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Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka de personer som har medverkat till att göra denna uppsats 

möjlig att genomföra. 

 

Först vill vi tacka de revisorer som var vänliga att ställa upp för intervjuer, trots att våra 

intervjuer skedde under den tid på året då de har som mest att göra. Ett stort tack riktas även 

till vår handledare, Petter Boye. Det har varit mycket värdefullt för oss att kunna diskutera de 

problem som uppstod under arbetets gång. Vi vill också tacka Per Lindström som gav oss en 

inblick i revisorsyrket. Till sist vill vi rikta ett tack till alla övriga personer som har läst 

uppsatsen under arbetets gång och bidragit med sina värdefulla synpunkter.  

 

Vi tycker att arbetet med uppsatsen har varit väldigt givande och hoppas att ni tycker att 

uppsatsen är intressant.  

 

 

 

Kalmar, 2011 

 

 

 

                                Andreas Svensson                                                 David Johansson 
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Sammanfattning 

 
Svensk titel: Revisorns yrkesroll – Är myntets två sidor verkligen åtskilda? 

Nivå: C-uppsats 

Författare: Andreas Svensson och David Johansson 

Utgivningsår: 2011 

Handledare: Petter Boye 

Examinator: Krister Bredmar 

Universitet: Linnéuniversitetet Kalmar 

Språk: Svenska 

 

Bakgrund: Idag är revision, enligt lag, ett krav för alla aktiebolag utom de allra minsta. Det 

ställs krav på att revisionen ska utföras av en revisor som har en oberoende ställning i 

förhållande till det företag han eller hon ska granska. Det har uppstått kritik till att 

revisionsbyråerna idag erbjuder fristående rådgivning samtidigt som de utför revisionen i 

företaget. En del av de företagsskandaler som har uppkommit de senaste tio åren har bidragit 

till en allt livligare diskussion om revisorns oberoende.   

 

Problemdiskussion: Vi anser att det kan uppkomma två olika problem i samband med att en 

revisionsbyrå erbjuder fristående rådgivningstjänster samtidigt som de utför revisionen i 

företaget. Dels kan det vara svårt för revisionsbyrån att utföra en oberoende granskning av 

företaget, om de först har gett fristående rådgivning. Det innebär att revisionsbyrån granskar 

sitt eget arbete. Sen kan det även uppstå ett problem om en ökad fristående rådgivning till en 

revisionskund innebär att den fristående rådgivningen blir alltför omfattande i förhållande till 

revisionsarvodet. Detta tror vi kan leda till att revisionsbyrån blir ekonomiskt beroende av 

revisionskunden.  

 

Syfte: Vårt syfte var att undersöka hur revisorer praktiskt tolkar de oberoenderegler som finns 

i revisorslagen angående kombinationen av att ge fristående rådgivning ihop med revisionen 

till samma företag. I syftet innefattas också att föreslå förändringar som gör att revisorn ska 

kunna öka sitt oberoende. 
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Metod: Vi har använt oss av ett abduktivt angreppsätt genom att uppsatsens arbetsgång 

inleddes med ett deduktivt angreppssätt för att sedan avslutas med ett induktivt angreppssätt. 

Vi utgick från den kvalitativa metoden genom att vi då använde oss av djupintervjuer.  

 

Diskussion och slutsatser: I korthet har vår studie visat att revisionsbyråerna har åtgärder för 

att lösa frågan om revisorernas oberoende vid situationer som innebär att de granskar sitt eget 

arbete. Detta löser revisionsbyråerna genom att dela in de anställda i olika team och genom att 

revisorn kan be en annan revisor om en second opinion. Däremot använder revisionsbyråerna 

inga aktiva motåtgärder som ska göra att de inte blir ekonomiskt beroende av sina 

revisionskunder. Två förslag som, enligt oss, ska öka revisorernas oberoende är att se till att 

nuvarande oberoenderegler förtydligas samt tycker vi att det borde införas en gräns för hur 

stora arvoden revisionsbyråerna får fakturera sin revisionskund för fristående rådgivning. Vi 

avrundar uppsatsen med att föreslå förslag till vidare forskning. Här tycker vi bland annat att 

det kunde vara intressent med en studie som tar upp hur revisorns oberoende påverkar 

kvaliteten av den revision som utförs. 

   

Nyckelord: oberoende, analysmodellen, revisor, fristående rådgivning 
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Ordlista 
 

Big four – Ett uttryck för de fyra största revisionsbyråerna: Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

och PWC. 

 

FAR - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 

 

Grundbokföring - Innebär att alla affärshändelser bokförs i datum- och nummerordning. 

 

Kvalificerad revisor - Finns två olika typer av kvalificerade revisorer. Dessa är godkända 

respektive auktoriserade revisorer. 

 

Proposition - Ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen.  

 

Redovisningskonsult - En person som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster till ett 

företag.  

 

Revision - Att granska ett företags ekonomiska information och förvaltningen i företaget. 

 

Second opinion - Innebär att be någon annan om dennes åsikt.  

 

SOU - Statens offentliga utredningar, där rapporter och betänkanden från regeringstillsatta 

kommittéer publiceras.   

 

SRS – Svenska Revisorssamfundet, dessa är nuförtiden sammanslagna med FAR. (FAR SRS) 
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1 Inledning  

I det första kapitlet presenterar vi uppsatsens bakgrund, vår problemdiskussion, de 

forskningsfrågor som har legat till grund för uppsatsen, vårt syfte med uppsatsen, de 

avgränsningar vi har gjort samt uppsatsens målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Ordet revision kommer från det latinska ordet revidere och betyder att se tillbaka. Revisionens 

syfte framkommer bland annat i aktiebolagslagen § 9:3. Enligt denna paragraf ska revisorn, 

granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Det är av stor vikt att företagets resultat och ekonomiska ställning redovisas på ett 

korrekt sätt. Företagets intressenter, såsom exempelvis kreditgivare och leverantörer, måste 

kunna lita på de siffror som företaget redovisar. Revisionen ska med andra ord ge ökad 

trovärdighet åt den ekonomiska information som företagen lämnar. (Moberg, 2003)  

 

Idag är revision, enligt lag, ett krav för alla aktiebolag utom de allra minsta. Det ställs krav på 

att den granskning som revisionen innebär ska utföras av en kompetent revisor som har en 

opartisk och självständig ställning i förhållande till det företag han eller hon ska revidera. 

Revisorn ska med andra ord vara oberoende när han eller hon utför revisionen.  (Engerstedt & 

Strömqvist, 2003) 

 

Under senare tid har en framväxt av mycket stora revisionsbyråer skett på grund av ökade 

krav på revisionen samt ökad efterfrågan på revisionsbyråernas kompetens inom andra 

områden. De stora revisionsbyråerna innehar en bred kunskap inom tjänster som har ett 

samband med revisionen och detta har gjort att dessa revisionsbyråer har breddat sitt 

tjänsteutbud genom att komplettera revisionen med ökade rådgivningstjänster. Det är dock 

inte bara de stora revisionsbyråerna som ökar sin omsättning inom branschen, utvecklingen 

går också mot ett större antal mindre revisionsbyråer som själva eller i nätverk med fristående 

konsulter också har förändrat sitt tjänsteutbud, dock inte i lika stor utsträckning som de stora 

revisionsbolagen. (www.farsrskomplett.se, 2011) 
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Enligt Svanström (2008) har det uppkommit stark kritik till att revisionsbyråerna idag 

erbjuder fristående rådgivning samtidigt som de även utför revisionen i företaget. 

Anledningen till detta är att många kritiker ser ett stort hot till revisorns oberoende. En del av 

de företagsskandaler som har uppkommit de senaste tio åren har bidragit till en större 

diskussion och oro till revisorernas verksamhet och då framförallt gällande oberoendefrågan. 

Debatten har till största del handlat om hur revisorn klarat av att upprätthålla revisionen 

oberoende till sina största klienter. Då det i dessa fall läggs större vikt vid revisionsarbetet och 

konsekvensen av en icke oberoende revision blir betydligt större. 

 

1.1.1 Enronskandalen 

Frågan om revisionsbolagen kan utföra två funktioner samtidigt, det vill säga att både ge 

fristående rådgivning och utföra revision i samma företag, ökade i intensitet i samband med 

den så kallade Enronskandalen (www.affarsvarlden.se, 2011). Enron var ett stort börsnoterat 

amerikanskt energibolag som gick i konkurs under 2002, en anledning till detta var bland 

annat att deras affärsidé byggde på ett mycket stort affärsmässigt risktagande (FAR, 2002). 

Under tiden före skandalen fick de stora revisionsbyråerna, däribland Andersen, allt större 

intäkter från fristående rådgivning såsom skatterådgivning och företagsanalys – i flera fall 

skedde detta parallellt med att revisionsbyrån även utförde revision i företagen 

(www.affarsvarlden.se, 2011). Under konkursen av Enron kom det fram att revisionsbyrån 

Andersen hade sålt revisionstjänster till Enron för 25 miljoner dollar, samtidigt hade de också 

sålt fristående rådgivning för 27 miljoner dollar. Problemet var nu att Andersen granskade 

sina egna produkter. Denna intressekonflikt bidrog till att Andersen följde med Enron i 

graven. (www.svd.se, 2011) Andersen anklagades för att de inte skulle ha varit tillräckligt 

oberoende i förhållande till Enron och dessutom ska Andersen ha förstört viktig information 

(FAR, 2002). Efter detta fanns det inte längre fem globala revisionsjättar, ”big five” blev 

istället ”big four” (www.svd.se, 2011).  

 

1.1.2 Granskning av Svenska Dagbladets näringsliv 

En granskning som Svenska Dagbladets näringsliv genomförde under 2010 visade att 29 

svenska storföretag spenderade 1 238 miljoner kronor på revision under 2009. Dessa företag 

köpte, helt utan undantag, revisionstjänsterna från de fyra revisionsbyråerna KPMG, Deloitte, 

Ernst & Young och PWC. Granskningen visade även att dessa fyra revisionsbyråer samtidigt 

http://www.affarsvarlden.se/
http://www.affarsvarlden.se/
http://www.svd.se/
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fakturerade 475 miljoner kronor för fristående rådgivning till de 29 storföretagen. Av de 29 

företagen var det endast Telia och MTG som valde att separera sina inköp genom att köpa 

revisionstjänster av en revisionsbyrå och fristående rådgivning av en annan revisionsbyrå. 

Övriga 27 företag valde alltså att handla från en och samma revisionsbyrå. Till den gällande 

lagstiftningen som finns idag diskuterades revisionsbyråernas möjlighet att både ge fristående 

rådgivning och utföra revision i ett och samma företag. Ett alternativ till gällande lagstiftning 

hade varit att förbjuda revisionsbyråerna att sälja andra tjänster än revision. Till sist valde 

dock politikerna ett självregleringssätt som innebär att revisionsbyråerna, inför varje uppdrag, 

måste gå igenom en särskild analysmodell där oberoendet prövas. (www.svd.se, 2011)          

 

1.1.3 Lagar och normer 

Reglerna om att revisorerna ska vara opartiska och självständiga i förhållande till dem de ska 

granska, finns i aktiebolagslagens jävsregler och i revisorslagen (FAR, 2002). En revisor ska 

alltid, enligt revisorslagen, iaktta god revisorssed (19§, SFS 2001:883). God revisorssed är 

yrkesetiska regler för revisorer (FAR, 2006). Reglerna säger bland annat att revisorn är 

skyldig att utföra sitt arbete med opartiskhet och självständighet samt att han eller hon alltid 

ska vara objektiv vid sitt ställningstagande. För att revisorn ska kunna säkerställa detta måste 

hela revisionsverksamheten upprättas på ett sådant sätt att detta är möjligt. (20§, SFS 

2001:883) Revisorn är skyldig att iaktta god revisorssed vid all yrkesverksamhet, inte bara på 

rena revisionsuppdrag. Annan yrkesverksamhet, utöver revisionsuppdrag, är fristående 

rådgivning. Inför varje uppdrag revisorn åtar sig ska denne alltid pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba revisorns förtroende för dennes opartiskhet eller 

självständighet. Nuvarande revisorslag säger att revisorns opartiskhet och självständighet ska 

prövas genom en särskild analysmodell. (www.far.se, 2011) 

 

Analysmodellen innebär att revisorn måste tacka nej till alla uppdrag där han eller hon, eller 

någon annan i det nätverk som han eller hon är verksam i: 

 har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

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

någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

 uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
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 har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning, 

 utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag. 

(21§, SFS 2001:883) 

 

Dock behöver inte revisorn säga nej till uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger 

sådana omständigheter eller om revisorns har vidtagit sådana motåtgärder att det inte finns 

någon anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet (Ibid.). 

 

Av de etiska regler som innefattar god revisorssed finns en viktig regel som säger att revisorn 

ska tillämpa god revisionssed (FAR, 2006). Enligt aktiebolagslagen ska revisorn granska 

årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Denna granskning ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. (§9:3, SFS 2005:551) Detta innebär att revisionen ska utföras på det sätt som erfarna 

revisorer med stor integritet och professionellt omdöme gör (www.far.se, 2011).  

 

Det är viktigt att skilja mellan å ena sidan rådgivning som sammanhänger med revisionen 

vilket kallas för revisionsrådgivning och å andra sidan annan rådgivning som utgör fristående 

rådgivning. Revisionsrådgivning är alltid tillåten eftersom det är en skyldighet för revisorn att 

lämna råd och förslag till förbättringar av den granskades redovisning och förvaltning. 

(Proposition, 2000/01:146)  

 

Vidare tar aktiebolagslagen upp reglerna för vad som anses vara jäv hos en revisor. Revisorn 

får inte enligt denna lag: 

 äga aktier i bolaget eller något annat bolag inom samma koncern, 

 vara ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterbolag, 

 vara anställd i bolaget eller ha någon annan över- underordnad beroendeställning, 

 vara den som sköter bokföringen eller förvaltningen av bolaget, 

 vara gift/sambo/släkting i rätt upp- eller nedstigande led till någon som är med i 

styrelsen, 

 vara besvågrad med någon i styrelsen, 
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 stå i låneskuld till bolaget eller ha en förpliktelse som bolaget ställt säkerhet för.      

(§9:17, SFS 2005:551) 

1.2 Problemdiskussion 

Många kritiker frågar sig om det går att kombinera fristående rådgivning med revision till ett 

och samma företag (Moberg, 2003). Revisionsbyråernas roll har förändrats en hel del då den i 

större utsträckning numera går mot fristående rådgivning. Eftersom revisorn besitter bred 

kompetens blir det en naturlig tillgång för företag att även utnyttja revisorn till fristående 

rådgivning. Den utveckling som har medfört ett ökat behov av fristående rådgivning har varit 

ett naturligt steg för revisionsbyråerna att ta, då det innebär att revisionsbyråerna blir mer 

konkurrenskraftiga. (www.affarsvarlden.se, 2011) 

 

Vi ser två problem med att revisionsbyråerna numera i allt större utsträckning erbjuder 

fristående rådgivning till samma företag som de utför revision hos. För det första tror vi att det 

kan innebära en konflikt för revisionsbyråerna att de först kan ge fristående rådgivning och 

sedan göra en oberoende granskning av företaget. Detta innebär att de granskar en del av sitt 

eget arbete vilket gör det svårt att utföra arbetet objektivt. Enligt revisorslagen är objektivitet 

ett krav för att revisionen ska innehålla hög kvalitet (§20, SFS 2001:883). För det andra ser vi 

en problematik med att ökad fristående rådgivning till en revisionskund kan innebära att den 

fristående rådgivningen får för stort fokus. Detta tror vi kan leda till att revisionsbyråerna blir 

ekonomiskt beroende av sin revisionskund, då arvodet för den fristående rådgivningen blir för 

omfattande i förhållande till revisionsarvodet. Revisorslagen (§21, SFS 2001:83) säger att 

revisorn måste tacka nej till de uppdrag där denne har ett direkt eller indirekt ekonomiskt 

intresse i sin kund. Vi frågar oss hur revisionsbyråerna ställer sig till den balansgång som det 

innebär att erbjuda fristående rådgivning utan att de skapar ett direkt eller indirekt ekonomiskt 

intresse i kunden.      

 

Det kan vara komplicerat att få fram en objektiv granskning från revisionsbyrån om de ska 

granska det som deras anställda har gett rådgivning om. Detta är dock något som FAR och 

även många revisionsbyråer ser som en fördel då det är ett mycket effektivt arbetssätt samt att 

det ger kostnadsfördelar för företaget. De anser att det skulle vara ineffektivt om inte revisorn 

skulle kunna ge fristående rådgivning då dennes kunskap går till spillo. Det skulle även bli 

dyrare för företaget då de måste ta in någon från en annan revisionsbyrå som måste sätta sig in 
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i företaget. Den problematiken slipper företaget om de kan utnyttja båda tjänsterna inom 

samma revisionsbyrå. (www.svd.se, 2011) 

1.3 Forskningsfrågor  

Mot bakgrund av problemdiskussionen har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

 

 Hur kan revisionen anses vara oberoende, om det bland annat innefattar att granska 

fristående rådgivning som har getts av den egna revisionsbyrån? 

 Vad anser revisorerna om att den fristående rådgivningen kan leda till att 

revisionsbyrån blir ekonomiskt beroende av revisionskunden? 

 

Med tanke på ovanstående problemdiskussion och forskningsfrågor misstänker vi att 

revisorerna inte alltid är helt oberoende, vilket gör att vi även ställer följande underfråga: 

 

 Hur kan revisorns oberoende ökas?  

 

1.4 Syfte  

Vi ska analysera och förklara hur revisorer praktiskt tolkar de oberoenderegler som finns i 

revisorslagen angående kombinationen av att ge fristående rådgivning ihop med revisionen till 

samma företag. Vi ska även identifiera möjliga förändringar som leder till att revisorns 

oberoende kan höjas. 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till att studera hur revisorerna kan upprätta en 

oberoende revision enligt revisorslagen. Enligt FAR (2002) måste revisorn avböja eller 

avsäga sig revisionsuppdraget om jäv föreligger enligt aktiebolagslagen. Jäven kan inte 

avhjälpas genom förtroendestärkande åtgärder från revisorns eller revisionsbyråns sida. 

Däremot kan hot mot revisorns oberoende enligt revisorslagen avhjälpas genom till exempel 

motåtgärder. Av den anledningen att revisorn inte kan avhjälpa de fall där jäv föreligger enligt 

aktiebolagslagen har vi valt att inte ta upp något mer om detta i resten av uppsatsen utan vi 
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fokuserar som sagt enbart på oberoende enligt revisorslagen. Vi kommer också att avgränsa 

oss geografiskt genom att enbart besöka revisionsbyråer som ligger i Kalmar och Växjö. 

 

1.6 Målgrupp  

Vi anser att resultatet av vår studie främst är intressant för revisionsbyråerna. Vi tror att de 

kommer uppskatta en utomstående syn på deras sätt att arbeta med oberoendefrågor. 

Dessutom kan uppsatsen vara intressant för företagens intressenter, framförallt för ägarna. Det 

är ägarna som på bolagsstämman väljer revisor till företaget och därmed bör de ställa krav på 

att revisorns arbete sker oberoende. Till sist anser vi att ekonomistudenter kan ha ett visst 

intresse av vårt resultat då de får en bild av hur oberoendefrågan inom revisionsbranschen 

hanteras praktiskt.      

 

1.7 Disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiri 

Inledning 

Metod 

Teoretisk referensram 

I inledningskapitlet beskriver vi bakgrunden till vår 

uppsats, vår problemdiskussion, vilka forskningsfrågor 

vi använder oss av, syftet med uppsatsen, våra 

avgränsningar och uppsatsens målgrupp. 

.  
I metodkapitlet kommer vi att förklara vilka val vi har 

gjort angående uppsatsens förhållningssätt och 

angreppssätt. Dessutom kommer vi att ta upp våra val 

angående respondenterna, hur vi har samlat in data, 

uppsatsens trovärdighet, kritik mot valda metoder och 

källor. 

I kapitlet som behandlar den teoretiska referensramen 

kommer vi att redogöra för de teorier som är 

intressanta för vår uppsats. I kapitlet läggs stor vikt vid 

den så kallade analysmodellen eftersom denna är 

revisorns verktyg för att uppnå en oberoende revision.  

