anledning måste studiens giltighet och generaliserbarhet mätas utifrån andra parametrar än huruvida 
studien är representativ för hela populationen. Giltigheten klargörs utifrån i vilken mån datan och 
resultatet speglar källan samtidigt som förståelsen för det undersökta fenomenet tilltar45 Med 
anledning av att studien baserar sig på respondenternas åsikter beträffande ett visst fenomen är det 
troligt att studiens reliabilitet är förhållandevis låg, då respondenternas uppfattning kring fenomenet 
inte är konstant utan utvecklas gradvis med tiden. Detta resultat speglar källan vid ett bestämt 
ögonblick. Beträffande studiens validitet får denna anses var hög, då väsentliga och neutrala frågor 
grundade utifrån studiens syfte kommer att ställas till respondenterna. Studien kommer på grund av 
detta ha möjlighet att mäta det som den var för avsedd att mäta. Vidare har författaren beskrivit 
tillvägagångssätt och öppet påvisat andra förhållningssätt för att på detta vis ge läsaren all väsentlig 
information inför dennes beslut beträffande studiens trovärdighet. 
 
 
2.9.3 Generaliserbarhet 
 
Med anledning av att totalundersökningar sällan kan realiseras vid vetenskapliga studier blir forskaren 
tvungen att genomföra någon form av urval ur den totala populationen av informationsenheter. 
Generaliseringsproblem uppstår vid detta moment eftersom det gjorda urvalets representativitet kanske 
ej är hänförlig till hela populationen46. Många urvalssituationer är ej att karaktärisera som 
slumpmässiga, vilket leder till att studiens generaliserbarhet bör fastställas utifrån förnuftsmässiga 
grunder47. Avsikten med studien är som tidigare återgivits ej att generalisera resultatet utan att 
åstadkomma en djupare förståelse för de undersökta fenomenen, därmed är 
generaliserbarhetsproblematiken icke vital för denna studie. 
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3 TEORI 
 
 
Kapitlet inleds med en kortare presentation av tidigare genomförda utredningar beträffande revisorns 
oberoende. Vidare framställs de för studien grundläggande begreppen revision, revisionsverksamhet 
samt rådgivning. Kapitlet bjuder även läsaren på en historisk återblick genom revisionsbranschens 
struktur samt en redogörelse om branschens samtida utformning. Avslutningsvis presenteras de för 
revisionen kritiska grundsatserna, samt skildras analysmodellens framväxt och dennas nuvarande 
utformning återges. 
 
 
 
3.1 Tidigare utredningar 
 
Allt sedan professionaliseringen av revisorsyrket i början av 1900-talet har dilemmat beträffande 
revisorns oberoende debatterats. Intresset kring revisionens kvalité i allmänhet och oberoendet i 
synnerhet har växt sig allt starkare under de senaste decennierna. Konklusionen av detta intresse är 
däribland ett antal nationella och internationella utredningar där oberoendeproblematiken har 
avhandlats. Internationellt är det framförallt två utredningar som rönt stor uppmärksamhet. Den första 
utav dem är en publikation vid namnet; Audit Independence and Objectivity, vilken utgavs av den 
europeiska revisorsfederationen Fédération des Experts Comptables Européens år 1995. 
Publikationens kärna utgörs av en analysmodell som utarbetats för prövning avseende revisorns 
oberoende. Den andra internationellt uppmärksammade utredningen angående 
oberoendeproblematiken initierades av organisationen International Federation of Accountants och 
vars resultat utmynnade i ett nytt avsnitt om revisorns oberoende i organisationens etikregler, Code of 
Ethics. För svenskt vidkommande har Revisionsbolagsutredningen varit den främsta belysaren inom 
problemområdet. Utredningen ifråga hade bland annat i uppdrag att se över ett antal frågor gällande 
revisorernas verksamhet, oberoende och tillsyn i lagen (1995:528) om revisorer48. Samtliga 
föreliggande utredningar har utfallit i likartade svar beträffande frågorna runt revisorns oberoende och 
därmed har en samfällig syn på hur oberoendeproblematiken skall bemötas åstadkommits. 
 
 
3.2 Revision 
 
Revision är ett mångfacetterat begrepp, en allmän återgivning av begreppet är emellertid att revision i 
praktiken innebär att med professionell skeptisk inställning planera, granska och bedöma 
årsredovisning, bokföring och förvaltning för att sedermera redogöra för resultatet av denna 
granskning i en revisionsberättelse49. En avvikande definition erhålls om hänsyn enbart tas till 
revisionens syfte, begreppet skildras då som en process vars avsikt är att förstärka trovärdigheten i 
klientföretagens ekonomiska information50. I den ovan presenterade praktiska definitionen av 
begreppet revision skänks revisionsberättelsen stor betydelse. Med anledning av revisionsberättelsens 
essentiella ställning har revisionen i praktiken delats upp i två olika beståndsdelar, i syfte att förmedla 
den helhetsbild av klientföretaget som skall komma till uttryck i revisionsberättelsen. Den första 
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beståndsdelen benämns redovisningsrevision, vid denna revisionsdel utförs siffergranskningen av 
klientföretagens ekonomiska information51. Genom denna granskning skall revisorn försäkra sig om 
att den ekonomiska informationen alltid uppfyller de lagkrav som föreskrivs. Den andra beståndsdelen 
utgörs av förvaltningsrevisionen, vilken ytterligare kan tudelas utifrån beaktandet av syftena. Ett av 
syftena med förvaltningsrevisionen är att låta granska huruvida klientföretagens styrelse har ombesörjt 
den lagstadgade förvaltningen av företaget på ett sätt som är i överseende med gällande 
aktiebolagslag, tillämplig lag om årsredovisning samt bolagsordningen. En annan avsikt med 
förvaltningsrevisionen är att kontrollera huruvida styrelsens förvaltning av klientföretaget är förenlig 
med företagets ändamålsförklarning samt tidigare bolagsstämmobeslut inom klientföretaget. I syfte att 
ta ställning till dessa ovanstående komplexa frågor måste revisorn noggrant granska och ta del av 
väsentliga beslut, avtal, åtgärder och övriga förhållanden av intresse inom klientföretaget52. 
 
 
3.2.1 Begreppet revisionsverksamhet 
 
Till skillnad mot tidigare har begreppet revisionsverksamhet numera definierats i 2 § 7 st. 
revisorslagen (2001:883). I lagen stadgas; 
 
”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 rådgivning eller 

annan biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen enligt beskrivningen ovan.” 

 
Med anledning av att begreppet revisionsverksamhet figurerar i ett flertal centrala bestämmelser i 
revisorslagen (2001:883) är en klar definition av begreppet av yttersta vikt. Definitionen är väsentlig 
dels för avgränsningen av Revisorsnämndens tillsyn, dels för tillämpningen av bestämmelserna om 
revisorns oberoende. Begreppet inverkar på oberoenderegleringen på så sätt att åtskillnad görs mellan 
revisionsverksamhet och övrig verksamhet. Verksamheter som inte inryms inom, det ovan återgivna 
revisionsverksamhetsbegreppet kan förbjudas med hänvisning till att sådan yrkesutövning presumtivt 
kan leda till att revisorns opartiskhet eller självständighet betvivlas53. 
 
Förutom definitionen av begreppet revisionsverksamhet i revisorslagen (2001:883) finns ytterliggare 
två lagbestämmelser som inskränker denna kategori av verksamhet. Även dessa går att finna i 
revisorslagen (2001:883), den första i lagens 10 §, stadgar; 
 
”Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i 

bolaget än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. Bolaget får inte heller inneha 

andelar i andra företag än revisionsföretag och sådana företag som avses i 11 § andra stycket.” 
 
Avslutningsvis inverkar även revisorslagens (2001:883) 25 § beträffande förtroenderubbande 
sidoverksamhet på utformningen av revisionsverksamheten. Den åsyftade paragrafen stadgar; 
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”En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt 

samband därmed, om 

 

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

självständighet, eller 

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra 

lagstadgad revision.” 

 
Med den första bestämmelsen avses att revisorn mer eller mindre regelmässigt infinner sig i 
förhållanden där han eller hon måste avkunna sig pågående uppdrag. Det sista stycket har sin grund i 
de höga redbarhetskrav som ställs på revisionsprofessionen. Bestämmelsen syftar till verksamhet som 
framstår som oseriös eller utifrån legal syn tvivelaktig54. Sidoverksamhet av den ovan återgivna arten 
kan under inga omständigheter idkas. 
 
 
3.2.2 Revisionens ämnade funktion 
 
Revisionens ämnade funktion behandlades initialt i kapitlet då innebörden av begreppet revision 
avhandlades. Där fastslogs att syftet med revisionen är att förstärka trovärdigheten i den ekonomiska 
information som klientföretagen presenterar. Syftet har sin grund i den betydelse som tillmäts 
klientföretagets information av dess intressenter. En ansenlig del av intressenternas ekonomiska beslut 
och överväganden baseras uteslutande på den information som klientföretaget ställer till allmänhetens 
förfogande. Av denna anledning är det av yttersta vikt att information är trovärdig och oklanderlig. 
Den lagstadgade revisionens uppkomst är en logisk konsekvens utav förekomsten av ägarformer med 
begränsat ekonomiskt ansvar. Sätt ur ett historiskt perspektiv, har det idag allt mer begräsande 
ekonomiska ägaransvaret medfört att revisionens funktion som löftesman av klientföretagets 
ekonomiska information ökat. Numera utgör revisionen en vital beståndsdel för ett välfungerande 
näringsliv och i slutändan även en gynnsam samhällsutveckling. Det är med beaktande av denna 
betydelse för samhället som revisionen är reglerad enligt lag55. Den intressentgrupp som framhålls ha 
det enskilt största intresset beträffande klientföretagets presenterade information är företagets ägare. 
Beaktat att denna grupp vanligtvis har betydande kapital investerat i verksamheten har de ett stort 
intresse av att företagets verksamhet och dess ekonomiska information granskas av ett sakkunnigt och 
oberoende organ för att den därefter avlagda revisionsberättelsen skall återspegla verkligheten. Att 
denna intressentgrupp besitter en särposition avspeglas vidare i förhållandet att det är ålagt denna 
grupp att utse, avsätta samt erlägger revisorns dess arvode56. Som ovan nämndes har även andra 
grupper än ägarna nytta av en fullgod revision, då även deras intressen tillgodoses. Bland dessa övriga 
grupper kan till exempel företagets anställda och kreditgivare nämnas. En kvalificerad granskning av 
företaget ger dessa grupper upplysning om för dem centrala sakförhållanden som exempelvis framtida 
anställningsförhållanden eller företagets betalningsförmåga. Med andra ord är det många som har ett 
intresse av en fullgod revision, men syftet är entydigt att öka trovärdigheten i klientföretagens 
ekonomiska information. Det yttersta ansvaret för klientföretagets ekonomiska information åvilar 
självfallet ej revisorn utan företagets styrelse och dess verkställande direktör. Revisorns förpliktelser 
sträcker sig till att kvalitetssäkra denna information. Vilken typ av ekonomisk information som skall 
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granskas samt hur granskningen skall framställas bestäms av vilken företagsform som det reviderade 
bolaget bedrivs uti. Revisionens ämnade funktioner måste mot bakgrund av ovanstående betecknas 
som mångsidig, av det skälet att användningsområdet varierar stort. Sammantaget kan dock 
konstateras att revisionens funktion är likt dess syfte att öka trovärdigheten i den presenterade 
ekonomiska informationen, samt tilltron beträffande hur företagets styrelse och verkställande direktör 
har fullgjort sina uppdrag57. 
 
 
3.3 Revisionsbolagsbranschen 
 
Den bransch som har kommit att växta fram i och med lagregleringen av revisionen i slutet på 1800-
talet har av naturliga skäl genomgått flertalet förändringar och strukturen i revisionsbranschen är idag 
avsevärt annorlunda jämfört med dess begynnelse. I början av förra seklet var revisionsbolagens 
geografiska spridning i huvudsak begränsad till storstäderna Stockholm och Göteborg, där det vid 
denna tidpunkt huserade ett tiotal större revisionsbolag. Dåtidens revisionsbolag hade som främsta 
uppgift att granska aktiebolags och privatpersoners räkenskaper, beskattningsärenden och liknande58. 
Den stora förändringen i revisionsbranschen ägde rum på 1980-talet då branschen kom att uppleva ett 
större antal fusioner och uppköp. Detta medförde att ett mindre antal bolag kom att inta en allt mer 
dominerande ställning på marknaden. En bidragande faktor, bakom denna utveckling, var de 
lönsamhetsförbättringar som uppkom genom stordriftsfördelarna som fusionerna och uppköpen förde 
med sig. Utvecklingen mot allt större revisionsbolag påskyndades ytterligare av behovet att sysselsätta 
den stigande skara specialister, inom andra ämnen än revision, som nu var verksamma inom 
revisionsbolagen59. Numera domineras den svenska revisionsbranschen av fyra internationellt 
verksamma revisionsbolag; Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
 
3.4 Revisorn 
 
Likt begreppet revision samt revisionens ämnade funktion är tillika begreppet revisor tvetydigt. 
Begreppet innefattar dels en person som har blivit utvald att agera revisor i ett bolag, en förening eller 
annan sammanslutning. Vidare är begreppet en betäckning för en individ som yrkesmässigt verkar 
med redovisnings- och revisionsfrågor samt där intill närliggande uppgifter60.  Det är inom den senare 
av dessa två definitioner av begreppet som de enligt lag skyddade yrkestitlarna godkänd- och 
auktoriserad revisor återfinns. Kriterierna för dessa yrkestitlar regleras i revisorslagen (2001:883) samt 
Revisorsnämndens föreskrifter, där bland annat de teoretiska och praktiska kraven för godkännande 
och auktorisation fastslås. 
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3.4.1 Differentierade roller 
 
Att revisorns roll är differentierad har sin börd i det som ovan framfördes beträffande revisionens 
syfte, att tillgodose de varierande intressen som klientföretagets intressenter besitter. På grund av att 
det förekommer skillnader mellan olika intressenters intressen uppkommer det en konflikt i revisorns 
funktion. Ett förväntningsgap kan lätt uppstå eftersom intressenternas förväntningar gällande 
revisionen inte är i linje med det som revisorn får eller kan tänkas göra61. 
 
