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SAMMANFATTNING 
________________________________________________________________________ 

 
Denna uppsats har till syfte att undersöka hur revisorerna anser att deras arbetssituation 
påverkats i och med analysmodellens uppkomst genom den nya Revisorslagen (2001:883) 
och om revisorerna anser att analysmodellen hjälper till att säkerställa oberoendet.  
 
Syftet uppfylls genom tre frågeställningar: 
 

1. Hur upplever revisorerna arbetet med analysmodellen och vilka för och nackdelar 
leder den till? 

2. Upplever revisorerna analysmodellen som ett hjälpmedel för att kunna agera 
oberoende eller är det en teoretisk modell som inte är praktiskt genomförbar? 

3. Hur tillämpar revisorerna analysmodellen i praktiken? 
 
Teorin som uppsatsen baseras på är huvudsakligen uppbyggd på FAR: s samlingsvolym. Den 
härifrån hämtade analysmodellen presenteras och de olika stegen i modellen beskrivs 
närmare för att senare kunna prövas gentemot enskilda revisorer. 
 
Metoden består av ett kvalitativt tillvägagångssätt och en enkätundersökning skickas ut till tre 
svenska auktoriserade revisionsbyråer, belägna i Stockholm, via E-post. Frågorna i 
enkätundersökningen är öppna och svaren behandlas anonymt. Motiveringen till det 
kvalitativa tillvägagångssätt är att vi är intresserade av att djupgående förstå hur revisorerna 
upplever analysmodellen.  
 
Resultatet i uppsatsen påvisar att revisorerna har en positiv uppfattning om analysmodellen 
och den främsta fördelen med modellen är att den gör det lättare för den enskilde revisorn 
att strukturera upp och lyfta fram frågeställningar som är av betydelse i avgörandet om 
oberoendet är hotat eller inte. Den främsta nackdelen med analysmodellen är att arbetet är 
mer byråkratiskt och formellt tack vare den omfattande dokumentationen.  
 
Ingen av revisorerna anser att modellen är för teoretisk för verkligheten, utan ser den som 
praktiskt genomförbar. Analysmodellen ses som ett hjälpmedel för att kunna urskilja och 
bedöma om oberoendehotande situationer föreligger. Revisorerna anser dessutom att 
analysmodellen för fram viktiga frågeställningar som i och med analysmodellens tillkomst 
inte går att negligera. Samtidigt som de ser analysmodellen som ett praktiskt hjälpmedel för 
att kunna bedöma olika situationer och uppdrag är de inte lika säkra på att analysmodellen 
säkerställer oberoendet, utan snarare identifierar hoten. I praktiken används analysmodellen på 
liknande sätt i revisionsbyråerna eftersom de använder FAR: s blanketter inför de olika 
uppdragen.  
 
 
 
Nyckelord: revisor, klient, oberoende, analysmodellen, den nya Revisorslagen (2001:883), 
förtroenderubbande omständigheter. Vissa av sökorden användes även på engelska.  
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1. INLEDNING 

________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Frågan om revisorns oberoende har funnits lika länge som revisionsämnet. Intresset för 

frågan har dessutom ökat i takt med att näringslivet blivit mer komplext. Branschens 

förmåga att anpassa sig till den snabba utvecklingen och de stora förändringar som ägt rum i 

näringslivet under de senaste åren har lett till en allt livligare debatt om revisorns oberoende.1 

Richard C Baker2 menar att trots att det alltid funnits olika åsikter om detta ämne så har det 

aldrig funnits en klar övergång från ett koncept på revisorns oberoende till ett annat. Oftast 

har mer än en syn på revisorns oberoende varit aktuell i diskussionen om oberoende mellan 

professionella auktoriserade revisorer, regulatorer och allmänheten.3  

 

1.2 Problemdiskussion 

Oberoendet har på senare tid fått stort fokus i media framförallt genom den stora 

Enronskandalen där vänskapskorruption mellan revisionsbyrå och företagsledning 

möjliggjorde en förvanskning och korrigering av företagets bokföring.4  Lindberg5 och Beck6 

menar att i fallet med Enron ansågs revisionsfirman ha en låg grad av oberoende då företaget 

hade högre vinst av verksamhet som inte bestod av revision.7 En annan uppmärksammad 

skandal är WorldCom där företaget med hjälp av en revisionsbyrå kunde korrigera sitt 

rörelseresultat.8 Även Sverige har skakats av liknande skandaler med Prosolvia och Skandia i  

spetsen. Skandalerna resulterade i att förtroendet för näringslivet skakades svårt.9 De sågs 

som rena ”elchocken” för revisionsvärlden.10  

                                                 
1 FAR, 2005 del II : 243  
2 Professor i redovisning vid Adelphi University, Garden City, N.Y. 
3 Baker, 2005 
4  http://www.svd.se/dynamiskt/Naringsliv/did_2371029.asp 
5 Professor vid Illinois State University 
6 Professor vid Illinois State University 
7 Lindberg och Beck, 2004 
8http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2002%5c06
%5c27%5c52973%26src%3ddi 
9  http://www.far.se/info.asp?id=4&choice=info 
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För att återupprätta förtroendet för revisorn så trädde den första januari 2002 en ny 

revisorslag (2001:883) ikraft i Sverige. Den viktigaste ändringen i denna lag jämfört med den 

tidigare är det nya sättet att se på revisorns självständighet och opartiskhet i ett 

revisionsuppdrag. En viktig del i den nya lagen är analysmodellen som innebär att revisorn 

inför varje uppdrag ska pröva om det finns omständigheter som kan utgöra jäv eller andra 

förhållanden som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Om 

det finns omständigheter som gör att det finns risk att revisorn inte kan bevara förtroendet 

vid genomförande av ett uppdrag, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 11  

 

Rätt tillämpad bör analysmodellen vara ett hjälpmedel för såväl revisorerna som 

revisionsföretagen, men också ett hjälpmedel för Revisorsnämnden att hantera 

oberoendefrågorna och göra hanteringen trovärdig.12 Med fokus på analysmodellen ska vi 

därför utreda hur den påverkat revisorernas arbetssituation och hur de själva uppfattar 

analysmodellens funktion. Är den ett hjälpmedel för att undvika oberoenderubbningar eller 

är det en teoretisk modell som inte är användbar i praktiken?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorerna anser att deras arbetssituation 

påverkats i och med analysmodellens uppkomst genom den nya Revisorslagen (2001:883) 

och om revisorerna anser att analysmodellen hjälper till att säkerställa oberoendet. Syftet  

mynnar ut i följande frågeställningar:                                       

 

1.  Hur upplever revisorerna arbetet med analysmodellen och vilka för och nackdelar leder 

den till?  

2.  Upplever revisorerna analysmodellen som ett hjälpmedel för att kunna agera oberoende 

eller är det en teoretisk modell som inte är praktiskt genomförbar? 

3. Hur tillämpar revisorerna analysmodellen i praktiken? 

                                                                                                                                                 
10http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c1
0%5c18%5c161060%26src%3dd 
11 Regler om revisorer och revision, 2002 20-21 § § sid 11.  
12 FAR, 2005 del II : 235 
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1.4 Avgränsningar 

En geografisk avgränsning har gjorts genom att vi endast genomför enkätundersökningen 

med revisorer som har eller har varit yrkesverksamma vid revisionsbyråer i Stockholm. Detta 

görs eftersom de största revisionsbyråerna har sina huvudkontor i huvudstaden. För oss är 

de större och välkända revisionsbyråerna intressanta att undersöka då deras syn på och 

arbete med analysmodellen borde vara av särskilt stor vikt för att upprätthålla ett gott rykte.  

  

En annan avgränsning som gjorts är att vi inte kommer att göra någon form av jämförelse 

mellan den tidigare revisorslagen och den nya Revisorslagen (2001:883). Vi kommer istället 

att fokusera på analysmodellen då vi finner dennas tillkomst i lagen som mest relevant för 

vår studie.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel. I detta första kapitel har uppsatstemat framställts genom en 

presentation av studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt avgränsningar. 

 

Det andra kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkterna som skall appliceras på 

uppsatstemat. Först framställs den tidigare forskning som gjorts på området och därefter 

följer en kort introduktion om revision och god redovisningssed. Efter introduktionen följer 

teorin som ligger till grund för uppsatsen; analysmodellens funktion och tanken med denna 

modell presenteras.  

 

I det tredje kapitlet framgår val av metod och material samt ett källkritiskt avsnitt som 

prövats på vårt empiriska och teoretiska material.  

 

I det fjärde kapitlet redogör vi för resultatet av vår enkätundersökning, vilken ligger till grund 

för det empiriska materialet.  

 

I det femte kapitlet följer en analys av empirin gentemot det teoretiska materialet.  

 

I det sjätte och sista kapitlet framställs vår slutdiskussion där vi besvarar frågeställningarna, 

diskuterar kring resultatet samt ger förslag till framtida forskning. 
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2. TEORI 

________________________________________________________________________ 

 

Vår teori är huvudsakligen uppbyggd på FAR: s samlingsvolym del II. Annan tryckt litteratur 

som ligger till grund för vår teori är Filip Cassels13 bok Den reviderade revisorsrollen. Vi har även 

använt oss av Krister Mobergs14 bok Bolagsrevisorn och Adam Diamants15 bok Revisorns 

oberoende – om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Den nya revisorslagens tillkomst är tveklöst omdiskuterad. Ett flertal tidigare uppsatser på 

kandidatnivå har skrivits inom vårt ämnesområde. Daniel Hellström och Erik Samuelsson 

har skrivit en uppsats med titeln Nya revisorslagen - en studie om analysmodellens inverkan på 

revisorernas arbete. Hanna Johanssons och Kristin Larssons uppsats Den nya revisorslagen - en 

studie av förändringarna i lagen och dess praktiska konsekvenser för revisionsbyråerna är ett annat bidrag 

till forskning på området. Louise Christoffersson, Jenny Emanuelsson och Anna Ryvallius 

har i deras magisteruppsats Analysmodellen – ett ökat förtroende för revisorn? undersökt om 

analysmodellen ökat förtroendet för revisorn. Annan tryckt litteratur än uppsatser är dock 

svåra att hitta inom området, vilket vi tror kan bero på att analysmodellen är ett relativt nytt 

inslag i revisionsverksamheten. 