I empirikapitlet kommer vi att redovisa den 

information som vi samlar in från de intervjuer som 

genomförs med revisorer. De intervjufrågor som 

används vid respektive intervju kommer att finnas i 

uppsatsen bilagor.   
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Analys 
I analyskapitlet kommer vi att göra kopplingar och 

försöka se mönster mellan den insamlade empirin och 

den teoretiska referensram som vi använder oss av.    

I diskussions- och slutsatskapitlet ska vi klargöra för 

vad vi har kommit fram till. I samband med detta 

svarar vi på uppsatsens forskningsfrågor och syfte.    

Diskussion och 

slutsatser 
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2 Metod  

För att läsaren ska kunna följa med och förstå hur vi har arbetat med uppsatsen, så kommer 

vi i detta kapitel att redogöra för den metod som ligger till grund för vår studie. Vi 

presenterar även våra val om de påhittade fall som vi har använt oss av.  

 

2.1 Förförståelse 

För att få en förförståelse om ämnet har vi först läst in oss i gällande lagar och normer samt 

diverse artiklar som behandlar ämnet. Innan insamlandet av denna kunskap påbörjades fanns 

redan en viss förkunskap om ämnet revision. Flertalet kurser, inom den utbildning som vi går, 

har innehållit delmoment som inbegriper kunskap om revision. Detta har gjort att vi i ett tidigt 

skede förstod den problematik som det kan innebära att en revisionsbyrå först ger fristående 

rådgivning och sedan gör revision i samma företag.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

2.2.1 Positivistiskt & hermeneutiskt förhållningssätt 

Patel & Davidsson (2003) förklarar att inom positivismen kan forskaren studera var del för sig 

i problemet genom att dela in helheten i olika delar. Forskningen som utförs ska vara 

värderingsfri, det vill säga objektiv. Det ska då inte spela någon roll vem som utför 

forskningen utan resultatet ska alltid förbli detsamma.  

  

Hermeneutiken har sin utgångspunkt i ett subjektivt synsätt där forskaren ska skapa sig en 

egen bild av forskningsobjektet. I det hermeneutiska förhållningssättet ser forskaren helheten i 

sitt projekt, detta kallas holism och innebär att helheten är större än summan av delarna. 

Forskaren kan ställa sig själv som objekt i relation till det som ska forskas för att på så sätt 

inta olika synvinklar och skapa en förståelse kring problemet. (Ibid.) 

 

Vår uppsats utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom vi i uppsatsen skapade oss 

en egen bild av hur revisionsbyråerna upprätthåller sitt oberoende vid rådgivning och revision 

till samma företag. Det är alltså inte ett försök att avbilda den hundraprocentigt sanna 
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verkligheten utan vi försökte istället förstå hur andra uppfattar den. Eftersom vi tolkade 

verkligheten subjektivt kan resultatet variera beroende på vem som gör denna tolkning.  

  

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

 
2.3.1 Kvalitativt – Kvantitativt  

Starrin & Svensson (1994) förklarar att det finns en tydlig skillnad mellan vad som kallas 

kvantitativ och kvalitativ metod. Denna skillnad grundas på vad som kan mätas objektivt. 

Exempel på den kvantitativa metoden är empirisk observation, enkäter, experiment och 

statistik. Exempel på kvalitativ metod är djupintervju. Generellt kan sägas att den kvantitativa 

metoden brukar jämställas med det som är mätbart och som kan beskrivas som hårddata. Den 

kvalitativa metoden förknippas bland annat med egenskaper, värde och motiv, innebörd och 

mänskliga upplevelser. Forskare som anser att den kvalitativa metoden är att föredra 

motiverar detta med att det i mänskliga upplevelser finns saker som inte går att mäta 

kvantitativt och förklaras på samma sätt som med hårddata. Exempel på detta är smak, lukt, 

upplevelse av vårt eget jag och lycka. Bryman (2002) säger att kvalitativ forskning oftast inte 

handlar om prövning av teorier utan metoden är istället inriktad på att generera teorier. Vidare 

anses den kvalitativa metoden mestadels tillhöra det induktiva angreppssättet och därmed hör 

den kvantitativa metoden ihop med det deduktiva angreppssättet.    

 

Den kvalitativa metoden är inte en metod som alltid har samma utgångssätt utan det finns 

många olika sätt att bedriva denna forskning på. Varje enskilt kvalitativt forskningsproblem 

kräver sin unika variant av metod för att på bästa sätt få en helhetssyn på forskningen. Den 

kvalitativa metoden är oftast tids- och arbetskrävande då både det empiriska och teoretiska 

materialet kan vara väldigt omfattande. Genom att välja en kvalitativ undersökningsmetod fås 

en djupare kunskap än den uppdelade kunskap som den kvantitativa metoden ger. (Patel & 

Davidsson, 2003)  

 

2.3.2 Motivering för val av kvalitativ metod 

Vi ansåg att den kvalitativa metoden var den som passade bäst, eftersom djupintervjuer skulle 

passa uppsatsen syfte. Under de intervjuer som vi genomförde deltog vi på ett aktivt sätt och 

vi hade även möjlighet till följdfrågor. Bryman (1997) anser att motiveringen för att välja den 
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kvalitativa metoden är viljan att få fram den intervjuade personens eget perspektiv. Svensson 

& Starrin (1996) säger att intervjuerna under den kvalitativa metoden blir medel för att 

upptäcka exempelvis företeelser. Om vi istället hade valt en kvantitativ metod genom till 

exempel en enkätundersökning så hade vi inte fått de ingående svaren som vi anser att 

uppsatsens syfte kräver. 

 

Enligt Bryman (1997) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka den intervjuades 

uppfattning om vissa frågeställningar. Under den kvalitativa intervjun kan forskaren aldrig i 

förväg formulera några svarsalternativ eller avgöra vad som är ett sant svar på en fråga. Det är 

lämpligt att under intervjun hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett sammanhängande 

resonemang angående det som ska studeras. Detta gjorde vi genom att vi ställde 

kompletterande frågor i de fall där intervjupersonen rört sig ifrån uppsatsen ämne. Det är dock 

viktigt att poängtera att vi ansträngde oss för att inte ställa ledande frågor. Bell (2006) säger 

att det är en fördel om de som ska hålla i kvalitativa intervjuer har förkunskaper och är väl 

förberedda inom området som ska studeras. Detta kan ske genom förberedande intervjuer, så 

kallade pilotintervjuer. Innan vi genomförde intervjuerna med revisionsbyråerna valde vi att 

diskutera uppsatsens frågeställning med Per Lindström som är adjunkt på Linnéuniversitetet. 

Lindström arbetade tidigare inom redovisnings- och revisionsbranschen och är därmed väl 

insatt i vårt uppsatsämne. Denna pilotintervju medförde att vi blev mer förberedda, vilket 

gjorde att våra intervjufrågor fick en högre kvalitet. 

 

2.3.3 Deduktion 

Det deduktiva angreppssättet tillhör i övervägande del den kvantitativa metoden  

(Backman, 1998). Bryman (2002) säger att den deduktiva metoden utgår från att forskaren 

härleder en eller flera hypoteser från befintliga teorier. Sedan ska dessa hypoteser prövas med 

hjälp av empirisk granskning. Patel & Davidsson (2003) poängterar att i det deduktiva 

angreppssättet förstärks forskningens objektivitet genom att forskaren utgår från befintliga 

teorier. Processen i forskningen blir då i mindre utsträckning påverkad av subjektiva 

uppfattningar som den enskilde forskaren har.  
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2.3.4 Induktion 

Merparten av samhällsvetenskapliga undersökningar är oftast kvalitativa och använder sig av 

det induktiva angreppssättet (Backman, 1998). Enligt Patel & Davidsson (2003) utgår det 

induktiva angreppssättet från att forskaren kan studera forskningsobjektet utan att först ta 

hänsyn till tidigare teorier. Den information som samlas in från empirin kan ha stor variation 

då den baseras på en viss situation, tid eller grupp av människor. Utifrån empirin ska 

forskaren sedan utforma en teori om sin syn på verkligheten. Även om forskaren inte tar 

hänsyn till tidigare teorier sker inte arbetet helt utan förutsättningar eftersom forskaren har 

egna tankar och värderingar som kommer spegla de teorier som skapas.  

 

2.3.5 Abduktion 

Det abduktiva angreppssättet är en kombination av induktion och deduktion som kan 

användas växelvis. Abduktion kan i det första steget utgå från det induktiva angreppssättet då 

forskaren skapar teorier som förklarar fallet. I steg två prövas hypotesen eller teorin på nya 

fall och utgår då från det deduktiva angreppssättet. Forskaren kan då arbeta vidare med den 

ursprungliga hypotesen eller teorin och utöka denna för att gälla mer generellt. Fördelen med 

denna metod är att det inte begränsar forskaren i sitt arbete så mycket som det deduktiva 

respektive induktiva angreppssättet gör. Dock finns det en risk med metoden och det är att 

forskaren omedvetet kan välja sitt objekt utifrån tidigare erfarenhet och utformar en teori som 

eliminerar andra alternativa tolkningar. (Patel & Davidsson, 2003)  

 

2.3.6 Motivering för det abduktiva angreppssättet 

Vår studie karaktäriseras av det abduktiva angreppssättet. Först utgick vi från det deduktiva 

angreppssättet, eftersom vi började med ett teoretiskt perspektiv genom att läsa in oss om 

ämnet för att på bättre sätt kunna sätta oss in i frågeställningarna. Efter detta hade vi en 

hypotes angående hur revisorn upprätthåller oberoendet enligt revisorslagen och det var denna 

hypotes som låg till grund för hur vi formulerade våra intervjufrågor. Efter genomförda 

intervjuer kan det sedan sägas att uppsatsens angreppssätt ändrades till induktivt eftersom vi 

till sist, med hjälp av den insamlade teoretiska referensramen och empirin, formulerade egna 

teorier om hur revisorn praktiskt tolkar de oberoenderegler som finns.  
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Bell (2006) säger att forskarna bör studera den fakta som finns inom ämnet innan intervjuerna 

sker, för att på så sätt vara väl förberedd. Vi ville bland annat se om revisionsbyråerna 

arbetade efter den så kallade analysmodellen och då var det givetvis viktigt att vi inför 

intervjuerna förberedde oss genom att vara väl pålästa angående denna modell. 

 

2.4 Val av respondenter  

Det föll sig naturligt att vi valde att intervjua revisorer med tanke på uppsatsens syfte. Redan i 

ett tidigt skede av arbetet bestämde vi oss för att de utvalda respondenterna skulle vara 

godkända eller auktoriserade revisorer. Detta krav gjorde att alla respondenter var väl insatta i 

revisorsyrket och därmed ansåg vi att kvaliteten på den insamlade empirin höjdes.  

 

Det var också ett medvetet val att vi valde större revisionsbyråer. Detta val gjorde vi eftersom 

de större revisionsbyråerna har högre omsättning vad gäller fristående rådgivning. Det var ett 

krav att de utvalda revisionsbyråerna även hade omfattande fristående rådgivning vid sidan av 

revisionsverksamheten eftersom uppsatsen handlar om kombinationen av rådgivning och 

revision till samma företag.  

 

2.4.1 Access 

Enligt Gummesson (1991) handlar access om möjligheten att få tag i verklig empirisk 

information och detta är oftast forskarens största problem. Oavsett vilka tekniskt avancerade 

metoder forskaren använder för att behandla den insamlade empirin fallerar hela studien om 

den insamlade empirin inte är sann. En jämförelse går att göra med ett isberg. Det som syns 

av ett isberg ovanför vattenytan utgör bara cirka tio till femton procent av hela isberget, 

medan resten av isberget inte syns. Det är forskarens uppgift att försöka få del av den 

information som finns utöver det som är synligt vid en första anblick.   

 

För att vi skulle få ut så mycket värdefull information som möjligt under intervjuerna lät vi 

både respondenterna och revisionsbyråerna vara anonyma. Anledningen till detta var att vi 

ville få subjektiva svar från respondenterna. Eftersom en del av våra intervjufrågor var av lite 

känslig karaktär så trodde vi inte att vi skulle få sanningsenliga svar om vi inte hade lovat 

anonymitet till respondenterna.  
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Vi valde att inte heller skicka ut frågorna till respondenterna före intervjuerna. Eftersom de 

inte fick läsa in sig på frågorna så ansåg vi att möjligheterna till att få subjektiva svar ökade. 

Vi ville under intervjuerna ha spontana svar från respondenterna och inte några förberedda 

standardsvar. Tvärtom så uppmuntrade vi respondenterna att låta deras egna åsikter om 

frågorna komma till uttryck för att på så sätt finna det som är exceptionellt.  

 

2.5 Insamling av data 

Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det vid insamling av data två olika källor, dessa är 

primär- och sekundärdata. Primärdata är information som kommer direkt från verkligheten 

och det kan vara information från enkäter, intervjuer och observationer. Sekundärdata är 

däremot information som redan är införskaffad och som någon har sammanställt till en text, 

till exempel artiklar eller statistik.  

 

2.5.1 Primärdata  

I vår uppsats valde vi att använda oss av primärdata i form av intervjuer med revisorer. 

Fördelen med primärdata var att vi fick informationen direkt till oss och vi kunde därmed göra 

vår egen tolkning till de svar vi fick, dessutom undvek vi problematiken med att 

informationen inte skulle vara uppdaterad. En nackdel med att vi använde oss av primärdata 

var att de svar vi fick från respondenterna riskerade att vara förvrängda då det i vissa fall kan 

tänkas att de ville försvara sin bransch.   

 

2.5.2 Sekundärdata 

De sekundärdata som vi använde oss av bestod bland annat av lagar och modeller som 

analysmodellen, revisorslagen och aktiebolagslagen. Uppsatsens sekundärdata var väldigt 

relevant då denna information gav oss en större inblick i vårt problemområde. Vi använde oss 

även av artiklar för att se vad diverse experter har för inställning till att revisionsbyråerna kan 

vara oberoende när de både utför revision och ger fristående rådgivning till samma företag. 

Fördelen som vi ser med att vi använde oss av sekundärdata var att det på ett relativt snabbt 

sätt gick att kontrollera den information som vi fick fram genom att vi jämförde flera olika 

böcker med varandra. En nackdel med att använda sekundärdata anser vi vara att teorin kan 

vara dåligt uppdaterad och då kan det vara svårt att avgöra om informationen är tillförlitlig. 
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2.5.3 Intervjuer 

Bell (2006) beskriver att en intervju kan utföras på olika sätt, exempelvis via personlig 

kontakt, telefonsamtal eller kontakt via internet. En intervju kan vara strukturerad, 

semistrukturerad samt ostrukturerad. Den strukturerade intervjun innebär att forskaren 

kommer till intervjutillfället med välformulerade frågor och som följs i minsta detalj under 

intervjun. En semistrukturerad intervju går ut på att intervjuaren kommer till intervjutillfället 

med en viss struktur och nedskrivna frågor. Denne har då innan planerat vad det är den vill ha 

svar på. Kvale (1997) talar om att vid en semistrukturerad intervju bör forskaren använda sig 

av en intervjuguide med en översikt över de ämnen som ska täckas och förslag på de frågor 

som ska ställas. Sedan beror det på vilket upplägg intervjun fått, om frågornas ordningsföljd 

är avgjorda på förhand eller om det vilar på forskarens omdöme och känslighet att avgöra hur 

strikt han eller hon ska följa guiden. En ostrukturerad intervju innebär, enligt Bell (2006) att 

intervjuaren inte har någon färdig mall till intervjutillfället utan ställer istället de flesta 

frågorna efter hand under intervjun. En ostrukturerad intervju ställer högre krav på 

intervjuaren då det gäller att komma på bra frågor under intervjuns gång för att få ut viktig 

och värdefull information.  

       

I de intervjuer som vi genomförde använde vi oss av en semistrukturerad intervjumetod då 

den ger, enligt Bell (2006) och Kvale (1997), en tydlig struktur med nedskrivna frågor under 

intervjun. Dessa intervjuformer har en flexibel intervjuprocess och det kan göra att vissa 

frågor ställs som inte finns med bland de nedskrivna frågorna. Vi hade en viss förutbestämd 

följd på intervjufrågorna men det var inte tvunget att denna följdes till hundra procent. 

Fördelen med detta ansåg vi vara att intervjun flöt bättre då respondenterna fick större frihet 

under intervjun. 

 

En fördel som vi ser med personliga intervjuer är att de ger ett bättre flyt än exempelvis en 

telefonintervju. Om det skulle uppkomma känsliga frågor under en intervju så tror vi att det är 

svårare för respondenterna att slingra sig ur frågan vid en personlig intervju. En annan fördel 

som vi ser med att vi använde oss av personliga intervjuer är att det gav oss en möjlighet att se 

hur den intervjuade personen reagerade på en viss fråga och detta kan vara minst lika 

intressant som ett skriftligt svar.  
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De nackdelar som vi kan se med personliga intervjuer är ett de är tids- och resurskrävande. 

Det var ibland svårt att få någon tid som passade respondenten i och med att genomförandet 

av intervjuerna skedde under revisorernas högsäsong. Om intervjuerna istället hade skett via 

e-mail hade respondenten kunnat svara på frågorna när som helst och också kunnat göra detta 

i sin egen takt.   

 

För att vi under intervjun inte skulle missa någon värdefull information använde vi oss av en 

diktafon. Det är inte alltid så lätt att få ner alla svar i skrift under intervjutillfället och då var 

denna ett väldigt bra hjälpmedel. Vi var dock medvetna om att respondenten kan bli mer 

hämmad om han eller hon vet att intervjun spelas in. Innan vi satte igång diktafonen bad vi 

om respondentens godkännande om att spela in intervjun. Vi genomförde så många intervjuer 

tills vi kände att nästa intervju inte skulle tillföra något extra, vi anser därmed att vi hade 

uppnått empirisk mättnad.    

 

2.6 Uppsatsens trovärdighet  

 
2.6.1 Validitet 

Bryman (2002) säger att validitet anger hur väl studien mäter det som den avsett att mäta. Ett 

exempel för att belysa begreppet kan utgöras av ett intelligenstest. Om ett intelligenstest är 

utformat på ett sådant sätt att det verkligen mäter en persons intelligens kan det sägas att testet 

innehåller hög validitet. Enligt Svensson & Starrin (1996) avser validitetsbegreppet att ge ett 

mått på hur giltiga resultaten är och hur bra upplägget av undersökningen är. När det gäller 

validitet för kvalitativa studier är det viktigt att förstå att exempelvis forskarens uppfattning 

om verkligheten spelar in. Med detta menas att olika observatörer kan komma fram till olika 

tolkningar men att de ändå i sitt sammanhang är lika valida. Validiteten ska bedömas i 

förhållande till sitt sammanhang mellan intervjuare och intervjuad. Varje situation där 

intervjun sker är unik och validiteten bedöms efter noggrann undersökning av den händelse 

som intervjun utgör.  

   

2.6.2 Reliabilitet 

Inom den kvantitativa forskningen anses hög reliabilitet råda om upprepad mätning av ett 

konstant objekt alltid ger samma resultat. När det gäller den kvalitativa forskningen är det inte 
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säkert att det finns något konstant objekt. Som exempel kan nämnas att en intervjuperson ena 

gången kan vara nedstämd och andra gången glad. Olika sinnestillstånd kan ge olika svar trots 

att frågorna som ställs är samma. Av denna anledning bör reliabiliteten ses i sitt sammanhang 

och situationen som råder vid intervjutillfället bör utgöra grunden för studiens reliabilitet. 

(Svensson & Starrin, 1996)  

 

2.6.3 Uppsatsens validitet och reliabilitet  

För att erhålla högre validitet i uppsatsen använde vi oss av triangulering. Med triangulering, 

inom vetenskapliga studier, menas enligt Svensson & Starrin (1996) att utgångspunkten ska 

vara flera olika metoder. Genom att utnyttja flera metoders styrkor kan det bästa från varje 

metod tas tillvara och det går att neutralisera det sämsta med en enskild metod. Metodologisk 

triangulering innebär antingen triangulering inom metoden eller mellan olika metoder. Vi 

valde att använda oss av data- och undersökartriangulering som är exempel på triangulering 

inom metoden.  

 

Datatriangulering innebär att studien använder sig av flera olika informationskällor (Ibid.). 

