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Sammanfattning  
  

Inom revision är revisorns oberoende ett omdiskuterat ämne. Revisorn skall utöva sitt arbete 

med självständighet och granska bolag objektivt eftersom att deras utlåtande blir till underlag 

för intressenter runt organisationer. På 30-talet efter Kreugerkraschen väcktes diskussionen 

om den oberoende revisorn, flera årtionden senare fick oberoendet nya rubriker när det 

visade sig att bolaget Enron i USA gömt undan stora skulder trots att revisorn godkänt och 

skrivit på revisionsberättelsen flera år i rad. Tidigare forskning visar på att det är svårt att 

avgöra var oberoendegränsen går och att det kan vara väldigt svårt som revisor att avgöra 

avvägningen mellan sitt eget intresse och sin skyldighet att ge professionella råd.  

Syftet med vår studie är att beskriva och förklara varför revisorns oberoende är viktigt, vidare 

undersöker vi om oberoende kan försvåras då klienter och revisorer verkar på en mindre ort 

och om det finns några framtida hot. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor tagits fram: Vilken 

betydelse har oberoendet för revisorn samt hur arbetar byråerna med frågan? Givet staden där 

respondenterna arbetar, finns det hot mot oberoendet och eventuellt vilka? Hur ser framtiden 

ut för revisorer samt finns det förändringar i branschen som skapat eller kan skapa ett hot mot 

oberoendet? Vi har intervjuat fyra revisorer för att se hur de ser på oberoendet. I studien kom 

vi fram till att som revisor befinna sig nära sin kund geografiskt ger en ökad förståelse för 

branschen där de verkar och att det blir enklare att mötas. Den ökade närheten till kunderna 

ger revisorerna verktyg som ökar deras möjligheter att faktiskt vara oberoende och samtidigt 

kunna hitta fel. En mindre stad ger också möjlighet att ha bättre kontroll över sitt eget nätverk 

som revisor jämfört om kunderna befinner sig längre bort då det inte finns samma möjligheter 

till kontroll och förståelse. De slutsatser som vi kan dra utifrån vår studie är att lagförändringar 

påverkar revisorsyrket. De förändringar som träder i kraft kommer ofta efter uppdagande av 

skandaler där hål i lagstiftningen fylls igen. Men ju längre tiden går, och förändringarna blir 

allt fler är det tveksamt om revisorn idag kommer ha samma arbetsuppgifter i framtiden. Då 

efterfrågan på rådgivning ökar måste också yrket förändras för att säkerställa oberoendet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Abstract  

  

In auditing, the auditor's independence is a controversial subject. The auditor shall carry out 

his work with independence and examine companies objectively because their statement 

becomes the basis for stakeholders around organisations. In the 1930s, after the Kreuger 

crash, the discussion was raised about the independent auditor, several decades later received 

independent new headlines when it turned out that the company Enron in the United States 

hid large debts despite the fact that the auditor approved and signed the Audit report for 

several years in a row. Previous research indicates that it is difficult to determine where the 

independent border is, and that it can be very difficult as an accountant to determine the 

balance between his own interest and its obligation to provide professional advice. The 

purpose of our study is to describe and explain why the auditor's independence is important, 

we also investigate whether independence can be made difficult when clients and auditors 

operate on a smaller and if there are any future threats. The aim has been to develop three 

research questions: what is the importance of independence for the auditor and how do the 

agencies work on the issue? Given the city where the respondents work, are there threats to 

independence and what type of threaths? What is the future for auditors and are there 

changes in the industry that have created or could create a threat to independence? We have 

interviewed four auditors to see how they view the independence. In the study we found that 

an auditor who work close to its customer geographically gives a better understanding of the 

industry where they operate and that it will be easier to meet. The increased proximity to 

customers gives the auditors tools that increase their ability to actually be independent and at 

the same time be able to find errors.  