 

2.2 Definitioner 

Man kan dela in oberoendet i två delar, faktiskt oberoende och synbart oberoende. Faktiskt 

oberoende är det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte påverkas av 

influenser som inverkar på det yrkesmässiga omdömet samt att agera med integritet, 

opartiskhet samt professionell skepticism. Synbart oberoende är att undvika sådana 

förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill 
                                                 
13 Civilekonom, filosofie doktor i vetenskapsteori och auktoriserad revisor samt ledamot av FAR. 
14 Docent i civilrätt, verksam för institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
15 Verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 
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person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle 

anta att integriteten, objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett 

revisionsföretag, eller en person i ett utlåtandeteam äventyras.16 

 

2.3 Revisionens roll och begreppet god revisorssed  

Det enskilda företagets redovisning och förvaltning ska årligen granskas och godkännas av 

en revisor för att visa en korrekt bild av företaget till omvärlden. Revision går ut på att en 

revisor kritiskt ska granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 

förvaltning. Revision är en nödvändighet för ett väl fungerande näringsliv och samhälle.17 

Revision skall dessutom utföras enligt god revisorssed som regleras i 19 § i den nya 

Revisorslagen (2001:883). 

 

Vad begreppet god revisorssed betyder finns inte entydigt förklarat i någon lag utan är 

baserat på normer och praxis.18 Ur ett etiskt perspektiv så innebär det att man ska uppträda 

så att man visar sig värd det förtroende som yrket som oberoende revisor kräver.19 Revisorn 

ska vara självständig i förhållande till sina intressenter så att det inte begränsar dennes 

professionella handlande. Revisorns handlande är ett förtroendeuppdrag och för att 

intressenter ska kunna lita på den kvalitetssäkrade informationen, krävs det att de kan lita på 

den som ansvarar för kvalitetssäkringen.20  En nödvändig förutsättning för att en revisor ska 

kunna utföra sitt jobb är dessutom att denne har uppdragsgivarens förtroende.21 

 

2.4 Revisorns oberoende 

Ordet oberoende förklaras enligt svenska akademins ordlista som ”fri eller självständig gentemot 

någon”.22 Ordet oberoende används dock inte i den svenska revisorsregleringen. Det beror på 

att frågan om begreppets användning har diskuterats av Revisionsbolagskommittén vilka 

                                                 
16 Johansson och Notelid, 2005:4 
17 FAR, 1999 Revision, vad är det? 
18 Prop 2000/2001: 146 
19 Cassel, 1996: 62 
20 Cassel, 1996: 120 
21 Cassel, 1996: 117 
22 Svenska akademins ordlista 
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konstaterade att det inte ska användas i lagstiftningen då det kan ge ett intryck av att beskriva 

”ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste uppnå”23.  Det sägs därför enligt den 

nya Revisorslagen (2001:883) 20 § att en revisor ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 

organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.24  

 

Det finns ett flertal olika definitioner av vad som avses med oberoende. Moberg ger följande 

definition på opartiskhet och självständighet; 

”- revisorns förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av väsentlig betydelse för 

revisionsuppdraget (det vill säga att kunna avge en objektiv revisionsberättelse)” 25  

 

Frågan om revisorns oberoende är klassisk och omdiskuterad. Under 1980 talet blev frågan 

särskilt omdiskuterad då regeringen strävade efter att effektivisera företagsrevisionen. Det 

diskuterades kring om man skulle införa en upplysningsskyldighet för revisorerna gentemot 

skattemyndigheten. Det beslutades dock att denna upplysningsskyldighet inte skulle 

genomföras då staten som fordringsägare skulle få tillgång till information som saknades för 

andra intressenter. Även under de senaste åren har det ofta diskuteras om det går att förena 

revisorsfunktionen och rådgivningsfunktionen för samma klient, vilket anses vara 

grundläggande för den nya revisorslagen. Man måste då skilja mellan revisionsrådgivning som är 

sammanhängande med revisionen och fristående rådgivning som hänger samman med övrig 

rådgivning. Det är den fristående rådgivningen som påstås kunna påverka revisorns 

möjlighet att uppträda oberoende. Revisorn riskerar att genom den fristående rådgivningen 

bli ekonomiskt beroende av revisionsklienten vilket kan gå ut över revisionens tillförlitlighet 

och därmed gynna egenintresset.26 Det är därför viktigt att revisorn följer regelverken för att 

undvika att det egna ekonomiska intresset styr revisorns handlande.27 

 

Dessutom kan revisorn i revisionen komma att granska resultatet av egen rådgivning vilket 

blir en form av självgranskning. Sveriges Advokatsamfund har yrkat på att det bör vara 

                                                 
23 Diamant, 2004: 29 
24 Den nya revisorslagen (2001:883) 
25 Moberg, 2006: 83  
26 Moberg, 2006: 80 
27 Cassel, 1996: 120 
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förbjudet för revisorer att bistå med fristående rådgivning medan regeringen ansåg att det 

finns under vissa omständigheter skäl att tillåta fristående rådgivning. Regeringen menar att 

den fristående rådgivningen förbättrar revisorns kännedom om företaget och att det kan 

resultera i att revisorn får större möjligheter att identifiera problem i företaget.28. De finns de 

som menar att om en stor andel av revisorns intäkter kommer från en revisionsklient och 

härrör sig från den fristående rådgivningen eller om en stor andel kommer från en individuell 

uppdragsgivare så ökar risken för att oberoendet ska vara hotat. Det finns även teorier som 

hävdar att ju större arvode en revisor erhåller från en uppdragsgivare desto större makt anses 

uppdragsgivaren ha över revisorn.29 Ett problem med revisorernas arbete är enligt Jeffry R 

Haber: “The auditor-client relationship is unique in professional services. Auditors are hired and paid by 

the client, but their product is really for use by the public, to whom they owe a standard of care.” 30 

 

Det finns ingen vetenskaplig undersökning som påvisar när en person kan anses vara 

oberoende eller befinna sig i ett tillstånd som är mottagligt för påverkan. En revisor kommer 

dock alltid att vara influerad av sina egna uppfattningar och värderingar och de egna 

erfarenheterna och preferenserna kommer att påverka revisorsuppdraget.31  

 

2.5 Analysmodellen 

Nytt i den nya Revisorslagen (2001:883) är innehållet i den 21 § som utgörs av en särskild 

analysmodell som innebär att en revisor för varje nytt uppdrag och även när det finns 

anledning i befintliga uppdrag, ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.32 Analysmodellen uppkom 

för att i största möjliga mån kunna garantera en märkbar opartiskhet och självständighet hos 

revisorn. Revisorn är genom analysmodellen skyldig att undersöka om han eller hon kan 

genomföra sina uppdrag utan att omständigheter som kan rubba förtroendet förekommer. 

Om sådana omständigheter förekommer skall revisorn avböja sig uppdraget. Detta leder till 

                                                 
28 Moberg, 2006: 81 
29 Engstöm och Kågström, 2005:14 
30 Haber, 2005 
31 Johansson och Notelid, 2005: 11 
32 FAR, 2005 del II: 235 
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att revisorns möjlighet kan påverkas att åta sig andra uppdrag än revisionsuppdrag utan att 

det är fråga om förtroenderubbande verksamhet.33 

 

Analysmodellen kan delas upp i följande tre steg:  

 

1. Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden innebär att man analyserar om 

det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet 

och självständighet.  

 

 

 

2. Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden betyder att man gör en 

bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet finns 

någon orsak att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att genomföra uppdraget med 

opartiskhet och självständighet.  

 

 

 

3. Analysen dokumenteras vilket innebär att revisorn dokumenterar analysen av hot 

och även prövar omständigheter och eventuella åtgärder som ger anledning till att 

inte längre ifrågasätta revisorns oberoende eller självständighet.34  

 

 

 

 

Skall leda till en opartisk och självständig revisor 

                                                 
33 Moberg, 2004: 92f 
34 Frantzén, Svennberg, 2004:15 
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2.5.1 Steg 1. Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 

De förtroenderubbande åtgärder som leder till en prövning enligt analysmodellen i den nya 

Revisorslagen (2001:883) 21 § är följande:  

 

Egenintresse innebär att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har ett direkt eller 

indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet vilket leder till att det finns 

omständigheter som kan vara förtroenderubbande för revisorn. Exempel på egenintresse är 

om revisorn har affärsmässiga band med revisionsklienten utöver revisionsuppdraget. Om 

dessa affärsmässiga band är av större omfattning kan förhållandet rubba förtroendet för 

revisorns osjälvständighet och opartiskhet. Om revisorn tillexempel till följd av fristående 

rådgivning får inkomster som kan anses som betydande i förhållande till de totala 

inkomsterna för revisionsbyrån kan det tänkas att förtroendet rubbas. Även förekommande 

kan vara att revisorn och klienten deltar i samma projekt eller gemensamma investeringar så 

att ekonomiska intressen sammanfaller och då förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet bli lidande.35  

 

Självgranskning innebär att revisorn eller någon annan i revisorsgruppen redan tidigare tagit 

ställning till de förhållanden som ska granskas vilket innebär ett hot mot revisorns 

trovärdighet i granskningen. Självgranskningshot finns också när revisorn i tidigare 

sammanhang varit anställd hos uppdragsgivaren. Även indirekta självgranskningshot måste 

uppmärksammas och det kan förekomma när någon närstående till revisorn ingår i 

uppdragsgivarens ledning eller på annat sätt deltagit i arbetet som revisorn ska granska.36  