Det enklaste hade varit att bara intervjua en eller två revisionsbyråer, men för att få högre 

validitet och empirisk mättnad och därmed vara säkra på att vi har undersökt det som vi skulle 

undersöka valde vi att intervjua fem olika revisionsbyråer.  

 

Svensson & Starrin (1996) beskriver att undersökartriangulering innebär att flera observatörer 

samlar in informationen. Under intervjuerna gjorde vi båda två anteckningar och skrev ner 

svaren på frågorna. Dessutom använde vi oss av en diktafon. Detta gjorde att vi efteråt kunde 

jämföra svaren och de övriga noteringar som vi gjorde under intervjuerna.   

 

För att öka reliabiliteten i uppsatsen använde vi oss av samma frågeformulär till alla 

respondenter. Dessutom började vi alla intervjuer med att berätta för respondenten att denne 

och dennes arbetsgivare kommer vara anonyma i uppsatsen. Genom att vi gjorde detta tror vi 

att tillförlitligheten ökade genom att respondenterna kunde svara på frågorna utan att de 

behövde tänka på vilka följder som kan komma av de svar denne gav. 
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2.7 Påhittade fall 

Varje intervju avslutade vi med att presentera tre påhittade fall för våra respondenter. Dessa 

fall skulle visa om respondenterna kunde identifiera de olika hot som kan uppkomma mot 

revisorns oberoende. Fallen utformades utifrån den analysmodell som revisorn ska gå igenom 

inför varje nytt revisionsuppdrag. Fallen var en del av det underlag som senare användes för 

att analysera hur revisorerna tillämpar analysmodellen praktiskt. Vi valde att presentera mer 

information om hur vi tillämpade fallen i analyskapitlet.  

 

2.8 Metodkritik 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie och det går att rikta en del kritik mot denna metod. 

Kvalitativa studier inbegriper ofta att forskaren ska skriva ner intervjuerna till en text. Under 

detta arbete kan en omedveten påverkan på underlaget för analysen ske. Detta sker eftersom 

den nedskrivna intervjun inte tar med saker som forskaren upplever under intervjun. Exempel 

på detta är gester, miner, ironi och betoningar. (Patel & Davidsson, 2003) Eftersom vi under 

intervjuerna använde oss av en diktafon behövde vi inte skriva ner hela svaren från 

respondenterna utan vi kunde lägga mer fokus på att anteckna de intryck vi fick under 

intervjuerna.    

 

Svensson & Starrin (1996) säger att något som forskaren ska beakta är att det finns flera 

förhållanden som kan störa kommunikationen mellan intervjuare och respondent. Ett vanligt 

problem är att respondenten istället för att svara ärligt ger de svar som denne tror att 

intervjuarna förväntar sig. En kvalitativ intervju utgörs av ett samspel mellan de som 

intervjuar och respondenten. Under detta samspel reagerar och påverkar båda parterna 

varandra. Risken finns då att intervjuarna påverkar den information som respondenten ger, 

vilket i sin tur påverkar analysen av intervjun. För att minska risken att påverka 

respondenterna under intervjuerna var vi noga med att inte leda diskussionen. Vi ställde 

frågorna och sedan lät vi respondenterna utveckla svaren så mycket som de ville. Det var 

enbart när svaren gled ifrån ämnet som vi genom följdfrågor styrde diskussionen åt rätt håll 

igen.   

 

Det kan vara svårt att generalisera resultatet av en kvalitativ studie. Om däremot en 

kvantitativ studie genomförs skulle det innebära att forskaren kan generalisera resultatet från 
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det stickprov som undersöks till en större population. (Patel & Davidsson, 2003) Vår 

undersökning begränsar vi dessutom till att endast bestå av revisionsbyråer i Kalmar och 

Växjö. Eventuellt är arbetssättet annorlunda i större städer, såsom Stockholm och Göteborg, 

där många revisionsbyråer har ett stort antal uppdrag och anställda. Av denna anledning anser 

vi att vi inte kan generalisera vårt resultat till att gälla alla revisionsbyråer.  

 

Vi är medvetna om att det går att diskutera om den insamlade informationen från FAR och 

SRS kan anses tillhöra den teoretiska referensramen. Trots detta valde vi att låta 

informationen från FAR och SRS vara en del av den teoretiska referensramen eftersom vi 

anser att denna information skapar förståelse hos läsaren för ämnet. Under analysen av ämnet 

kopplades den insamlade empirin ihop med den teori som finns om ämnet, däribland 

informationen från FAR och SRS.   

 

2.9 Källkritik 

Vid användandet av sekundära källor bör forskarna ha ett större kritiskt förhållningssätt då 

information som kommer från sekundära källor löper större risk att vara mindre tillförlitlig 

och inte lika uppdaterad som primärdata. Sekundärdata kan också vara mindre tillförlitlig av 

den anledningen att forskaren kan feltolka teorin av någon annan forskare eller författare. 

(Ejvegård, 2002) Detta har vi tänkt på genom att ha en kritisk syn på det material som samlats 

in. När vi använder oss av sekundärdata tänker vi på att källan inte ska vara för gammal utan 

försöka hitta information som är så uppdaterad som möjligt. När vi letade upp vår 

sekundärdata försökte vi hitta flera källor med samma resultat för att på så sätt öka 

trovärdigheten i källan.     

 

Vi är också medvetna om att en text som ligger ute på internet kan vara skriven av vem som 

helst och därmed kan dessa texter innehålla låg tillförlitlighet. Därför valde vi att inte använda 

oss av information som vi hittade på enskilda privata hemsidor.  

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de teorier som är relevanta för vår uppsats. Av dessa 

lägger vi stor vikt på att redogöra för analysmodellen. 

 

3.1 Revision 

 

3.1.1 Revisionens delar  

I Sverige brukar revisionen delas upp i räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. 

Räkenskapsrevisionen innebär att revisorn ska göra en bedömning av följande: 

 om de redovisade tillgångarna och skulderna existerar, om de tillhör företaget och om 

de är rätt värderade, 

 om alla tillgångar och skulder är med i balansräkningen, 

 om resultat- och balansräkningen stämmer med bokföringen, 

 om förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen, noter och 

kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.    

(FAR, 2002) 

 

Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen innehåller regler för hur 

styrelsen och den verkställande direktören ska arbeta. Arbetet med att granska om dessa regler 

är uppfyllda kallas för förvaltningsrevision. Under förvaltningsrevisionen ska revisorn 

kontrollera följande saker: 

 om styrelseledamot eller den verkställande direktören har brutit mot några lagar vid 

upprättande av bokföring eller vid förvaltning av företagets medel, 

 om styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid mot gällande 

lagar på något annat sätt,  

 om styrelseledamot eller den verkställande direktören kan bli skyldiga att betala 

skadestånd på grund av något de gjort eller låtit bli att göra.                                  

(Ibid.) 
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3.1.2 Revisionsrådgivning  

I samband med att revisorn utför revisionen i företaget har denne även skyldighet att ge 

revisionsrådgivning som innebär råd och förslag till eventuella förbättringar gällande 

företagets redovisning och förvaltning (Moberg, 2003). Enligt SOU (1995:44) är det väldigt 

svårt att avgöra var gränsen går mellan vad som är revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning, gränsen bör istället sättas genom att upprätthålla god revisors- och revisionssed.  

 

3.1.3 Förväntningsgapet 

Den senaste bank- och finanskrisen, som startade omkring 2008, har återigen aktualiserat 

frågan om vad företagens intressenter ska förvänta sig av revisorn och revisionen. Det finns 

en oro bland experter inom ämnet revision att flertalet användare av revisionsrapporter inte 

förstår revisionens innebörd och förutsättningar. FAR har insett detta problem och har under 

en längre tid arbetet med omformuleringar av standardmallarna för revisionsberättelserna i 

syfte att öka förståelsen för vad revisionen innebär och vilka krav som bör ställas på denna. 

Den skillnad som finns mellan användarnas respektive revisorernas uppfattning om syftet och 

innehållet i en revision kallas förväntningsgapet. (Nilsson, 2010) 

 
(Bild: FAR, 2006) 
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3.2 Rådgivning  

 

3.2.1 Revisionsbyråerna erbjuder inte enbart revision 

Sedan i mitten av 1980-talet har efterfrågan för fristående rådgivning radikalt ökat och det är 

idag vanligt att företag även efterfrågar revisionsbyråernas fristående rådgivningstjänster vid 

sidan av revisionsverksamheten. En ökad efterfrågan på fristående rådgivning från företagens 

sida beror på att de specialisttjänster som efterfrågas är svåra att sköta internt i företaget. 

(Svanström, 2008)  

 

Svanström (2008) säger att under varje revisionsuppdrag bygger företaget upp en relation till 

revisorn och det medför att det ligger nära till hands att även anlita revisionsbyrån vid 

fristående rådgivning. Genom att revisorn och företaget redan har byggt upp en relation till 

varandra genom revisionsuppdraget kan företaget slippa att göra investeringar för att utveckla 

en ny affärsrelation. Företaget kan då istället göra stora kostnadsbesparingar genom att anlita 

samma revisionsbyrå även vid fristående rådgivning. Nuvarande trend är att behovet av 

fristående rådgivningstjänster även kommer öka i framtiden, vilket medför en stor utmaning 

för de revisionsbyråer som erbjuder dessa tjänster. 

 

Enligt FAR (2002) kan det framförallt i små företag vara fördelaktigt för företagsledaren att 

ha någon att samråda med. Revisorn kan då bidra med en kunskap som inte finns inom 

företaget. När samma revisionsbyrå både ger fristående rådgivning och utför revisionen i ett 

företag är det väldigt viktigt att inte självständigheten och opartiskheten riskerar att fallera. Ett 

syfte som revisionsbyråerna har med sin fristående rådgivning är att se till att företaget följer 

de lagar och förordningar som krävs. Exempelvis vid skatterådgivning kan revisionsbyrån 

kontrollera att företaget följer reglerna som finns angående god skatteetik. Enligt Svanström 

(2008) uppkommer det dock ett hot mot oberoendet när revisionsbyråerna både utför revision 

samtidigt som de ger fristående rådgivning till ett och samma företag.  

 

3.2.2 Revisorn som rådgivare 

Svanström (2008) säger att revisorns roll som revisionsrådgivare är att denne ska bidra med 

stor kunskap om diverse områden och utföra revisionen enligt lagar och normer. Inom den 

fristående rådgivningen används ofta revisorn istället som ett bollplank för företagsledaren i 
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mindre företag. Revisorn är en värdefull resurs eftersom denne kan bidra med sin breda 

kompetens och hjälpa företagen inom exempelvis skatterådgivning och ekonomisk planering, 

som är exempel på revisorns kärnkompetens. Revisorn anses ha större kompetens och 

erfarenhet vid kontakt med små och medelstora företag än andra konsulter och det gör att 

revisorerna är speciellt efterfrågade i rollen som rådgivare i små företag.  

 

Enligt Svanström (2008) anser den internationella revisorsorganisationen IFAC att det är en 

fördel att revisionsbyråerna erbjuder vissa typer av fristående rådgivningstjänster, trots kravet 

på en oberoende revision. Fristående rådgivningstjänster som innehåller experthjälp avseende 

redovisningsprinciper, upplysningar kring finansiella rapporter samt även 

tillgångsvärderingsmetoder anses inte vara något hot mot revisorns oberoende. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att fristående rådgivningstjänster som ligger inom 

revisorns kompetensområde anses inte utgöra något hot mot revisorns oberoende då dessa 

tjänster oftast kan utföras på ett objektivt sätt. De rådgivningstjänster som anses utgöra ett hot 

mot oberoendet är när det handlar om strategiska tjänster, exempelvis rådgivning kring 

budget- och planeringsfrågor samt investeringar. Dessa tjänster är av mer subjektiv karaktär. 

 

De tjänster som vanligtvis erbjuds inom den fristående rådgivningen är bland annat 

redovisnings-, skatte- och organisationstjänster (Moberg, 2003). Enligt Svanström (2008) 

erbjuds tjänster som företagsanalys, företagsutveckling, finansiell analys, företagsvärdering 

samt strategisk planering inom den fristående rådgivningen. Denna typ av rådgivning ingår 

inte i revisionsverksamheten. 

 

3.3 Kombiuppdrag  

Ett kombiuppdrag är en specifik kombination av revision och fristående rådgivning som 

förekommer när en revisionsbyrå levererar både revisions- och redovisningstjänster till ett och 

samma företag. För dessa uppdrag gäller särskilda regler angående oberoendet och det är 

alltid revisorn som ska ansvara för att revisionsuppdraget kan genomföras med opartiskhet 

och självständighet. Revisionsbyrån måste upprätta rutiner och riktlinjer som medarbetarna 

måste följa vid ett kombiuppdrag och det måste säkerställas att medarbetarna känner till 

dessa. De redovisningstjänster som tillhandahålls i ett kombiuppdrag kan vara mer eller 
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mindre omfattande. Ett kombiuppdrag innebär till exempel att revisionstjänster utförs 

samtidigt som någon av följande redovisningstjänster levereras:  

 biträde med löpande redovisning, 

 biträde vid upprättande av årsbokslut, 

 biträde vid upprättande av delar av ett bokslut, 

 biträde vid upprättande av årsredovisning, 

 biträde vid upprättande av koncernredovisning, 

 biträde vid upprättande av kassaflödesanalys. 

            (www.farsrskomplett.se, 2011) 

 

Dessa punkter visar att redovisningstjänsten kan utgöras av endast en liten del och ändå blir 

uppdraget ett så kallat kombiuppdrag. Vid kombiuppdrag gäller som sagt särskilda regler för 

oberoendet, dessa innebär att varken revisorn eller någon annan inom samma revisionsbyrå 

får ta beslut om hur kundens grundbokföring ska upprättas. Biträde med den löpande 

redovisningen anses dock inte vara grundbokföring så länge som revisionsbyrån följer en av 

kunden nedskriven konteringsplan som anger hur de olika posterna ska bokföras. Reglerna 

säger att vid mindre företag är det tillåtet att en kollega till företagets revisor biträder företaget 

med ovanstående punkter så länge som han eller hon inte upprättar kundens grundbokföring. 

Revisorn får aldrig utföra ett kombiuppdrag till ett företag på egen hand, eftersom denne då 

skulle granska sitt eget arbete.  (Ibid.) 

 

Som stora företag räknas de företag som uppfyller två eller tre av följande villkor: fler än 50 

anställda, mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 80 miljoner kronor i 

nettoomsättning. Revisionsbyråerna är strikt förbjudna att till dessa företag erbjuda både 

redovisnings- och revisionstjänster ihop på grund av hårdare regler kring oberoendet.  Om 

revisionsbyrån utför revisionen i ett stort företag får de alltså exempelvis inte hjälpa till med 

en kassaflödesanalys eller koncernredovisning. (Ibid.) 

 

3.4 Agentteorin 

Artsberg (2005) säger att inom agentteorin anses ägarna till ett företag vara principaler, 

företagsledningen är agent och revisorn är en slags controller. Teorin grundas på att de olika 
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parterna är rationella och nyttomaximerade i sitt agerande, det vill säga att de ser till sitt eget 

bästa för att maximera sin egen nytta på bekostnad av den andra parten. 

 

De olika rollerna inom agentrelationen är oftast fördelade så att agenten får ersättning för att 

principalens välfärd ska maximeras. Principalen betalar agenten för att denne ska verka för att 

maximera nyttan för principalen, agenten kan dock även vidta åtgärder som inte 

nödvändigtvis ligger i principalens intresse utan istället sträva efter att maximera sin egen 

nytta. Det är inte alltid som agenten och principalens intresse sammanfaller helt och hållet. 

Inom agentteorin anses agenten vara riskavert, vilket innebär att agenten endast är villig att ta 

risker om denne får tillräckligt med kompensation för detta. Eftersom agenten har möjlighet 

att agera utifrån egen vinning medför det ett behov av att dels motivera agenten i sitt arbete 

för att agera enligt principalens intresse men även för att ha uppsikt över agentens handlande. 

(Svanström, 2008)  

     

Enligt Svanström (2008) uppkommer agentproblemet när ägaren har satsat kapital i företaget 

men i övrigt inte har någon aktiv roll. Det gör att ansvaret för företaget istället övergår till 

företagsledningen. Detta kan innebära att företagsledningen och ägarna kan ha mål som skiljer 

sig åt. Det finns framförallt två åtgärder för att se till att ledningen agerar i ägarnas intresse. 

Dessa är att ägarna kan införa ett belöningssystem för företagsledningen och dessutom måste 

ledningens arbete kontrolleras. 

 

En lösning på agentproblemet kan vara att upprätta ett visst kontrakt, exempelvis ett 

belöningssystem som ska ge incitament för företagsledningen att agera i ägarnas intresse och 

därmed uppnå målöverensstämmelse. Sådana här kontrakt kräver att den information som 

företagsledningen redovisar är tillförlitlig för att de utomstående ägarna ska kunna bedöma 

hur företagsledningen har presterat och levt upp till de mål som ingått i kontraktet. Det som 

kan vara komplicerat vid upprättandet av sådana här kontrakt är att företagsledningen kan få 

incitament att maximera sin egen nytta i avtalet, det vill säga att de medvetet kan försöka måla 

upp en för positiv bild av företagets resultat. Detta agentproblem gör att det finns ett behov av 

en oberoende revisor som kan granska företagets redovisning och ge en trovärdig bild av 

företaget. (Ibid.)  
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Vid upprättande av ett effektivt kontrakt är det viktigt att agenten får tillräcklig förtjänst för 

sitt arbete samt att agentens agerande ska ligga i båda parternas intressen för att på så sätt 

maximera den gemensamma välfärden. Ett effektivt kontrakt har upprättas när inte någon av 

aktörerna vinner på att skada den andra. (Svanström, 2008) Eftersom revisorns arbetsuppgifter 

bland annat består av att uttala sig om företagets årsredovisning samt om styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning, medför det att revisionens roll som 

övervakningsfunktion blir mer uppenbar (FAR, 2006). Om ägaren ska kunna lita på den 

finansiella information som denne får av företagsledaren inför exempelvis framtida 

investeringsbeslut är det viktigt att en oberoende part i form av en revisor kan kvalitetssäkra 

den finansiella informationen (Svanström, 2008).   

 

Enligt Svanström (2008) har agentteorin varit tydligast i stora företag där aktieägaren inte har 

en aktiv roll, revisionen får då en roll av att vara kontrollerande. Utomstående ägare har ofta 

ett visst behov av att ha en slags kontrollfunktion i företaget för att inte företagsledningen ska 

kunna missbruka sin makt genom att exempelvis sälja företagets tillgångar. I detta avseende 

ska revisionen bidra till att eventuella bedrägerier och rapporteringsmissbruk upptäcks. Om 

övriga i företaget är medvetna om att det finns en oberoende part i form av en revisor som 

kommer granska utförda aktiviteter och rapportera vid fel, minskar det risken för att företaget 

målar upp en för positiv bild av sig själva.      

 

3.5 Nya revisorslagen 

I januari 2002 började en ny revisorslag, SFS 2001:883, gälla. Den gamla lagen, SFS 

1995:528, från 1995 ändrades på flera olika punkter. I samband med arbetet inför den nya 

lagen tillsattes en utredning för att ta fram en proposition (2000/01:146) till den nya lagen. 

Propositionen har titeln ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet” och en 

huvudfråga i denna var om en revisor ska ha rätt att biträda sina kunder med andra uppdrag 

som inte är en del av revisionsverksamheten. Denna fråga anses vara omdiskuterad och 

handlar främst om oberoendet när revisorn biträder sin kund med fristående rådgivning. 