Den mest centrala rollen för en yrkesrevisor är att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens 
(2001:883) bemärkelse. Med detta avses att revisor till följd av lag, stadgebestämmelse eller avtal 
granskar den ekonomiska informationen med syftet att avlägga en rapport beträffande denna 
granskning. Till revisionsverksamhet inkluderas även den rådgivning som härrör från de iakttagelser 
som revisorn har gjort inom granskningsuppdraget. Förevarande lagreglerade roll går under 
benämningen den renodlade revisorsrollen. Vid sidan av den renodlade revisorsrollen har en annan roll 
vuxit sig allt starkare med tiden. Det är rollen som rådgivare inom områden vilka har ett naturligt 
samband med revisionsverksamheten, denna funktion betitlas fristående rådgivning. Till skillnad från 
den renodlade revisorsrollen som är starkt begränsad av lagar styrs denna revisorsroll i princip 
uteslutande av de behov som uppställs av intressenten. Om förevarande rådgivning däremot riktar sig 
till befintliga klienter i revisionsverksamheten kommer även denna revisorsroll att begränsas av vad 
som följer av lagar och god revisorssed. När rådgivning lämnas till dessa klienter är det av yttersta vikt 
att lagbestämmelser och god sed grundligt efterföljs eftersom revisorn i annat fall äventyrar sin 
självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten. Dessa båda kategorier av 
rådgivningsverksamheter brukar gemensamt betitlas den utökade revisorsrollen62. 
 
 
3.5 Rådgivning 
 
Revisorns roll som rådgivare har likt oberoendet debatterats en längre tid. Åtskilliga anser att revisorn 
till följd av rådgivningen har det svårt att förhålla sig objektiv i sin granskning. Även om denna bild av 
rådgivningen får uppfattas som den allmänna så förekommer en motpol, inom vilken det framhålls att 
det vore misshushållning att inte tillvarata den enorma kunskap om klientföretagen som revisorn 
besitter63. Uppfattningen att revisorns roll bör gå längre än att enbart innefatta den lagstadgade 
granskningen går att skönja både i FARs stadgar som hos Svenska Revisorssamfundet (SRS). Hos 
SRS har det historiskt uttryckts att revisorn utöver sin sedvanliga roll även skall verka som 
allmänekonomisk rådgivare åt de mindre klientföretagens företagsledning64. Revisionsbolagen 
erbjuder idag konsultationstjänster inom exempelvis områdena informationsteknologi, 
organisationsutveckling, rekrytering och personalförändring, PR och kommunikation samt utbildning. 
Detta är en utveckling som har medfört att revisionsbolagen inte längre enbart framställs som 
revisionsbolag utan mera som fullfjädrade ekonomiska kompetensföretag. Som det ovan har antydigts 
har utbudet av de konsultationstjänster som saknar direkt anknytning med revisionen ökat 
explosionsartat det senaste årtiondet. 
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Som en följd av denna utveckling sammansattes år 1996, den tidigare nämnda, 
Revisionsbolagsutredningen, som fick i uppgift att klargöra vad som skulle innefattas i begreppet 
revisionsverksamhet. Vidare skulle utredningen utröna om det fanns anledning att avgränsa 
omfattningen för sådan rådgivningsverksamhet som saknade samband med revisionsutövningen65. 
Rådgivningsverksamheten som erbjuds av revisorerna kan särskiljas i två kategorier. Den första 
kategorin, är den som redan ovan presenterats, den fristående rådgivningen, den andra kategorin av 
rådgivning benämns revisionsrådgivning. Denna rådgivningskategori har som namnet antyder en stark 
koppling till själva revisionen. Denna typ av rådgivning utgör en implementerad del av 
revisionsprocessen, av det skälet att revisorn är förpliktigad att komma med eventuella 
förbättringsförslag beträffande klientföretagets räkenskaper och förvaltning. Den fristående 
rådgivningen, har som ovan konstaterats, inget reellt samband till revisionsuppdraget. Båda 
rådgivningskategorierna bedöms utgöra ett potentiellt hot mot revisorns opartiskhet och 
självständighet, emellertid anses den fristående rådgivningen utgöra det främsta hotet mot denna 
elementära förutsättning. 
 
Innan Revisionsbolagsutredningens betänkanden lagstadgades reglerades den fristående rådgivningen 
av revisorsjävsreglerna samt den generalklausul som fanns i lagen (1995:528) om revisorer. Dessa 
regleringar medförde att all fristående rådgivning som inte påtagligt utgjorde något hot mot revisorns 
opartiskhet eller självständighet medgavs, medan den sorts rådgivning som utgjorde ett hot fick 
avsägas66. 
 
 
3.6 Föregående oberoendereglering 
 
Fram till den 1 januari år 2002 då den nya revisorslagen (2001:883) trädde i kraft reglerades revisorns 
oberoende av lagen (1995:528) om revisorer. Nedan återges den tidigare gällande lagens 14 §, vilken 
specifikt reglerade revisorns oberoende. 
 
”En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Revisorn skall iaktta gällande 

jävsbestämmelser för revisorer. Om det i annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba 

förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 

Revisorn svarar för det arbetet som utförs av biträde till honom.” 

 
Utifrån denna återgivelse kan uttydas att det med dåtidens lagreglering betraktades som tillräckligt att 
det förelåg omständigheter, som potentiellt kunde störa förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet, för att revisor skulle vara tvungen att avsäga eller avböja sig uppdraget. Möjlighet att 
bryta presumtionen, likt det förfarande som förekommer i revisorslagen (2001: 883), erhölls ej i den 
tidigare lagstiftningen. 
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3.7 De tre grundsatserna 
 
För att revisionen skall kunna uppfylla sitt syfte, att öka tillförlitligheten i den presenterade 
informationen, är det av största vikt att det allmänna förtroendet för revisorn består eller till och med 
ökas. Som grund för att uppnå detta ändamål brukar tre väsentliga komponenter framhållas, revisorns 
kompetens, tystnadsplikt samt oberoende. 
 
 
3.7.1 Kompetens 
 
Med kompetens avses i detta hänseende alla de formella krav som ställs på revisorn såsom utbildning 
och erfarenhet. Mot bakgrund av att revisorsyrket är att betrakta som en profession ställs höga krav för 
att inneha befogenheten att utöva yrkets färdigheter67. De teoretiska kraven uppställs med anledning av 
att revisorn behöver tillgång till specialistkunskaper inom mångfaldiga områden vid utförandet av den 
lagstadgade granskningen, likaså i sin roll som rådgivare. Kraven beträffande den praktiska 
erfarenheten grundar sig i det självklara förhållandet, att revisorn likt alla andra professioner, behöver 
reella kunskaper utöver de teoretiska för att bemästras. Vidare är en kontinuerlig fortbildning en 
förutsättning i syfte att uppnå kompetenskraven. Fortbildningen är väsentlig bland annat med hänsyn 
till den snabba förändringstakt som revisionsbranschen genomgår, den stigande kunskapsnivån hos 
klientföretagen samt den allt mer komplexa verklighet som klientföretagen möter68. 
 
Regelkraven angående revisorns kompetens stadgas både i revisorslagen (2001:883) och i 
aktiebolagslagen (1975:1385). I dessa bestämmelser fastställs att revisorn skall ha den insikt och 
erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen 
av bolagets verksamhet fodras för uppdragets fullgörande69. 
 
 
3.7.2 Tystnadsplikt 
 
Denna grundkomponent reglerar vilka uppgifter som revisorn har en skyldighet att vidarebefordra 
samt vilka uppgifter som inte tillåsts föras vidare70. Tystnadsplikten kan sägas utgöra det främsta och 
mest väsentliga arbetsverktyget för en revisor. Tack vare tystnadsplikten kan klientföretagens ledning 
förlita sig på att eventuellt känslig information som kommer revisorn tillhanda i sin yrkesutövning inte 
kommer att förmedlas vidare till utomstående. Vidare har revisorns tystnadsplikt framhävts som en 
förutsättning för att alla intressenter skall komma att behandlas likartat71. Utan tystnadsplikten skulle 
det vara svårt att åstadkomma den öppna relation som är en given förutsättning för en god revision72. 
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Bestämmelserna beträffande revisorns tystnadsplikt är likt kompetenskraven reglerat både i 
revisorslagen (2001:883) och i aktiebolagslagen (1975:1385), ämnet i fråga behandlas även i en av 
FARs nio yrkesetiska regler. Den lagstadgade tystnadsplikten i aktiebolagslagen och i revisorslagen 
föreskriver; 
 
”En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter lämna upplysningar 

om sådana företagsangelägenheter som han får kännedom om när han fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till 

skada för företaget.” 
 
Denna ovan angivna regel gäller även för biträde till revisor. I de fall revisorn åsidosätter 
tystnadsplikten riskerar denne påföljder i form av skadeståndsansvar samt eventuella disciplinära 
efterräkningar. Tystandplikten får trots dess betydelse inte vara så långtgående att de verkar 
hämmande för revisorns skyldigheter, att om fog för detta föreligger, vara kritisk i sin avlagda 
revisionsberättelse73. Sammanfattningsvis kan tystnadspliktens förutsättning för en god revision inte 
nog understrykas och utan denna grundkomponents existens skulle revisionens kvalité vara avsevärt 
lägre. 
 
 
3.7.3 Oberoende 
 
För att uppnå en verkningsfull revision, som resulterar i ökad trovärdighet beträffande klientföretagens 
presenterade ekonomiska information, är det väsentligt att revisorerna intar en opartisk ställning i sin 
verksamhetsutövning. Att även denna komponent är av stor vikt förstås då också den har stadgats i lag. 
Begreppet oberoende förekommer dock ej i lagtexten utan begreppet används synonymt med 
opartiskhet och självständighet. Med revisorns oberoende inbegrips dels oberoendet mot 
klientföretagets ledning dels mot andra intressenter av revisionen. Revisorn måste ha möjlighet att 
genomföra en objektiv granskning av klientföretaget samt besitta den integritet som krävs vid 
rapporteringen av eventuellt obehagliga resultat för klientföretaget. Revisorns oberoende skall vara av 
sådan karaktär att den inte enbart klassificeras som självupplevd, utan revisorn skall uppträda på ett 
sådant sätt att även omgivningen uppfattar den part som oberoende74. Det av revisorn självupplevda 
oberoendet brukar betecknas revisorns faktiska oberoende, oberoendet gentemot omgivningen som det 
synbara oberoendet. 
 
Oberoendeproblematikens mångåriga historia har medfört att det hunnit utvecklats ansenliga regler 
inom området. Lagregleringen inom ämnet återfinns dels i aktiebolagslagens (1975:1385) 
jävsreglering samt i revisorslagens (2001:883) opartiskhets- och självständighetsregler, en utförligare 
genomgång av dessa återgivs nedan. För godkända och auktoriserade revisorer regleras vidare 
oberoendet av FAR:s och SRS:s direktiv om god revisorssed. 
 
- Aktiebolagslagens jävsregler  
 
Regleringen beträffande revisorsjäv i aktiebolagslagen (1975:1385) har uppkommit i syfte att 
garantera att revisorn står fri i sitt förhållande mot klienterna, så att det därmed inte föreligger några 
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hinder för utförandet av en fullständig revision75. I aktiebolagslagens tionde kapitel, 16 § listas ett 
antal kriterier som, om de infaller, innebär att en befintlig revisor blir jävig och därmed inte längre kan 
verka som revisor i det förekommande fallet. I de fall som de listade omständigheterna uppstått och 
revisorn inte har hunnit tillträda sin befattning innebär jävsreglerna att revisorn inte har möjlighet att 
verka som revisor i det uppkomna fallet. Nedan återges jävsreglerna i aktiebolagslagens (1975:1385) 
tionde kapitels 16 §; 
 
”Den får inte vara revisor som 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring 

eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroendeställning till företaget eller någon 

som avses under 1 eller 2, 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller 

medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver,  

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som 

avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så 

att den ena är gift med den andres syskon, eller 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett 

sådant företag har ställt säkerhet för. 

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderföretag får inte vara revisor i 

dess dotterföretag.” 
 