 

Partsställning innebär att revisorn eller annan person i revisionsgruppen uppträder/har 

uppträtt som stöd för eller emot uppdragsgivarens ställningstagande i rättslig eller ekonomisk 

fråga där det råder oenigheter, vilket leder till förtroenderubbning för revisorns opartiskhet.37 

Exempel på en sådan omständighet är när revisorn företräder eller uppträder som biträde åt 

                                                 
35 Moberg, 2006: 94 
36 FAR, 2005 del II: 242 
37 FAR, 2005 del II: 242 
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revisionsklienten vid kontakt med skattemyndigheten eller att revisorn agerar på samma sätt i 

en skatteprocess för revisionsklienten.38  

 

Vänskap innebär nära personliga relationer mellan revisor eller annan person i 

revisionsgruppen och uppdragsgivaren vilket kan medföra en risk för att revisorn kan bli allt 

för välvilligt engagerad i uppdragsgivarens intressen. Det här leder till minskat förtroende för 

revisorns opartiskhet och självständighet. Vänskapshot uppkommer då revisorn har nära 

personliga relationer till någon i uppdragsgivarens ledning, till exempel VD eller 

ekonomichef.39  

 

Skrämsel innebär hot och påtryckningar från uppdragsgivaren eller annan riktade mot 

revisorn som är utformade med ändamål att medföra revisorn obehag. Om detta sker kan 

det rubba förtroendet för revisorns förmåga att kunna agera opartiskt och självständigt.40  

 

Generalklausulen har tillkommit eftersom man inte har ansett det möjligt att fullständigt 

beskriva samtliga, för revisorn förtroenderubbande situationer. Det innebär att om det finns 

något annat förhållande än de tidigare nämnda och som kan anses vara förtroenderubbande 

för revisorns opartiskhet eller självständighet skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 

Det framgår inte tydligare vilka omständigheter som faller in under detta stadgande men det 

är påtagligt att det måste vara en förtroenderubbande omständighet för revisorn.41 

 

2.5.2 Steg 2. Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden  

Presumtionen medför att en revisor måste avböja ett nytt uppdrag eller avgå från ett 

befintligt uppdrag om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorn. 

Presumtionen kan i vissa fall brytas. Det kan för det första ske om omständigheterna i det 

enskilda faller är sådana att det faktiskt inte finns anledning att ifrågasätta revisorns 

opartiskhet och självständighet. För det andra kan det brytas om vidtagna eller planerade 

                                                 
38 Moberg, 2006:95 
39 FAR, 2005, del II: 242 
40 FAR, 2005, del II: 243 
41 Moberg, 2006:96 



 14

åtgärder kan säkerställa förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet.42 För att 

avgöra om presumtionen bryts eller inte måste en kunnig person med inblick om alla 

relevanta omständigheter bedöma om revisorn kan utföra ett opartiskt granskningsuppdrag 

efter vidtagna motåtgärder.43 Behovet och valet av motåtgärder är beroende av hotets art och 

dess svårighetsgrad satt i relation till revisionsuppdraget.44 

 

Om revisorn har vidtagit sådana åtgärder som resulterar i att uppdraget kan utföras utan att 

granskningen kan komma att ifrågasättas behöver revisorn inte avböja sig sitt 

revisionsuppdrag. Motåtgärderna måste leda till att hoten kan reduceras till en nivå där ingen 

anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet finns. De motåtgärder 

som man kan använda sig av delas upp i generella och individuella åtgärder och de används i 

olika situationer beroende på hotet/hotens karaktär. 45 

 

Skillnaden mellan de individuella och generella motåtgärderna åskådliggör att 

oberoenderegleringen har två väsentliga skyddsändamål. De individuella hoten medför hot 

mot tilltron till den individuelle revisorns förmåga att genomföra ett specifikt 

granskningsuppdrag. Regleringen syftar till att säkra kvaliteten i det enskilda uppdraget. I det 

fallet gäller det att värna om intressenterna i det enskilda uppdraget.46  

 

De generella motåtgärderna utmärks av att de tar sikte på åtgärder som är av betydelse för 

samtliga revisionsuppdrag. Åtgärderna kommer ofta till uttryck i rutiner som syftar till att 

säkra kvalitén vid revisionsuppdragens genomförande.47 Vi har i vår uppsats valt att endast 

redogöra för de generella motåtgärderna eftersom vi vill undersöka hur man inom 

revisionsbyråerna arbetar allmänt med de övergripande åtgärderna, vilka är av stor vikt vid 

alla revisionsuppdrag till skillnad från de individuella. De generella motåtgärderna är tänkta 

att skydda tilltron till hela auktorisationssystemet. Det innebär kort sagt att det finns 

förhållanden utanför de specifika uppdragen som till sin natur kan vara skadliga för 

                                                 
42 FAR, del II, 2005: 243 
43 Moberg, 2006: 97 
44 FAR, del II, 2005: 243 
45 Moberg, 2006: 98 
46 Diamant, 2004: 204 
47 Moberg, 2006: 99 
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revisorerna och revisionens funktion.48 Det är av stor betydelse att arbetet i en revisionsbyrå 

organiseras med syfte att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. Exempel på 

hur revisionsbyråns arbete kan organiseras för att uppnå generella motåtgärder49 

 

”- skriftligt dokumenterade rutiner för hantering av oberoendefrågor. 

- checklistor och hjälpmedel för att identifiera, åtgärda och dokumentera hot mot opartiskhet och 

självständighet samt motåtgärder för att reducera hoten. 

- Återkommande utbildning och erfarenhetsutbyte i oberoendefrågor 

- Rutiner så att medarbetare konsulterar ansvarig revisor eller annan revisor i oberoendefrågor 

- Rutin att konsultera revisor vid annan byrå eller branschorganisation i svårare oberoendefrågor. 

- Byråinterna kvalitetssäkringssystem 

- Organiserat samarbete med andra byråer för konsultation och/eller kvalitetskontroll, t.ex. nätverk 

för enmansbyråer.” 

- Organisatorisk uppdelning så att rådgivnings- och revisionsuppdrag inte handläggs av samma 

personal. 

- Branschorganisationernas kvalitetskontroll.” 

 

Det är viktigt att revisionsbyråerna organiserar sitt arbete på sådant sätt att det finns 

inbyggda generella motåtgärder som neutraliserar. Revisionsbyråer som inte har en 

organiserad verksamhet enligt ovanstående punkter ställer istället större krav på individuella 

motåtgärder.50  

 

2.5.3 Steg 3. Dokumentation 

För att visa på att utvärderingen av analysmodellen har gått till på ett tillfredsställande sätt är 

revisorn skyldig att dokumentera de överväganden som han eller hon gjort vid analysen. 

Dokumentationen ska innehålla upplysningar om varje förhållande av betydelse för 

tillämpningen av analysmodellen. Det bör i dokumentationen även ingå vilka 

förtroenderubbande omständigheter som har identifierats. Det bör också framgå vilka 

                                                 
48 Diamant, 2004: 204 
49 Moberg, 2006: 99  
50 Moberg, 2006: 99 
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motåtgärder som vidtagits för att avlägsna eller minska hoten mot revisorns opartiskhet och 

självständighet.51 I dokumentationen skall det framgå om revisorn eller någon i 

revisorsgruppen har lämnat en uppdragsgivare i revisionsverksamheten rådgivning. Det ska i 

sådana fall framgå vad den fristående rådgivningen avsett, vilken eller vilka personer som 

utfört rådgivningsuppdraget samt innebörden av de förslag till åtgärder som lämnats. 

Dessutom ska ersättning för rådgivningsuppdraget framgå.52 En tidig dokumentation gör 

informationen mer korrekt, därför bör också dokumentationen ske kontinuerligt.53 

Dokumentationsskyldigheten gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att i efterhand 

kontrollera att revisorn har följt analysmodellens regler.54 

                                                 
51 FAR, 2005 del II: 245 
52 FAR, 2005 del II: 92 
53 FAR, 2005 del II: 245 
54 Moberg, 2006: 101 
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3. METOD 

________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 

Vårt tillvägagångssätt kommer att vara kvalitativt, men överensstämmer inte fullkomligt med 

de kriterier som framställs för ett kvalitativt tillvägagångssätt, eftersom vi kommer att 

genomföra en enkätundersökning via e-post. Enligt flertalet metodböcker sätts likhetstecken 

mellan kvantitativa undersökningar och enkätundersökningar medan kvalitativa 

tillvägagångssätt främst tillfredsställes genom intervjuer. 

 

Motiveringen till vårt kvalitativa tillvägagångssätt är att vi är intresserade av att djupgående 

förstå hur revisorerna upplever analysmodellen. Det kvalitativa tillvägagångssättet 

överensstämmer således väl med vårt syfte och är nödvändigt för att våra frågeställningar i 

denna studie skall kunna besvaras. En kvantitativ studie hade varit att föredra om vi hade 

varit intresserade av att exempelvis kartlägga hur stor procentandel av revisorerna som anser 

att analysmodellen underlättar deras arbete, eftersom kvantitativa studier i huvudsak 

koncentrerar sig på frågeställningar som innefattar frågor om hur ofta, hur många och hur 

vanligt.55 En studie av detta slag hade dock troligtvis efterlämnat många obesvarade frågor 

och skulle inte stämma överens med det bestämda syftet. 