A smaller city also provides the opportunity to have better control over its own network as an 

accountant compared to whether customers are farther away as there is not the same 

possibilities for control and understanding. The conclusions we can draw from our study are 

that changes in the law affect the audit profession. The changes that are coming into force 

often come after the detection of scandals where loopholes in legislation are filled. But the 

longer it goes, and the changes are increasing, it is doubtful whether the auditor today will 

have the same duties in the future. As demand for counselling increases, the profession must 

also change to ensure independence.   
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1. Inledning  
  

Inledningskapitlet inleds med en bakgrund som börjar med revisionens roll över tid med 

oberoende i beaktande för att sedan skapa en problemdiskussion varför ämnet är viktigt 

att studera. Utifrån detta presenteras sedan studiens syfte, forskningsfrågor och 

avslutningsvis dispositionen som ger en överskådlig bild av arbetets olika delar.   
  

1. 1 Bakgrund   
  

Granskning av ett företags räkenskaper och verksamhet har gjorts sedan 1500-talet där den 

första kända revisorsorganisationen bildades i Venedig. Den verkliga utvecklingen av 

revisorsyrket påbörjades dock inte förrän långt senare i Skottland på 1800-talet och sedermera 

i England (Johansson et al, 2005). År 1848 bildades den första aktiebolagslagen i Sverige men 

i den omnämns inte revisorer. Det var inte förrän 47 år senare, 1895 som ämnet revision togs 

upp men det framgick inte huruvida revisorn torde vara oberoende eller ej (Cassel, 1996). 

Professionen i Sverige tar avstamp i samband med att Svenska revisorssamfundet bildas år 

1899 vilket vi idag kallar för Revisorsamfundet SRS. Från början kombinerade ofta dessa 

personer sina uppdrag inom revision med att tjäna som domare, jurist eller bankman 

(Johansson et al, 2005).   
  
År 1923 bildades föreningen för auktoriserade revisorer (FAR) och det annonserades flitigt i 

Sverige, alla affärsföretag som behövde anlita revisor kunde få det kostnadsfritt. Trots 

ansträngningarna blev efterfrågan på revisor inte stor men efter Kreugerkraschen 1930 

förändrades situationen drastiskt och frågan om revisorernas oberoende mot klienterna 

betonades. År 1995 blev revisorsnämnden en statlig myndighet för auktorisation, 

godkännande och tillsyn av revisorer. Det innebar en inrättning av en revisorsexamen och 

inom EG (Europeiska gemenskapen f.d. Europeiska Unionen) ställdes det nu krav på att 

medlemsstaterna var skyldiga att ställa krav på att revisorn var oberoendet i sin yrkesutövning 

(Johansson et al, 2005).   
  
Ett av de viktigaste kriterierna som gått hand i hand med revisorsyrket är god revisionssed 20 

§ En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 

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

revisionssed delas in i två etiska perspektiv, förtroende och oberoende (Cassel, 1996). 

Förtroendet är lätt att ta sig till och skapas redan när en revisor får uppdraget åt en kund, men 

oberoendet är mer problematiskt att förstå sig på och säkerhetsställa (Johansson et al, 2005). 

Revisorn måste vara oberoende i sin granskning för att kunna lämna en rättvisande bild åt 

företagets alla intressenter för att revisionen inte skall bli vinklad. När revisorer och 

allmänheten har olika uppfattning om revisonens innebörd uppstår skillnader i deras 

förväntningar, ett förväntningsgap. I allmänhet förväntar sig intressenterna att revisionen 

håller en högre grad av säkerhet än vad revisorsproffessionen själva anser är rimligt. 

Konsekvenserna av ett ouppklarat revisionsgap kan då på sikt leda till konflikter mellan 

professionen och allmänheten (ibid).   

  

Frågan kring revisorns oberoende är ständigt aktuellt på grund av de olika skandaler som 

uppdagas (Cassel, 1996). Två stora redovisningsskandaler som det fortfarande pratas mycket 

om är Enronskandalen och Worldcomskandalen i USA. Båda skandalerna uppdagades i 
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början av 2000-talet efter flera år av osanna bokföringar som stred mot de amerikanska 

redovisningsreglerna. Företagen hade under flera år gömt undan skulder från dess aktieägare 

och debatten om revisorns oberoende blossade upp rejält. Den 8 november 2001, samma dag 

som att det uppdagades att Enron hade ett bokfört värde som översteg verkligt värde med 600 

miljoner dollar hade 10 av 15 analytiker ansett att aktier i Enron var en utmärkt affär 

(Berbude, 2002).   
  