 
- FARs yrkesetiska regler 
 
I revisorslagen (2001:883) stadgas att det är revisorns skyldighet att alltid iaktta god revisorssed vid 
utförandet av revisionsverksamhet. Innebörden av begreppet god revisorssed har inte definierats i 
lagtexten, utan lagstiftarna har valt att övervältra denna uppgift på intresseorganisationerna. FAR har 
med beaktande av detta utarbetat nio stycken för revisionskåren yrkesetiska regler. Dessa yrkesetiska 
regler är av privaträttslig natur och syftar till att ge föreningens ledamöter vägledning i frågor som 
berör det lagstadgade begreppet god revisorssed. Föreningen har dock som målsättning att dessa regler 
skall uppfattas som god yrkessed i en bredare omfattning och därmed bli tillämpbar även för andra än 
föreningens ledamöter. Nedan listas de av FAR nio yrkesetiska reglerna; 
 
Regel 1 God yrkessed 

Regel 2  Professionellt uppträdande 
Regel 3 Organisation av verksamheten 

Regel 4  Arvodesdebitering 

Regel 5 Tystnadsplikt 

Regel 6 Vidareutbildning 

Regel 7  Yrkesutövning 

Regel 8  Förhållandet till kollegor 

Regel 9  Publicitet och markandsföring 
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Med hänsyn till att studien i huvudsak berör ämnet revisorns oberoende är det i synnerhet regel 
nummer två, angående revisorns professionella uppträdande som är av intresse, regeln föreskriver; 
 
”En ledamot skall utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Utlåtandeuppdrag skall därtill utföras med opartiskhet och självständighet.” 

 
FARs yrkesetiska regeln nummer två fastslår att revisorn som ledamot oavsett roll skall värna om sin 
yrkesetiska integritet och objektivitet vid utförandet av revisionsverksamhet76. Med begreppet 
integritet avses i detta sammanhang hederlighet och sanningsenlighet, medan objektivitet tar syfte på 
revisorns skyldighet att verka rättvist och intellektuellt redbart samt förutsättningen att stå fri ifrån alla 
eventuella intressen som kan strida emot klientens intressen. 
 
 
3.8 Analysmodellen77 
 
De ovan återgivna jävsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385) är definitiva förbjudsregler som 
resulterar i att revisorn ingalunda kan bevara sitt oberoende, men de kan förekomma situationer där en 
revisor som vid en första anblick ser ut att ha förlorat sitt oberoende kan balansera detta på olika sätt78. 
I och med införandet av den nya revisorslagen (2001:883) år 2002 har regleringen av oberoendet blivit 
mer nyanserat i förhållande till tidigare bestämmelser, målsättningen från lagstiftarens sida har varit att 
ytterligare stärka revisorns oberoende. Med den nya reglering som infördes åsyftade lagstiftaren att en 
revisor som bedriver revisionsverksamhet, inför varje sådant verksamhetsuppdrag skall undersöka om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Om 
revisorn finner sådana förtroenderubbande omständigheter eller om det finns en risk att liknande 
omständigheter kan uppkomma, samt att alla eventuella motåtgärder saknar verkan, medför detta att 
revisorn inte kan bevara eller upprätta sitt förtroende, i dessa fall skall revisorn avsäga eller avböja sig 
sitt uppdrag79. 
 
Införandet av analysmodellen har inneburit att det vid prövningen av revisorns oberoende skall vägas 
in alla kända och okända omständigheter som kan framgå för tredje man. Utöver detta skall även 
förtroendestärkande åtgärder, som till exempel intern kvalitetssäkring eller externa kontrollåtgärder 
beaktas. Detta är omständigheter som hypotetiskt måste prövas mot hur en kunnig och omdömesgill 
person, med den insikt som krävs i ärendet, skulle bedöma revisorns förmåga och vilja att på ett 
opartiskt och självständigt sätt utföra granskningsuppdraget. Som en grundläggande förutsättning för 
att garantera revisorns oberoende har lagstiftarna i revisorslagens (2001:883) 20 § föreskrivit ett antal 
elementära kriterier berörande revisionsbolagens organisatoriska struktur. Bestämmelserna fastslår att 
revisionsbolaget är tvunget att besitta en sådan organisation att de faktiska- och synbara hoten mot 
revisorns oberoende uppdagas, att dessa hot dokumenteras samt att de i möjligaste mån neutraliseras. 
De organisatoriska bestämmelserna handlar allmänt om att revisionsbolagen skall förfoga över ett 
regelbundet övervakat kontrollsystem, inneha rutiner för samråd inom revisionsbolaget i 
oberoendefrågor och skriftligt dokumenterade interna och externa kvalitetssäkringssystem. Vidare 
skall organisationsstrukturen vara av sådant slag att revisionsverksamheten hålls åtskild från all 
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eventuell förekommande sidoverksamhet. De rutiner för kvalitetssäkring som har kommit att 
utarbetats, varierar stort mellan olika revisionsbolag. Större revisionsbolag har ofta en kvalitetssäkring 
uppbyggd av olika interna åtgärder, medan mindre revisionsbolag är mer begränsade i uppbygganden 
av liknade rutiner för kvalitetssäkringen. Målsättningen från lagstiftarens sida har inte varit att 
sammanställa en allmängiltig organisationsstruktur, utan regleringen skall vara flexibel där 
omständigheterna i det enskilda fallet skänks stor inverkan. 
 
Den analysmodell som har lagstadgats i revisorslagen (2001:883) har sina internationella 
motsvarigheter, dels i den internationella branschorganisationen International Federation of 
Accountants: Code of Ethics for Professional Accountants och dels i EG-rekommendationen; 
Revisorers oberoende inom medlemsstaterna i Europeiska unionen80. FAR har utarbetat ett 
arbetsschema för säkerställandet av revisorns oberoende med hjälp av analysmodellen. Arbetsschemat 
är uppdelat i tre steg och presenteras i sin helhet i FARs samlingsvolym, nedan följer en 
sammanställning av förevarande arbetsschema81. 
 
 
Steg 1: Identifieringen av eventuella hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. 
 
Första steget i analysmodellens arbetsschema syftar till att revisorn inför varje 
revisionsverksamhetsuppdrag skall undersöka om det förekommer förtroendeskadliga omständigheter 
samt att efter denna undersökning ta ställning till om uppdraget kan antas eller behållas. För att 
revisorn skall kunna ta ställning till om han eller hon kan fullfölja sitt uppdrag krävs att denne 
synliggör alla de hot som förekommer eller kan tänkas förekomma mot revisorns opartiskhet och 
självständighet. Om hotet mot revisorns opartiskhet och självständighet är av den omfattningen att det 
inte kan tänkas neutraliseras av några motåtgärder måste revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 
Hoten mot revisorns opartiskhet och självständighet har i arbetsschemat klassificerats i grupperna; 
egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och förtroende samt skrämsel. Indelningen av 
hoten i dessa grupper har gjorts med anledning av att lagstiftaren har ansett att det är den mest 
ändamålsenliga för identifieringen av möjliga motåtgärder mot de uppkomna hoten. I revisorslagens 
(2001:883) 21 § presenteras de fem hoten samt generalklausulen mot revisorns opartiskhet och 
självständighet, nedan följer en närmare återgivning av dessa; 
 
� Egenintressehot 
 
Denna kategori av hot mot revisorns oberoende avser det förhållande att revisorn eller någon annan 
person i revisionsgruppen har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse, eller ett egenintresse av 
annat slag i revisionsklientens verksamhet. Med ekonomiskt intresse kan exempelvis menas att 
revisorn har en privatekonomisk relation med sin klient. Det ekonomiska intresset skall uppfattas som 
ett hot om det har betydelse även vid revisorns och klientens förhållanden i övrigt. Till denna kategori 
av hot tillskrivs också situationen att den enskilda revisorn eller revisionsbolaget där denne verkar 
befinner sig i ett ekonomiskt beroendeförhållande till revisionsklienten. Egenintressehot av indirekt 
karaktär jämställs med direkta egenintressehot. 
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� Självgranskningshot 
 
Detta hot behandlar den problematik som uppstår om revisorn vid sin granskning, redan tidigare i 
något annat sammanhang, tagit ställning till de förhållanden som revisorn nu skall granska. Detta 
självgranskningshot uppkommer om revisorn eller någon annan person i revisionsgruppen bistått 
klienten med rådgivning som revisorn sedan tvingas ta ställning till i sitt granskningsuppdrag. Om den 
rådgivningsform som förekommit har varit av enklare natur torde någon förtroendekris inte 
aktualiseras. Orsakat av att revisorn lättare kan neutralisera hoten med förhållandevis små åtgärder. 
Självgranskningshotet kan även aktualiseras vid tillståndet att revisorn tidigare innehaft anställning 
hos revisionsklienten. Vidare jämställs, likt egenintressehot, indirekta självgranskningshot med 
direkta. Situationen att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen tidigare under arbetet med ett 
specifikt granskningsuppdrag, eller vid andra granskningsuppdrag, gjort ställningstaganden vars 
korrekthet måste prövas av revisorn som ett led i granskningsuppdraget utgör en form av 
självgranskningshot, men av sådan art att det bör accepteras. 
 
� Partställningshot 
 
Med partställningshotet åsyftas att revisorn eller någon annan person i revisionsgruppen uppträder 
eller har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens ställningstagande i en fråga av rättslig eller 
ekonomisk art där det råder meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar, och detta 
ställningstagande kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet. Partställningshotet aktualiseras först 
när revisorn eller någon annan person i revisionsgruppen har haft eller har i uppdrag att tala i 
revisionsklientens sak. 
 
� Vänskaps- eller förtroendehot 
 
Denna kategori av hot uppkommer när det anses föreligga en risk att revisorn har en allt för välvillig 
inställning gentemot klientens intressen till följd av att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen 
har nära personliga relationer med revisionsklienten. Vänskaps- eller förtroendehotet aktualiseras även 
vid det förhållandet att det föreligger nära personliga förhållanden mellan revisorn och individer i 
klientföretagets ledning. Relationer som exempelvis kan frambringas av långvariga vänskapsband eller 
frekvent återkommande sociala kontakter. Vänskapshotet kan även gro om revisorn eller någon av 
dennes medarbetare har innehaft uppdrag hos revisionsklienten under en längre tidsperiod. Vid 
konstaterandet om hot föreligger är indirekta kontakter via någon nära anhörig att jämställa med 
direkta personliga kontakter. 
 
� Skrämselhot 
 
Denna kategori av hot avser, som namnet påvisar, alla de påtryckningar från revisorsklienten mot 
revisorn som är ämnade att inge obehag och som därmed leder till att revisorns förmåga att verka 
opartiskt och självständigt går förlorad. För att denna kategori av hot skall aktualiseras räcker det 
vanligtvis med att revisorn känner obehag inför revisorsklientens reaktioner. Skrämselhotet skall inte 
hämma dialogen mellan revisorn och klienten och brukligt ifrågasättanden av revisorns 
ställningstaganden ifrån revisionsklientens sida aktualiserar inte denna hotkategori. 
 



  

� Generalklausulen 
 
Klausulen är ämnad att appliceras i de fall de ovanstående hoten ej förekommer men det föreligger 
andra förhållanden som innebär att förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet påverkas. 
I vilka konkreta fall som generalklausulen blir tillämplig har ej specificerats, utan utelämnats att 
fastställas av den goda revisorsseden på området. 
 
 
Steg 2: Prövning av om det med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, inklusive 
förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga och vilja att utföra 
uppdrag med opartiskhet och självständighet. 
 
Efter att revisorn har identifierat eventuella förtroendeskadliga hot är nästa steg i analysmodellens 
arbetsschema att försöka eliminera dessa förhållanden. Som tidigare påpekats kan revisorn trots 
förekomsten av hot mot dennes opartiskhet och självständighet kvarstå eller accepteras utifall han eller 
hon kan vidta motåtgärder av sådan art att de uppkomna hoten neutraliseras. De i arbetsschemat 
identifierade hoten kan neutraliseras av revisorn på två sätt. Det första är om revisorn kan påpeka att 
det förekommer ett antal faktorer i det enskilda fallet som leder fram till att det trots hotens förekomst 
inte finns några faktiska anledningar att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet. 
Presumtionen kan vidare brytas om revisorn kan påvisa att lämpliga motåtgärder har eller kommer att 
vidtas, vilka medför att revisorn kan genomföra uppdraget opartiskt och självständigt. Några generella 
regler för vilka motåtgärder som krävs i givna situationer förekommer ej utan får avgöras utifrån det 
specifika fallet, beroende på det identifierade hotet. Generellt gäller däremot regeln att ju starkare hot 
desto kraftigare motåtgärd krävs för att det skall neutraliseras. I enklare situationer kan exempelvis en 
bolagsintern åtgärd vara fullt tillräcklig, medan det i andra situationer är nödvändigt att vidta något 
slag av extern kontrollåtgärd för att balansera hotet. 
 
 
Steg 3: Dokumentation av prövningen 
 
Det sista steget i analysmodellens arbetsschema syftar till att dokumentera de tidigare framställda 
delarna av schemat. Detta avslutande steg görs i syfte att ytterligare stärka revisorns oberoende. 
Dokumentationskraven har uppkommit med avsikt att underlätta en historisk bedömning av revisorns 
ställningsstaganden avseende dennes oberoende. Kraven på dokumentation medför att revisorn är 
tvungen att sammanställa de hot som påträffats i identifieringsstadiet samt dennes bedömning av de 
identifierade hotens inverkan på revisorns opartiskhet och självständighet. Slutligen skall revisorn 
dokumentera de återgärder som denne vidtar i sina försök att neutralisera de påvisade hoten. Hela 
denna ovanstående dokumentation sker fortlöpande av revisorn och skall senast färdigställas i 
samband med revisorns granskningsutlåtande. Närmare regler beträffande dokumentationskraven 
framgår av Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2). 
 