(Proposition, 2000/01:146) 

      

Den nämnda propositionens bedömning var att fristående rådgivning som en revisor lämnar åt 

en kund kan komma påverka revisorns opartiskhet och självständighet. Detta leder då till att 
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den lämnade fristående rådgivningen kan komma försämra tilltron till den reviderade 

informationen. Propositionen framhåller framförallt två problem med att revisorn ger 

rådgivning som inte är revisionsrådgivning. Den första är att revisorn genom den fristående 

rådgivningen skapar en affärsförbindelse med kunden och detta gör att revisorn riskerar att få 

ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i kunden. Detta kan leda till att tillförlitligheten på 

revisionen rubbas eller i alla fall att omgivningen tror att den rubbas. För det andra kommer 

den fristående rådgivningen att leda till att revisorn granskar resultatet av eget utfört arbete 

eller gjorda bedömningar. Detta gör att revisorn får svårare att göra granskningen på ett 

objektivt sätt vilket också påverkar omgivningens förtroende för revisionen. (Proposition, 

2000/01:146)  

 

Det finns också, enligt proposition (2001/01:146), flera fördelar med att trots allt låta revisorn 

ge fristående rådgivning. Genom att revisorn tillåts biträda företaget med annat än ren 

revisionsverksamhet förbättras revisorns kännedom om företaget. Detta kan då göra att 

revisorn lättare kan identifiera problemen inom företaget och få större insikt i vilka risker som 

finns för fel i redovisningen med mera. Utöver denna aspekt kommer också företagets 

intressenter såsom aktieägare, banker, anställda och allmänheten förmodligen uppskatta att 

företaget får kompetent fristående rådgivning från någon som har stor insyn i företaget. De 

flesta företag anser att det är värdefullt att revisionen och fristående rådgivning kan samlas 

hos en och samma byrå. För företaget kan det också innebära en kostnadsbesparing att köpa 

både fristående rådgivnings- och revisionstjänster från samma revisionsbyrå. Dessa beskrivna 

fördelar bör naturligtvis inte göra att kravet på oberoende och objektivitet hos revisorn 

förkastas. Dock finns det anledning till att pröva om inte revisorns oberoende kan säkerställas 

på annat sätt än ett generellt förbud för en revisor att ge fristående rådgivning.  

 

Utredningen som föranledde proposition (2000/01:146) har kommit fram till att det inte finns 

tillräckliga skäl för ett förbud som innebär att revisorer inte får tillhandahålla kunder 

fristående rådgivning och andra tjänster som inte utgör revisionsverksamhet. Dock kom 

utredningen fram till att begreppen opartiskhet och självständighet bör utryckas tydligare i 

den nya lagen. De faktiska kraven på opartiskhet och självständighet bör kompletteras med 

föreskrifter som så långt som möjligt kan garantera revisorns opartiskhet och självständighet. 

Bland annat föreslogs denna förändring i lagtexten: 
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1995 års revisorslag: En revisor skall avböja eller avsäga sig uppdraget, om det finns någon 

särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet (14 § 2st, SFS 1995:528). 

 

2002 års revisorslag: Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet kan säkerställas (§20, SFS 2001:883). 

 

Enligt proposition (2000/01:146) är skillnaden mellan lagarna att enligt den nya lagen måste 

revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet kunna säkerställas. För att säkerställa en 

oberoende revision ska en revisor inför varje uppdrag pröva om det finns något som kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Om förtroendet för revisorns 

opartiskhet och självständighet kan antas vara rubbat ska revisorn avböja eller avsäga sig 

uppdraget. Revisorslagen (SFS 2001:883) säger dock i § 21 att revisorn får acceptera eller 

behålla uppdraget om denne kan visa att det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda 

omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att 

ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.  

 

3.6 Analysmodellen  

Det är högst väsentligt att alla företagets intressenter har förtroende för revisionen, detta gör 

att det inte räcker att revisorn är opartisk och självständig i objektiv bemärkelse. För att 

garantera att revisorn avböjer eller avsäger sig alla uppdrag där förtroendet för oberoendet kan 

rubbas föreslog utredningen att en analysmodell borde införas. Denna modell ska göra att 

revisorn inför varje uppdrag granskar oberoendet och dessutom ska denne vara skyldig att 

dokumentera den gjorda analysen. Detta gör att revisorernas tillsynsnämnd, 

Revisorsnämnden, kan kontrollera om tillräckliga analyser har gjorts inför varje uppdrag. 

(Proposition 2000/01:146)      

 

Revisorn ska som sagt inför varje nytt revisionsuppdrag pröva om det finns sådana 

förhållanden som innebär att revisorns förtroende kan rubbas när det gäller dennes förmåga att 

genomföra uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet (SRS, 2003). Enligt 
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FAR (2002) finns det fem hot som kan innebära att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet fallerar. Dessa är följande: 

 Självgranskningshotet 

 Egenintressehotet 

 Partställningshotet 

 Vänskapshotet 

 Skrämselhotet 

 

Enligt revisorslagen § 21 ska revisorn gå igenom ovanstående fem hot innan denne tackar ja 

till ett revisionsuppdrag. Förutom dessa hot finns också en generalklausul, § 21 2 st 

revisorslagen, som säger att revisorn också måste tacka nej till ett revisionsuppdrag om det 

föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet. (SFS 2001:883) Revisorn behöver dock inte tacka nej till 

uppdraget om denne har vidtagit sådana åtgärder eller om det i det enskilda fallet föreligger 

sådana omständigheter som gör att revisorns opartiskhet och självständighet inte går att 

ifrågasätta. Revisorn kan efter en analys av ovanstående regler tacka ja till ett 

revisionsuppdrag om det inte finns något som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet 

och självständighet. Om revisorn tackar ja till revisionsuppdraget måste han eller hon vara 

beredd på att kunna visa oberoendeanalysen om Revisorsnämnden gör en kontroll. Exempel 

på hur dokumentationen av en sådan oberoendeanalys kan se ut följer nedan. (SRS, 2003)  
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(Bild: SRS, 2003) 

 

              

Enligt FAR:s hemsida kan prövning av analysmodellen ske genom att följa arbetsgången som 

beskrivs nedan (www.far.se, 2011). (Se samtidigt efterföljande bild.) 

 

1. Ett nytt uppdrag kommer in till revisionsbyrån eller revisionsgruppen.  

2. Revisionsgrupp avser en grupp av revisionsbyråer där minst en revisionsbyrå ingår, och 

som genom ägarförhållanden, avtal eller som av någon annan anledning anses ha en 

ekonomisk samhörighet. Ett exempel på detta är om flera revisionsbyråer ihop utgör en 

koncern. 
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3. Till revisionsverksamhet räknas granskning av förvaltning samt ekonomisk information, 

detta ska utföras enligt lag och dessutom mynna ut i en rapport. Till denna verksamhet räknas 

även revisionsrådgivning som föranletts av iakttagelser vid granskningen. 

4. Konsultverksamhet (fristående rådgivning) är alla uppdrag som inte är 

revisionsverksamhet.  

5. Vid konsultuppdrag (fristående rådgivning) måste det kontrolleras att förtroendet för 

revisorns oberoende i ett befintligt revisionsuppdrag inte kan rubbas. Saknas risk för inverkan 

på revisionen kan konsultuppdraget accepteras.  

6. Prövningen ska göras av revisorn eftersom det är han eller hon som måste vara oberoende 

vid sitt arbete med revisionen.  

7. I aktiebolagslagen finns regler som anger när en revisor anses som jävig. Om nya 

omständigheter gör att revisorn anses jävig är han eller hon obehörig att fortsätta uppdraget.  

8. Prövning ska nu ske om något eller några av följande hot mot revisorns opartiskhet eller 

självständighet föreligger: egenintresse, självgranskning, partställning, vänskap, skrämsel 

eller annan omständighet. 

9. Om det inte finns något hot så kan uppdraget accepteras. Revisorn måste dokumentera 

oberoendeprövningen.  

10. Uppdraget behöver inte avsägas om omständigheterna, inklusive motåtgärder, i det 

enskilda fallet är sådana att det inte går att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller 

självständighet. Oberoendeprövningen ska revisorn göra så som en tredje man, med insikt i 

alla omständigheter, skulle bedöma revisorns förmåga att utföra uppdraget med opartiskhet 

och självständighet. Lämpliga motåtgärder kan utgöras av särskilda rutiner och 

arbetsfördelning eller intern och extern kvalitetskontroll. Exempel på en annan motåtgärd är 

att låta en annan revisor, inom eller utanför revisionsbolaget, göra en bedömning om hoten 

kan påverka granskningen.     

11. Om revisorns opartiskhet eller självständighet kan ifrågasättas ska uppdraget inte 

accepteras. Finns det inget att anmärka på kan uppdraget godkännas.  

12. Om uppdraget kan godkännas måste villkoren för den genomförda analysen 

dokumenteras.  
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(Bild: FAR, 2002) 

På det sätt som bestämmelserna kring analysmodellen är uppbyggda kan det sägas att 

arbetsgången vid ett nytt revisionsuppdrag innebär tre steg: 

 Först identifiera omständigheter som skulle kunna påverka revisorns opartiskhet och 

självständighet. (Steg 1) 

 Sedan ska det bedömas om eventuella omständigheter i det enskilda fallet, 

tillsammans med motåtgärder, kan innebära att det går att tvivla på revisorns förmåga 

att utföra revisionsuppdraget med opartiskhet och självständighet. (Steg 2)  

 Till sist ska denna bedömning dokumenteras. (Steg 3) (www.far.se, 2011) 
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3.6.1 Steg 1 - Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden  

 

Egenintressehotet 

Ett hot mot egenintresse inträffar om revisorn, eller någon annan person inom den 

revisionsgrupp revisorn är verksam i, har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionskundens verksamhet (www.revisorsnamnden.se, 2011). Enligt SRS (2003) är direkt 

ekonomiskt intresse aktuellt om revisorn har affärsmässiga band till revisionskunden. 

Exempel på detta är när revisorn innehar aktier i kundens verksamhet. Till egenintressehot hör 

också fall där revisorn eller revisionsbyrån står i ekonomiskt beroendeförhållande till 

revisionskunden, så kan bli fallet om de fristående rådgivningsarvodena är betydande för 

revisionsbyrån i förhållande till revisionsarvodet. Till indirekt ekonomiska intressen hör fall 

där revisorns närstående har ekonomiskt intresse i revisionskunden. 

 

Självgranskningshotet 

Revisorn måste neka eller avgå från ett uppdrag om han eller hon, eller någon annan inom det 

nätverk som han eller hon är verksam i, har lämnat fristående rådgivning i en fråga som till 

någon del omfattas av revisionsuppdraget (§ 21 a, SFS 2001:883). Självgranskning innebär 

situationer där den som ska utföra granskningen redan i tidigare skede tagit ställning till 

förhållanden som senare ska granskas. Detta skulle då göra att det går att tvivla på 

opartiskheten och självständigheten hos den som ska utföra granskningen. Även indirekta fall 

av självgranskning måste beaktas, såsom om någon i revisionsgruppen tidigare har gett 

fristående rådgivning angående omständigheter som ska granskas. Självgranskningshotet är 

det vanligast förekommande. (SRS, 2003)  

 

Partställningshotet  

På FAR kompletts hemsida förklaras att partställningshot uppkommer om revisorn, i till 

exempel en förhandling, har tagit ställning för eller emot kunden (www.farkomplett.se, 2011). 

Ett exempel på detta är, enligt SRS (2003), när revisorn företräder sin kund inför Skatteverket. 

Dock är det tillåtet att revisorn vidarebefordrar uppgifter från kunden till Skatteverket.  
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Vänskapshotet 

Enligt praxis från revisorsnämndens hemsida kan vänskapshot råda om revisorn eller någon i 

hans eller hennes revisionsgrupp har nära personliga relationer till revisionskunden 

(www.revisorsnamnden.se, 2011). SRS (2003) beskriver att vänskapen mellan revisorn och 

revisionskunden kan göra att revisorn blir alltför välvilligt inställd till revisionskundens 

intressen.   

 

Skrämselhotet 

Revisorslagen (SFS 2001:883) tar i § 21 upp att revisorn måste avböja eller hoppa av ett 

uppdrag om han eller hon utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är meningen att 

ge revisorn obehag. På FAR kompletts hemsida anges att skrämselhot råder om det finns risk 

att revisorn blir påverkad av en dominerande personlighet hos någon som ska granskas 

(www.farkomplett.se, 2011). 

 

Generalklausulen  

Som en sista åtgärd för att upprätthålla revisorns oberoende finns generalklausulen. Denna 

säger att om inget av ovanstående fem hot kan anses föreligga ska revisorn ändå avböja eller 

avsäga sig uppdraget om det finns något annat förhållande som kan innebära att revisorns 

opartiskhet och självständighet kan rubbas. (SRS, 2003) 

 

3.6.2 Steg 2 - Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 

Den regel som säger att en revisor måste avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om det 

finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende gäller inte alltid. 

Regeln gäller för det första inte om det finns omständigheter i det enskilda fallet som är 

sådana att det inte finns någon anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och 

självständighet. För det andra gäller inte heller regeln om vidtagna eller planerade åtgärder 

kan säkerställa förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. (SRS, 2003) 

 

Omständigheterna i det enskilda fallet 

Enligt SRS (2003) finns följande omständigheter som normalt bör medföra att det inte finns 

någon anledning att tvivla på revisorns opartiskhet och självständighet: 
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 Ekonomiska transaktioner mellan revisionskunden och revisorn kan normalt godtas 

om transaktionerna som sker är av vardaglig karaktär och ingås på samma villkor som 

gäller för alla andra. 

 Om revisorn tidigare varit anställd hos revisionskunden kan det godtas om 

anställningen upphörde för flera år sedan eller om revisorns föregående 

arbetsuppgifter gällde saker som inte befattas av nuvarande revision.  

 Om någon i samma revisionsgrupp har nära förhållande till någon i revisionskundens 

ledning kan det godtas om det kan konstateras att denna person saknar all anknytning 

till revisionsuppdraget eller möjligheter att påverka dess utförande.  

 Om någon annan person i revisionsgruppen äger aktier i revisionskunden kan det 

godtas om det står klart att varken revisorn eller någon annan som ingår i 

revisionsuppdraget har någon faktiskt förbindelse till denna person och personen inte 

har någon som helst insyn i uppdraget.  

 

Motåtgärder 

Enligt SRS (2003) framgår att revisorn inte är tvungen att avsäga eller avböja ett 

revisionsuppdrag om han eller hon kan visa att det går att vidta, eller har tagits sådana, 

åtgärder som gör att denne kan fullfölja uppdraget med opartiskhet och självständighet. Vad 

som ska anses vara en tillräcklig motåtgärd beror på hur stort hotet är mot revisorns 

opartiskhet och självständighet i varje enskild situation. Följande åtgärder kan bli aktuella: 

 

 Informativa åtgärder: I en del enklare fall av exempelvis självgranskningshot kan det 

räcka med att revisorn i granskningsutlåtandet särskilt redogör för sitt 

ställningstagande i den aktuella frågan och skälen för det.  

 Byråinterna åtgärder: I de fall där förtroenderisken är större så räcker inte informativa 

åtgärder. Däremot kan det anses vara godtagbart om det finns byråinterna åtgärder i 

form av goda rutiner med interna kvalitetssäkringssystem. För att minska risken för att 

revisorn låter sig påverkas av någon annan inom revisionsgruppen kan ett internt 

kvalitetssäkringssystem göra att tydliga gränser dras mellan företagen inom 

revisionsgruppen och mellan olika verksamhetsgrenar inom respektive revisionsbyrå. 

Dessutom kan förtroenderisken neutraliseras genom att en annan revisor inom samma 

revisionsbyrå lämnar en så kallad second opinion.  
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 Externa åtgärder: I en del fall kan inte ens byråinterna åtgärder vara tillräckliga. Som 

exempel kan nämnas om revisorn, eller någon annan i revisionsgruppen, vid ett 

fristående rådgivningsuppdrag har lämnat råd i någon fråga som omfattas av 

revisionsuppdraget och som har väsentlig betydelse för revisionskundens ställning och 

resultat. I detta fall kan endast en extern åtgärd eventuellt anses kunna neutralisera 

förtroendehotet. Den externa åtgärden kan bestå av att en revisor utanför 

revisionsgruppen lämnar en second opinion.  

(www.far.se, 2011) 

 

Om ovanstående motåtgärder inte anses kunna neutralisera det hot som finns mot revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet måste revisorn alltid avböja eller avsäga sig 

uppdraget. Som hjälp för att avgöra om åtgärden som görs är tillräcklig kan revisorn ansöka 

om ett förhandsbesked från Revisorsnämnden. (Ibid.) 

 

3.6.3 Steg 3 - Analysen dokumenteras 

Enligt SRS (2003) inbegriper analysmodellen även en skyldighet för revisorn att dokumentera 

de överväganden som denne har gjort vid analysen. Dokumentationen måste innefatta varje 

betydelsefullt avvägande som görs angående analysmodellen. Det ska framgå vilka 

förtroenderubbande omständigheter som har identifierats. Det ska också framgå vilka åtgärder 

som har vidtagits för att neutralisera eventuella förtroendehot.  

 

3.6.4 Konsekvenser om analysmodellen inte följs eller tillämpas fel 

I de fall, enligt FAR:s hemsida, där revisorn åtar sig ett nytt uppdrag eller om han eller hon 

fullföljer ett befintligt uppdrag trots att det finns omständigheter som kan rubba dennes 

förmåga att arbeta opartiskt och självständigt, och dessa inte har eliminerats, riskerar revisorn 

att skada sin kund om förtroendehotet leder till att uppdraget måste avbrytas i förtid eller till 

att resultatet av slutförd granskning ifrågasätts. Dessutom riskerar revisorn att drabbas av 

disciplinära åtgärder från Revisorsnämnden. Revisorsnämnden kan varna en revisor som inte 

tillämpar analysmodellen inför nya revisionsuppdrag. Ibland räcker det med att 

Revisorsnämnden ger revisorn en erinran, men om omständigheterna är mycket allvarliga kan 

revisorns godkännande eller auktorisation upphävas. Om särskilda skäl finns kan revisorn i 

samband med en varning få betala ett straffbelopp till staten på mellan 1000 till 25 000 
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kronor. Samma sak gäller för den som är ställföreträdare för en revisionsbyrå. (www.far.se, 

2011)    

 

3.7 Tillsyn av revisorer 

Enligt Moberg (2003) kvalitetskontrolleras, sedan 1995, revisorerna av Revisorsnämnden som 

är en statlig tillsynsmyndighet. Varje kvalificerad revisor kontrolleras var femte år i samband 

med att revisorn ansöker om förnyad auktorisation eller godkännande. Där i mellan har 

Revisorsnämnden möjlighet att när som helst kontrollera att en enskild godkänd eller 

auktoriserad revisor uppfyller de uppställda kraven. I revisorslagen (SFS 2001:883) står det 

under § 3 vilka åtaganden som Revisorsnämnden ska uppfylla, dessa är: 

 pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt revisorslagen, 

 utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade 

revisionsbyråer och revisorer från tredje land, 

 pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade 

revisionsbyråer och revisorer från tredje land, 

 ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt 

sätt. 

 

”Revisorsnämnden ska ingripa mot revisorer som förfar oredligt eller som av andra skäl inte 

är lämpliga att utöva revisionsverksamhet eller som utför ett bristfälligt arbete eller äventyrar 

sitt oberoende. Revisorsnämnden ska också genom den revisorstillsyn samt den övriga 

verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för 

auktorisationssystemet”. (www.revisorsnamnden.se, 2011) 

 

Revisorer och revisionsbyråer är skyldiga att visa upp alla akter, bokföringar och övriga 

dokument som har med revisionsuppdraget att göra om det sker en tillsyn av 

Revisorsnämnden. I dessa dokument räknas också den prövning och dokumentation som 

revisorn ska göra angående analysmodellen inför varje nytt uppdrag. (www.far.se, 2011) 
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3.8 Långa revisionsuppdrag  

Ett hot mot revisorns oberoende kan vara längden på revisionsuppdragen. Det finns anledning 

att tro att längden på revisionsuppdragen spelar roll då en lång relation mellan parterna kan 

utvecklas till en vänskaps- eller förtroenderelation. När relationen mellan kunden och revisorn 

utvecklas till en alltför personlig relation kan det göra att det blir svårare för revisorn att förbli 

oberoende. (Svanström, 2008) 

 

Hos lagstiftare har det föreslagits att problemet med en alltför utvecklad personlig relation 

mellan revisorn och kunden kan lösas genom så kallad revisorsrotation. Detta innebär att 

företaget med jämna mellanrum tilldelas en ny revisor från samma revisionsbyrå. Genom att 

undvika att varje enskild revisor får en alltför personlig relation gör det att revisorn lättare kan 

vara objektiv och opartisk i sin bedömning. När revisorn har haft en kund under en längre tid 

kan det medföra att revisorns arbetsuppgifter blir rutinmässiga, detta gör att det blir svårare att 

upptäcka eventuella felaktigheter i redovisningen. (Ibid.)  