När det idag debatteras om revisorns oberoende diskuteras fyra olika synvinklar. Enligt 

Windmöller (2000) ska revisorn inte inneha finansiella intressen hos sina revisionskunder, det 

ska inte finnas en familjekoppling eller en nära relation mellan revisorn och kunden, det ska 

inte bildas allianser mellan revisor och kund och att revisorn inte ska tillgodose kunden med 

tjänster som ligger utanför revisorsrollen.  
  

1.2 Problemdiskussion  
  

Oberoende är en viktig del inom revision där revisorns utlåtande blir underlag för hur en 

organisations intressenter sedan agerar. Skulle revisorn misslyckas med att upptäcka ett 

signifikant fel får det konsekvenser inte bara för revisorn själv utan även för finansiella 

institutioner som helhet (Bazerman et al, 1997).   

  

Det finns forskning som visar hur en oberoende revisor agerar gentemot samhället, att de via 

sin integritet och transparens skall tjäna sin omgivning som en övervakningsfunktion för att 

skydda intressenter genom att granska ett företag så de presenteras utåt på ett reliabelt sätt The  

independent auditor assumes a public responsibility transcending any employment 

relationship with the client. The independent public accountant performing this special 

function owes ultimate allegiance to the company's creditors and stockholders, as well as to 

[the] investing public. This 'public watchdog' function demands that the accountant maintain 

total independence from the client at all times and requires complete fidelity to the public 

trust.  (Moore et al, 2006, s. 12).   

  

Revisorns oberoende har debatterats i vågor men det är framförallt de stora skandalerna som 

gett syre åt elden att blossa upp och som även har legat till grund för de lagar som revisorer 

arbetar efter idag (Johansson et al, 2005). Tack vare dessa lagar och modeller som finns har 

dagens revisorer tillsammans med sin utbildning och erfarenhet hjälpmedel för att säkerställa 

sitt oberoende inför en granskning (FAR, 2017). Trots dessa hjälpmedel finns det bevis att 

revisorn har ett behov av att hantera sin egen osäkerhet då kraven från utomstående är höga. 

Det personliga ansvaret medför betydande risker vilket leder till att revisorn blir mån om sig 

själv. Generellt är revisorer extremt försiktiga, revisorn får inte yttra sig om en 

uppdragsgivare på ett sådant sätt som kan skada. Ett sådant uttalande kan få rättsliga påföljder 

för den enskilde revisorn (Johansson et al, 2005).   

  

I en artikel från 2006 utgiven av Academy of Management Review benämns tre hot för 

oberoende, det första är att företag anlitar och avskedar revisorer, det andra är när revisorer 

och klienter tillhör en gemensam grupp och det sista är när revisorer tar på sig  

konsultuppdrag. Att klienter kan själva styra över vem som ska granska deras verksamhet kan 

såklart påverka slutprodukten om revisorn har en privat koppling till dem, antagandet är att 

företagen vet att om de anlitar just den byrån ökar också chansen att slutprodukten blir till 

deras favör. Vidare är det även att anses som ett hot för oberoende när revisorer och klienter 

har någon form av gemensam tillhörighet utanför deras ordinarie relation. Studier visar att 
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effekten av hur snabbt en grupptillhörighet skapas och hur omdömet förändras därefter. Det 

sistnämnda hotet handlar om konsultuppdrag, vilket flera byråer under senaste årtiondet sett 

en ekonomisk vinning i och därmed velat utveckla, dock finns studier som visar hur denna typ 

av rådgivning påverkar revisorns oberoende. Moore et al (2006) visar att det ibland kan var 

väldigt svårt då revisorer får ständigt gör avvägningen mellan sitt eget intresse och sin 

professionella skyldighet att ge goda råd.   