  

4 EMPIRI 
 
 
I följande kapitel fullgörs en redovisning av studiens insamlade primärdata. Redovisningen av de 
utförda intervjuerna kommer att återges i bearbetad form, i syfte att enbart förse läsaren med 
väsentlig information för den innevarande studien. Intentionen att skapa en klar struktur beträffande 
det redovisade materialet har medfört att kapitlets utformning i möjligaste mån följer de 
frågeställningar som återfinns i intervjuguiden. Intervjuerna kommer att redogöras för var och en av 
respondenterna, även detta görs i hjälpande syfte för läsaren. 
 

 
 
4.1 Respondent 1: Peter Bredenberg 
 
Peter Bredenberg besitter gedigen erfarenhet av revisorsyrket via olikartade befattningar inom 
branschen de senaste två decennierna. Efter ett kortare uppehåll från verksamhetsområdet verkar Peter 
sedan år 2002 ånyo som auktoriserad revisor, denna gång i egen regi. Revisionsbolaget namngivs 
Peter Bredenberg AB och inhyser utöver Peter även hans fru Anna, som även hon arbetar med revision 
och skattefrågor. Revisionsbolagets verksamhet utgörs i huvudsak av revisionsuppdrag och 
deklarationer, samt viss konsultation till icke befintliga revisionsklienter. Konsultationen härrör 
primärt inom området ekonomisk planering, en kompetens Peter förädlat via anställning inom 
företaget Hagström & Qviberg. 
 
 
4.1.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Angående den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om revisorer hyser Peter den 
generella uppfattningen att regleringen stundom erfors som diffus. Bristerna till trots erinras han icke 
oberoendeproblematiken som nämnvärt betungande för yrkeskåren. En uppfattning han motiverar via 
den särställning oberoendet intar i revisorns yrkesroll. Ställningen har medfört kontinuerliga 
utbildningar och aktuell informationsspridning, vilket enligt Peter har resulterat i att yrkeskåren inte 
nämnvärt betvivlat sitt oberoende under gällande regelverk. 
 
Omställningen till den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen blev beaktat Peters 
frånvaro från branschen ytterst påtaglig, detta då han erfar att regelverket i betydande omfattning 
numera införlivats i revisorns förehavanden. Detta införlivande samt det faktum att analysmodellen 
innehar en mer strukturell uppbyggnad gentemot föregångaren underbygger Peters uppfattning att 
oberoendeanalysen genomgått väsentliga förändringar. Analysmodellen utgör idag ett av 
grundmomenten i revisorns planering utav revisionen, konklusionen av detta blir att 
oberoendeanalysen påtagliggjorts och eventuell avsaknad av momentet svårligen kan rättfärdigas. Med 
anledning av den specialisering gentemot ”rena” revisionsuppdrag som ifrågavarande revisionsbolag 
innehar finner Peter modellens tillämpning förhållandevis okomplicerad. Emellertid hyser han stor 
förståelse för att analysmodellen stundtals upplevs som problematisk vid de större revisionsbolagen, 
då ansvarig revisor skall inneha kännedom om alla aktiviteter handhållna av bolagets konsulter till 
klientföretaget. Trots Peters generella goda tycke för analysmodellen, förhåller han sig skeptisk 
gentemot vissa av de verksamhetsbegräsningar som inkorporerats i revisorslagen. Åsikten motiveras 



  

av det merarbete han anser att dessa justeringar resulterat i, vilka ytterst belastar klienten ekonomiskt. 
Trots förståelse för de teoretiska avsikterna finner Peter att begräsningarna berövar yrkeskåren viss 
specialkompetens som skulle vara behjälplig i syfte att uppnå bästa tänkbara revision för klienten. 
Sammanfattningsvis anser Peter att de främsta förändringarna mellan regleringarna är den 
konkretisering av oberoendeanalysen som analysmodellen inneburit samt den dokumentationsplikt 
som numera inhyses. 
 
 
4.1.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Tillvägagångssättet vid den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer anser Peter skönja 
vissa likheter med dagens analysmodell. Revisorn upptog även tidigare en planering av 
revisionsuppdraget, i vilken oberoendeanalysen införlivades. Regleringen kännetecknades utav 
revisorns totala egenkontroll och avsaknaden av interna förhållningsregler eller formulär i syfte att 
stödja revisorns ställningstaganden var påtaglig enligt Peter. Med anledning av den förändrade 
ställning oberoendeanalysen vunnit sedan införseln av analysmodellen samt den utökade 
dokumentationsplikten som den nya Revisionsstandarden medfört anser dock Peter att arbetssättet vid 
oberoendeanalysen bitvis förändrats. I och med övergången till Revisionsstandarden har fokuseringen 
förflyttats till planeringsstadiet och därmed har analysmodellen påtagliggjorts. Idag nyttjar Peter 
dataprogrammet Nordstedts Revision i sin verksamhet, i programmet ingår analysmodellen som ett 
moment i upprättandet av revisionsplaneringen. Detaljrikedomen i analysmodellen avgörs 
huvudsakligen av graden av konsultation till den aktuelle klienten. Peter beskriver analysmodellens 
arbetsförfarande likt en checklista vars syfte är att konkretisera revisorns begrundanden kring 
oberoendet, vilket han tycker utgör ett bra arbetsverktyg utifall den icke tillämpas slentrianmässigt. 
 
Varken kostnads- eller tidsmässigt anser Peter att införseln av analysmodellen medfört nämnvärda 
höjningar för generella revisionsuppdrag, dock poängterar han viss ökning skett inom båda områdena 
vid mer omfattande uppdrag. Sett ur ett kostnadsperspektiv menar Peter att Revisionsstandaren 
föranlett större kostnadsökningar än analysmodellen, beaktat de utökade krav som fastställs i den nya 
standarden. Skyldigheten för oberoendeanalysens upprättande tillkommer Peter som ansvarig revisor, 
ett förfaringssätt som alltid förekommit. Påbudet förefaller naturligt enligt honom, av den anledning 
att utomstående bedömare skulle ha svårigheter att värdera subjektiva förhållanden likt vänskapsband 
och skrämselhot. 
 
 
4.1.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Peter erfar att skriverierna kring företagsskandalerna har haft en global negativ påverkan på 
förtroendet för revisionskåren, dock betvivlar han dess inverkan på lokal nivå. Klientgruppen Peter 
innehar består mestadels av mindre familjeägda företag, vilka ingalunda har påtalat de inträffade 
skandalerna. Det allvarsamma med debatten anser han vara den jakt på straffskyldiga som stundtals 
varit så kraftfull att missriktad kritik gentemot yrkeskåren framförts. Konsekvensen av detta blir att 
allmänheten tenderar att upplåta ett större ansvar gentemot revisorn än vad som ingår i dennes 
åtaganden. I syfte att komma till rätta med detta dilemma anser Peter att det är av yttersta vikt att både 
styrelsens- och revisorns ansvar och förpliktelser tydliggörs. En naturlig konsekvens av den 
ovannämnda bristande insikten är allmänhetens okunnighet beträffande analysmodellens existens, 



  

situationen betraktar Peter dock inte som någon nackdel av den anledningen att modellen främst är ett 
yrkesredskap, som syftar till att tredjeman skall kunna betrakta revisorn som oberoende. 
 
 
4.2 Respondent 2: Tomas Brynholt 
 
Tomas Brynholt arbetar idag som auktoriserad revisor. Allt sedan starten av sin yrkeskarriär år 1990 
har Tomas verkat vid revisionsbolaget Lindebergs Grant Thornton där han numera är partner och 
ansvarig för internationella kontakter. Lindebergs Grant Thorntons primära verksamhet består av att 
förse i huvudsak ägarleda företag med tjänster inom verksamhetsområdena; Revision, Rådgivning, 
Redovisning, Skatt samt Corporate Finance. Gemensamt svarar områdena Revision och Rådgivning 
för uppskattningsvis ¾ av Lindebergs Grant Thorntons finansiella omsättning. 
 
 
4.2.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Beträffande den tidigare förekommande oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om revisorer 
anser Tomas att utmärkande för denna var dess specificering av ett antal förbjudna aktiviteter. Den 
immobilitet som lagens förbudskataloger uppvisade medförde att olikartade tolkningar om lagens 
tillämplighet kunde uppkomma, dessa tillkortakommanden medför enligt Tomas att regleringen i vissa 
fall framstod som ofullkomlig. Något stöd i form av internt utarbetade förhållningsregler i syfte att 
fastställa revisorns oberoende förekom inte inom revisionsbolaget, utan revisorn var uteslutande 
anvisad till de seder och rekommendationer som utarbetades av branschorganisationerna. 
 
Angående den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen betraktar Tomas denna 
reglering som mer omfångsrik i jämförelse med sin föregångare. Detta är produkten av övergången 
från de förbudskataloger som påvisades i lagen om revisorer till den tankemodell som revisorslagens 
analysmodell utgör. Att gällande lagstiftning har utformats likt ett ramverk med relativt få 
detaljföreskrifter och i vilken det överlämnats åt branschorganisationerna och branschen att ansvara 
för tillämpningen och utvecklingen av praxis, anser Tomas vara en för ändamålet väl anpassad 
lagkonstruktion. Detta med anledning av att han tror att branschens välbefinnande förhöjs av utvidgad 
självreglering. Emellertid framhäver Tomas att det fortfarande förekommer osäkerheter vid modellens 
tillämpning. Vilket har sitt ursprung i att alla oenigheter angående modellens nyttjande inte ännu har 
reglerats av Revisorsnämnden eller domstol. Tomas berättar vidare att det är främst vid fastställandet 
av revisorns synbara oberoende som analysmodellen haft effekt. Eftersom revisorn numera måste 
dokumentera oberoenderegleringen, är det lättare för denne att påvisa för utomstående varför revisorn, 
även under till synes förtroendeskadliga förhållanden, kan verka som revisor. Dokumentationskravet 
har även skapat gynnsammare förutsättningar att i efterhand fastställa revisorns oberoende. 
 
Sedan införandet av analysmodellen har ansvaret för oberoenderegleringens efterlevnad utvidgats. 
Tidigare ankom det enbart den ansvarige revisorn att reglerna i lagen om revisorer efterlevdes. Trots 
att den påskrivande revisorn fortfarande ansvarar för modellens tillämpning åvilar idag ett stort ansvar 
på revisionsbolagens verkställande direktör och styrelse, då dessa är förpliktade att förse 
revisionsbolaget med rätt organisatoriska förutsättningar, utföra de kvalitetskontroller samt den 
uppföljning som revisorslagen kräver. Tomas tycker sammanfattningsvis att analysmodellens 
införande har konkretiserat fastställandet av revisorns oberoende samt hjälpt till att strukturera 



  

arbetsgången, men poängterar att modellen inte får tillämpas vanemässig, utan kräver eftertanke för att 
vara ändamålsenlig. 
 
 
4.2.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Utmärkande för arbetssättet med den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer anser 
Tomas vara avsaknaden av detaljerade anvisningar för fastställandet av oberoendet. Förfarandet 
fullgjordes genom att den ansvarige revisorn för uppdraget själv genomförde ett kritiskt resonemang 
beträffande förekomsten av störande moment för dennes oberoende. Krav angående dokumentation av 
förevarande oberoendeanalys var i lagstiftningen starkt begränsade, vilket förde med sig att analysen 
aldrig sammanställdes skriftligt. Idag fastställs revisorns oberoende på Lindebergs Grant Thornton 
utifrån ett formulär, vilken utgör en intern modifiering av den dokumentationsblankett som återfinns i 
FARs Samlingsvolym II. Att revisorn numera använder ett formulär för att fastställa oberoendet samt 
kraven på dokumentation av förevarande oberoendeanalys anser Tomas utgöra den mest påtagliga 
förändringen i arbetssättet för den enskilde revisorn. Däremot upplever inte Tomas den ökade 
formaliseringen och struktureringen som införandet av analysmodellen medfört har orsakat några 
betydande kostnadsökningar för fastställandet, varken vad det gäller direkta kostnader eller kostnader i 
form av förhöjd tidsförbrukning. 
 
Revisorslagens införande har även kommit att reformera Lindebergs Grant Thorntons arbetssätt i stort 
poängterar Tomas. Idag särskiljs de olika typer av tjänster som revisionsbolaget utbjuder i en större 
utsträckning än tidigare. Vilket har medfört att den enskilde revisorn inte längre ensamt kan biträda 
sina klienter inom alla de olika tjänsteområdena. Denna förändring har resulterat i att uppdragen idag 
involverar fler medarbetare, vilket är en utveckling som åtminstone initialt ur effektivitetssynpunkt har 
medfört ökade kostnader för revisionsbolaget. 
 