 

3.9 Tankar om oberoende - Experters utlåtande 

Enligt Eriksson (2007), som är ledamot i FAR SRS revisionskommitté, är revisorns roll som 

både rådgivare och granskare unik och det är viktigt att hitta en balans mellan dessa roller. 

Han anser att de båda rollerna är en förutsättning för varandra och för att oberoendet inte ska 

kunna hotas är det väldigt viktigt att rådgivarrollen inte blir alltför omfattande mot kunderna.  

En alltför omfattande rådgivarroll skulle medföra att värdet för revisionsbyråernas 

granskningsroll skulle kunna gå helt förlorad. Granskningsrollen är framför allt viktig i stora 

företag, då det i dessa finns ett behov av en mer omfattande granskning. Skälet till detta är att 

ägarna till företaget ofta har en begränsad insyn i verksamheten.  

 

Thorell & Norberg (2005) säger att de oberoenderegler som finns ska medföra att revisionen 

blir oberoende. Dessa regler riktas till största del mot de aktiebolag som har många ägare. I de 

allra minsta företagen är ofta ägaren, bolagsledningen och styrelsen en och samma person. 

Det gör att nyttan med revision i dessa företag är relativt begränsad eftersom ägaren inte är i 

lika stort behov av en oberoende granskning. Däremot kan det vara intressant för företagets 

andra intressenter att årsredovisningen är reviderad. 
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Oberoende handlar inte bara om att ha en oberoende inställning utan det handlar lika mycket 

om att införa det i praktisk handling. Revisionens integritet utgår från revisorns etik och 

förhållningssätt. Det finns alltid en risk med att revisionen inte blir opartisk och självständig. 

Därför är det viktigt att fokus ligger på att upprätta rimliga krav för att säkerhetsställa en 

oberoende revision. Det stora målet med revisionen bör vara att denna ska ha integritet och 

objektivitet medan revisorns oberoende inställning endast ska vara verktyg för att uppnå detta. 

(Thorell & Norberg, 2005)  
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4 Empiri 

I empirikapitlet redovisar vi de svar som vi har fått i samband med intervjuerna av 

respondenterna. I uppsatsens bilagor finns frågorna som har legat till grund för våra 

intervjuer. 

 

4.1 Revisionsbyrå 1: Vi kallar vår respondent för Stefan Johansson 

 

Revisionens syfte och förväntningsgapet 

Johansson säger att för honom innebär revision ”en oberoende kvalitetssäkring”. Vidare säger 

Johansson att med kvalitetssäkring menas inte bara kvalité gällande årsredovisningen utan 

även förvaltningen i företaget. 

 

Johansson anser inte att deras kunder har full koll på den revision som genomförs, för det 

skulle innebära att de i så fall skulle kunna börja arbeta på en revisionsbyrå. Däremot är 

förståelsen för revisionen större hos vissa, framförallt gäller detta de större kunderna. Han tror 

dessutom att det finns en risk med att en del revisionskunder utgår från att revisorn 

kontrollerar precis allt i företaget när de utför revisionen.   

 

Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Revisionsrådgivning handlar enligt Johansson dels om vilka upplysningar revisionsbyrån ska 

skriva i årsredovisningen, hur de ska göra på bolagsstämman samt hur den ekonomiska 

informationen ska presenteras för styrelsen. Den fristående rådgivningen är bredare och kan 

vara allt ifrån vad Johansson kallar företagsservice. Det kan handla om marknadsföring och 

andra bolagsärende men även lite större frågor som omstrukturering och 

verksamhetsutveckling. När det gäller att utföra revision och ge fristående rådgivning till 

samma företag så kan Johansson ägna sig åt revisionsrådgivning men kan exempelvis inte 

upprätta företagets årsbokslut som är en del av fristående rådgivning. Dessa tjänster måste 

utföras av två olika personer men det kan dock göras inom samma revisionsbyrå så länge det 

inte handlar om stora företag.  
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Johansson ser ingen fördel i att förbjuda revisionsbyråer att ge fristående rådgivning och 

därmed separera denna rådgivning helt från revisionen då han inte tror det fungerar i 

praktiken eftersom det svenska näringslivet ser ut som det gör idag. Han säger att det idag 

egentligen bara finns en handfull riktigt stora bolag och på dessa uppdrag kan den fristående 

rådgivningen separeras från revisionen men när det gäller de små företagen finns det ingen 

kostnadseffektivitet i att göra det.  

 

Johansson säger också att det inte bör finnas någon procentuell gräns angående hur stora 

arvoden revisionsbyråerna kan fakturera för fristående rådgivning om de samtidigt utför 

revision i samma företag eftersom han inte ser något syfte med en sådan gräns. Han anser att 

beroende på hur uppdragen ser ut så varierar arvodena för revisionen och den fristående 

rådgivningen och detta gör att det blir svårt att sätta någon bestämd gräns mellan dessa.  

 

Regler och rutiner angående oberoendet 

Johansson säger att när ett nytt uppdrag läggs upp får revisorn flertalet frågor om uppdraget 

och svaren på dessa frågor ska ge en vägledning om huruvida revisorn bör acceptera eller 

avböja uppdraget. I dessa frågor innefattas också en oberoendeanalys. Efter detta genomförs 

också en analys över affärsmässigheten som visar om uppdraget är ekonomiskt försvarbart. 

Detta arbete gör också att Johansson på ett litet djupare plan lär känna sin nya kund.   

 

Vidare säger han att på den revisionsbyrå som han arbetar på finns det ett internt 

kontrollsystem som ska säkerställa varje revisors oberoende. Johansson säger att utöver det 

interna kontrollsystemet gör Revisorsnämnden årligen kontroller som bland annat inbegriper 

oberoendeaspekten. Revisorsnämnden ger FAR i uppdrag att granska revisionsbyråernas egna 

interna kvalitetssystem och FAR utför denna granskning var femte år. Internt granskas 

dessutom revisionsbyrån var tredje år av en egen kvalitetsorganisation och detta resultat 

rapporteras sedan till FAR som i sin tur rapporterar till Revisorsnämnden. Enligt Johansson 

blir det allt vanligare att revisorer varnas av Revisorsnämnden då det är oerhört svåra 

frågeställningar och hårfin problematik angående oberoendet vilket innebär att det är svårt att 

hitta rätt balans mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra.  
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Angående konkurrensen mellan revisionsbyråerna tror inte Johansson att denna kommer leda 

till att revisorerna börjar tumma på reglerna kring oberoendet eftersom oberoendet är starkt 

förknippat med revisorns yrkesheder. I framtiden tror han däremot att vissa revisorer kommer 

att avstå från en del nuvarande uppdrag då det förmodligen kommer tydligare regler om 

oberoendet. 

 

Analysmodellen 

På Johanssons revisionsbyrå ingår analysmodellen i revisorsutbildningen. Enligt Johansson är 

självgranskningshotet det vanligaste hotet inom analysmodellen. När det gäller 

självgranskningshotet så löser de vanligtvis hotet genom att dela upp arbetet på flera olika 

team. Det innebär att de medarbetare som ingår i rådgivningsteamet bara får syssla med 

fristående rådgivning och revisionsteamet får bara syssla med revision. 

  

Johansson anser att fler regler angående analysmodellen inte behövs, det räcker gott och väl 

som det är idag. ”Vi är ju så överösta med regler så det vi verkligen behöver är en större 

tydlighet med hur mycket vi får göra vid olika storlekar på företagen.” Han säger att när det 

gäller de små företagen kan revisionsbyråerna i princip sköta allting men vid större företag 

blir det mer begränsat. Lösningen enligt Johansson skulle vara att minska ner på jävsreglerna 

och se till att varje revisionsbyrå har ett väl utvecklat kvalitetssäkert system som upprätthåller 

varje revisors oberoende.  

 

Fall 1: Om du upptäcker att din kund använder ett ineffektivt sätt att värdera och bokföra 

lagret på (omfattande varulager), kan du då ge råd om effektivare metoder att göra detta på? 

Vad händer om kunden inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med dig eller stå på dig?  

Ett ineffektivt sätt att värdera lagret på är enligt Johansson att göra det manuellt då det idag 

finns lagerhanteringssystem som är ett betydligt mer effektivt sätt. Han skulle då föreslå för 

kunden att införskaffa ett sådant system, eftersom detta bara påskyndar processen med 

värderingen och inte påverkar resultatet. Om det är så att kunden tycker att det blir för dyrt 

och inte vill införa systemet då är frågan om revisorn ska stå på sig eller ge med sig. Det som 

är av absolut intresse för revisorn är att kunden använder sig av rätt metoder som gör att 

revisorn kan fastställa att lagret är rimligt eftersom det, enligt Johansson, är kvaliteten på 

materialet som är det väsentliga.     
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Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta företag 

i all överskådlig framtid? Finns det någon gräns för hur många år det är lämpligt att du är 

revisor i detta företag? Hur ska fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget 

väldigt väl? Underfråga: Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom 

golftävlingar? 

Johansson säger att han ofta blir inbjuden till företagsträffar och att inte delta på dessa skulle 

vara helt fel. Han tycker inte att det antal år som revisorn kan sitta på samma uppdrag ska 

begränsas eftersom han inte ser något syfte med detta. Han säger att den stora frågan istället är 

om revisorn känner sig jävig. Det är enligt Johansson en frågeställning som är oerhört svår att 

handskas med. Revisorn måste fundera på när omgivningen upplever att denne är jävig. 

Johansson säger att: ”Jag har aldrig lämnat ett uppdrag på grund av vänskapshotet men jag har 

däremot avstått många uppdrag på grund av vänskapshotet.” 

 

Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din kund, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

På denna fråga svarar Johansson att detta beror på omfattningen av ärendet. Om kunden 

exempelvis behöver hjälp med att besvara en skatteförfrågan så hjälper Johansson kunden 

med att sätta samman detta men kunden måste alltid vara den som skriver under. 

 

4.2 Revisionsbyrå 2: Vi kallar vår respondent för Emma Kvist  

 

Revisionens syfte och förväntningsgapet 

Kvist säger att i revisorslagen finns det viss vägledning om vad revision innebär men för 

henne innebär det ” att kvalitetssäkra ekonomisk information för externa intressenter.”  

Kvist tror inte att alla kunder har full koll på vad en komplett revision innebär. Kvist försöker 

alltid vara tydlig med att upplysa kunden om att revision går ut på att arbeta med risk och 

väsentlighet men trots detta så tror hon att en del kunder förväntar sig att revisorn gör mer än 

vad den egentligen gör.  
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Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Enligt Kvist är skillnaden mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning inte alltid 

självklar. Det finns vissa begränsningar angående den rådgivning som kan erbjudas. Till 

exempel en sådan enkel sak som biträde vid upprättande av årsredovisningen, i de fall där 

revisionsbyrån utför revisionen kan de inte samtidigt upprätta årsredovisningen om det gäller 

ett stort företag. Årsredovisningen hos dessa måste ägas av företaget själva men däremot kan 

de ge utbildning och råd till hur de ska upprätta årsredovisningen. 

 

Kvist anser inte att det vore speciellt klokt att förbjuda revisionsbyråerna att överhuvudtaget 

ge fristående rådgivning samtidigt som de utför revisionen i samma företag. Kvist säger att 

förklaringen till detta är att det då skulle innebära en väsentligt högre kostnad för många 

företag att köpa in fristående rådgivning. Om ett företag skulle köpa in fristående rådgivning 

från en konkurrerande byrå eller från en konsult inom ekonomisk rådgivning skulle denna få 

en lång uppstartssträcka. Denna uppstartssträcka slipper den revisionsbyrå som gör revisionen 

i företaget eftersom de har fördel i att redan vara väldigt insatta i företaget. 

  

Kvist säger att hon inte ser någon fördel med att sätta någon procentuell gräns angående hur 

stora arvoden revisionsbyråerna kan fakturera för rådgivning om de samtidigt utför revisionen 

i samma företag. Det är enligt henne istället bättre att alla revisionsbyråer har rutiner och 

system som medför att de kan utföra en viss fristående rådgivning, det vill säga att alla är 

tillräckligt självständiga och oberoende i upprättandet av analysmodellen.  

 

Regler och rutiner angående oberoendet 

Under intervjun berättar Kvist att ett revisionsuppdrag först och främst inleds med en process 

där revisorn gör en sökning i revisionsbyråns interna databaser för att undersöka att det inte 

föreligger någon konflikt som gör att revisorn inte kan åta sig uppdraget. I början av ett nytt 

uppdrag vill gärna Kvist bekanta sig så mycket som möjligt med kunden och dess verksamhet. 

Som stöd för detta finns det frågemallar som hon använder sig av. Till sist gör hon även en 

egen bedömning av huruvida uppdraget är ekonomiskt intressant.  

 

När det gäller Revisorsnämndens kontroller angående oberoendeaspekten så säger Kvist att 

kontrollen för de största revisionsbyråerna har delegerats ner till deras interna kontrollsystem. 
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På den revisionsbyrå som Kvist arbetar på har de en intern kontrollfunktion där 

kvalitetskontroller görs löpande. Hon säger att ”jag har själv aldrig blivit granskad direkt av 

Revisorsnämnden men har däremot blivit granskad genom de interna kontrollsystemen.”      

    

Kvist säger att det är möjligt att risken finns att en del revisionsbyråer har börjat eller kommer 

börja tumma på reglerna kring oberoendet för att konkurrera om uppdragen men det är en 

rutin som deras revisionsbyrå aldrig kommer att godkänna. Anledningen till detta är enligt 

henne att revisionsbyrån riskerar att tappa förtroendet på marknaden. ”Om är vi väldigt heta 

på ett litet fristående rådgivningsuppdrag som är värt exempelvis 20 000 kr samtidigt som vi 

har ett revisionsuppdrag som är värt 500 000 kr så vore det dumdristigt att riskera 

revisionsuppdraget till följd av ett sådant litet fristående rådgivningsuppdrag.”  

 

Analysmodellen  

Utbildningen gällande analysmodellen tror Kvist att hon fick när modellen infördes men är 

inte helt säker på detta, dock säger hon att hon stöter på denna modell nästintill dagligen. Vid 

varje nytt fristående rådgivningsuppdrag eller revisionsuppdrag ska analysmodellen fyllas i 

för att lägga upp ett separat uppdragsnummer. Hon säger att självgranskningshotet är det 

vanligaste hotet inom analysmodellen. I de fall hon redan har kunden som revisionskund och 

sedan ska ge fristående rådgivning är det väldigt viktigt att hon inte ger råd om någonting som 

hon sedan ska granska under revisionen. Problemet löses vanligtvis genom att 

arbetsuppgifterna delas upp mellan flera team. De som är med i revisionsteamet tillåts inte 

vara en del av den fristående rådgivningen.  

 

Kvist säger att en motåtgärd som går att sätta in om det finns ett hot enligt analysmodellen är 

att revisorn kan rådfråga en erfaren kollega på ett annat kontor, då revisorn kanske känner till 

att kollegan har varit i en situation med samma problematik. Det är dock vanligare att revisorn 

under upprättande av analysmodellen väljer att avstå uppdraget direkt om denne uppfattar att 

det finns ett hot mot oberoendet.   

 

Kvist berättar att hon inte direkt har funderat på om oberoendet kan höjas på något speciellt 

sätt men däremot säger hon att hon ibland får frågor om oberoendet i samband med 

slutrevisionen. Det kan finnas en undran över att kostnaden för den fristående rådgivningen 



 

 

 

46 

 

ligger väldigt högt i relation till revisionen men Kvist säger att så länge som revisorerna själva 

har gjort läxan och kan besvara de frågor som ställs är det inga problem. 

    

Fall 1: Om du upptäcker att din kund använder ett ineffektivt sätt att värdera och bokföra 

lagret på (omfattande varulager), kan du då ge råd om effektivare metoder att göra detta på? 

Vad händer om kunden inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med dig eller stå på dig?  

Grundfrågan är huruvida det ger en rättvisande värdering, det vill säga att värderingen blir 

korrekt men sen vilken metod som kunden använder för att komma dit spelar ingen större roll.  

Om däremot kunden genom sin värdering kommer fram till ett felaktigt resultat och inte är 

villig att ändra sin värderingsmetod gör Kvist en upplysning i revisionsberättelsen om hon 

anser att det handlar om ett väsentligt fel.  

 

Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta företag 

i all överskådlig framtid? Finns det någon gräns för hur många år det är lämpligt att du är 

revisor i detta företag? Hur ska fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget 

väldigt väl? Underfråga: Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom 

golftävlingar? 

Kvist ser inget hinder i att ha en god relation till sin kund och om hon ska vara revisor i all 

överskådlig tid i företaget är istället upp till ägarna. Givetvis är det viktigt att inte bli för god 

vän med företaget utan försöka hålla en viss distans. Om hon skulle bli inbjuden till 

företagsträffar ser hon absolut inget hinder till att delta vid dessa. Det är inte heller ovanligt 

att Kvists revisionsbyrå själva anordnar golftävlingar eller andra företagsträffar för sina 

kunder.  

 

Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din kund, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

Det beror lite på, säger Kvist, men för att ta ett exempel säger hon att de ofta får förfrågan om 

att biträda vid upprättande av en inkomstdeklaration vilket är helt okej. Hon berättar att detta 

är ett uppdrag de kan åta sig även när det gäller större företag eftersom det görs baserat på 

kundens egen skatteberäkning, vilket inte innebär några problem kring oberoendereglerna.  
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4.3 Revisionsbyrå 3: Vi kallar vår respondent för Martin Sjöberg 

 

Revisionens syfte och förväntningsgapet 

Sjöberg säger att revisionen ska kvalitetssäkra företaget genom att en förvaltnings- och 

räkenskapsrevision genomförs. Denna kvalitetssäkring ska innebära att företagets intressenter 

bland annat ska kunna avgöra om resultatet som företaget redovisar är rättvist och om den 

verkställande direktören och styrelsen fullgör sitt uppdrag. Revisionen handlar, enligt Sjöberg, 

också om väsentlighet och risk. Det som framförallt ska granskas ska utgöra en väsentlig del 

av verksamheten och ska dessutom utgöra en risk för att någon intressent eventuellt ska kunna 

skadas på något sätt. 

 

När det gäller förväntningsgapet säger Sjöberg att detta är olika stort beroende på hur stort 

företaget i fråga är. Ett noterat företag som har en professionell ekonomiavdelning är väl 

insatt i vad en revision innebär. Däremot är inte de lokala småföretagarna så väl insatta. I 

dessa företag är det ofta samma person som utgör arbetskraften, styrelsen samt den 

verkställande direktören och det är vanligt att denna person knappt vet skillnaden mellan en 

revisor och en redovisningskonsult. Anledningen till detta, säger Sjöberg, är att 

småföretagarna helt enkelt bryr sig mindre.     

 

Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Enligt Sjöberg kan ett exempel på revisionsrådgivning utgöras av att något inte stämmer vid 

granskning av varulagret. Om revisorn nu ger rådgivning om hur varulagret ska värderas på 

ett korrekt sätt utgörs detta av revisionsrådgivning. Vill kunden däremot introducera ett nytt 

lagerhanteringssystem så kommer revisionsbyrån upprätta ett nytt avtal med kunden och detta 

innebär att kunden köper fristående rådgivning som faller utanför revisionsrådgivningen. 

Sjöberg säger att den fristående rådgivningen ofta startar med något som tillhör 

revisionsrådgivningen.  

 

Sjöberg tycker inte att det ska införas något förbud för revisionsbyråer att kunna erbjuda både 

revision och fristående rådgivning till ett och samma företag. Anledningen är att ett sådant 

förbud skulle medföra alldeles för stora kostnader för företagen då de i sådana fall måste köpa 

tjänster från två olika byråer.      
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Enligt Sjöberg bör det inte heller införas en gräns för hur stora arvoden varje revisionsbyrå får 

fakturera för den fristående rådgivningen om de samtidigt utför revisionen i samma företag. 

Han tycker att det är upp till varje enskild revisionsbyrå att själva se till att inget egenintresse- 

eller självgranskningshot förekommer.  

 

Regler och rutiner angående oberoendet 

Inför ett nytt revisionsuppdrag förbereder sig Sjöberg genom att läsa på vad företaget gör. I 

detta innefattas också att undersöka vilka leverantörer, kreditgivare och konkurrenter som 

företaget har. Innan ett uppdrag kan påbörjas måste också en oberoendeanalys genomföras 

och som hjälp för detta finns analysmodellen.   