 

Vi kommer som ovan nämnts att skicka ut enkäter via e-post till respondenterna. Den 

främsta anledningen till att vi väljer att genomföra enkäter istället för intervjuer är att vi anser 

att ämnet som behandlas i denna uppsats kan vara känsligt för revisorerna. Vi tror därför att 

chansen ökar att respondenterna vågar svara ärligt genom detta tillvägagångssätt. Om vi 

skulle genomfört personliga intervjuer hade revisorerna troligtvis känt sig mer utsatta och 

svarat därefter.56 Respondenternas svar kommer dessutom behandlas anonymt vilket vi 

hoppas leder till att respondenterna svarar uppriktigt trots att ämnet kan uppfattas som 

känsligt. 

                                                 
55 Trost, 2001: 22 
56 Johannessen, 2003: 77 



 18

Frågorna i enkäterna kommer vara öppna, dvs. sakna fasta svarsalternativ, eftersom vi 

upplever att vi inte har tillräckliga kunskaper om ämnet för att själva på förhand utforma 

svarsalternativen. Med tillräckliga kunskaper menar vi att det är svårt att utforma 

svarsalternativ om hur analysmodellen kan uppfattas. Samtidigt ser vi positiva effekter i att 

revisorerna får svara med egna ord, istället för att begränsa dem.  

Vi är medvetna om bristerna med öppna frågor såsom svårigheter att analysera 

informationen korrekt, samt det generaliseringsproblem som medföljer, men vi anser ändå 

att fördelarna med tillvägagångssättet väger tyngre än nackdelarna. 57 För att kunna 

konstruera en så välgenomtänkt enkät som möjligt har vi noggrant studerat de detaljer som 

författaren till Enkätboken58 anser viktiga att beakta. Exempel på sådana detaljer är att endast 

ställa en fråga per fråga, vara konsekvent i språkbruket, undvika långa frågeformuleringar 

samt värdeladdade ord.59 

 

Vi kommer att skicka ut enkäter till tre revisionsbyråer i Stockholm. Respondenterna på 

revisionsbyråerna kommer att tilldelas våra kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-

postadresser så att de kan höra av sig till oss om någon fråga anses vara oklart formulerad. 

På detta sätt undviker vi att respondenten om han eller hon inte förstår frågan tvingas svara 

antingen blankt eller trots flertalet oklarheter tolka frågan efter egna preferenser vilket kan 

leda till stora felaktigheter i resultatet i denna uppsats.  

 

3.1.2 Population och urval 

Populationen60 i denna uppsats utgörs av svenska auktoriserade revisionsbyråer belägna i 

Stockholm. Vårt urval ur den valda populationen är selektivt då vi valt ut några av de mest 

kända revisionsbyråerna på marknaden.61 Detta urval är mest lämpligt eftersom den 

kvalitativa ansatsen inte syftar till att generalisera och av denna anledning är ett slumpmässigt 

urval inte aktuellt62.  

                                                 
57 Johannessen, 2003: 150 
58 Trost, 2001 
59 Trost, 2001: 78 
60 Trost, 2001: 24 
61 Svenning, 2000: 95 
62 Johannessen, 2003: 84 
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3.1.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en ny mätning. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt i denna 

uppsats kommer vi undvika negationer och krångliga ord, vilka skulle kunna leda till att 

frågorna missuppfattas. För att uppnå hög reliabilitet är det således viktigt att använda sig av 

enkla satser så att merparten av respondenterna upplever frågorna på samma sätt.  

Validiteten i sin tur betyder giltighet och lägger vikten vid att man mäter det man avser mäta. 

Om reliabiliteten är låg är även validiteten låg eftersom man inte mäter det som avses mätas 

om slumpinflytelser påverkar undersökningen. För att försäkra oss om en hög reliabilitet är 

det viktigt att frågorna därför är relevanta för undersökningen så vi mäter det vi avser mäta.63 

 

3.2 Material 

Innan vi bestämt oss för vilken inriktning vår uppsats skulle ha har vi läst in oss på olika 

ämnen inom revision då vi redan innan visste att det var något inom detta ämne som vi ville 

behandla. Då det finns ett brett utbud av vetenskapligt material inom detta ämne har det 

underlättat för oss i vår materialsökning. 

 

Efter att ha tittat på tidigare forskning och olika tidningsartiklar fick vi upp intresset för 

revisorns oberoende och analysmodellen. Efter att ha studerat informationen har vi fått en 

överskådlig bild om ämnet och bland annat fått grepp om bakgrunden till den nya 

Revisorslagen (2001:883). Därefter fick vi möjlighet att sålla fram och koncentrera oss på 

den information som var användbar för just vårt uppsatstema. Eftersom ett flertal tidigare 

uppsatser dessutom redan behandlat temat fick vi betydelsefulla tips på litteratur som de 

använt sig av. 

 

För att få fram relevant tryckt litteratur och tidskrifter inom det aktuella ämnet har vi använt 

oss av olika databaser såsom Libris, och Ebesco. Exempel på tidskrifter där vi funnit 

användbara artiklar är Balans och CPA.  

 

                                                 
63 Trost, 2001: 61 
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Vi har också använt oss av sökmotorer på Internet såsom Google. Vi har samlat in våra data 

genom att först via Internet letat fram allmän information om revisionsområdet och på så 

sätt kommit över tidningsartiklar, tidigare skrivna uppsatser och information från FAR: s 

hemsida om revision.  

 

Materialet i denna uppsats kommer således att bestå av både sekundärdata såsom 

databasartiklar, uppsatser, tryckt litteratur, och primärdata som utgörs av svaren från de 

enkäter vi kommer att genomföra via e-post. Vi kommer även att använda oss av det aktuella 

regelverk som finns inom området.  

 

Det empiriska materialet består enbart av den information vi erhåller från enkäterna som 

gjorts via e-post.   

 

Allt material som använts i denna uppsats har granskats ur ett källkritiskt perspektiv och 

denna granskning presenteras under följande avsnitt. 

 

3.3 Källkritik 

Torsten Thuréns fyra källkritiska kriterier för en vetenskaplig studie hjälper oss att 

genomföra en källkritisk granskning både av det teoretiska och empiririska materialet. 

 

3.3.1 Det empiriska materialet 

Äkthetskriteriet: källan skall verkligen vara det den utger sig för att vara. Det innebär att inga 

förfalskningar eller lögner är använda. Även omformuleringar och uteslutningar av fakta ses 

som brister i äktheten och kan tänkas leda till förvrängd information.64 

 

Vårt empiriska material utgörs i huvudsak av respondenternas svar från 

enkätundersökningen. Vi är medvetna om att respondenterna, med respekt för sina 

arbetsgivare, i detta något känsliga ämne kan tänkas ge en aningen förskönad bild av sin 

arbetssituation för att inte sätta revisionsbyråerna i dålig dager. Av nämnda anledningar kan 

                                                 
64 Thurén, 1997: 11 ff 
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därför äktheten ifrågasättas men vi anser att det inte finns något sätt att komma runt detta 

problem utan vi hoppas att deras vilja att vara ärliga ökar eftersom de kommer att framställas 

som anonyma i uppsatsen. De tidningsartiklar som används i uppsatsen förefaller uppfylla 

äkthetskriteriet eftersom samtliga artiklar härstammar från erkända nationella dagstidningar 

som anses utge äkta information. 

 

Tidssamband: desto längre tid som har passerat mellan ett skeende och en källas berättelse om 

detta skeende, desto större anledning finns att ställa sig negativ mot källan. Ju mer samtida 

källan är desto trovärdigare är den.65 

 

Respondenterna tillfrågas om ett skeende som än idag pågår och därför blir tidssambandet 

inget problem i den källkritiska granskningen. Det svåra är dock troligen för respondenterna 

att komma ihåg sin arbetssituation innan den nya revisorslagen infördes, vilket är nödvändigt 

för att kravet på tidssambandet skall kunna uppfyllas. 

 

Tidningsartiklarna som används i denna uppsats är ofta skrivna i samband med de relevanta 

händelserna i uppsatsen som exempelvis tillkomsten av de nya lagarna. Därför uppfyller 

tidningsartiklarna kravet på tidssamband. 

 

Oberoende: en källa ska vara oberoende och uppgiftslämnaren ska vara opåverkad av 

ytterligare part. Påverkan från ytterligare part minskar trovärdigheten.66  

 

Vi har redan under äkthetskriteriet behandlat problemet med att respondenterna kan tänkas 

svara av lojalitetshänsyn till företaget och detta problem framkommer främst i 

oberoendekriteriet. Vi kan inte bortse från att respondenterna faktiskt vill upprätthålla 

revisionsbyråerna i god dager men som tidigare nämnts hoppas vi kunna minska problemets 

omfattning genom att respondenterna framställs anonymt i uppsatsen. 

 

Vi vågar påstå att tidningsartiklarna är oberoende eftersom vi använder oss av erkända 

tidningar som syftar till att kritiskt granska i samhället. 

                                                 
65 Thurén, 1997: 26ff 
66 Thurén, 1997: 34 
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Tendensfrihet: en förvrängning av verklighetsbilden kan orsakas av exempelvis källans 

personliga, ekonomiska och politiska intressen. För minskad risk för denna förvrängning bör 

man komplettera källan med minst en annan källa med motsatt tendens.67  

 

I denna studie vore detta möjligt genom att undersöka ett företags syn på revisorns 

förändrade arbetssituation men eftersom vi undersöker tre av varandra oberoende 

revisionsbyråer så utgår vi från att om svaren överensstämmer så bör sannolikt 

respondenternas svar kunna tolkas som relativt tendensfria. Annat vore det om vi hade haft 

endast en respondent och en revisionsbyrå. 

 

Genom att använda oss av artiklar från olika dagstidningar uppfylls kravet på tendensfrihet. 