 
4.2.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Tomas anser att den företagsskandal som verkligen skadade revisorernas förtroendekapital var det 
amerikanska företaget Enron´s kollaps år 2001. I andra medialt uppmärksammade företagsskandaler 
upplever han att det främst varit företagsledningen hos de berörda företagen som fått stå i kritikernas 
fokusområde. Emellertid tror Tomas att mycket av de anmärkningar som framförts mot revisorskåren i 
samband med dessa företagsskandaler har sitt ursprung i det förväntningsgap som finns inbyggt i 
revisorns yrkesroll, då allmänheten fortfarande tenderar att ha en övertro på revisorns skyldigheter och 
ansvar. Tomas upplever inte att ett bristande förtroende för revisorn utgör ett stort problem i dagsläget. 
Detta tror han är ett resultat av de ansträngningar branschen gjort i syfte att återuppbygga de senaste 
årens förtroendeförluster. Beträffande analysmodellens specifika inverkan på förtroendet för revisorn, 
så är Tomas av den uppfattningen att dennas inverkan är relativt låg, vilket förmodas härstamma i att 
allmänheten har en begränsad kännedom om modellens existens. Detta till trots anser Tomas att 
analysmodellen får betraktas som det idag bäst gällande verktyget för säkerställandet av revisorns 
oberoende. 
 
 
 



  

4.3 Respondent 3: Ann Johansson 
 
Ann Johansson verkar som auktoriserad revisor vid företaget KPMG, ett revisionsbolag hon förblivit 
trogen sedan starten av yrkeskarriären år 1982. Sedan ett antal år tillbaka är hon även ansvarig partner 
för bolagets etik- och oberoendefrågor. Vidare besitter hon ett aktivt engagemang som ledamot i 
intresseorganisationen FARs Revisionskommitté. KPMGs verksamhet utgörs i huvudsak av 
tillhandahållandet av ekonomisk information till dess klienter via fem verksamhetsgrenar, där 
affärsområdet Revision utgör KPMGs mest betydande och inbringar drygt ¾ av företagets finansiella 
omsättning. Utifrån ett internationellt perspektiv tillhör KPMG ett av de största företagen inom 
segmentet och sysselsätter nästintill 100 000 människor. Nationellt arbetar cirka 1 500 personer inom 
företaget vid ett sextiotal kontor runt om i landet.  
 
 
4.3.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Ann finner det problematiskt att erinra enskildheter ur den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen 
(1995:528) om revisorer, beaktat den förlöpta tiden. Vid en generell återblick finner hon dock att 
dåtidens reglering var av allmän karaktär. Några grundläggande förändringar avseende 
oberoenderegleringens innebörd anser hon ej att övergången till revisorslagens (2001:883) 
analysmodell frambringat, emellertid anser hon att regleringsväxlingen hjälpt till att sprida ljus över 
oberoenderegleringens innebörd. 
 
Intentionen bakom införseln av analysmodellen år 2002 betraktar Ann som god. I synnerhet de 
hjälpmedel som tillhandahålls revisorn i syftemål att nyansera oberoendeanalysen. Även de 
dokumentationskrav som inkorporerats via övergången till Revisionsstandarden har haft en gynnsam 
effekt på revisorns analys menar Ann, då dessa krav nödgar revisorn att mera omsorgsfullt begrunda 
sina ställningstaganden inför varje revisionsuppdrag. Detta förfarande tillsammans med de interna 
kontrollsystem som bolaget utarbetat kring revisorslagen, har skapat gynnsamma förutsättningar för 
revisorn att mer skyndsamt påträffa uppkommande oberoendefrågor. Den goda intentionen till trots 
finner Ann att analysmodellen i realiteten är osjälvständig och för starkt behäftade med den enskilde 
revisorns sanningsenlighet. Konsekvensen av ovannämnda brister är att modellen stundtals blir ett spel 
för galleriet, där revisorns formuleringsförmåga avgör om denne kan acceptera ett uppdrag eller ej. 
 
Sammantaget anser Ann att den främsta utvecklingen inom reglingen ej återfinns i dess kärna utan kan 
skönjas inom den mer detaljreglerade tillämpningen. Här framstår de presenterade 
dokumentationskraven av oberoendeanalysen som det mest påtagliga samt det faktum att 
oberoendefrågor numera kan fångas upp tidigare vilket medför att dess sannolikhet att klarläggas 
förhöjs. 
 
 
4.3.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Arbetsproceduren vid den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer präglades enligt 
Ann i hög omfattning utav den enskilde revisorns ställningstaganden, då oberoendet i huvudsak 
fastställdes utifrån dennes självupplevda uppfattning i frågan. Emellertid framhäver hon att revisorn 
aldrig varit helt utlämnad åt sitt eget godtycke, utan olikartade kontrollmekanismer har under lång tid 



  

förekommit inom bolaget i syfte att klarlägga brister i revisorns självgranskning. Införseln av den i 
revisorslagen lagstadgade analysmodellen har konkretiserat arbetsproceduren via den 
dokumentationsblankett som idag ligger till grund för fastställandet, anser Ann. I formuläret motiverar 
revisorn sina ställningstaganden gentemot förekomsten av de olikartade hoten mot dennes oberoende. 
Det berörda förfarandet vidtas före acceptansen av ett uppdrag och därtill innan påskriften av 
revisionsberättelsen i syfte att säkerställa att inga nya frågor uppkommit under arbetsgången. Vid mer 
omfattande revisionsuppdrag finns ständigt en ”Concuring-partner” tillhanda, vars uppgift delvis 
består av att kontrollera diverse oberoendefrågor för att därmed kunna förse den ansvarige revisorn 
med andra infallsvinklar. Anträffas oberoendefrågor av komplicerad natur påkommer dessa Ann i 
egenskap av företagets Etik- och oberoendepartner. Ann och hennes arbetsgrupp har som uppgift att 
fastlägga det slutgiltiga ställningstagandet i den berörda frågan. Arbetsgruppen som initierades i 
samband med införseln av den nya revisorslagen har även till uppgift att förse medarbetarna med stöd 
och rutiner i avsikt att erhålla en fungerande oberoendeanalys. 
 
Den kontrollorganisation, vilken Ann´s arbetsgrupp utgör en del av har vuxit avsevärt sedan införseln 
av revisorslagen, vilket fått till följd att pappersexercisen stigit i höjden. En utveckling som Ann finner 
retfull, då konsekvensen blir ökade kostnader för någonting hon upplever att erfarna revisorer redan 
bemästrar. Pappersexercisens omfattning har följdriktigt även inverkat på den ianspråktagna tiden, 
som ökat då flera saker skall kontrolleras och genomgås. Åtagandet för regleringens tillämpning har 
historiskt tillkommit den ansvarige revisorn, ett tillstånd som icke förändrats via regleringsväxlingen. 
Idag återfinns dock en större organisation kring oberoendeproblematiken inom företaget. Företagets 
Riskmanager och dess Etik- och oberoendepartner skall verka för underlättandet av revisorernas och 
konsulternas efterföljsamhet av gällande regelverk. Beaktat den starka regleringen och de interna 
kontrollorgan som återfinns inom samtliga större revisionsbolag, finner Ann det nästintill oförskämt 
att idag betvivla revisorns oberoende. 
 
 
4.3.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Revisorslagens analysmodell uppkom i syfte att minska de förtroendegap som de amerikanska 
företagsskandalerna orsakade för ett antal år sedan. I Sverige råder dock annorlunda förutsättningar 
poängterar Ann och syftar främst på skillnaderna i redovisningslagstiftningen länderna emellan. Av 
denna anledning finner hon att regleringen icke fungerar till fullo i Sverige. Den kraftiga misstron 
gentemot yrkeskåren har med tiden bedarrat och numera finner Ann att klienterna har ökad förståelse 
för vilket viktigt organ revisorn utgör. Ann understryker vikten av revisorns oberoende för 
affärsområdet och samhällsekonomin i allmänhet. Med hänsyn till det ovan nämnda anser hon att 
oberoendet idag är starkt reglerat och gynnsamt vore om det förväntningsgap som existerar mellan 
revisorns förehavanden och allmänhetens förväntningar reducerades. I synnerhet finner Ann att det 
mångfaciterade begreppet revisor måste klarläggas, då följden annars blir att yrkeskåren får stå i 
skottgluggen för mycket oberättigad kritik. Inom FAR försöker man övervinna förväntningsgapet och 
begreppsproblematiken via ökad informationsspridning om revisorn existens och förehavanden. 
Avslutningsvis anser Ann att analysmodellen företrädesvis fungerar likt en påminnelse om 
regleringens existens. Tillsammans med bolagets interna organisation och rutiner utgör modellen dock 
ett välfungerande verktyg i syfte att utreda oberoendet anser Ann, däremot kan modellen aldrig utgöra 
någon garanti, då den baseras på individuella ställningstaganden. 
 



  

4.4 Respondent 4: Stefan Mattsson 
 
Stefan Matsson påbörjade sin yrkesverksamma karriär vid revisionsbolaget Hagström år 1978, ett 
företag som efter ett antal uppköp och fusioner, sedermera antog det mer bekanta namnet Ernst & 
Young. År 2002 startade Stefan i samverkan med fyra andra auktoriserade revisorer revisionsbolaget 
Revaco Revision AB, som vid tillfället för denna studie även ger arbete åt fyra revisorsassistenter. 
Bolagets verksamhet består huvudsakligen av revision samt en del mindre konsultationsuppdrag i 
samband med företagsförvärv, fusioner och företagsbildningar. Verksamhetsområdet revision svarar 
för uppemot 95 % av Revaco Revisions finansiella omsättning. 
 
 
4.4.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Kännetecknande för den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om revisorer anser 
Stefan vara regleringens okomplicerade tillämpning. Ett särdrag som framträtt allt tydligare sedan 
införseln av den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen år 2002, övergången till trots 
bedömer Stefan att oberoenderegleringens centrala del alltjämt kvarstår. Införelsen av analysmodellen 
betraktar han som en följdriktig progression, välharmoniserad med den internationella utvecklingen av 
regleringen. Ståndpunkten härrör från mångårig praktisk tillämpning av områdets amerikanska 
regelverk, en reglering som verkat som förebild för revisorslagens analysmodell. Följaktligen återfinns 
likheter mellan de båda regleringarna, dock finner Stefan att den amerikanska föregångaren var mer 
djupgående. 
 
Tillkomsten av analysmodellen har resulterat i att oberoenderegleringens huvudsakliga innebörd 
förtydligats, den vidgade förståelsen har i sin tur givit revisorn möjligheten att genomföra mer 
nyanserade analyser. Vidare finner Stefan att oberoendeanalysens kvalité förbättrades vid övergången 
från Revisionsprocessen till Revisionsstandaren. Likaledes har klarläggandet av begreppet 
revisionsverksamhet haft en gynnsam inverkan på fastställandet. Då flertalet av de tidigare prekära 
oberoendeförhållandena uppkom inom verksamhetsområden som idag ej medges. 
 
Trots analysmodellens positiva egenskaper, framhåller Stefan att modellen fortfarande är behäftat med 
ofullkomligheter samt att dess ämnade verktygsfunktion ännu ej är färdigställd. I synnerhet finner han 
det problematiskt att fullborda oberoendeanalysen utifrån den tredjepartsställning som anförs i 
revisorslagen. 
 
 
4.4.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Förfarandet vid den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer upptog en förhållandevis 
undanskymd tillvaro anser Stefan. Avsaknaden av fullständiga överläggningar var påtaglig och 
oberoendet fastslogs primärt utifrån den enskilde revisorns subjektiva ställningstaganden. Stefan 
bedömer att yrkeskåren alltid betraktat oberoenderegleringen likt ett betydelsefullt redskap, dock 
finner han att analysmodellen fört med sig en förbättrad insikt avseende regleringens bakomliggande 
problematik. Ur ett historiskt betraktande är kraven på oberoendeanalysens realisation ingen 
nyskapelse. Kraven angående skriftlig dokumentation av den genomförda oberoendeanalysen utgör 
dock en förändring som uppstod vid revisorslagens aktualisering. Den tidigare avsaknaden av 



  

dokumentationen föranledde att regleringens efterlevnad kunde ifrågasättas anser Stefan. Numera 
nödgas revisorn verkställa en skriftlig dokumentation av oberoendeanalysen i syfte att anföra att denne 
fullgjort arbetet i enlighet med god revisionssed. Mot bakgrund av de förändringar som ovannämnda 
förhållanden medfört anser Stefan att oberoendeanalysen numera i det närmaste kan betraktas som ett 
nytt arbetsmoment. 
 
Revaco Revision nyttjar för närvarande ett föreställt formulär i dataprogrammet Norstedts Revision i 
syfte att fastställa revisorns oberoende. Stefan framhåller att analysen är förhållandevis okomplicerad 
då Revaco företrädesvis antar ”rena” revisionsuppdrag, med motivet att ej inblandas i komplicerad 
oberoendesituationer. Analysmodellens datorisering har lett till att de initialt stigande tidsåtgången och 
kostnaderna har tillintetgjorts i takt med att erfarenhet beträffande modellens tillämpning ökats. 
Gällande ansvaret för regleringens tillämpning berättar Stefan att det yttersta ansvaret för 
användningen oupphörligen åvilat den påskrivande revisorn samt att införseln av revisorslagens 
analysmodell inte förändrat detta tillstånd 
 
 
4.4.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Stefan bedömer att revisionsprofessionen under lång tid åtnjutit ett högt anseende hos allmänheten, 
tillståndet förändrades dock vid upprinnelsen av företagsskandalerna för ett antal år sedan. Därefter 
har allmänheten underrättats om motiven bakom skandalerna, insikten om konsultverksamhetens 
inverkan, har bidragit till att yrkesgruppen idag återfått mycket av det förlorade förtroendet. I 
efterhand anser Stefan att en stor del av den kritik som yppades i samband företagsskandalerna var en 
återverkan av allmänhetens okunskap om revisorns förpliktelser. Ett sakförhållande som han ytterst 
anser tillkomma intresseorganisationerna FAR och SRS att klargöra. 
 