 

Sjöbergs oberoende kontrolleras ungefär vart annat år genom en intern kontroll. Under denna 

kontroll väljs cirka åtta till tio revisionsuppdrag ut och kontrolleras mycket noggrant. Skulle 

något uppdrag ej bli godkänt, på grund av att till exempel revisorns oberoende kan 

ifrågasättas, så kommer samma uppdrag bli kontrollerat igen nästa år. Revisorsnämnden 

kontrollerar sedan om revisionsbyråns interna kontrollsystem är tillräcklig. 

 

Analysmodellen 

Sjöberg förklarar att alla på hans arbetsplats har fått mycket utbildning i analysmodellen både 

teoretiskt och hur modellen ska användas praktiskt. Analysmodellen ska ligga till grund inför 

varje nytt revisionsuppdrag, dessutom ska alla existerande uppdrag kontrolleras mot 

analysmodellen en gång om året. Analysmodellen är i dagsläget invävt i det interna 

kontrollsystem som revisionsbyrån använder sig av. Detta gör att ett nytt uppdrag aldrig kan 

påbörjas om inte revisorn har gått igenom alla moment som det interna kontrollsystemet 

består av. Av alla de hot som finns uppräknade i analysmodellen anser Sjöberg att 

vänskapshotet är det vanligaste. Om det vid något revisionsuppdrag finns något hot mot 

oberoendet så är det vanligt att han ber en kollega eller någon revisor från en annan byrå om 

en second opinion. Sjöberg berättar att han själv avgick från ett revisionsuppdrag av den 

anledningen att han började spendera semestrar ihop med en av sina kunder. Utöver att be 

någon kollega om en second opinion så anser Sjöberg att det klokaste alltid är att avgå från 

sitt revisionsuppdrag om det föreligger något hot enligt analysmodellen. Vidare påpekar han 



 

 

 

49 

 

att egenintressehotet förmodligen är störst för mindre revisionsbyråer. De har ett begränsat 

antal kunder och är därmed, i större utsträckning, ekonomiskt beroende av varje enskild kund.  

 

Sjöberg tycker att analysmodellen fungerar bra som den är och det finns ingen som helst 

anledning att ändra på något. Så länge som revisorn agerar professionellt och följer det interna 

kontrollsystemet så finns det inget skäl att ifrågasätta revisorns oberoende.  

 

Fall 1: Om du upptäcker att din kund använder ett ineffektivt sätt att värdera och bokföra 

lagret på (omfattande varulager), kan du då ge råd om effektivare metoder att göra detta på? 

Vad händer om kunden inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med dig eller stå på dig? 

Om kunden använder ett tidsödande och allmänt ineffektivt sätt att värdera lagret på så är det 

upp till kunden själv att ändra på detta. Det viktiga, enligt Sjöberg, är att värderingen sker till 

rätt belopp. Det är revisorns skyldighet att ge revisionsrådgivning som innebär att lagret blir 

rätt värderat. Om kunden väljer att inte följa rådgivningen och detta leder till ett felaktigt 

värde i balansräkningen så blir det en oren revisionsberättelse. 

  

Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta företag 

i all överskådlig framtid? Finns det någon gräns för hur många år det är lämpligt att du är 

revisor i detta företag? Hur ska fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget 

väldigt väl? Underfråga: Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom 

golftävlingar? 

Sjöberg ser inga som helst problem med att vara revisor i samma företag under en längre tid. 

Dock skulle det, enligt Sjöberg, säkert vara nyttigt för båda parterna om revisorn efter en 

längre tid byttes ut. Det skulle vara nyttigt av den anledningen att dynamiken mellan parterna 

skulle upprätthållas. Det är viktigt att företaget inte blir granskat på ett vanemässigt sätt utan 

att det ibland kommer in en person med ny energi som ser saker på ett annat sätt. Det är upp 

till revisorn att visa engagemang och stort intresse för det uppdrag som han eller hon utför. 

Sjöberg anser att det är helt naturligt att revisorn närvarar om kunden anordnar golftävlingar 

eller andra sociala arrangemang eftersom det hör till yrket.   
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Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din kund, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

Det är viktigt att revisorn inte undertecknar några papper om det till exempel gäller en 

skattetvist av den anledningen att sådana förbindelser inte är mellan revisionsbyrån och 

Skatteverket utan att de är istället mellan kunden och Skatteverket. Dock kan revisorn hjälpa 

till vid framtagandet av viss information såsom deklarationspapper.  

 

4.4 Revisionsbyrå 4: Vi kallar vår respondent för Stina Larsson 

 

Revisionens syfte och förväntningsgapet 

Larsson säger att revision innebär att säkerställa företagets interna kontroll. Detta ska 

säkerställa det material som företaget lämnar externt, till exempel årsredovisningen. Genom 

att företagets årsredovisning är reviderad minskar risken för att företagets fordringsägare blir 

förda bakom ljuset.  

 

Larsson berättar att förväntningsgapet är olika stort beroende på hur stort företaget i fråga är. 

Stora företag har oftast en egen ekonomistab vilket gör att de har större koll på vad en 

revision är, gentemot mindre företag. Hon säger att de små egenföretagarna många gånger 

inte vet vad en revision innebär utan de vill bara att Skatteverket ska vara nöjda och belåtna 

med den ekonomiska information som de skickar in.  

 

Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Enligt Larsson finns det inte någon tydlig gräns mellan revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning. Revisionsrådgivning kallas på hennes arbetsplats för vardagsrådgivning och 

består av enklare saker som att svara på några korta frågor från kunden via telefon. Om dessa 

frågor ökar i omfattning går ärendet över till fristående rådgivning och då måste ett nytt 

uppdragsbrev upprättas där förutsättningarna för uppdraget skrivs ner. Inom revisionsbyrån 

finns skattekonsulter som enbart arbetar med fristående rådgivning. Larsson säger att hon 

ibland rådfrågar skattekonsulterna om experthjälp men att det är svårt att avgöra hur mycket 

hon får fråga om innan det faller utanför revisionsrådgivningen. Hon säger att det är upp till 
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skattekonsulterna att säga till när frågorna är av sådan karaktär att ett nytt uppdragsbrev bör 

upprättas för fristående rådgivning.  

 

Larsson säger att hon inte kan svara på om hon är tillåten att ge fristående rådgivning när hon 

samtidigt gör revisionen i samma företag. Hon kan inte svara på vilka regler som gäller och 

säger samtidigt att hon faktiskt borde ha full koll på detta. Däremot säger Larsson att ett 

förbud för revisionsbyråerna att erbjuda fristående rådgivning vid sidan om revision inte är en 

bra idé då det skulle bli alldeles för dyrt för kunderna att köpa sina tjänster från flera håll. 

 

Larsson anser att det borde finnas en gräns angående hur stora arvoden revisionsbyråerna får 

fakturera för fristående rådgivning om de samtidigt gör revisionen i samma företag. Det svåra 

blir dock enligt henne att avgöra var denna gräns ska gå och till slut så borde det istället vara 

upp till varje enskild revisor att avgöra när den fristående rådgivningen blir alltför omfattande. 

 

Regler och rutiner angående oberoendet 

Vid ett nytt revisionsuppdrag görs först en prövning av kunden innehållande bland annat en 

penningtvättskontroll som sker för att revisorn ska försäkra sig om att kunden uppger rätt 

identitet. Larsson berättar också att hon före varje nytt uppdrag måste gå igenom och svara på 

ett 50-tal olika frågor innan revisionsuppdraget registreras och kan inledas. Dessa frågor är 

invävda i det interna kontrollsystem som revisionsbyrån använder sig av och inbegriper bland 

annat analysmodellen där revisorns oberoende kontrolleras. I samband med en ny 

revisionskund lägger Larsson också ner lite tid på att sätta sig in i kundens verksamhet.  

 

Enligt Larsson gör aldrig Revisorsnämnden några direkta kontroller på hennes arbetsplats. 

Däremot kontrollerar Revisorsnämnden att revisionsbyråns interna kontrollsystem fungerar på 

ett bra sätt. Kvalitetskontrollen på revisionsbyrån sköts istället av revisorer som arbetar på 

andra kontor inom samma revisionsbyrå. Larsson säger att ”vi är dessbättre förskonade från 

kontroller av Revisorsnämnden.”    

 

Vidare säger Larsson att revisionsbyrån inte tillåts att ta ut prestationsbaserade arvoden vid så 

kallade kombiuppdrag. Som exempel nämner Larsson att hon själv gick i denna fälla för några 

år sedan. Hon hjälpte då till med försäljningen av ett dotterbolag och arvodet var baserat på 
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hur mycket som bolaget såldes för. Efter att affären hade genomförts uppmärksammades att 

Larsson hade brutit mot regeln angående egenintresset och var tvungen att avgå från sitt 

revisionsuppdrag. Fallet blev mycket uppmärksammat och kunden hotade ett tag med att gå 

till massmedia och berätta om det som inträffat. 

 

Larsson tror att om gränserna, för de företag som tillåts välja bort sin revisor, höjs kommer 

detta kunna leda till att en del revisionsbyråer börjar fuska med reglerna kring oberoendet på 

grund av den ökade konkurrensen om revisionsuppdrag. I nuläget tror hon dock inte att fusket 

är särskilt vanligt. 

 

Analysmodellen 

Larsson säger att analysmodellen finns med i revisionsbyråns interna grundutbildning som 

alla nyanställda genomgår. Vid alla nya revisionsuppdrag ska analysmodellen ligga till grund 

för en kontroll som revisorn genomför och dessutom ska detta arbete också dokumenteras 

skriftligt. Larsson anser att självgranskningshotet är det vanligaste av de hot som 

analysmodellen beskriver. Den vanligaste motåtgärden mot detta hot är att revisorn rådfrågar 

kontorschefen. Om inte ens kontorschefen kan bedöma om revisors oberoende kan 

ifrågasättas så rådfrågas en oberoende revisor från en annan revisionsbyrå.  

 

Larsson berättar att hon varit med om att det har fuskats med oberoendet enligt 

analysmodellen. Det finns en regel som säger att revisionsbyrån som gör revisionen inte får 

upprätta koncern- eller årsredovisningen om det gäller ett större företag. Denna måste istället 

göras av en annan redovisnings- eller revisionsbyrå. I fallet som Larsson beskriver ville inte 

företagets redovisningsbyrå åta sig att upprätta koncernredovisningen på grund av att de ansåg 

att denna var alltför komplicerad. Reglerna förbjöd Larsson att göra koncernredovisningen av 

den anledningen att hon var anställd i den revisionsbyrå som utförde revisionen. Hon berättar 

att problemet löstes på ett ytterst tveksamt sätt genom att hon gjorde koncernredovisningen 

ute på plats hos företagets redovisningsbyrå genom att använda sig av deras datorsystem. 

Larssons revisionsbyrå ville av naturliga skäl inte ta in detta arbete i deras egna datorsystem 

ifall ärendet skulle bli kontrollerat. Till sin hjälp hade Larsson en anställd på 

redovisningsbyrån och hon hoppas att denna, vid en eventuell kontroll av Revisorsnämnden, 

säger att det var han som upprättade koncernredovisningen.  
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Det finns förmodligen, enligt Larsson, inga ytterligare åtgärder som skulle kunna höja 

revisorers oberoende. Det finns nog med regler som det är idag. Problemet ligger istället hos 

revisorernas personlighet. Hon säger att vissa revisorer säger en sak men ibland gör något helt 

annat.   

 

Fall 1: Om du upptäcker att din kund använder ett ineffektivt sätt att värdera och bokföra 

lagret på (omfattande varulager), kan du då ge råd om effektivare metoder att göra detta på? 

Vad händer om kunden inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med dig eller stå på dig?  

Larsson säger att det inte är helt lätt att avgöra om hon tillåts att ge råd om en effektivare 

lagerhanteringsmetod. Så länge det handlar om att råden ska ge ett mer rättvist resultat så 

faller detta inom den godkända revisionsrådgivningen. Om kunden inte anser att föreslagna 

metoder är bra så måste hon dra öronen till sig och lämna över ärendet till en kollega.  

 

Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta företag 

i all överskådlig framtid? Finns det någon gräns för hur många år det är lämpligt att du är 

revisor i detta företag? Hur ska fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget 

väldigt väl? Underfråga: Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom 

golftävlingar? 

Inom den revisionsbyrå som Larsson arbetar på anser hon att revisorerna är olika bra på 

vänskapshotet. Själv säger hon att hon är mycket noga med att hålla sina revisionskunder på 

avstånd och inte bli god vän med dem. Däremot säger hon att en del andra revisorer verkar ha 

ett stort behov av att bli jättegoda vänner med sina revisionskunder på alla plan för att de ska 

kunna kommunicera med dem. Gå på ishockey eller spela golf ihop med revisionskunderna 

anser Larsson vara representation och falla inom yrkesrollen. Hon säger dock att en del 

revisorer åker hem till sina revisionskunder och umgås med dem på lördagskvällarna och 

dessutom förekommer det att de också handlar produkter hos kunderna till vänskapspriser. 

Larsson tror att detta försvårar för dessa revisorer att vara oberoende och att vid behov göra 

anmärkningar i revisionsberättelsen.  
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Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din kund, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

Det händer att Larsson sammanställer viss information från kunden som ska skickas in till 

Skatteverket, dock poängterar hon att hon aldrig skriver under något. Enligt henne är det alltid 

kunden som ska skriva under information som ska skickas in till myndigheter.  

 

4.5 Revisionsbyrå 5: Vi kallar vår respondent för Erik Franzen 

 

Revisionens syfte och förväntningsgapet 

För Franzen innebär revision kvalitetssäkring av finansiell information. Franzen säger att för 

revisionsbyråns del handlar det om att bedöma väsentligheten och risken i revisionen. Det är 

endast det som är väsentligt som ska vara föremål för revisionen, dessutom måste det finns en 

risk för att någon av företagets intressenter tar skada av felaktigheter. 

 

Franzen anser att det definitivt finns ett förväntningsgap mellan revisorerna och företagen. 

Detta förväntningsgap skiljer sig en del i omfattning mellan större och mindre företag. Han 

säger att han under revisionen inte kontrollerar precis allting men att det ibland kanske är 

några av hans kunder som förväntar sig detta.        

 

Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Franzen tycker det är väldigt svårt att avgöra var gränsen går mellan vad som är 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Revisionsrådgivning kan dock sägas vara 

sådant som revisorn kan lämna utan att göra någon större utredning och det kan exempelvis 

vara hur kunden ska bokföra en viss transaktion men även enklare skattefrågor faller under 

revisionsrådgivning. Franzen säger att när det gäller den fristående rådgivningen så finns det 

olika typer av rådgivning, ett exempel är bokslutsrådgivning där revisorn hjälper till att 

upprätta bokslut och årsredovisningar. Enligt Franzen är denna rådgivning helt fristående från 

revisionen och den som ger den fristående rådgivningen får aldrig vara delaktig i revisionen 

av samma företag. Revisionen får dock utföras av en kollega till revisorn, så länge det inte 

gäller ett stort företag. Däremot får den som gör revisionen även erbjuda vissa 

rådgivningstjänster som är inom revisionsrådgivningen. Franzen säger att ”gränsen mellan 
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vad som är okej att erbjuda och inte okej är fruktansvärt hårfin”. Enligt Franzen kan 

skatterådgivning i de flesta fall anses som revisionsrådgivning och kan då utföras av revisorn 

men revisionsbyrån har varit väldigt försiktiga med detta eftersom reglerna inte är helt 

tydliga.   

 

Franzen tycker inte att det vore en bra lösning att förbjuda den fristående rådgivningen helt 

och hållet för revisionsbyråerna, om de samtidigt utför revisionen i samma företag. Han säger 

att om han själv vore kund så skulle han tycka att det vore väldigt konstigt om han inte kunde 

gå till sin revisionsbyrå, som kan verksamheten allra bäst, och be om hjälp med exempelvis 

bokslut. Vissa av revisionsbyråns kunder, som klassas som stora företag, har tyckt att det är 

väldigt konstigt att revisionsbyrån inte får hjälpa till med bokslut och årsredovisningar. 

Däremot kan Franzen tycka att det är bra att publika företag inte får låta sin revisionsbyrå 

upprätta exempelvis årsredovisningen eftersom det finns betydligt fler intressenter till dessa 

företag. I mindre företag är det i princip endast banken, kunden och skattemyndigheten som är 

intresserade av företaget så då ser Franzen ingen fördel med att förbjuda den fristående 

rådgivningen. 

 

Franzen anser att det eventuellt borde finnas en gräns för hur stora arvoden en revisionsbyrå 

får fakturera för fristående rådgivning om de i samma företag även utför revisionen. Det finns 

enligt honom en risk att en revisionsbyrå som fakturerar sin revisionskund stora belopp för 

fristående rådgivning hamnar i en ekonomisk beroendesituation vilket kan påverka revisorns 

oberoende. Han tror dock att en sådan gräns praktiskt sett bli mycket svår att sätta. Han säger 

att ju mindre revisionsbyrån är desto lättare blir det för dem att hamna i en beroendeposition 

till kunden. Stora revisionsbyråer har oftast råd att tappa en kund utan att det får speciellt stora 

konsekvenser.  

 

Regler och rutiner angående oberoendet 

Hur Franzen förbereder sig inför ett uppdrag beror från fall till fall, men han försöker alltid 

sätta sig in i uppdraget så mycket som möjligt genom att läsa på företagets hemsida och ta 

fram gamla årsredovisningar. Första året läggs mycket mer tid på detta än vad som görs de 

kommande åren, eftersom det under det första året handlar mycket om att sätta sig in i hur 
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företaget och dess verksamhet fungerar. Inför varje nytt uppdrag genomför han även en 

oberoendeanalys genom att utgå från analysmodellen.  

 

Franzen berättar under intervjun att Revisorsnämnden varje år ska göra slumpmässiga 

kontroller hos de stora revisionsbyråerna men vad han vet så har inte den revisionsbyrå som 

han arbetar på haft några kontroller alls från Revisorsnämnden. Revisorsnämnden kontrollerar 

i stället årligen hur de interna systemen fungerar hos de större revisionsbyråerna. Franzen 

fortsätter intervjun med att berätta att alla revisorer inom revisionsbyrån blir granskade var 

tredje år genom det interna kvalitetsuppföljningssystemet. Detta är enligt honom en anledning 

till att Revisorsnämnden gör färre kontroller. I nästa mening säger Franzen att han inte tycker 

att Revisorsnämnden gör tillräckliga kontroller och han antar att detta beror på att de har för 

lite resurser. Han säger att det idag finns ett antal revisorer som fuskar med bland annat 

oberoendet.   

 

Franzen tror att revisionsbyråerna tummar på reglerna kring oberoendet för att konkurrera om 

revisionsuppdrag. Revisionsbyråerna har tolkat reglerna om vad som är tillåtet på olika sätt. 

När det gäller de mindre revisionsbyråerna har de enligt honom definitivt gått över gränserna 

många gånger. Även hos de fyra stora revisionsbyråerna har nog överträdelser gjorts flera 

gånger. Vissa av revisionsbyråerna har tolkat reglerna på ett visst sätt och genomfört en del 

fristående rådgivningsuppdrag som vi har tolkat som förbjudna och det har medfört att vi har 

tackat nej till en del fristående rådgivningsuppdrag. Så här i efterhand har revisionsbyrån, 

enligt Franzen, tolkat reglerna för hårt och numera erbjuder de tjänster som de inte gjorde för 

tre år sen.  

 

Analysmodellen 

Enligt Franzen ingår analysmodellen i grundutbildningen hos revisionsbyrån. Revisionsbyrån 

har en särskild blankett där analysmodellen ingår och som är ett obligatoriskt dokument i alla 

revisionsuppdrag. Om detta dokument saknas vid ett nytt uppdrag så blir det en avvikelse i 

kontrollsystemet och kunden blir då aldrig fullständigt registrerad. Franzen berättar att 

självgranskningshotet är det vanligaste hotet hos revisionsbyrån. Den vanligaste motåtgärden 

mot detta hot är att se till att den person som ger den fristående rådgivningen inte ingår i 

revisionsteamet. 
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Franzen säger att den nuvarande analysmodellen är fullt tillräcklig för att upprätthålla en 

oberoende ställning och anser att så länge som revisorn tänker med sunt förnuft och handlar 

på ett rationellt sätt så brukar det räcka.  