   

3.3.2 Det teoretiska materialet 

Vi har haft de fyra källkritiska kriterierna i åtanke även vid granskning av det teoretiska 

materialet. Vi finner dock att det teoretiska materialet uppfyller en mycket hög standard 

ställd mot den källkritiska granskningen eftersom vårt teoretiska material till största del 

baseras på den nya Revisorslagen (2001:883). Vi har därför valt att inte kommentera de 

källkritiska stegen. Lagtexterna uppfyller samtliga källkritiska kriterier.    

 

                                                 
67 Thurén, 1997: 63 
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4. EMPIRI 

________________________________________________________________________ 

4. 1 Enkätundersökning med revisorerna A, B och C 

4.1.1 Revisorns oberoende 

På frågeställningen vad respondenterna har för generell uppfattning om revisorns oberoende 

och problematiken med den berättar A att revisorerna generellt sett är tillräckligt oberoende i 

de flesta fall men medger att det finns undantag, vilka kan förorsaka skada och skapa 

bristande förtroende för revisionen. Enligt B är oberoendefrågan ett problem som revisorer i 

alla tider har levt med och som man inom kåren anser att man kan hantera. Då B arbetar 

främst med ägarledda bolag som behöver mycket rådgivning anser B att problematiken inte 

är lika ”het” i dessa bolag som i till exempel noterade bolag (bolag av allmänt intresse). C 

menar att revisorns roll kräver oberoende för trovärdighetens skull och poängterar vikten av 

detta. C medger dock samtidigt att det är ett klassiskt problem som är flitigt omdebatterat 

och tillägger att syftet med revision trots allt är att revisorn ska stå självständig utan att ha 

påverkats av någon eller något.  

 

De exempel på potentiella hot mot oberoendet som finns är enligt A ett självgranskningsjäv 

och ekonomiskt oberoende. B poängterar att det alltid finns hot i olika former. En hel del 

räknas upp i analysmodellen och B nämner framför allt självgranskning och vänskapshot, 

men också egenintresse och partställning som de främsta hoten. Revisor C argumenterar för 

att det finns hot mot oberoendet dagligen och stundligen, en revisor måste enligt C alltid ha 

oberoendefrågan i åtanke för att inte förtroendet för revisorn skall rubbas. Exempel på 

riskfyllda situationer då oberoendefrågan är viktig att ha i åtanke är allt ifrån att man tar parti 

till att man blir bjuden på en gratis konferensresa. 

 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att vara helt och hållet oberoende gentemot sin 

klient men A anser att frågan borde belysas från andra hållet. Man bör då istället ställa sig 

frågan: Är revisorn tillräckligt oberoende för att kunna genomföra revisionen? B anser att eftersom 

kunden alltid betalar arvode är det svårt att i sak vara helt oberoende. Dock tror B att om 

man har många mindre kunder, där revisorn inte är beroende av någon enstaka stor kund 
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med stort arvode, kan man hävda att man är mer oberoende än om man som revisor har 

några få stora kunder. C hävdar att det är en mänsklig omöjlighet för en revisor att vara helt 

och hållet oberoende.  

 

4.1.2 Fristående rådgivning 

På frågeställningen om den fristående rådgivningen kan påverka revisorns möjlighet att 

uppträda oberoende så skriver A att den utan tvekan kan påverka oberoendet för revisorn. 

Det finns en risk för att revisorn skall revidera sin egen rådgivning och även beslut som 

revisorn själv har varit med och påverkat. Även B anser att det finns en risk för att revisorn 

inte är helt oberoende i fristående rådgivning. B anser att det finns ett självgranskningshot, 

det vill säga att först ger revisorn råd och sedan skall revisorn granska sin egen rådgivning. 

Det behöver enligt B visserligen inte vara samma person som ger råd och som granskar men 

personer på samma byrå. Det kan då finnas en tveksamhet från revisorns sida att kritisera det 

som någon annan på byrån har givit råd om. C hävdar att den fristående rådgivningen är ett 

av de främsta hoten mot oberoendet och anser att om man sträcker sig för långt kan man 

uppfattas som klientens ombud. Revidering av sin egen åsikt är inte heller att föredra med 

tanke på den självgranskning som då uppstår.  

 

Både A och B är överens om att höga ekonomiska ersättningsnivåer på den fristående 

rådgivningen leder till en större risk för att revisorns oberoende ska vara hotat. B skriver: 

”Om ersättningsnivån för den fristående rådgivningen är betydligt större än revisionsarvodet kan det finnas 

risk att revisionsbyrån inte vill avstå från den fristående rådgivningen fastän det kan äventyra oberoendet. Jag 

anser att i ett sådant fall borde byrån välja, antingen är man revisor eller också lämnar man fristående 

rådgivning och kanske avstår från revisionsuppdraget.” C anser att om andelen rådgivning blir så 

stor att en revisor blir helt beroende av den som inkomst som det inbringar, hotar det 

oberoendet för revisorn. C argumenterar dock för att det går att balansera och nämner att 

det även finns revisionsnära rådgivning som man kan få lika stor eller större ersättning från 

och i en sådan situation påverkas inte oberoendet.  

 

Både A, B och C har förståelse för att det finns dem som förordar ett förbud för revisorer 

att bistå med fristående rådgivning för att undvika så kallad självgranskning. A menar dock 
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att en beloppsnivå måste sättas för att det skall bli hanterbart i praktiken, medan B menar att 

man måste skilja på företag av allmänt intresse och mindre företag. B hävdar att i företag av 

allmänt intresse är det mycket viktigt att oberoendet inte äventyras genom fristående 

rådgivning. Däremot är det inte lika viktigt i mindre företag eftersom ägaren ofta är den 

samma som styrelsen/VD och utomstående investerare inte finns. B tror vidare att det vore 

felaktigt att helt förbjuda fristående rådgivning, i alla fall för mindre företag, eftersom 

revisorn har stor kompetens inom ekonomiområdet och faktiskt kan förebygga fel i 

årsredovisningar och deklarationer genom sin fristående rådgivning. B anser slutligen att 

revisorernas fristående rådgivning trots allt är av stor vikt för företagens redovisning. C 

tycker att det är viktigt att skilja på fristående rådgivning i stora och små företag. För mindre 

företag är det inte ekonomiskt försvarbart att både ha en kvalificerad rådgivare och en 

revisor. I de mindre företagen tycker C tycker således att revisorn själv kan sköta båda 

uppdragen och att en diskussion kring oberoendet då blir överflödig. C motiverar detta med 

att revisorn ofta redan är insatt i företaget och att det ofta handlar om enklare rådgivning.  

 

4.1.3 Analysmodellen  

På frågeställningen om revisorerna anser att införandet av analysmodellen har underlättat 

avgörandet huruvida oberoende är hotat anser A att det helt klart underlättat avgörandet då 

frågeställningen har lyfts fram och måste tas ställning till, medan B menar att det underlättat 

genom att analysmodellen exemplifierar olika typsituationer. C är av en annan åsikt och 

menar istället att analysmodellen inte haft någon betydelse då revisorerna har haft samma 

tillvägagångssätt innan analysmodellens tillkomst. På revisionsbyrån där C är verksam har 

man även analysmodellens tillkomst haft dokument som standardiserar revisorns prövning 

av oberoendet. Dock var tillvägagångssättet friare förut eftersom alla på individuellt sätt 

skrev hur de hade gått tillväga för att säkerställa oberoendet. I praktiken tillämpar de tre 

revisionsbyråerna analysmodellen på liknande sätt. Blanketten för analysmodellen fylls i 

innan ett uppdrag accepteras och följs sedan upp inför varje års revision. 

 

De har olika syn på hur analysmodellens tillämpning påverkat deras eget oberoende. A 

menar: 
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”Jag uppfattar mig själv som mindre beroende nu än tidigare. Självgranskningsjävet har varit det 

aktuella problemet tidigare. Numera har verksamheten omorganiserats för att undvika detta jäv.” 

 

B däremot känner sig inte mer oberoende men hävdar att arbetssättet har ändrats på 

revisionsbyrån när det gäller att hjälpa kunder med bokslut och årsredovisningar. Det sköts 

numera inte av revisorsassistenter utan av en redovisningsavdelning. C berättar: 

 

”Jag uppfattar inte mig själv som mindre beroende än tidigare utan anser att analysmodellen inte 

påverkat mitt eget oberoende överhuvudtaget.”   

 

Alla tre ser analysmodellen som ett hjälpmedel för att säkerställa oberoendet men B tillägger 

att det inte hade behövt vara lagstadgat. Revisorsnämnden tolkar enligt B ändå lagen väldigt 

strängt. C tycker främst att analysmodellen varit bra för att säkerställa att 

oberoendeprövningen ska bli väl dokumenterad.  

 

På frågeställningen om hur objektivt de anser att det är att analysmodellen grundar sig på 

självgranskning svarar A och C att det inte finns någon annan än de själva som kan ta 

ställning till de frågorna bättre, medan B menar att det naturligtvis är en samvetsfråga för var 

och en, men på B: s revisionsbyrå har de kontinuerliga kvalitetskontroller både internt och 

från FAR, så B anser ändå att den fyller ett bra syfte. 

 

Som analysmodellens fördelar räknar A upp att revisorn måste ta ställning till frågorna och 

anpassa sig till utfallet. B menar att det positiva är att revisorerna har börjat diskutera sitt 

oberoende mer och idag faktiskt säger nej till fristående rådgivningsuppdrag som inverkar 

för mycket på oberoendet. För B: s revisionsbyrå som är en mindre byrå har det varit 

positivt att de har fått mer fristående rådgivningsuppdrag. C ser som enda fördel med 

analysmodellen att man fått ett hjälpmedel för dokumentationen. Som nackdel anser A att 

arbetet uppfattas som mer formellt och omständigt i och med analysmodellens tillkomst. B 

tycker det finns nackdelar med att det i dagsläget inte är klarlagt vad som gäller. Revisorerna 

gör ibland andra tolkningar av vad som t ex är acceptabla motåtgärder än vad 

Revisorsnämnden gör. Dessutom går det att tolka hoten och hotens styrka på många olika 

sätt. Allt är enligt B trots allt subjektivt. C menar att en nackdel är att modellen leder till en 
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tung dokumentation eftersom tillsynsmyndigheten vill att revisorerna ska dokumentera i stor 

omfattning.  