Analysmodellen erfar Stefan vara ett gott vägledningsinstrument vid revisorns arbete med 
oberoendeanalysen, emellertid anser han att modellen ingalunda kan garantera revisorns oberoende av 
anledningen att modellen baseras på subjektiva ställningstandanden som otvivelaktigt kan skifta 
mellan olika revisorer. Stefan är kritisk avseende de stora revisionsbolagens tillämpning av 
analysmodellen, han anser att dessa tenderar att tolkar modellens mallar allt för frikostligt i syfte att 
erhålla lukrativa och hedersamma revisionsuppdrag. Dessa brister medför att Stefan ställer sig 
frågande utifall självgranskning utgör rätt metod i avsikt att uppnå oberoenderegleringens syfte. 
 
Trots ovanstående tillkortakommanden anser Stefan avslutningsvis det positivt att området 
kringgärdas av ett rigoröst regelverk. Han finner det besynnerligt att inte flera likvärdiga yrkesgrupper 
åtlyder liknande regelverk, en avsaknad han tror har en negativ åverkan på samhället i stort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.5 Respondent 5: Harald Merseburg 
 
Harald Merseburg är godkänd revisor och har arbetat med revision sedan år 1993. Han verkar vid 
revisionsbolaget E&M Revision AB, ett bolag som Harald var med och grundade år 1996. E&M 
Revision riktar sig mot mindre och medelstora aktiebolag och dess primära verksamhet består av 
tjänsteområdena; Revision, Bokslut samt Årsredovisning. Revisionsbolaget har för närvarande fyra 
anställda varav två tjänster innehålls av revisorer. Härutöver kan även framhållas att Harald verkar 
som kvalitetskontrollant inom Revisorssamfundet SRS, ett uppdrag vars syfte är att medverka till 
fortsatt förtroende för revisionskåren genom att revisionsverksamhet utförs med hög kvalité och i 
enlighet med god revisors- och revisionssed. 
 
 
4.5.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Den tidigare gällande oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om revisorer upplevde Harald 
som mindre styrande gentemot dagens reglering i revisorslagens (2001:883) analysmodell. Grunden 
för tyckandet anser Harald vara dåvarande oberoendereglerings brist på fasta förhållningsregler, en 
åsikt som sannolikt delas av åtskilliga inom revisorskåren. Oklarheterna kring tillämpningen medförde 
att regleringen snarare kom att nyttjas likt en rekommendation vilken tolkades som applicerbar enbart 
vid större revisionsuppdrag, medan den lämnades utan hänsyn vid uppdrag av mindre storlek. 
 
Gällande den i revisorslagen lagstadgade analysmodellen betraktar Harald denna reglering som mer 
substantiell, vilket är verkan av att oberoenderegleringen idag utgör ett implementerat arbetsverktyg i 
revisorns arsenal. Harald finner det vara av vikt att understryka den skepnadsförändring som 
analysmodellen genomgått vid växlingen från Revisionsprocessen till Revisionsstandarden för snart 
två år sedan. Övergången medförde avsevärt höjda krav beträffande dokumentationen av revisorns 
insatser, en förändring som har lett till att oberoendeanalysen numera skriftligen skall dokumenteras 
och sedermera arkiveras. De ovannämnda dokumentationskraven samt att processen numera skall 
genomföras före acceptansen av nya uppdrag föranleder enligt Harald att tillämpningen av regleringen 
görs svårare att undkomma. Med beaktande av de rigorösa dokumentationskraven anser Harald att det 
inte är med orätt som analysmodellen idag skildras som omfattande. 
 
Harald upplever inte att analsymodellen har förändrat oberoenderegleringens essens, men att modellen 
däremot har medverkat till att förtydliga regelverket. På grund av detta förhållande samt de utvidgade 
dokumentationskraven finner Harald analysmodellen överdimissionerad vid en del mindre 
revisionsuppdrag. Vid denna kategori av uppdrag anser han att modellen främst fungerar likt en 
erinring att revisorn begrundat alla tänkbara omständigheter gällande oberoendet. Enligt Harald är det 
främst på de större revisionsbolagen, som tillhandahåller diverse konsultationstjänster, som 
analysmodellen uppnår sin fullständiga funktion. Då analysmodellen hjälper bolagen att uppvisa, både 
internt och externt, att det föreligger en arbetsfördelning inom bolaget som möjliggör 
kombinationsuppdrag. Sammantaget menar Harald att analysmodellen inte väsentligen förändrat 
oberoenderegleringens syfte. Däremot att modellen kan underlätta för somliga revisorer, då i synnerhet 
de som verkar vid de större revisionsbolagen. De största förändringarna anser han återfinnas i de 
utvidgade dokumentations- och arkiveringskraven samt att oberoendeanalysen numera skall 
genomföras innan revisorn åtar sig ett uppdrag. 
 



  

4.5.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Utmärkande för arbetssättet med den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer var 
enligt Harald avsaknaden av skriftlig sammanställning. Vid denna tidpunkt fastställdes oberoendet 
utifrån vad Harald skulle beskriva likt en magkänsla. Metoden har idag frångåtts och numera fastställs 
oberoendet hos E&M Revision med hjälp av ett formulär i dataprogrammet Norstedts Revision. 
Formuläret tar fasta på alla de frågeställningar som skall rubriceras i syfte att fånga upp eventuella 
förtroendeskadliga förhållanden. Vid uppkomsten av sådana omständigheter fullgörs en unik 
redogörelse i dataprogrammet där revisorn ingående beskriver varför det uppkomna förhållandet inte 
inverkar negativt på dennes oberoende. Korrekt tillämpad anser Harald att formuläret fungerar väl men 
framhåller samtidigt att formuläret aldrig skall betraktas som mer än en del av ett verktyg. 
 
Oberoendeanalysen är på grund av de utökade dokumentationskraven idag mer tidskrävande. En 
utveckling som främst återspeglas vid förstagångsrevisioner, däremot tycker inte Harald att det årliga 
omprövandet av oberoendet tar ansenligt mer tid i anspråk med analysmodellen. I en bransch där tid är 
pengar har givetvis denna tidsåtgång resulterat i att oberoendet idag är mer kostsamt att fastställa. 
Trots de stränga dokumentationskraven finner Harald i rollen som kvalitetskontrollant det fortsatt 
besvärligt att fastställa det reella sakförhållandet beträffande revisorns oberoende, av den anledningen 
att dokumentationen fortfarande uteslutande bygger på självgranskning. 
 
Beträffande ansvaret för oberoenderegleringens tillämpning poängterar Harald att analysmodellens 
införsel inte har påverkat denna fördelning, det yttersta ansvaret tillkommer alltid ansvarig revisor. 
Harald ser det som en styrka att bemanningen av uppdragen idag dokumenteras, då detta bidragit till 
att minska förekomsten av kombinationsuppdrag med bristande uppdelning inom de olika 
tjänsteområdena. 
 
 
4.5.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Harald bekräftar att debatten kring oberoendeproblematiken tog ordentlig fart i takt med att de senaste 
årens företagsskandaler avlöste varandra. Skandalernas förekomst var även en bidragande orsak till 
införseln av ny revisorslag år 2002, eftersom allmänhetens tilltro brast i kölvattnet. Harald anser att 
analysmodellen i kombination med Revisionsstandarden har återställt revisorns förtroende och 
upplever vidare att gemene man idag känner till att området är mer reglerat men att förekomsten av 
analysmodellen inte är vida spridd. 
 
Att analysmodellen utgör ett bättre anpassat verktyg på de större revisionsbolagen tror Harald bottnar i 
modellens härkomst. Modellen framarbetades med de medialt uppmärksammade företagsskandalerna i 
åtanke och har därmed främst anpassats för de större revisionsuppdragen. Personligen tror han att 
oberoendet är den enskilt viktigaste faktorn för att öka allmänhetens förtroende för revisorn, men 
upplever dock situationen som komplex då han erfar att många klienter inte efterfrågar en mer 
oberoende revisor utan med fördel skulle se att revisorn kunde ombesörja flertalet tjänster. Harald 
upplever inte oberoendeställningen som ett generellt problem inom yrkeskåren och framhåller att han 
har svårt att tänka sig något bättre verktyg, men att verktyget även kommer att förbättras med tiden. 
 
 



  

4.6 Respondent 6: Mona Paulsson 
 
Mona Paulsson har dryga trettio års erfarenhet av revisionsbranschen varav de senaste inom 
revisionsbolaget Ernst & Young, där hon numera verkar som auktoriserad revisor och tillika Senior 
Manager. Utifrån ett globalt perspektiv utgör bolaget det tredje största inom sitt affärsområde. 
Nationellt har Ernst & Young 1 600 anställda, varav cirka 500 utgörs av revisorer, fördelade på ett 
sjuttiotal kontor. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av att förse klientföretag med tjänster inom 
verksamhetsområdena; Revision, Affärsrådgivning, samt Skatt- och transaktionsrådgivning. Revision 
utgör det enskilt största verksamhetsområdet och svarar ungefärligen för hälften av företagets 
finansiella omsättning. 
 
 
4.6.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Vad beträffar den förutvarande oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om revisorer finner 
Mona att regleringen led brist på handfasta direktiv, vilket frambringade att regleringen uppfattades 
som oklar. Trots oberoenderegleringens mångåriga existens upplever Mona, att det först var vid 
analysmodellens tillkomst som regleringen intog en central roll i revisorns yrkesutövande. Avseende 
den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen anser Mona denna reglering är mer 
specificerad än sin föregångare. Vilket är resultatet av att analysmodellen inhyser genomgripande 
direktiv för utförseln av oberoendeanalysen, samt att regleringen rymmer djupgående redogörelser 
beträffande hur revisorn skall betrakta sin oberoendeställning i olikartade situationer. Denna 
detaljrikedom har bidragit till att konkretisera fastställandet av revisorns oberoende, men även medfört 
högre krav angående oberoendeanalysens beskaffenhet. Ovannämnda förändringar, samt faktum att 
oberoendeanalysen sedan införseln av analysmodellen skriftligen skall dokumenteras, har medfört att 
regleringen numera beskrivs som omfattande. Mona erfar att vissa revisorer anser att analysmodellen 
har inneburit en förhöjd arbetsbelastning som inte balanseras upp av dess förtjänster, men hon är 
emellertid av uppfattningen att en omfångsrik reglering är en förutsättning för att trygga revisorns 
oberoende. 
 
Mona finner sammanfattningsvis den i revisorslagen lagstadgade analysmodellen positiv och anser att 
regleringen rustar revisorn med goda grunder, för hur denne skall beakta och reflektera kring 
oberoendeproblematiken. Vidare finner hon analysmodellens beskaffenhet, avseende möjligheten att 
neutralisera förtroendeskadliga omständigheter via modellens inhysta motåtgärder, väl lämpad. 
 
 
4.6.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Utmärkande för arbetssättet med den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer anser 
Mona vara avsaknaden av dokumentationsförfaranden. Förr existerade inte något formaliserat 
tillvägagångssätt i syfte att fastställa oberoendet, utan revisorn genomförde en självständig eftersyn 
avseende dennes oberoendeställning. Vid dagens förfaringssätt tillämpar revisorerna hos Ernst & 
Young en dokumentationsblankett som överensstämmer med det exempel som utarbetades av 
Genomförandegruppen, och som återfinns i FARs Samlingsvolym del II. Bolaget har vidare 
konstruerat en databas, bland annat i syfte att underlätta upprättandet av oberoendeanalysen. 
Databasen fungerar likt en informationscentral, dit alla klientberörda ärenden inrapporteras. Mona 



  

finner systemet praktiskt, synnerligen i ett stort bolag likt Ernst & Young, med ett flertal skilda 
tjänsteområden. Systemet medverkar till att aldrig försätta revisorn i en ohållbar position, då denne 
alltid hålls aktualiserad via databasen. 
 
Analysmodellen detaljrikedomen samt de gedigna dokumentationskraven har medfört att fastställandet 
av oberoendeanalysen idag är mer tidskrävande, emellertid inte i så stor utsträckning att kostnaderna 
för fastställandet stigit ansenligt. Revisorslagen har däremot medfört att Ernst & Young idag inte kan 
bistå befintliga klienter inom allehanda tjänsteområden, vilket har förorsakat ett inkomstförfall. Mona 
menar dock att detta bortfall kompenserats via en större rotation av klientföretagen mellan de olika 
revisionsbolagen. Den skarpa skiljelinje som idag återfinns mellan tjänsteområdena har även bidragit 
till att uppdragen numera involverar flertalet människor, vilket också detta återspeglas i ökade 
kostnader för bolaget. Trots att kostnadsökningarna stundtals varit svåra att rättfärdiga, främst 
gentemot mindre klientföretag, anser Mona att regleringens utveckling varit gynnsam, eftersom 
följden blir en bättre revision. 
 