 

Fall 1: Om du upptäcker att din kund använder ett ineffektivt sätt att värdera och bokföra 

lagret på (omfattande varulager), kan du då ge råd om effektivare metoder att göra detta på? 

Vad händer om kunden inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med dig eller stå på dig? 

 Enligt Franzen borde det i normala fall inte vara några problem att ge råd om effektivare 

metoder. Om han ska ge med sig eller stå på sig beror på vilket sätt som metoden är 

ineffektiv. ”Om jag anser att värderingsmetoden ger en felaktig bild av varulagret så kan jag 

ju givetvis inte släppa det”. Det kunden då har att välja på är antingen att ändra 

värderingsmetod eller så måste revisorn anmärka om detta i revisionsberättelsen. Däremot om 

det enbart handlar om att det tar väldigt lång tid, då säger Franzen att det inte är några 

problem att släppa det. Enligt Franzen är det viktigt att som revisor se till att inte hjälpa till 

med upplägget av ett effektivare system eftersom han själv sedan ska granska det. Vidare 

anser Franzen att det är svårt att avgöra var gränsen går mellan vad som är lämpligt att göra 

och inte göra.  

 

Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta företag 

i all överskådlig framtid? Finns det någon gräns för hur många år det är lämpligt att du är 

revisor i detta företag? Hur ska fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget 

väldigt väl? Underfråga: Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom 

golftävlingar? 

Franzen säger att han i princip inte ser några problem med att vara revisor hos ett företag i all 

överskådlig tid. Han ser väldigt stora fördelar med det eftersom revisorn känner företaget 

väldigt väl efter en lång tid. Dock anser Franzen att sett utifrån analysmodellen är det ytterst 

tveksamt om det är så lämpligt att vara revisor i ett företag i all överskådlig tid. Han säger att 

det väldigt lätt kan uppkomma ett vänskapshot om relationen utvecklas på ett sådant sätt att 

revisorn och kunden börja umgås på fritiden. Han anser att detta problem är som störst 

framförallt på landsbygden där det inte finns så många revisionsbyråer att välja mellan samt 
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att de båda parterna kanske redan umgås i samma kretsar. En lösning på detta skulle vara att 

inom revisionsbyrån låta revisorerna rotera bland revisionsuppdragen.  

Franzen berättar att det händer att revisorn blir inbjuden till företagsträffar, såsom 

golftävlingar, även om det i dagens läge förekommer allt mindre. Att närvara på dessa träffar 

anser han vara en del av revisorsrollen.          

 

Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din kund, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

Franzen säger att det beror på vilken typ av information det gäller. Enligt honom får de aldrig 

gå in och företräda företaget, men exempelvis enklare frågor angående deklarationen är helt 

okej att svara på.       
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5 Analys  

I detta kapitel kommer vi att analysera och försöka se mönster genom att sammankoppla den 

teoretiska referensramen med den insamlade empirin. Denna analys ska möjliggöra för oss 

att svara på uppsatsens forskningsfrågor. 

 

5.1 Förväntningsgapet 

Alla fem respondenterna är överens om att det existerar ett påtagligt förväntningsgap mellan 

revisionsbyråerna och deras kunder angående vad revision innebär. Detta förväntningsgap är 

mindre ju större kunderna är. Johansson säger att det finns en risk att en del av hans kunder 

tror att en revision innebär att revisorn kontrollerar precis allt i företaget. Sjöberg tror att 

många småföretagare helt enkelt inte bryr sig så mycket om vad en revision innebär. Vi ser att 

Larsson också är inne på denna linje då hon säger att småföretagarna många gånger inte vet 

exakt vad en revision är utan vill bara att Skatteverket ska vara nöjda med den ekonomiska 

information som företaget skickar in. Nilsson (2010) skriver att experter inom ämnet revision 

känner en oro över att flertalet användare av revisionsrapporter inte förstår revisionens 

innebörd och förutsättningar. Detta problem har FAR insett och försökt lösa genom att 

omformulera standardmallarna för revisionsberättelsen, vilket ska göra att förståelsen för vad 

revisionen innebär ska öka.  

 

Alla respondenter är medvetna om att ett förväntningsgap existerar men vi uppfattar det som 

att de flesta av dem inte anser att detta är ett stort problem. Johansson säger att om hans 

kunder skulle ha full koll på den revision som utförs skulle det innebära att de i sådana fall 

skulle kunna börja arbeta på en revisionsbyrå. Detta tolkar vi som att Johansson inte anser att 

kunden behöver ha absolut koll på den revision som han genomför.  

 

Svanström (2008) säger att inom agentteorin ska revisorn vara en slags controller mellan 

principalen, som är ägarna till företaget, och agenten som är företagsledningen. Om ägarna 

ska kunna lita på den ekonomiska information som företagsledningen presenterar måste denna 

information kvalitetssäkras av en oberoende revisor. Agentteorin är tydligast i stora företag, 

eftersom aktieägarna har en begränsad insyn i företaget. Detta kopplar vi samman med att 

respondenterna säger att förväntningsgapet är mindre vid stora företag. I dessa företag är 
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kunskapen större om vad en revision innebär samtidigt som revisionen i dessa företag gör 

större nytta, framförallt när det gäller att kvalitetssäkra den ekonomiska information som 

aktieägarna får ta del av. 

 

5.2 Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Flera av respondenterna säger att det är mycket svårt att veta var revisionsrådgivningen slutar 

och var den fristående rådgivningen tar vid. Larsson beskriver detta problem genom att hon 

ibland ber skattekonsulterna om experthjälp angående någon fråga hon fått från sin 

revisionskund men att det är mycket svårt för henne att avgöra när denna hjälp innebär att hon 

faller utanför revisionsrådgivningen. Franzen säger att ”gränsen mellan vad som är okej att 

erbjuda och inte okej är fruktansvärt hårfin”. Problemet med att avgöra var denna gräns går 

framkommer också i SOU (1995:44) där det nämns att gränsen istället bör sättas genom att 

upprätthålla god revisors- och revisionssed.  

 

Svanström (2008) säger att den fristående rådgivningen har utvecklats mycket den senare 

tiden eftersom dessa tjänster, framförallt för mindre företag, är svåra att sköta internt inom 

företagen. Revisorn och företaget bygger under revisionen upp en relation och det ligger då 

nära till hands att företaget anlitar samma revisionsbyrå även till fristående rådgivning. För 

företagen innebär detta en kostnadsbesparing eftersom de då slipper göra investeringar för att 

utveckla en ny affärsrelation. Proposition (2000/01:146) tar också upp kostnadsfördelen som 

finns om ett företag får fortsätta att köpa både revision och fristående rådgivning av samma 

revisionsbyrå. En annan fördel är också, enligt proposition (2000/01:146), att om revisorn 

tillåts biträda företaget med mer än bara ren revisionsverksamhet förbättras dennes kännedom 

om företaget vilket gör att problem lättare kan identifieras som i sin tur kan leda till en bättre 

revision.   

 

Ovanstående är, enligt oss, precis vad Johansson och Kvist säger om ämnet. Johansson säger 

att det svenska näringslivet till största delen består av mindre företag och att det inte finns 

någon kostnadseffektivitet om dessa företag skulle behöva köpa revisionen och den fristående 

rådgivningen från olika byråer. Kvist säger att om alla deras revisionskunder skulle behöva 

köpa fristående rådgivning från en annan byrå så skulle denna byrå få en lång 
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uppstartssträcka. En uppstartssträcka som inte företagets ursprungliga revisionsbyrå har då de 

redan är väl insatta i företaget. 

  

5.3 Regler och rutiner angående oberoendet 

Revisorslagen (SFS 2001:883) säger i § 20 att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet ska säkerställas. Enligt proposition (2000/01:146) ska säkerställandet ske genom 

att revisorn inför varje nytt uppdrag granskar oberoendet genom analysmodellen. Samtliga 

respondenter kan bekräfta att de inför varje nytt revisionsuppdrag först gör en 

oberoendeanalys för att se att det inte föreligger några hot som gör att revisorns opartiskhet 

och självständighet riskerar att fallera. Detta ser vi som att revisionsbyråerna har korrekta 

interna rutiner som gör att revisorslagen följs angående analys av oberoendet. 

Oberoendeanalysen ska enligt Thorell & Norberg (2005) medföra att revisionen som utförs är 

oberoende.  

 

Både Kvist och Larsson berättar för oss att det i princip inte görs några direkta kontroller av 

Revisorsnämnden på revisorerna, däremot kontrolleras revisionsbyråernas interna 

kontrollsystem årligen. Franzen säger att Revisorsnämnden årligen ska göra slumpmässiga 

kontroller och detta svar ligger i linje med vad som står under § 3 i revisorslagen (SFS 

2001:883), där det står att Revisorsnämnden ska utöva tillsyn på revisorer. Samtidigt kan dock 

inte Franzen påminna sig om att det på hans arbetsplats har förekommit några sådana 

kontroller.  

 

Både Johansson och Thorell & Norberg (2005) anser att det är viktigt att det finns tydliga 

regler för revisorerna kring oberoendet för att en oberoende revision ska kunna upprättas. 

Detta sammankopplar vi med Larssons svar, då hon säger att hennes revisionsbyrå har tänjt på 

oberoendereglerna. Larsson styrker sitt uttalande genom att berätta att hennes revisionsbyrå 

lät henne upprätta koncernredovisningen i ett stort företag trots att hennes kollega var revisor 

där. Enligt www.farsrskomplett.se är revisionsbyråer strikt förbjudna att biträda stora företag 

med upprättande av koncernredovisningen tillsammans med revisionen. Vi tolkar även 

Franzens svar som att reglerna kring oberoendet inte är tillräckligt tydliga eftersom vissa 

revisionsbyråer enligt honom har gått över gränserna samtidigt som Franzens revisionsbyrå 

förut tolkade reglerna för hårt då de för ett antal år sedan avstod vissa fristående 
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rådgivningsuppdrag som de idag erbjuder. Detta stämmer även in på vad Johansson säger då 

han också anser att det behövs en större tydlighet kring reglerna om oberoendet.  

 

5.4 Analysmodellen  

Respondenterna är överens om att den analysmodell som finns idag är tillräcklig för att 

upprätthålla revisorns oberoende, även om den i viss mån skulle behöva förtydligas. Vi tolkar 

de svar som vi fick om oberoendet som att de problem som uppstår inte främst beror på en 

felaktig analysmodell. Problemen uppstår istället på grund av att revisorn inte agerar 

professionellt och följer de regler och praxis som finns. Larsson tar upp ett exempel som 

belyser detta. Hon berättar om att en del revisorer umgås med sina revisionskunder på 

kompisnivå och att de dessutom tillåts handla varor hos sin kund till vänskapspriser. Thorell 

& Norberg (2005) är också inne på detta, då de säger att oberoende inte bara handlar om att ha 

en oberoende inställning utan det handlar lika mycket om att faktiskt införa det i praktisk 

mening.  

 

5.4.1 Självgranskningshotet 

När det gäller de hot som är uppräknade i analysmodellen, anser de flesta av respondenterna 

att självgranskningshotet är det vanligaste. Det är bara Sjöberg som lämnar ett avvikande svar 

när han säger att vänskapshotet är det mest förekommande. Johansson berättar att ett 

självgranskningshot hanteras genom att de delar upp arbetet på flera olika team, vilket innebär 

att de som ger rådgivning inte får vara med i teamet som gör revisionen. Även Kvist är inne 

på detta då hon säger att det är väldigt viktigt att inte ge fristående rådgivning om sådant som 

hon sedan ska granska. Denna beskrivna åtgärd kopplar vi samman med vad SRS (2003) 

skriver om motåtgärder i de fall där hot mot oberoendet har upptäckts enligt analysmodellen. 

Sådana motåtgärder kan bland annat bestå av byråinterna åtgärder som ska göra att revisorns 

oberoende kvarstår. Byråinterna åtgärder kan utgöras av att tydliga gränser dras mellan de 

som arbetar med revisionen och mellan de som arbetar med andra verksamhetsgrenar mot 

samma kund. Utöver detta kan också revisorn be en annan revisor om en second opinion. 

Under intervjuerna är det flera av våra respondenter som nämnt att det är vanligt att de ber en 

annan revisor om en second opinion. Larsson säger att hon ofta löser självgranskningshotet 
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genom att rådfråga sin kontorschef, om inte detta anses tillräckligt så rådfrågar hon en 

oberoende revisor från en annan revisionsbyrå.  

 

Enligt § 21 a i revisorslagen (SFS 2001:883) måste revisorn neka eller avgå från ett uppdrag 

om han eller hon har lämnat fristående rådgivning i en fråga som till någon del omfattas av 

revisionsuppdraget. Fyra av respondenterna kan ge exempel på när de som revisor inte tillåts 

ge fristående rådgivning, om denna skulle innebära att självgranskningshotet blir aktuellt. 

Larsson är den respondent som avviker från de andra, då hon inte kan redogöra för denna 

regel som säger när hon är tillåten att ge fristående rådgivning om hon samtidigt är revisor i 

samma företag. Samtidigt säger hon att som kvalificerad revisor borde hon faktiskt ha koll på 

detta. Sjöberg kan däremot ge ett tydligt exempel när han säger att rådgivning om hur 

varulagret ska värderas på rätt sätt faller inom revisionsrådgivning men om kunden istället vill 

ha hjälp med att introducera ett nytt lagerhanteringssystem så faller detta inom fristående 

rådgivning. Ett nytt avtal måste då upprättas eftersom revisorn inte tillåts utföra detta. 

Sjöbergs exempel sammankopplar vi med vad SRS (2003) skriver om självgranskningshotet, 

det innebär situationer där den som ska utföra granskningen redan i tidigare skede tagit 

ställning till förhållanden som senare ska granskas. Detta skulle då göra att det går att tvivla 

på opartiskheten och självständigheten hos den som ska utföra granskningen. Franzen tar i 

stället upp bokslutsrådgivning som exempel. Om en revisor har biträtt revisionskunden med 

upprättande av bokslut och årsredovisningen får samma revisor sedan inte vara delaktig i 

revisionen av samma företag. Revisionen får dock utföras av en kollega till revisorn, så länge 

det inte gäller ett stort företag. Det som Franzen säger är, som vi ser det, precis vad reglerna 

angående kombiuppdrag säger. Enligt www.farsrskomplett.se är det tillåtet att en kollega till 

revisorn vid ett kombiuppdrag biträder ett mindre företag med upprättande av bokslut och 

årsredovisningar. Dock får denna person sedan inte vara delaktig i revisionen av företaget.   

 

5.4.2 Egenintressehotet 

Proposition (2000/01:146) beskriver att fristående rådgivning kan göra att revisionsbyrån 

skapar en affärsförbindelse med revisionskunden och genom detta riskerar de att få ett 

ekonomiskt intresse i kunden. SRS (2003) skriver att ett egenintressehot föreligger om 

revisorn eller revisionsbyrån står i ekonomiskt beroendeförhållande till revisionskunden, så 

kan bli fallet om de fristående rådgivningsarvodena är för betydande för revisionsbyrån i 
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förhållande till revisionsarvodet. Eriksson (2007) säger att revisorns roll som både rådgivare 

och granskare är unik och att det är viktigt att hitta en balans mellan dessa roller. För att inte 

oberoendet ska kunna hotas är det då viktigt att rådgivarrollen inte blir alltför omfattande. 

 

Hos våra respondenter råder det delade meningar om egenintressehotet då det bara är Larsson 

och Franzen som anser att det borde finnas någon gräns angående hur stora arvoden för 

fristående rådgivning som revisionsbyråerna ska tillåtas fakturera sina revisionskunder. 

Franzen ser en risk i att revisionsbyrån kan hamna i en ekonomisk beroendesituation om de 

fakturerar stora belopp för fristående rådgivning, jämte revisionsarvodet, vilket kan påverka 

oberoendet. Han tror dessutom att denna risk är större vid mindre revisionsbyråer då de ofta 

har ett mindre antal uppdrag där varje uppdrag är ekonomiskt viktigt. Dock tror både Larsson 

och Franzen att en sådan gräns blir svårt att sätta. Kvist anser i stället att en sådan gräns inte 

alls behövs. Det är enligt henne bättre att alla revisionsbyråer har väl utvecklade rutiner och 

system som medför att de kan utföra en viss fristående rådgivning. Johansson säger också att 

någon gräns inte behövs, utan att omfattningen av den fristående rådgivningen istället ska 

bero på hur uppdraget ser ut. Vi tolkar respondenternas svar som att de inte anser att 

egenintressehotet är speciellt vanligt och att de inte aktivt använder någon åtgärd mot detta 

hot. 

 

5.4.3 Vänskapshotet - revisorsrotation 

Vänskapshot råder om revisorn har nära personlig relation till revisionskunden 

(www.revisorsnamnden.se). Svanström (2008) säger att det hos lagstiftare har kommit upp 

förslag om att detta hot kan lösas genom att revisionskunden, med jämna mellanrum genom så 

kallad revisorsrotation, tilldelas en ny revisor från samma revisionsbyrå. Under intervjuerna 

framkom det att Franzen och i viss mån Sjöberg är inne på samma linje, då de båda tycker att 

det skulle vara nyttigt för båda parterna om revisorn efter ett antal år byttes ut.  

 

5.5 Analys av fallen 

Svaren som vi fick på våra fall jämförde vi med den teoretiska referensram som behandlade 

fallens frågeställningar för att se hur pass väl dessa stämde överens med varandra. Denna 

jämförelse resulterade i ett betyg där vi använde oss av skalan 1-5. Ett svar som enligt oss var 
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godkänt gav vi betyget 3, medan betyget 5 motsvarar vad vi anser vara ett helt 

överensstämmande svar med den teoretiska referensramen. Information om varje fall finns i 

empirikapitlet.  

 

 

 
Fall 1 
(Självgranskningshot) 

Fall 2      
(Vänskapshot) 

Fall 3 
(Partställningshot) Summa 

Teoretisk 

referensram 

 

Självgranskningshot 

föreligger om revisorn 

tidigare tagit ställning till 

det som senare ska 

granskas (FAR, 2005). 

 

Vänskapshot föreligger 

om relationen mellan 

revisorn och kunden blir 

alltför personlig 

(Svanström, 2008).  

 

Partställningshot 

föreligger exempelvis 

om revisorn företräder 

sin kund inför 

Skatteverket (FAR, 

2005).   

Johanssons 

svar: 

 
Okej att föreslå ett nytt 
effektivare 
lagerhanteringssystem 
eftersom detta inte påverkar 
värderingen av lagret. Det 
väsentliga är dock att 

revisorn kan fastställa att 
lagret är rimligt.    

 
Det finns inget syfte med 
att begränsa det antal år 
som revisorn kan sitta på 
samma uppdrag. Det 
handlar i stället om när 
omgivningen upplever att 

revisorn är jävig.  

 
Beror på omfattningen 
av ärendet. De kan 
hjälpa kunden att 
besvara en 
skatteförfrågan så länge 
det är kunden som 

skriver under.  

  

Vår 

bedömning 
3 4 5 12 

Kvists svar:  
Grundfrågan är huruvida det 
ger en rättvisande värdering, 

det vill säga att värderingen 
blir korrekt men sen vilken 
metod som kunden använder 
för att komma dit spelar 
ingen större roll.  

 
Viktigt att hålla distans 
och inte bli för god vän 

med kunden. Det är 
kunden som avgör hur 
länge hon ska vara revisor 
i företaget.  

 
Det beror på, som 
exempel kan nämnas att 

biträde vid upprättande 
av inkomstdeklaration 
är okej.  

  

Vår 

bedömning 
3 4 4 11 

Sjöbergs 

svar: 

 
Det är upp till kunden själv 
vilken metod den använder 
för att värdera så länge 
värderingen sker till rätt 
belopp. Det blir en oren 
revisionsberättelse om 

värderingen leder till ett 
felaktigt värde.   

 
Ser inga problem med att 
vara revisor i samma 
företag under en längre 
tid. Det skulle dock vara 
nyttigt för båda parter om 
revisorn efter en tid byttes 

ut.  

 
Revisorn får inte 
underteckna någonting 
som är mellan kunden 
och Skatteverket. Kan 
dock hjälpa till med 
framtagandet av viss 

information.  