 

4.1.4 Analysmodellens tre steg 

På frågan om de anser att det är lättare att identifiera och eliminera förtroendeskadliga 

förhållanden med hjälp av analysmodellen så svarar A att det tidigare saknades ett verktyg för 

att belysa de här frågorna så grundligt som det sker nu. B tycker att det är ett systematiskt 

sätt att tänka vilket gör det lättare än det var tidigare, C håller med om att det är bra för 

strukturen och att modellen leder till uppkomsten av viktiga frågeställningar. B menar också 

att det finns bra exempel framtagna från FAR som vägledning. Båda A och B menar vidare 

att det utan tvekan är självgranskningshotet som är svårast att hantera. A motiverar detta 

med att det är svårt att dra gränsen mellan att hjälpa till/medverka och att lämna tillåtna råd 

och anvisningar. B tycker att detta hot är svårast att vara oberoende gentemot då det 

förekommer flitigast och speciellt i samband med kombinerade uppdrag. C däremot hävdar 

att oavsett vilket hot som dyker upp så är de alla lika skadliga, de hot som oftast dyker upp är 

självgransknings eller partställningshotet. 

 

På frågeställningen om hur de avgör om en motåtgärd lett till att hoten mot revisorns 

opartiskhet och självständighet reducerats skriver A att de vidtar åtgärder som eliminerar 

risken för jäv. B förklarar att detta är något som revisionsbyrån har regler kring, speciellt vid 

kombinerade uppdrag. B: s revisionsbyrå har interna regler om hur detta skall tas om hand 

och tror (har ännu inte prövats till fullo av Revisorsnämnden) att deras interna regler håller. 

C menar att man aldrig fullständigt kan avgöra om hoten har reducerats. Dock väljs en 

motåtgärd som verkar rimlig, men problematiken i valet av motåtgärd är den subjektiva 

synen på vilken motåtgärd som skall väljas. Det kan mycket väl förekomma att olika 

personer har olika uppfattningar om vilken motåtgärd som är lämplig.   

 

På A: s revisionsbyrå organiseras arbetet för att säkerställa revisorns opartiskhet och 

självständighet genom att en redovisningskonsult kopplats till varje uppdrag för att eliminera 

självgranskningsjävet. A påpekar bestämt att denna person inte ingår i revisionsteamet. 
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På B: s revisionsbyrå har de en separat redovisningsavdelning som sköter redovisning 

inklusive bokslut och årsredovisningar. De skiljer på revisionsteamet och den som gör 

bokslut och årsredovisning. Eftersom de inte har noterade bolag så anser de att detta är 

tillfyllest avseende självgranskningshotet och avseende redovisning. Liknande interna regler 

finns avseende sponsring med mera så att de skall kunna rätta sig efter det. På C: s byrå går 

man tillväga så att man först ser till att den påskrivande revisorn ska vara oberoende i 

organisationen. Nästa steg är att kontrollera att revisorn inte heller har en överordnad som 

inte är revisor. De måste jobba under samma regelverk. Därefter ser man även till att 

verksamheten organiseras på ett sätt att revisorsteamen är organisatoriskt avskiljda, 

exempelvis skatterådgivning skiljs från redovisning:   

 

”Det måste vara vattentäta skott när de förekommer tillsammans.” 

 

Slutligen använder alla tre sig av den förtryckta blanketten som FAR tillhandahåller. A 

skriver att blanketten för analysmodellen fylls i på ett noggrant och samvetsgillt sätt. B 

instämmer att de har en blankett som fylls i på alla revisionsuppdrag. Denna ingår sedan i 

kvalitetskontrollen. B hävdar dessutom att om blanketten inte finns med blir personen direkt 

underkänd. C hävdar att man fyller i den efter bästa möjliga förstånd och man lämnar även 

bilagor efter behov och visar på eventuella motåtgärder som använts.  
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5. ANALYS 

________________________________________________________________________ 

5.1 Revisorns oberoende 

Enligt den nya revisorslagen (2001:883) används inte ordet oberoende i den svenska 

lagstiftningen då det anses ge ett intryck av att beskriva ”ett absolut tillstånd som 

professionella revisorer måste uppnå”. En revisor sägs istället ska utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet. Samtliga revisorer som deltog i vår enkätundersökning är 

medvetna om oberoendeproblematiken men samtidigt är de noga med att ge intrycket av att 

det ändå är en problematik som de kan hantera. Å ena sidan ser vi det som att 

revisionsbyråerna i denna fråga svarar vad de förväntas svara eftersom det troligtvis skulle ge 

ett oprofessionellt intryck om man som revisor inte är oberoende gentemot sin klient när 

man utför revisionsuppdragen. Å andra sidan tycker vi det är viktigt att de ”lyfter upp” 

problemet till ytan vilket gör att de åtminstone är medvetna om problemet då en förnekelse 

av att det överhuvudtaget finns en oberoendeproblematik hade varit tämligen allvarlig, sett 

ur ett samhällsperspektiv. 

 

Självgranskningshotet tycks enligt revisorerna vara ett av de svåraste hoten och en av 

revisorerna påpekar dessutom att det dagligen finns hot mot oberoendet. Denna insikt anser 

vi vara mycket värdefull eftersom det innebär att man som revisor hela tiden måste se 

situationer kring uppdrag ur ett kritiskt förhållningssätt. Det påvisar även att revisorn är 

omringad av hot i sin vardag och att det således är upp till revisorns kompetens att kunna 

urskilja hoten och ta ställning till dem.  

 

Diskussionen kring oberoendet är definitivt tvetydig. Respondenterna menar som tidigare 

nämnts att de är medvetna om oberoendeproblematiken och att de kan hantera den, men 

samtidigt säger de att det är svårt att vara oberoende gentemot sin klient. Det ekonomiska 

arvodet är en anledning och en av respondenterna menar till och med att det är en 

omöjlighet för en revisor att vara helt och hållet oberoende. Men vad menar man då med att 

man å ena sidan säger att man kan hantera oberoendeproblematiken men å andra sidan säger 
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att arvode och den mänskliga faktorn gör det svårt eller till och med omöjligt att vara helt 

oberoende? Vi tror att ämnet är diffust även för revisorerna själva då de troligtvis känner ett 

slags gap mellan det normativa dvs. att man bör vara oberoende gentemot sin klient och den 

subjektiva insikten där revisorn inser att det är svårt eller till och med omöjligt att vara helt 

oberoende. 

 

Som vi argumenterar för i teorikapitlet sägs det att en revisor alltid kommer att vara influerad 

av sina egna uppfattningar, värderingar och de egna erfarenheterna och preferenserna 

kommer att påverka revisorsuppdraget. Denna teori är betydelsefull att ha i åtanke när 

revisorerna menar att de kan hantera oberoendefrågan. 

 

Dilemmat med revisorns oberoende kan jämföras med det som Jeffrey R Haber skriver: “The 

auditor-client relationship is unique in professional services. Auditors are hired and paid by the client, but 

their product is really for use by the public, to whom they owe a standard of care.” Det innebär 

följaktligen att revisorn är anställd och får betalt av uppdragsgivaren, medan produkten är till 

för allmänheten. Detta leder således till att det är en svår uppgift att som revisor vara helt 

oberoende.  

 

5.2 Fristående rådgivning 

Samtliga respondenter håller med om att den fristående rådgivningen kan påverka revisorns 

möjlighet att uppträda oberoende då den ger upphov till en slags självgranskning. De ser 

även riskerna med att höga ekonomiska ersättningsnivåer på den fristående rådgivningen 

påverkar möjligheten för revisorn att vara oberoende. Här vill vi lyfta fram som tidigare 

nämnts att det finns forskning som tyder på att om en stor andel av revisorns intäkter 

kommer från en revisionsklient och härrör sig från den fristående rådgivningen eller om en 

stor andel kommer från en individuell klient så ökar risken för att oberoendet ska vara hotat. 

Det finns även teorier som hävdar att ju större arvode en revisor erhåller från en 

uppdragsgivare desto större makt anses uppdragsgivaren ha över revisorn.  

 

Spontant har de tre revisorerna förståelse för att det finns dem som förordar ett förbud för 

revisorer att bistå med fristående rådgivning för att undvika så kallad självgranskning, men 
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de ser inte frågan som helt självklar på grund av olika undantag och förbudet har endast en 

funktion för vissa typer av företag. Exempel på undantag är att man måste se till företagets 

storlek, då små företag kan tänkas ha få finansiella möjligheter att både ha revisor och 

rådgivare. I företag av allmänt intresse är det dessutom mer betydelsefullt med ett förbud för 

fristående rådgivning till skillnad från mindre företag där ägaren ofta är den samma som 

styrelsen/VD och utomstående investerare saknas. Respondenterna får stöd i sitt synsätt av 

regeringen i denna fråga, som menar att den fristående rådgivningen förbättrar revisorns 

kännedom om företaget och att det kan resultera i att revisorn får större möjligheter att 

identifiera problem i företaget.  

 

5.3 Analysmodellen 

Två av revisorerna anser att analysmodellens tillkomst har underlättat avgörandet huruvida 

oberoende är hotat. De motiverar detta med att frågeställningen har lyfts fram och att 

revisorn aktivt måste ta ställning samtidigt som analysmodellen exemplifierar typsituationer. 