Ansvarigheten för oberoenderegleringens applikation åvilade tidigare enbart den påskrivande revisorn. 
Det yttersta ansvaret för regleringens tillämpning har inte förändrats via analysmodellens införande. 
Idag inkorporeras oberoenderegleringen i en ansenligare del av revisorns yrkesutövning och ansvaret 
för dess bruk är nu vidgad, inom företaget återfinns till exempel personer som ansvarar för 
förmedlandet av information kring ämnet samt förser personalen med relevant utbildning. Till följd 
härav anser Mona att ansvaret numera inte enbart knyts till den enskilde revisorn. 
 
 
4.6.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
Efterverkningarna av de senaste årens företagsskandaler upplever Mona sig förskonad från, vilket har 
sin förklaring i att hon företrädesvis arbetar med klientföretag av mindre eller genomsnittlig storlek. 
Hon erfar att denna klientgrupp inte anser sig berörda av skandalerna i vidare utsträckning, i motsats 
till de publika bolagen. Mona anser att de skrala förtroende för revisionskåren, vilket förekom för 
några år sedan, idag har restaurerats via branschens vilja till förändring, vilket var en bidragande orsak 
till uppkomsten av dagens reglering. 
 
Mona upplever att analysmodellen har inverkat positivt på allmänhetens förtroende för revisorn och 
hon känner att analysmodellens essentiella element, oberoende och självständighet, utgör vitala 
förutsättningar för yrkeskårens förtroende. Väsentligast är emellertid allmänhetens kännedom om det 
granskningsuppdrag som revisorn utför och i synnerhet vad som inryms i denna granskning. Inom 
detta område anser Mona att det finns en del kvar att önska, främst bland de mindre- och medelstora 
klientföretagen, då hon menar att en ökad insikt beträffande revisorns verksamhet skulle höja 
allmänhetens förtroende för revisorn. 
 
Under förutsättning att revisorn tillämpar analysmodellen i åsyftad mening och dokumenterar analysen 
på ett felfritt sätt, betraktar Mona analysmodellen som det bästa tänkbara verktyget för säkerställandet 
av revisorns oberoende. Omhändertas dessa premisser bidrar analysmodellen till samtliga intressenters 
vinning. 
 
 



  

5 ANALYS 
 
 
I nedanstående kapitel följer en objektiv sammankoppling mellan studiens teoretiska referensram och 
de från intervjuerna insamlade empiriska materialet, vilket upprättats i syfte att frambringa en 
lättöverskådlig helhetsbild för läsaren. I avsikt att ytterligare underlätta för läsaren kvarhålls den 
strukturella uppbyggnad som presenterades i studiens empiriska kapitel, med de tre rubricerade 
huvudfrågorna. 
 
 
 
5.1 Har analysmodellens införande underlättat fastställandet av revisorns oberoende 
 
Den bakomliggande intentionen från lagstiftaren vid införandet av den nya revisorslagen (2001:883) 
den första januari år 2002 var att oberoendeanalysen skulle bli mer nyanserad i förhållande till tidigare 
reglering i 14 § lagen (1995:528) om revisorer och därmed ytterligare stärka revisorns oberoende. I 
den nya revisorslagen ersattes de tidigare förekommande förbudslistorna med en analysmodell för 
logisk utvärdering av eventuella hot mot objektiviteten, och revisorn försågs med motåtgärder som 
denne kan vidta i syfte att eliminera dessa eventuella hot. 
 
Den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer uppfattas av samtliga respondenter som 
allmänt bristfällig. Olikartade meningar har framförts beträffande de bakomliggande orsakerna till 
bristfälligheterna liksom bristernas omfattning. Trots det enhetliga missnöjet är den uppmålade bilden 
av den tidigare regleringen skiftande, då vissa respondenter inte erfor denna som nämnvärt 
problematisk, utan anser att yrkeskåren betraktade sig som oberoende under det gällande regelverket. 
 
Envar av respondenterna finner den bakomliggande intentionen utav införandet av revisorslagens 
analysmodell god, trots att modellen icke reformerat oberoendeanalysens grundsyfte. En egenskap 
som tilltalar respondenterna särskilt är de fördjupningsmöjligheter av oberoendeanalysen som 
modellen medfört. Däremot går respondenternas ståndpunkter isär beträffande hur välutvecklad denna 
egenskap för närvarande är. Majoriteten av den tidigare oberoenderegleringens tillkortakommanden 
anses klargjorda via den substans och omfångsrikedom som analysmodellen tillfört regleringen. En 
följdverkan av dessa förbättringar är att yrkeskåren upplever att det nuförtiden ställs högre krav på 
oberoendeanalysens kvalité. Idag uppfattar respondenterna analysmodellen som ett implementerat 
arbetsverktyg, väl förankrat i revisorns förehavanden. Dock finner vissa respondenter modellen 
överdimissionerad, en inställning som underbyggs av åsikten att regleringen företrädesvis är ämnad 
för de större revisionsbolagen, som innehar uppdrag av betydande storlek. På grund av ovanstående 
skäl betraktar dessa respondenter analysmodellen främst som en påminnelse om regleringens existens. 
Resterande respondenter skådar dock modellen som ett viktigt hjälpmedel för att begrunda sina 
ställningstaganden mer omsorgsfullt. 
 
 
 
 
 
 



  

5.2 Har arbetsförfarandet förändrats sedan införandet av analysmodellen 
 
Innan övergången till revisorslagen reglerades revisorns oberoende som ovan berättades av 14 § lagen 
om revisorer, samt god revisorssed och de gällande jävsreglerna. Den utredning som verkställdes av 
Revisionsbolagsutredningen och som föregick den nya lagen, ansåg att regleringen torde nyanseras i 
syfte att generera en mer oberoende revision. I revisorslagen framhålls att revisorn inför varje uppdrag 
skall analysera alla tänkbara omständigheter som kan föranleda en störande inverkan på den enskilde 
revisorns opartiskhet och självständighet. Utifall sådana omständigheter påträffas skall revisorn avböja 
eller avsäga sig uppdraget, om inte revisorn kan vidtaga motåtgärder som upphäver dessa påträffade 
omständigheter. 
 
Arbetsförfarandet vid den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen om revisorer erfors av merparten 
respondenter inneha en undanskymd tillvaro i revisorns förehavanden, i vilken tillämpningen till stor 
del beslutades av den enskilde revisorn. Enbart en respondent erinras förekomsten av bolagsinterna 
kontrollmekanismer med avsikten att understödja den enskilde revisorn och tillse dennes 
ställningstaganden. Alla respondenter anser emellertid att det förekommer betydande likheter mellan 
de båda regleringarnas tillämpning. 
 
Överensstämmelserna till trots anser respondenterna att arbetsförfarandet genomgått grundläggande 
förändringar. Samtliga respondenter nyttjar numera standardiserade formulär i syfte att begrunda sitt 
oberoende. Hälften av respondenterna använder dataprogrammet Nordstedts Revision och dess inhysta 
formulär vid fastställandet. Övriga respondenter använder det formulär som utarbetats av 
Genomförandegruppen och som återfinns i FARs Samlingsvolym del II, eller en bolagsintern 
modifiering av formuläret. Samtliga respondenter framför även att den konkretisering som formuläret 
frambringat samt den dokumentationsplikt av oberoendeanalysen som numera föreligger utgör de 
huvudsakliga förändringarna jämfört med tidigare reglering. En av respondenterna betraktar dessa 
förändringar som så fundamentala att denne skådar oberoenderegleringen som ett nytt arbetsmoment 
för revisorn. Tre respondenter anser att betydelsefulla förändringar även genomgåtts internt inom 
revisionsbolagen, där olikartade funktioner uppförts i syfte att underlätta den enskilde revisorns 
fastställande av oberoendet. 
 
Gällande utvecklingen av tidsåtgången och kostnadsutvecklingen för fastställandet av oberoendet via 
analysmodellen, skiljer sig respondenternas uppfattningar i denna studie. Dessa parametrar har en stor 
samverkan och i de fall respondenterna bekräftar att fastställandet tar längre tid i anspråk har även en 
kostnadsökning hos de berörda bolagen gått att skönja. Huvudparten av respondenterna anser dock 
icke att den ianspråktagna tiden nämnvärt förändrats i jämförelse med tidigare. Däremot anser några 
respondenter att de i revisorslagen upptagna verksamhetsbegräsningarna medfört stigande kostnader 
inom revisionsbolagen, av den anledning att uppdragen numera fodrar flera medarbetare. 
Bekommande det yttersta ansvaret för oberoenderegleringens tillämpning åvilar detta ansvar den 
påskrivande revisorn. Införandet av revisorslagens analysmodell har icke förändrat 
ansvarsfördelningen, en mening som delas utav samtliga respondenter. Respondenterna vid de större 
revisionsbolagen upplever dock att bolagen idag bistår den enskilde revisorn inför dennes 
ställningstaganden i större utsträckning än tidigare, via olikartade interna funktioner. 
 
 
 



  

5.3 Upplevs analysmodellen som rätt verktyg i syfte att säkerställa revisorns oberoende 
 
För att revisionen skall kunna uppfylla sitt ändamål, att öka tillförlitligheten i den presenterade 
informationen, är det av största vikt att det allmänna förtroendet för revisorn består eller till och med 
förbättras. I syfte att åstadkomma en verkningsfull revision som resulterar i ökad trovärdighet 
beträffande klientföretagens presenterade ekonomiska information, är det väsentligt att revisorerna 
intar en opartisk ställning i sin verksamhetsutövning. Med revisorns oberoende inbegrips dels 
oberoendet mot klientföretagets ledning dels mot andra intressenter av revisionen. Revisorn måste ha 
möjlighet att genomföra en objektiv granskning av klientföretaget samt besitta den integritet som 
krävs vid rapporteringen av eventuellt obehagliga resultat för klientföretaget. 
 
Entydig är respondenternas uppfattning avseende företagsskandalernas negativa åverkan på det 
tidigare höga anseendet för yrkeskåren, då i synnerhet det amerikanska företaget Enron´s inverkan. Att 
motiven bakom företagsskandalerna med tiden klargjorts anser respondenterna främjat återställandet 
av förtroendet för yrkesgruppen. Emellertid är uppfattningarna delade beträffande hur stora 
skadeomfattningar företagsskandalerna medfört. Samtliga respondenter anser att den nya revisorslagen 
haft en gynnsam inverkan på allmänhetens förtroende för revisorerna som yrkesgrupp. Vissa 
respondenter anser även att övergången till Revisionsstandarden utgör en viktig beståndsdel för 
stärkandet av revisorns förtroende. Dock anser respondenterna från de mindre revisionsbolagen att 
analysmodellen är ett bättre arbetsverktyg vid de stora revisionsbolagen, vilka handhar mer 
omfattande uppdrag. 
 
Respondenterna är även enhetliga i sin uppfattning att revisorns oberoende utgör en viktig 
förutsättning för yrkeskårens förtroende. Dock erfars oberoendet inte vida problematiskt nutilldags, 
beaktat de senare årens åtgärder inom området. Även om allmänhetens kännedom avseende 
analysmodellens förekomst betraktas som låg upplevs icke läget betungande då modellen främst 
skådas likt ett yrkesverktyg. På grund av de senaste årens åtgärder finner studiens respondenter att 
förtroendestärkande insatser bör koncentreras mot en reducering av det förekommande 
förväntningsgapet, en uppgift som överlåts till intresseorganisationerna FAR och SRS att bestyra. 
Åsikten framförs även att det diversifierade begreppet revisor måste klargöras för att tillrättalägga 
allmänhetens förväntningar. 
 
Att analysmodellen medfört förbättringar inom oberoenderegleringen betvivlas icke av 
respondenterna, men samtidigt är dessa överens om att analysmodellen aldrig kan utgöra en garanti för 
revisorns oberoende, då modellen baseras på subjektiva ställningstaganden. Av denna anledning 
framför delar av respondentgruppen att analysmodellens betydelse icke skall överskattas, utan att dess 
främsta funktion är likt en påminnelse om regleringens existens. Respondenterna anser likväl att om 
analysmodellen tillämpas korrekt samt att dokumenteringen sker tillfredsställande uppkommer goda 
underlag för revisorn att basera sina ställningstaganden på. Respondenterna vid de större 
revisionsbolagen anser att de interna kontrollmekanismer som utarbetats inom revisionsbolagen vidare 
hjälper revisorn inför dennes ställningstaganden. Sammantaget förhåller sig respondenterna positivt 
inställda till analysmodellen men framför parallellt att modellen kommer att förbättras med tiden. 



  

6 SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER 
 
 
Inom detta kapitel presenteras studiens framkomna slutsatser samt författarens egna subjektiva 
kommentarer beträffande det insamlade empiriska materialet. I avsikt att underlätta framställningen 
för läsaren återges inledningsvis studiens problemformulering och syfte. 
 
 
 
6.1 Problemformulering och syfte 
 
Utgångspunkten för den innevarande studien har varit de nedan återgivna problemformuleringarna; 
 
� Har införandet av analysmodellen underlättat fastställandet av revisorns oberoende gentemot de tidigare 

förekommande förbudslistorna i lagen (1995:528) om revisorer? 

 

� Har införandet av analysmodellen inverkat på revisionsbolagens arbetsgång, och i sådant fall hur yttrar 

sig förändringen? 

 

� Upplevs analysmodellen av yrkesverksamma revisorer som rätt verktyg för säkerställandet av 

yrkesgruppens oberoende gentemot sina klienter och medverkar detta till ökat förtroende för revisorn? 