  

Vår 

bedömning 
3 3 5 11 
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Larssons 

svar: 

 
Det inte är helt lätt att avgöra 
om revisorn tillåts att ge råd 
om en effektivare 
lagerhanteringsmetod, men 

så länge som råden handlar 
om att det ska ge ett mer 
rättvist resultat så faller detta 
inom den godkända 
revisionsrådgivningen.  

 
Det är väldigt viktigt att 
hålla revisionskunderna på 
avstånd och inte bli god 
vän med dem. Det finns 

dock andra revisorer som 
umgås med sina kunder på 
lördagskvällarna och 
handlar dessutom varor av 
kunden till vänskapspriser.    

 
Det är okej att 
sammanställa viss 
information från kunden 
som ska skickas in till 

Skatteverket, dock får 
revisorn aldrig skriva 
under något.  

  

Vår 

bedömning 
4 5 5 14 

Franzens 

svar: 

 
Enligt Franzen är det viktigt 
att som revisor se till att inte 
hjälpa till med upplägget av 

ett effektivare system 
eftersom han själv sedan ska 
granska det.  

 
Det kan väldigt lätt 
uppkomma ett 
vänskapshot om relationen 

mellan revisorn och 
kunden utvecklas till att de 
börjar umgås på fritiden.  

 
Det är viktigt att som 
revisor aldrig gå in och 
företräda företaget, men 

exempelvis enklare 
frågor angående 
deklarationen är helt 
okej att svara på.         

Vår 

bedömning 
5 5 4 14 

Summa fall 18 21 23   

 

Efter analysen av fallen kan vi se att självgranskningshotet är det hot som är svårast att 

hantera. Detta ser vi genom att det är det hot som fick lägst totalpoäng (18 poäng). Resultatet 

av våra fall stämmer även överens med vad som går att läsa på SRS (2003) då de skriver att 

självgranskningshotet är det hot som är vanligast förekommande. Partställningshotet fick 

högst totalpoäng vilket tyder på att det är det hot som de undersökta revisionsbyråerna, enligt 

oss, har minst problem med. Ett godkänt totalbetyg för varje enskild respondent är enligt oss 9 

poäng och som vi kan se i tabellen är det en gräns som samtliga klarar av. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Under det avslutande kapitlet presenterar vi återigen de forskningsfrågor som vi under 

uppsatsen valt att utgå ifrån. Dessa kommer att besvaras var och en för sig. Vi avslutar detta 

kapitel med våra förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion 

 

6.1.1 Hur kan revisionen anses vara oberoende, om det bland annat innefattar att 

granska fristående rådgivning som har getts av den egna revisionsbyrån? 

Reglerna säger att revisorn inte får ge fristående rådgivning om något som sedan ska granskas 

under revisionen. Detta är anledningen till varför en enskild revisor inte tillåts utföra 

kombiuppdrag på egen hand. Däremot kan en kollega till revisorn utföra redovisningstjänster 

till revisionskunden av den anledningen att de är indelade i olika team, vilket är ett exempel 

på en åtgärd mot självgranskningshotet. Detta hot är enligt vår analys det hot som är svårast 

att hantera för revisorerna.  

 

Den vanligaste åtgärden mot självgranskningshotet är att revisionsbyråerna delar upp de 

anställda i olika team samt att revisorn ber en annan revisor om en second opinion. Vi tycker 

att dessa åtgärder på ett bra sätt hanterar oberoendefrågan. Det är bra om de som ger 

fristående rådgivning på något sätt hålls avskilda från dem som utför revisionen eftersom 

revisorn då i mindre utsträckning riskerar att bli påverkad av dem som ger fristående 

rådgivning. Vi är medvetna om att detta är svårare i en mindre revisionsbyrå, på grund av 

utrymmesmässiga skäl. Vi anser dock att det vore bra om dessa revisionsbyråer strävar efter 

att särskilja de anställda efter arbetsuppgifter i den mån det är möjligt. När det gäller second 

opinion anser vi att praxis i branschen borde utvecklas till att revisorn alltid ber om en second 

opinion av en revisor från en annan revisionsbyrå. Vi får uppfattningen om att det idag är 

vanligast att de först och främst ber en revisor på samma arbetsplats om en second opinion. Vi 

ifrågasätter om en kollega på samma arbetsplats är så pass oberoende att han eller hon kan ge 

en objektiv syn på situationen.     

 



 

 

 

68 

 

Efter att vi har studerat både den teoretiska referensramen och empirin, har vi insett att det 

inte finns belägg för att förbjuda revisionsbyråer att ge fristående rådgivning till sina 

revisionskunder. Den främsta anledningen till att ett sådant förbud inte borde införas är att det 

enligt vår analys skulle innebära en onödigt hög kostnad för företagen att köpa in fristående 

rådgivning. Dock finns det ett problem med att det är mycket svårt att avgöra var gränsen går 

mellan det som kallas revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Som vi ser det, yttrar sig 

detta problem genom att revisorerna har svårt att bedöma när ett eventuellt 

självgranskningshot uppkommer som gör att de eventuellt måste avgå från sitt 

revisionsuppdrag. Ett exempel på detta kan vara rådgivning inom skattefrågor. Larsson 

berättar att en mindre skattefråga kan anses tillhöra revisionsrådgivningen, men hon säger 

också att det är svårt att avgöra när denna skattefråga utvecklas till ren skattekonsultation som 

är exempel på fristående rådgivning. Anledningen till att detta problem existerar anser vi vara 

att de regler som finns idag inte har utvecklas till en fullt gällande praxis, vilket indikerar att 

reglerna behöver förtydligas. 

 

6.1.2 Vad anser revisorerna om att den fristående rådgivningen kan leda till att 

revisionsbyrån blir ekonomiskt beroende av revisionskunden? 

Vi tycker, precis som Larsson och Franzen, att det borde införas någon gräns angående hur 

mycket fristående rådgivning en revisionsbyrå kan erbjuda sina revisionskunder. Risken är 

annars att revisionsbyråerna kan bli ekonomiskt beroende av sina arvoden för fristående 

rådgivning, vilket medför ett egenintressehot. Dock så har Larsson och Franzen svårt att se 

hur en sådan gräns skulle kunna se ut. De andra respondenterna ser ingen som helst fördel i en 

sådan gräns, utan de anser att det är upp till varje revisionsbyrå att se till att de inte blir 

ekonomiskt beroende.  

 

Vi tror att revisionsbyråerna inte ser egenintressehotet som ett större problem, då ingen 

respondent nämner något om att det finns någon direkt åtgärd som de använder mot detta hot. 

Vi har svårt att förstå detta resonemang eftersom revisorslagen säger att revisionsbyrån inte 

får stå i ekonomiskt beroendeförhållande till sin revisionskund. Om nu exempelvis en 

revisionsbyrå fakturerar ett för dem betydande belopp för både revisionen och den fristående 

rådgivningen till en och samma kund så anser vi att det ligger i sakens natur att de då är i 

ekonomiskt beroendeförhållande. Vi tror nämligen att det blir svårare för revisorn till detta 
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företag att vara tillräckligt kritisk i sin granskning, eftersom detta då skulle kunna innebära att 

revisionsbyrån riskerar att tappa något eller båda uppdragen. Ett lysande exempel på hur det 

kan gå om revisionsbyrån låter den fristående rådgivningen utgöra en för stor del anser vi vara 

fallet med Enron som vi skriver om i inledningen av uppsatsen. Avslutningsvis vill vi återigen 

poängtera att den bästa åtgärden mot egenintressehotet borde utgöras av att revisionsbyråerna 

begränsas angående storleken på arvodena för fristående rådgivning till en revisionskund.   

 

6.1.3 Vad kan öka oberoendet hos revisorn? 

Till att börja med vill vi diskutera förväntningsgapet. Både den teoretiska referensramen och 

empirin visar att detta gap existerar och att det dessutom är märkbart. Det är förvisso olika 

stort beroende på hur stor kunden är men vi anser att förväntningsgapet bör försöka minskas 

hos de mindre och medelstora företagen. Vi föreslår att detta ska lösas genom en större 

tydlighet från revisionsbyråernas sida angående vad revision innebär. Detta kan åstadkommas 

genom att Revisorsnämnden tar fram en mall som tydligt beskriver vad en revision innebär. 

Denna mall ska sedan revisorn gå igenom tillsammans med kunden inför varje nytt 

revisionsuppdrag. Om revisionsbyråernas kunder innehar en högre kunskap angående vad 

revision innebär, tror vi att det kommer leda till att de ställer högre krav på att revisionen som 

utförs är oberoende. Detta leder i sin tur till att revisorerna behöver tydligare regler kring 

oberoendet. Det är just detta som flera av våra respondenter efterfrågar. De vill ha en större 

tydlighet angående vad de får göra och inte göra när det gäller oberoendet, då de anser att 

reglerna som finns idag är otydliga. 

 

Vi tycker att Revisorsnämnden, oftare än vad de gör idag, ska göra slumpmässiga kontroller 

ute hos revisionsbyråerna. Om revisorerna blir medvetna om att de när som helst kan 

kontrolleras tror vi att de i större utsträckning kommer vara ännu mer noggrannare när de 

genomför sin oberoendeanalys. Detta skulle förmodligen leda till att fler revisorer väljer att 

avstå från vissa revisionsuppdrag då de inte kan garantera sitt oberoende. Detta tycker vi 

skulle vara en fördel för revisionsbyråernas kunder, eftersom ett generellt ökat oberoende 

leder till en större tillförlitlighet angående det reviderade materialet.          

 

Under vår analys av de påhittade fall som vi genomförde kunde vi se att respondenterna 

generellt har bra koll på de regler som finns angående oberoendet. Detta grundar vi på att 
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samtliga respondenter utan problem klarade gränsen för vad vi ansåg vara ett godkänt resultat 

av de fall som genomfördes. Alla respondenterna kan också intyga att de alltid inför ett nytt 

uppdrag går igenom analysmodellen. Enligt oss är det en förutsättning, om revisorns 

oberoende ska kunna fastställas, att oberoendeanalysen genomförs noggrant. Dock skulle det 

vara en fördel om oberoendereglerna förtydligas ännu mer, vilket flera respondenter också 

säger. Som det är idag lämnar reglerna utrymme för egna tolkningar angående vad som är 

tillåtet att göra. Denna otydlighet framgår då Franzen berättar att de förut tolkade reglerna 

angående oberoendet alldeles för hårt och att de idag erbjuder tjänster som de innan inte 

gjorde. En större tydlighet gällande oberoendereglerna anser vi skulle minska möjligheterna 

till subjektiva tolkningar från revisorernas sida. Det har under intervjuerna framgått att en del 

revisorers inställning till begreppet oberoende gör att de väljer att tolka reglerna på sitt sätt. 

Detta tycker vi blir extra tydligt då Larsson berättade om ett medvetet fusk angående 

oberoendereglerna som innebar att hon upprättade ett stort företags koncernredovisning trots 

att hennes kollega var revisor där, vilket är förbjudet. Vi har även fått veta att en del revisorer 

anser att de är oberoende till sin revisionskund trots att de umgås med denne under 

lördagskvällar och dessutom handlar varor av kunden till vänskapspriser. Enligt oss är detta 

motsägelsefullt.  

 

När det gäller vänskapshotet så tycker vi att en mycket bra åtgärd för att lösa detta hot vore att 

lagstifta om revisorsrotation. Genom att revisorerna inom revisionsbyrån, med jämna 

mellanrum, roterar bland revisionsuppdragen så tror vi att risken minskar för att revisorn blir 

alltför god vän med revisionskunden. En annan fördel med detta skulle vara att revisionen inte 

då riskerar att utföras på ett vanemässigt sätt.    

 

6.2 Slutsatser 

 Revisionsbyråerna löser vanligen självgranskningshotet utan problem. De löser detta 

genom att dela in de anställda i olika team och genom att revisorerna har möjlighet att 

be en annan revisor om en second opinion.  

 

 Vi uppfattar det som att revisionsbyråerna inte ser egenintressehotet som något större 

problem. Vi grundar detta på att de inte säger att de använder sig av några direkta 

åtgärder mot detta hot. 
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Utifrån vår diskussion ser vi fem möjliga förändringar som kan göra att revisorns oberoende 

kan höjas. Dessa väljer vi att rangordna, den viktigaste förändringen presenterar vi först. 

1. Det finns tillräckligt med oberoenderegler idag, men det finns ett behov av tydligare 

regler. Vi har i vår uppsats skrivit om flera exempel där oberoendereglerna i viss mån 

har tolkats olika.  

2. Egenintressehotet kan hanteras på ett bättre sätt genom införande av en gräns gällande 

storleken på arvodet för fristående rådgivning. Gränsen ska medföra att 

revisionsbyråerna inte ska bli ekonomiskt beroende av den fristående rådgivning som 

de ger till sin revisionskund. 

3. Införa lagstiftad revisorsrotation. Detta skulle innebära att risken minskar för att 

revisorn utvecklar en personlig relation med sin revisionskund. Detta skulle även 

minska risken för att revisionen efter många år utförs per automatik.  

4. Minskat förväntningsgap, detta skulle ytterligare kunna öka behovet av tydligare 

oberoenderegler. Förväntningsgapet kan minskas genom att Revisorsnämnden inför en 

mall som tydligt beskriver vad revision innebär och som revisorn ska presentera för 

sin kund inför varje nytt revisionsuppdrag.   

5. Fler slumpmässiga kontroller av Revisorsnämnden, detta skulle kunna öka 

revisorernas noggrannhet när det gäller att följa oberoendereglerna i analysmodellen.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Till sist vill vi ge förslag till vidare forskning inom ämnet. Vi anser att det skulle behövas en 

studie om hur företagens intressenter ser på att en revisionsbyrå kan ge fristående rådgivning 

till ett företag som de utför revisionen hos. Det skulle bland annat vara intressant att studera 

hur ägarna till ett företag ser på detta. Vad har de för krav på den revision som utförs? 

 

Dessutom skulle det vara intressent med en studie som tar upp hur revisorns oberoende 

påverkar kvaliteten av den revision som utförs. Det kan tänkas att en del revisorer kan utföra 

en revision med hög kvalitet trots att de enligt analysmodellen inte är helt oberoende. Det 

skulle också vara intressant att se om det finns någon koppling mellan revisorernas oberoende 

och antal orena revisionsberättelser.  
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7 Källförteckning  

 

 
I detta kapitel presenterar vi de olika källor som vi har använt oss av i uppsatsen. 

 

 

7.1 Teoretiska källor: 

 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och praxis. Malmö: Liber AB 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur AB 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Ejvegård, R. (2002). Vetenskaplig metod för projektarbete. Studentlitteratur AB 

Engerstedt, U. & Strömqvist, A. (2003). Balans nummer 10 

Eriksson, Sten. (2007). Balans nummer 1. FAR 

FAR. (2006). Revision – En praktisk beskrivning. FAR Förlag AB 

FAR. (2002). Revisionsbok. FAR Förlag AB 

FAR. (2002). RS Revisionsstandard i Sverige. FAR Förlag AB 

Gummesson, E. (1991). Qualitative methods in management research. Newbury Park 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB 

Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn: oberoende ansvar och sekretess. Norstedts Juridik AB   

Nilsson, S. (2010). Redovisningens normer och normbildare. Lund: Studentlitteratur AB  

Olsson, U-J. (2003). Balans nummer 8-9. FAR  

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur AB 

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskaplig teori. Studentlitteratur 

AB 

 

Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå 

universitet   
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Svenska Revisorssamfundet, SRS (2003). Vägledning för revisorer – Analysmodellen. SRS 

Service AB 

 

Svensson, PG. & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Studentlitteratur  

AB 

 
Thorell, P. & Norberg, C. (2005). Balans nummer 3. FAR 

 

7.2 Muntliga källor: 

Lindström, 2011. Muntlig delgivning, 28 mars, 30 mars, Kalmar.  

 

Johansson, 2011. Muntlig delgivning, 11 april, intervju i Kalmar. 

 

Kvist, 2011. Muntlig delgivning, 13 april, intervju i Växjö. 

 

Sjöberg, 2011. Muntlig delgivning, 14 april, intervju i Kalmar. 

 

Larsson, 2011. Muntlig delgivning, 15 april, intervju i Växjö. 

 

Franzen, 2011. Muntlig delgivning, 18 april, intervju i Kalmar. 

 

7.3 Elektroniska källor: 

 
FAR SRS kompletts hemsida  

 

http://www.farsrskomplett.se Sökord: analysmodellen, fristående rådgivning, kombiuppdrag. 

4-8 april 2011.  

 

Affärsvärldens hemsida  

 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article257558.ece, 7 april 2011. 

 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article236466.ece, 4 april 2011. 

Svenska dagbladets hemsida  

 

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sitter-pa-dubbla-stolar_5585905.svd, 8 april 2011. 

http://www.svd.se/naringsliv/tung-kritik-mot-revisorernas-dubbla-stolar_5593167.svd, 5 april 

2011. 
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FARS hemsida  

 

http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/

FAR%20ANALYSMODELL%20060206.PDF, 23 april 2011.  

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340408&_dad=portal&_schema=PORTAL, 20 

april 2011. 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL, 26 

april 2011. 

Revisorsnämndens hemsida 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2008/2008_12

88.pdf, 21 april 2011. 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html 21 april 2011. 

7.4 Svensk författningssamling 

 
Revisorslagen SFS 2001:883 § 19,20,21  

Revisorslagen SFS 1995:528 § 14 2 st. 

Aktiebolagslagen SFS 2005:551 § 9:3, 9:17      

 

7.5 Offentliga dokument 

 

Proposition, 2000/01:146 

SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation  
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Bilaga: Intervjufrågorna 

 

 

 

Här presenterar vi de intervjufrågor som våra respondenter har svarat på. 

 

 

1. Det talas om ett förväntningsgap mellan företagare och revisorer angående vad god 

revisionssed innebär. Anser du att alla dina klienter har full koll på vad en komplett 

revision innebär? Finns det någon risk att de tror att du gör mer än vad du gör? 

2. Är de som arbetar med revision på något sätt avskilda från de som arbetar med 

fristående rådgivning och konsultation? 

3. Hur förbereder du dig inför ett nytt revisionsuppdrag? 

4. Nämn några exempel på revisionsrådgivning och några exempel på fristående 

rådgivning. Var går gränsen mellan dessa? 

5. Kan du ge fristående rådgivning om du gör revision i samma företag? Vad är för och 

nackdelar med att eventuellt förbjuda fristående rådgivning? 

6. Finns det risk för att revisionsbyråerna har börjat, eller kommer börja, tumma på 

reglerna kring oberoendet för att konkurrera om revisionsuppdragen? 

7. Tycker du att en revisionsbyrå ska ha någon procentuell gräns för hur stora arvoden de 

fakturerar angående fristående rådgivning om de samtidigt gör samma företags 

revision? Finns det någon risk att er byrå genom allt större del fristående rådgivning 

blir ekonomiskt beroende av klienten? 

8. Händer det att Revisorsnämnden gör kontroller i er byrå? Har någon du känner till 

varnats? Gör de tillräckliga kontroller? 

9. Har ni fått någon utbildning i analysmodellen? Och hur denna ska tillämpas praktiskt? 

10. Vilket hot inom analysmodellen är vanligast?  

11. Vilka interna rutiner finns som ska upprätthålla oberoendet? 

12. Vilka motåtgärder kan revisorn göra om det finns ett hot enligt analysmodellen? 

13. Finns det något annat utöver analysmodellen som gör att ditt oberoende kan höjas? 

14. Fall 1: Om du upptäcker att din klient använder ett ineffektivt sätt att värdera och 

bokföra lagret på(omfattande varulager) kan du då ge råd om effektivare metoder att 

göra detta på? Vad händer om klienten inte anser att ditt förslag är bra? Ska du ge med 

dig eller stå på dig?  
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15. Fall 2: Du är revisor hos ett litet familjeägt företag (max 5 anställda) och kommer bra 

överens med alla inom företaget. Anser du att det är olämpligt att du är revisor i detta 

företag i alla överskådlig framtid? Finns det någon gräns gällande antal år? Hur ska 

fördelen vägas med att revisorn efter många år kan företaget väldigt väl? Underfråga: 

Händer det att revisorn blir inbjuden till företagsträffar? Såsom golftävlingar? 

16. Fall 3: Är det ok att du som revisor, på en förfrågan från din klient, sammanställer och 

skickar in information rörande verksamheten till Skatteverket? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