Den tredje revisorn menar att analysmodellen inte haft någon betydelse för oberoendet 

eftersom revisionsbyrån där revisorn är verksam, redan innan analysmodellens tillkomst haft 

liknande dokument som prövat revisorns oberoende i olika uppdrag. Dock var 

tillvägagångssättet friare förut eftersom alla på ett mer individuellt sätt skrev hur de hade gått 

tillväga för att säkerställa oberoendet. 

 

De revisionsbyråer som tidigare arbetat med dokumentation och prövande av oberoende i 

olika uppdrag har troligtvis inte märkt av någon större skillnad i avgörandet om oberoendet 

är hotat. De upplever dock sannolikt att dokumentationen är mer kontrollerad och bunden 

än tidigare. Det märks emellertid tydligt att de revisionsbyråer som inte använde ett liknande 

tillvägagångssätt tidigare värderar analysmodellen högt och ser den som ett positivt 

hjälpmedel för att avgöra om hotat oberoende föreligger.  

 

Två av revisorerna upplever inte att de är mer oberoende idag än tidigare utan anser att den 

enda skillnaden är den nu mer strukturerade och kontrollerade formen av dokumenterande. 

Möjligen arbetade de två revisionsbyråerna mycket med oberoendefrågan innan 

analysmodellens tillkomst. Den tredje revisorn uppfattar dock sig själv mer oberoende idag 



 32

än tidigare då verksamheten omorganiserats för att undvika hot mot oberoendet. Slutsatsen 

blir att revisionsbyråer som inte tidigare arbetade aktivt med oberoendefrågan, efter 

analysmodellens tillkomst gör revisorerna mer oberoende medan revisorerna på 

revisionsbyråer som tidigare arbetat aktivt med dessa frågor troligtvis varken blivit mer eller 

mindre oberoende efter analysmodellens tillkomst. 

 

Två av revisorerna ser inget problem i att analysmodellen grundas på självgranskning då de 

menar att det inte finns någon annan än de själva som kan ta ställning till de frågorna bättre. 

Den tredje revisorn uppfattar problematiken i situationen men menar att man på 

revisionsbyrån där denne är verksam har kontinuerliga kvalitetskontroller både internt och 

från FAR varför man kommer runt problemet. 

 

Fördelar med analysmodellen anser revisorerna vara att problematiken tas upp till diskussion 

samt att revisorn måste anpassa sig till utfallet av dokumentationen. Analysmodellen blir 

därmed även ett hjälpmedel. I första hand rör nackdelarna det nu mer kontrollerade och 

byråkratiska tillvägagångssättet som innefattar omfattande dokumentation. En av revisorerna 

upplever dessutom en oklarhet i vad som gäller i dagsläget för tillämpningen av modellen. 

 

5.4 Analysmodellens tre steg 

5.4.1 Identifiering av förtroendeskadande åtgärder 

Samtliga ser analysmodellen som ett hjälpmedel för att identifiera och eliminera 

förtroendeskadliga förhållanden. För de två revisorerna som tidigare arbetat på liknande sätt 

innebär den enbart en bättre strukturering än man tidigare haft. Den tredje revisorn däremot 

saknade tidigare ett verktyg för att belysa frågorna grundligt. De ställer sig samtliga positiva 

till modellens struktur som underlättar ett systematiskt tänkande och genererar uppkomst av 

viktiga frågeställningar och är eniga om att FAR ger en bra vägledning vid identifieringen av 

förtroendeskadande åtgärder. 

 

Två av tre revisorer menar vidare att det utan tvekan är självgranskningshotet som är svårast 

att hantera. Det motiveras bland annat med att det är svårt att dra gränsen mellan att hjälpa 
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till/medverka och att lämna tillåtna råd och anvisningar. Den tredje revisorn ser dock 

samtliga potentiella hot som lika skadliga men partställningshotet som det mest frekvent 

förekommande.  

 

5.4.2 Eliminerig av förtroendeskadliga förhållanden 

I samtliga revisionsbyråer vidtas åtgärder som eliminerar risk för jäv. En av byråerna har 

speciella regler kring detta förfarande som särskilt används vid kombinerade uppdrag. Även 

interna regler förekommer. Det är av stor betydelse att arbetet i en revisionsbyrå organiseras 

med syfte att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. Detta görs enligt 

revisorerna i vår undersökning på ett tillfredsställande sätt. På en av revisionsbyråerna 

organiserar man sitt arbete för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet genom 

att en redovisningskonsult kopplats till varje uppdrag för att eliminera självgranskningsjävet. 

Ett annat exempel är en separat redovisningsavdelning som sköter redovisning inklusive 

bokslut och årsredovisningar vilket leder till att man skiljer på revisionsteamet och den som 

gör bokslut och årsredovisning. Revisorsteamen är organisatoriskt avskiljda, exempelvis skiljs 

skatterådgivning från redovisning. Det är positivt att se att revisionsbyråerna tar detta steg i 

analysmodellen på allvar, vilket man märker genom de aktiviteter som utövas för att 

eliminera de förtroendeskadliga förhållandena. 

 

5.4.3 Dokumentation 

Dokumentationsstadiet ser likadant ut i alla revisionsbyråerna då de använder sig av den 

förtryckta blanketten som FAR tillhandahåller. Blanketten fylls i noggrant och samvetsgillt 

efter bästa förmåga, som de uttrycker det, innan ett uppdrag accepteras. Blanketten följs 

sedan upp inför varje års revision. Blanketten ingår i kvalitetskontrollen och om blanketten 

inte finns med blir revisorn underkänd. I vissa fall används även bilagor som visar på 

eventuella motåtgärder som använts. Detta visar klart och tydligt att dokumentationssteget är 

viktigt för revisorerna, vilket kan bero på att man senare skall kunna granska om allt gått rätt 

till under det specifika uppdraget.  
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6. SLUTDISKUSSION 

________________________________________________________________________ 

 

Vi inleder det avslutande kapitlet med en kort diskussion kring uppsatsen i stort och även 

kring vårt syfte som alltså var att undersöka hur revisorerna anser att deras arbetssituation 

påverkats i och med analysmodellens uppkomst genom den nya Revisorslagen (2001:883) 

och om revisorerna anser att analysmodellen hjälper till att säkerställa oberoendet.  

 

Oberoendeproblematiken var inget okänt begrepp för någon av de revisorer vi varit i 

kontakt med. De är alla medvetna om att de utsätts för hot mot oberoendet dagligen men 

verkar ändå ta diskussionen med ro. Det kan bero på att så länge de använder sig av 

analysmodellens steg så följer de reglerna som skall garantera en opartiskhet och 

självständighet för revisorn. Så länge de följer analysmodellens steg kan således ingen påstå 

att de inte är tillräckligt oberoende, vilket borde vara en trygghet för revisorerna. Risken 

enligt oss är att modellen inger falsk trygghet ur ett samhällsperspektiv eftersom den bygger 

på självrannsakan. Det kan låta bra ”på pappret” att ha en modell som skall garantera 

opartiskhet och självständighet men man måste ställa sig kritisk till att den trots allt bygger 

på självrannsakan.  

 

Problematiken omfattar dessutom hur revisorn skall kunna hålla distans till det som granskas 

när denne är anställd av samma person. En möjlighet vore därför att ha en tredje oberoende 

part som granskade all revision, men vi är medvetna om den ökande kostnad detta skulle 

innebära, framförallt för de mindre företagen. 

 

Vi är förvånade över att det vid studerandet av litteraturen saknas en mer betydande 

diskussion kring problematiken runt analysmodellen då den tillämpas på en subjektiv basis.  

Tanken är god med en modell som syftar till att eliminera förtroenderubbande åtgärder, men 

eftersom det ligger på den enskilde revisorns bord att avgöra om det föreligger en sådan 

situation eller inte kan man fråga sig vad som skiljer revisorns oberoende före och efter 

analysmodellens tillkomst. Nu måste han eller hon visserligen enligt lag undersöka om det 

finns risk för en förtroenderubbning eller inte, men det ligger ändå på revisorn själv att 

avgöra om oberoendet är hotat och en självgranskningsmetod kan trots allt inte ses som 
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särskilt objektiv. Vi ställer oss således starkt kritiska till huruvida analysmodellen leder till en 

märkbar opartiskhet och självständighet hos revisorn, som modellen faktiskt syftar till. 

Revisorerna i vår undersökning anser dock att modellen ger en teoretisk grund och menar 

även att modellen tar upp viktiga frågeställningar som kan underlätta avgörandet huruvida en 

revisor är oberoende eller inte.  

 

En variant för att rekrytera revisorer med inställningen att vilja vara oberoende är att 

använda någon form av djupgående personlighetstest som utan att ställa allt för tydliga 

frågor får fram revisorns attityd till olika situationer där förtroendet kan tänkas rubbas. För 

trots allt borde en revisor som ser oberoendeproblematiken och aktivt vill försöka göra sitt 

bästa för att vara oberoende, ha mer att tillföra revisionsverksamheten än en revisor som 

knappt skådar oberoendeproblemet utan ser sig själv som den som ”vet bäst”.  

 

Vi anser att det handlar om en omdömesfråga och vi delar Langsteds uppfattning om att en 

revisor alltid kommer att vara påverkad av egna uppfattningar och värderingar vilket 

resulterar i att erfarenheter och preferenser färgar av sig på uppdraget. Vi anser inte att 

någon lag eller självrannsakande modell kan förhindra en människas egna åsikter och i den 

utsträckning det dessutom finns ekonomiska intressen med i bilden ökar anledningen att tro 

att oberoende är en mer eller mindre omöjlighet för en individ. Men, som ovan sagts tror vi 

att revisorernas inställning har en betydelse för möjligheterna till en oberoende revision. 

 
Revisorernas arbetssituation har påverkats i olika grad av analysmodellens uppkomst. 