 
Syftet med studien har varit att dels beskriva revisorslagens (2001:883) analysmodell och därtill 
utröna om modellen upplevs vara rätt verktyg för säkerställandet av revisorns oberoende. Vidare 
åsyftades att studera om införandet av modellen har underlättat fastställandet av revisorns oberoende, i 
förhållande till tidigare förekommande reglering i lagen (1995:528) om revisorer. Samt om 
analysmodellen har förändrat arbetsgången hos revisionsbolagen och i sådant fall hur förändringen 
uppvisas. 
 
 
6.2 Författarens slutsatser och diskussion 
 
Revisorns oberoende har de senaste åren kraftfullt ifrågasatts i kölvattnet av de många 
företagsskandalerna, därmed har även förtroendet för hela yrkesgruppen betvivlats. Att revisorns 
oberoende utgör en högst väsentlig förutsättning understryks av att denna egenskap tillsammans med 
revisorns kompetens och tystnadsplikt fullgör de tre grundsatser som måste föreligga i syfte att 
revisionen skall uppnå sina ämnade avsikter. Beaktat den gångna oberoendedebatten samt lagstiftarens 
ambitioner vid införseln av den nya revisorslagen för drygt tre år sedan, förväntade sig författaren 
skönja ansenliga förändringar inom oberoenderegleringen. Konklusionen av denna empiriska studie är 
att verkligheten inte fullkomligt harmoniserar med dennes förväntningar. Vidare uppdagade 
författaren att studiens föreställda problem svårligen kan behandlas var för sig, utan viss återkoppling 
emellan dem är ofrånkomlig. 
 
 
 



  

Revisionsbolagsutredningens slutledning att den tidigare oberoenderegleringens behövde genomgå 
förändring framstår i efterhand som välförankrad inom revisionsbranschen, beaktat professionens 
negativa inställning gentemot regleringen. I studien konstateras därtill att analysmodellens införande i 
Sverige erhållit enhetligt stöd hos yrkeskåren men att svaret på frågan utifall modellen har underlättat 
fastställandet av revisorns oberoende är kluvet. 
 
Författaren är av meningen att analysmodellen på intet sätt försvårat den enskilde revisorns 
fastställande av oberoendet, men att påtagliga förbättringar inom området främst erhållits revisorer 
verkandes vid de stora revisionsbolagen. De återstående delarna av yrkesgruppen anser icke att 
analysmodellens införande nämnvärt underlättat fastställandet, inte heller de förutsättningar som 
inverkar på revisorns oberoende anses ha påverkats i någon större utsträckning av revisorslagens 
inrättande år 2002. Dessa ovan konstaterade skillnader härleder författaren ur analysmodellens 
uppkomst. Analysmodellen framtogs i syfte att återställa de förtroendeförluster som yrkeskåren 
förorsakats på grund av de inträffade företagsskandalerna. Av denna anledning kom lagstiftarens 
uppmärksamhet att riktas mot de stora revisionsbolagens hantering av oberoendeproblematiken samt 
bolagens konsultationstjänster, vilka ansågs vara en utlösande faktor vid flertalet skandaler, 
begrundades noggrant. Författaren finner det troligt att lagstiftaren erkänt modellens inhysta 
begräsningar vid de mindre revisionsbolagen, vars konsultationsverksamhet i realiteten är starkt 
begränsad, men att begränsningarna ansågs överkomliga i jämförelse med modellens potentiella 
vinningar. 
 
Otvivelaktigt har den tankemodell som analysmodellen utgörs av berikat oberoenderegleringen, då den 
enskilde revisorn härmed ansätts att begrunda sina ställningstaganden utifrån det individuella 
uppdragets förutsättningar. Övergången från de tidigare förbudslistorna har med detta uppnått sitt 
avsedda syfte att fördjupa oberoendeanalysen anser författaren. Dock har författaren funnit att delar av 
revisorsprofessionen betraktar analysmodellen likt en checklista. Ett betraktelsesätt som författaren 
finner problematiskt, då synsättet kan befaras medföra en oreflekterad tillämpning av modellen och 
därmed åsidosätts dess ämnande funktion som tankemodell. Intensifieras denna utveckling 
uppkommer ånyo brydsamheter och därmed kan revisorns oberoende återigen betvivlas. Att 
analysmodellens föresats är god betvivlas icke av denna studies författare, vilket denne grundar på att 
modellen mera heltäckande tar fasta på de hot som eventuellt kan uppkomma mot oberoendet samt att 
revisorn ges möjlighet att via motåtgärder argumentera för sina ställningstaganden. Emellertid finner 
författaren att den utarbetade praxisen kring modellen är tämliga begränsad, vilket resulterar i att 
identiska situationer kan bedömas olika av de enskilda revisorerna. Kritiken får anses berättigad då en 
vidgad praxis skulle vara yrkesgruppen behjälplig och förse hela professionen med bästa tänkbara 
förutsättningar inom denna vitala fråga för revisionsbranschen. 
 
Oberoenderegleringens arbetsförfarande har naturligtvis förändrats, beaktat att föregående reglering 
grundades på explicita förbudslistor medan dagens analysmodell utgör en tankemodell. Därtill 
utkräver revisorslagen att förestående oberoendeanalys numera skall dokumenteras, vilket icke 
betvingades tidigare. Att den enskilde revisorn skriftligen skall analysera sig själv och sitt förhållande 
till klienten och allmänheten utgör enligt författaren den främsta förändringen i arbetsförfarandet 
mellan regleringarna. Tillämpningen av oberoendeanalysen utgör dock ingen nymodighet, revisorn har 
länge vidtagit denna inför acceptansen av ett revisionsuppdrag, däremot var utförseln tidigare 
överlämnad till enskilde revisorns godtycke. Det formulär som idag tillämpas vid oberoendeanalysen 
har strukturerat arbetsgången, emellertid framgår av studien att denna omställning icke skall 



  

överdramatiseras. Som ovan nämnts genomförde revisorerna även innan analysmodellens införande en 
oberoendeanalys, vilken indirekt utgick från de i analysmodellen framställda hoten. Analysmodellen 
har framför allt hjälpt till att klarlägga dessa hot, samt till följd av dokumentationen förstärka 
analysens trovärdighet. Trots den uniforma tillämpningen av dokumentationsblanketter har författaren 
inte påträffat någon specifik blankett utan bolagsinterna modifikationer är vanligt förekommande. 
 
Diverse interna kontrollsystem har påträffats inom de stora revisionsbolagen, vilka uppförts sedan 
övergången till den nya revisorslagen i syfte att förse den enskilde revisorn med väsentlig information 
och därmed gynnsammare förutsättningar inför dennes ställningstaganden. Liknande interna system 
har icke påträffats inom de mindre revisionsbolagen, författaren finner två förklaringar till denna 
avsaknad. För det första blir interna kontrollsystem överflödiga inom bolag av denna storlek föranlett 
av att dessa sakförhållanden kommer den enskilde revisorn tillhanda ändå. För det andra är dessa 
bolags erbjudande av konsultationstjänster starkt begränsad, vilket studien visar är ett medvetet val 
från dessa bolag. Bolagen finner att dessa svårligen kan neutralisera de vid konsultationen uppkomna 
hoten medan stora revisionsbolag ofta kan vidta en intern ätgärd i syfte att neutralisera dessa. De 
interna system har även inverkan på tidsåtgången och kostandsutvecklingen av oberoendeanalysen, av 
den anledning att dessa tenderar att upptaga mycket tid vilket renderar i ökade kostnader. Däremot 
synes de initiala problem som modellen frambringade i arbetsprocessen numera avtagna via ökad 
erfarenhet av modellens tillämpning. De fördelar som analysmodellen frambringat via formuläret och 
dokumentationen kan också betraktas som dennas svaghet. Som ovan nämndes betraktar delar av 
revisionsprofessionen analysmodellen som en checklista vilket förorsakas av den höjda 
formaliseringen av oberoendeanalysen. En omständighet som troligtvis hindrar denna utveckling är att 
majoriteten av yrkeskåren vill skildra en så sanningsenlig bild av dennes oberoende som möjligt, 
vilket blir svårt med en mekanisk tillämpning av modellen. 
 
Författaren finner revisorslagens analysmodell, som arbetsverktyg betraktat, väl anpassat även om 
dess användbarhet varierar. Yrkeskåren anser att revisorslagen och dess inhysta analysmodell till stor 
del har bistått i återuppbygganden av revisorns oberoende och förtroende, men samtidigt framhålls att 
analysmodellen aldrig kan bedyra revisorns oberoende. Eftersom ställningstaganderna fortfarande är 
subjektiva och några sanningsenlighetsgarantier ej förekommer. Att oberoendeanalysen fortfarande 
baseras på upplevelser enbart identifierbara av den enskilde revisorn bedömer författaren som 
vanskligt. För trots att analysmodellen konkretiserat revisorns tankegångar kring oberoendet kan 
denne alltjämt hålla inne med betydelsefull information om denne så vill. Följaktligen är 
analysmodellen ett gott verktyg för de revisorer som noggrant vill begrunda sitt oberoende men 
modellen utgör inget skydd om revisorn har andra avsikter. Beaktat de insatser som vidtagits i syfte att 
stärka revisorns oberoende anser både författaren och yrkesgruppen att området idag är starkt reglerat. 
Författaren finner av denna orsak att åtgärder får riktas åt annat håll för att ytterligare stärka 
yrkeskårens förtroende. I studien framgår att gynnsamt vore om det förekommande förväntningsgapet 
reducerades. Eftersom allmänheten och klienterna aldrig kan erhålla ett högt förtroende för 
yrkesgruppen utifall deras oriktiga förväntningar om professionens ansvar och förpliktelser kvarstår. 
Åtgärder inom detta område upplåter författaren i första hand till intresseorganisationerna FAR och 
SRS att bestyra. Organisationerna har sedan en tid tillbaka påbörjat detta arbete via en ökad 
informationsspridning av revisorns förehavanden via olikartade insatser. Avslutningsvis vill 
författaren framhålla att oberoendet utgör en högst väsentlig förutsättning för yrkeskårens förtroende 
men att detta aldrig utgör den enda förutsättningen, eller kanske inte heller den viktigaste. 
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INTERVJUGUIDE: ANALYSMODELLEN 
 

 
Presentation av respondenten.  
 
� Namn? 
� Befattning? 
� Hur länge har Ni verkat som revisor? 
� Hur länge har Ni verkat på Er nuvarande arbetsplats? 
� Hur många revisorer är verksamma på Er nuvarande arbetsplats? 
� Beskriv Er nuvarande arbetsplats huvudsakliga verksamhet? 
 
 
Har införandet av analysmodellen underlättat fastställandet av revisorns oberoende. 
 
� Vad är Er generella uppfattning beträffande den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) 

om revisorer? 
� Innehöll den ovan angivna oberoenderegleringen enligt Er några specifikt positiva eller negativa 

moment? 
� Vad är Er generella uppfattning beträffande den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen? 
� Innehåller denna analysmodell enligt Er några specifikt positiva eller negativa moment? 
� Vad anser Ni vara den mest markanta skillnaden mellan oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) 

om revisorer och den i revisorslagen (2001:883) lagstadgade analysmodellen? 
 
 
Har analysmodellens införande påverkat arbetssättet vid fastställandet av revisorns oberoende, och i 
sådant fall hur. 
 
� Hur såg det tidigare förekommande arbetssättet med oberoenderegleringen i 14 § lagen (1995:528) om 

revisorer ut? 
� Hur ser det nuvarande arbetssättet vid fastställandet, med hjälp av analysmodellen, ut? 
� Vad anser Ni vara den största förändringen i arbetssättet mellan den tidigare oberoenderegleringen och 

analysmodellen? 
� Har införandet av analysmodellen medfört att kostnaderna för fastställandet av revisorns oberoende har 

ökat eller minskat gentemot den tidigare regleringen? 
� Är det idag mer tidskrävande att bestämma oberoendet med analysmodellen jämfört med tidigare 

oberoendereglering? 
� Vem eller vilka hade ansvaret på Er arbetsplats för att den tidigare oberoenderegleringen i 14 § lagen 

(1995:528) om revisorer tillämpades? 
� Vem eller vilka ansvarar för att analysmodellen tillämpas på Er arbetsplats? 

 
 
Upplevs analysmodellen som rätt verktyg för säkerställandet av revisorns oberoende och därmed höja 
förtroendet för yrkesgruppen.  
 
� Anser Ni att revisorns oberoende kan garanteras av analysmodellen? 
� Vilken inverkan tror Ni att de senaste årens företagsskandaler har haft på revisorns förtroende? 
� Upplever Ni att analysmodellen har inverkat på allmänhetens förtroende för revisorn? 
� Anser Ni att revisorns oberoende är den viktigaste faktorn i syfte att öka allmänhetens förtroende för 

revisorn? 
� Tillämpar Ni uteslutande analysmodellen vid fastställandet av revisorns oberoende? 
� Anser Ni att analysmodellen är det bästa verktyget för säkerställandet av revisorns oberoende? 
 
 
Avslutning. 
 
� Har Ni några egna funderingar kring de berörda huvudfrågorna som Ni vill belysa? 
� Är det möjligt att få återkomma till Er med kompletterande frågor, oklarheter o.s.v.?  



  

 