Revisorerna som arbetade på liknande sätt innan analysmodellens tillkomst har endast märkt 

ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Revisionsbyråer som inte haft liknande arbetssätt 

tidigare upplever troligtvis att det blir enklare att uppfatta situationer som kan hota 

oberoendet. Dock är viktigt att tillägga att även om samtliga revisorer ser analysmodellen 

som ett hjälpmedel så anser två av tre revisorer att de inte blivit mer oberoende efter 

modellens tillkomst. Därmed kan man konstatera att revisorerna anser att analysmodellen 

inte hjälper till att säkerställa oberoendet, utan enbart identifierar hoten. Sedan är det upp till 

revisorn att tolka dessa och agera därefter. 
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Vi ska nu efter diskussionen försöka besvara uppsatsens frågeställningar: 

 

1. Hur upplever revisorerna arbetet med analysmodellen och vilka för och nackdelar leder 

den till? 

 

Alla respondenter är positiva till analysmodellens tillkomst eftersom den gör det lättare för 

den enskilde revisorn att strukturera upp och lyfta fram frågeställningar som är av betydelse i 

avgörandet om oberoendet är hotat eller inte. För den revisor som inte tidigare var van vid 

att arbeta på det strukturerade sätt som analysmodellen leder till, har modellen haft markant 

påverkan på arbetssättet.  Även för de revisorer som tidigare arbetat på liknande sätt redan 

innan analysmodellens tillkomst har modellen bemötts positivt. En av de viktigaste 

fördelarna med analysmodellen är således dess struktur och förmåga att göra revisorerna mer 

medvetna om oberoendet i det dagliga arbetet. Vad som kanske inte är särskilt förvånansvärt 

är att analysmodellens välstrukturering även har en baksida, varför en nackdel med modellen 

är att arbetet kan kännas mer formellt och omständigt tack vare den omfattande 

dokumentationen. 

  

2. Upplever revisorerna analysmodellen som ett hjälpmedel för att kunna agera oberoende 

eller är det en teoretisk modell som inte är praktiskt genomförbar? 

 

Ingen av revisorerna anser att modellen är för teoretisk för verkligheten utan ser den som 

praktiskt genomförbar. De ser analysmodellen som ett hjälpmedel för att kunna urskilja och 

bedöma om oberoendehotande situationer föreligger. Revisorerna anser dessutom att 

analysmodellen för fram viktiga frågeställningar som i och med analysmodellens tillkomst 

inte går att negligera. Samtidigt som de ser analysmodellen som ett praktiskt hjälpmedel för 

att kunna bedöma olika situationer och uppdrag är de inte lika säkra på att analysmodellen 

gör det enklare att vara oberoende. Istället menar två av revisorerna att de var oberoende redan 

innan analysmodellens tillkomst. Tydligt är således att de skiljer på huruvida analysmodellen 

är ett praktiskt hjälpmedel och om den gör revisorerna mindre beroende.   

 

3. Hur tillämpar revisorerna analysmodellen i praktiken? 
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Samtidigt som alla revisionsbyråerna har sina egna interna regler för hur deras arbete med 

analysmodellen ser ut verkar det dock fungera på liknande sätt i de olika revisionsbyråerna 

eftersom de använder FAR: s blanketter inför de olika uppdragen. Åtgärderna kan dock 

tänkas skilja sig om revisorn saknar ifylld blankett för ett uppdrag. En av revisorerna berättar 

att revisorn blir underkänd om blanketten inte finns med.  

 

Är vi då överraskade över resultatet? Vi trodde att revisorerna i större grad skulle förneka de 

hot mot oberoende som de i det dagliga arbetet utsätts för. Istället insåg de problematiken 

med området. Vad vi dock blev förvirrade av är att de å ena sidan gav bilden av att de ansåg 

att de kan hantera oberoendeproblematiken för att sedan påstå att det är mycket svårt att 

vara oberoende. Vi trodde även att de skulle vara mer negativa till modellen och uppleva att 

de var kontrollerade i och med dokumentationsförfarandet, vilket ingen av de tillfrågade gav 

intryck av.  

 

Med facit i hand, vad kunde vi ha gjort annorlunda i denna uppsats? Trots att vi ansåg att en 

enkätundersökning via e-post var att föredra eftersom ämnet är känsligt hade vi troligtvis 

kunnat gå mer på djupet inom ämnet genom att göra intervjuer. Det hade då tett sig naturligt 

att ställa följdfrågor och få en mer sammanhängande bild av revisorernas syn inom ämnet. 

Enkätundersökningen via e-post gav oss värdefull information men det känns som att man 

kunde gräva djupare inom området medan vi endast berört ytan av ämnet.          

 

Det finns dessutom mycket kvar att utforska inom detta omdebatterade område. Det enda 

som är säkert är att debatten kommer att fortsätta även i framtiden. För framtida forskning 

finns det en mängd inriktningar man kan studera inom området. Det skulle exempelvis vara 

intressant att undersöka om revisorerna efter analysmodellens tillkomst upplever att de är 

mer kontrollerade av myndigheter än andra yrken. Det skulle dessutom vara intressant att 

undersöka hur revisionsbyråerna agerar om en revisor exempelvis saknar dokumentation i ett 

uppdrag. För en sådan undersökning skulle det vara lämpligt med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt som ger möjlighet till generalisering. Vi har endast skrapat på ytan inom 

detta område och vi lämnar dörrarna öppna för andra uppsatsskrivande.    
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 Bilaga 1 

________________________________________________________________________ 

Enkätförfrågan 

 

Hej, 
 

Vi är två studenter vid Stockholms universitet som under vårterminen skriver 

kandidatuppsats inom ämnet revision. Vi vill undersöka hur revisorerna upplever 

analysmodellen som tillkommit i och med den nya Revisorslagen (2001:883) och fördelar 

och nackdelar med denna. Vi vill också utreda om analysmodellen ses som ett hjälpmedel för 

revisorn och hur den har påverkat arbetet på revisionsbyrån.  

 

Vi är intresserade av att få skicka ut en enkätundersökning (innehållande ca 15 frågor) till en 

auktoriserad revisor från ert företag. Respondentens svar kommer behandlas anonymt. 

 

Tack på förhand, 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Marie Nilsson, e-mail: marienilsson146@hotmail.com 

Linda Danielsson, e-mail: danielssonlinda@hotmail.com 

 

Stockholms Universitet 
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Bilaga 2 

________________________________________________________________________ 

Enkät 

Revisorns oberoende  

Revisorns oberoende är sedan årtionden tillbaka en omdiskuterad fråga. Vissa kritiker menar att en revisor 

aldrig kan vara helt oberoende gentemot sin klient och att det alltid kommer att finnas subjektiva 

värderingar i en relation. 

 

1) Vad har ni för generell uppfattning om revisorns oberoende och problematiken med 

den? 

2) Ser ni några potentiella hot mot oberoendet? Om så är fallet, vilka hot? 

3) Är det möjligt för en revisor att vara helt oberoende gentemot sin klient? Motivera 

om och i sådana fall hur? 

 

Fristående rådgivning 

Fristående rådgivning påstås kunna påverka revisorns möjlighet att uppträda oberoende, då kritiker menar 

att revisorn genom den fristående rådgivningen riskerar att bli ekonomiskt beroende av revisionsklienten. 

Advokatsamfundet har yrkat på ett förbud för revisorer att bistå med fristående rådgivning för att undvika 

så kallad självgranskning. 

 

4) Tror ni att den fristående rådgivningen kan påverka revisorns möjlighet att uppträda 

oberoende? I sådana fall hur? 

5) Tror ni att den ekonomiska ersättningsnivån för den fristående rådgivningen 

påverkar revisorns oberoende? Motivera ditt svar. 

6) Hur vill ni bemöta kritiken från advokatsamfundet om ett förbud för fristående 

rådgivning för revisorn? 
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Analysmodellen 

Nytt i den nya revisorslagen är innehållet i 21 § om en särskild analysmodell som innebär att en revisor för 

varje nytt uppdrag i revisionsverksamheten ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet 

för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 

7) Anser ni att införandet av analysmodellen har underlättat avgörandet huruvida 

revisorns oberoende är hotat? I sådana fall, på vilket sätt? 

8) Hur tillämpar ni analysmodellen i praktiken? Beskriv ert tillvägagångssätt. 

9) Upplever ni er själva som mer oberoende efter analysmodellens 

tillkomst/tillämpning? På vilket sätt? 

10) Ser ni analysmodellen som ett hjälpmedel för att säkerställa oberoendet? 

11)  Hur objektivt anser ni att det är att analysmodellen grundar sig på självgranskning? 

12) Vilka anser ni vara analysmodellens för- och nackdelar? 

 

Analysmodellens tre steg 

Arbetet med analysmodellen delas upp i tre steg:  

1) Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden (egenintresse, självgranskning, partställning, vänskaps och 

skrämsel), 

 2) Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden (genom motåtgärder)  

3) Dokumenterande av analysen (innehållande upplysningar om varje förhållande av betydelse för 

tillämpningen av analysmodellen). 

 

13) Anser ni att det är lättare att identifiera och eliminera förtroendeskadliga 

förhållanden med hjälp av analysmodellen? Om så är fallet, beskriv på vilket sätt. 

14) Vilket av de förtroendeskadliga förhållandena är svårast att vara oberoende 

gentemot? Varför? 

15) Hur avgör ni om en motåtgärd lett till att hoten mot revisorns opartiskhet och 

självständighet reducerats? 

16) Hur organiserar ni ert arbete för att säkerställa revisorns opartiskhet och 

självständighet? 

17) Hur går ni tillväga vid dokumentationen för att visa på att analysen skett på ett 

tillfredställande sätt och att oberoendet inte är hotat? 

 