  

Innan avskaffandet av revisionsplikten 2010 var samtliga aktiebolag tvingade enligt lag att ha 

en revisor (9 kap. 1 § aktiebolagslagen). Efter avskaffningen var krav på revisor endast för 

företag som uppfyllde vissa krav på storlek (Balans, 2016). I en artikel i Civilekonomen från 

2014 förklaras att revisionen har minskat sedan revisorstvånget försvunnit och spås minskas 

ytterligare. Detta gör att byråerna måste sälja andra tjänster än själva revisionen, där 

rådgivning är en av dem. Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör för branschorganisationen 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) förklarar i artikeln att förändringen leder till 

risk för jäv och förvirring (Civilekonomen, 2014).   

Utifrån den problematik som beskrivs av den tidigare forskningen, vilken påverkan har 

revisorns oberoende i yrkesrollen och vilken eventuell påverkan kan det ha när både revisor 

och uppdragsgivare finns lokaliserade nära geografiskt? Hur arbetar revisorerna med frågan 

om att vara opartisk och självständig när balansen mellan att ge goda råd och eget intresse är 

skör? Rådgivning som ökad tjänst beskrivs som ett framtida problem, kan risken till jäv och 

förvirring vara större i en mindre stad där revisorns geografiska placering till uppdragsgivaren 

är kanske närmre?  

Mycket av den tidigare forskningen belyser de problem som finns gällande oberoende i stort. 

Denna studie kommer fokusera på revisorernas egna tankar och åsikter givet den mindre staden 

de verkar på. Upplever de ett problem att arbete nära sina kunder, när det gäller att bibehålla 

oberoendet?  

 

1.3 Syfte   

  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara varför revisorns oberoende är viktigt. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka om oberoendet kan försvåras då klienter och revisorer 

verkar på en mindre ort och om det finns några framtida hot.   

  

Utifrån syftet har följande forsknings frågor tagits fram:  

  

• Vilken betydelse har oberoendet för revisorn samt hur arbetar byråerna med frågan?  

• Givet staden där respondenterna arbetar, finns det hot mot oberoendet och eventuellt 

vilka?  

• Hur ser framtiden ut för revisorer samt finns det förändringar i branschen som skapat 

eller kan skapa ett hot mot oberoende?  

  

  

  

  

http://www.civilekonomen.se/reportage/en-svar-balansgang/
http://www.civilekonomen.se/reportage/en-svar-balansgang/
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1.4 Disposition  
  

I den inledande delen kapitel 1 presenteras bakgrunden till studien tillsamman med en 

problemdiskussion som lyfter fram varför ämnet är intressant att forska vidare på. Kapitel 1 

avslutas med syftet till studien och de forskningsfrågor som senare skall besvaras.  I kapitel 

två presenteras den teori som använts för att skapa en ökad förståelse till att i slutändan 

kunna svara på de forskningsfrågor som studien baseras på. Kapitel 3, metod beskriver 

studiens tillvägagångssätt. Forskningsstrategi och forskningsansats presenteras tillsammans 

med studiens tillförlitlighet och pålitlighet. I den empiriska delen, kapitel 4 sammanställs 

resultaten som uppstått utifrån de fyra intervjuer som utförts. Vidare i kapitel 5, analysen 

ställs den teoretiska delen mot den empiriska delens resultat. I den avslutande delen kapitel 6 

förs en diskussion över de resultat som studien gett upphov till. Kapitlet avslutas med en 

slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel redovisas den teori som använts till studien. Teorin som används 

behandlar revisorn och dess yrkesroll, modeller och hjälpmedel för att säkerställa 

oberoendet som analysmodellen och rotation. Vidare beskrivs även intressentteori och 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag.  
  

2.1 Revision och revisorns roll  
  

Ordet revision kommer ursprungligen från det latinska ordet ”revidere” som betyder att se 

tillbaka (Moberg, 2003). Vid begynnelsen var revisorer en yrkesgrupp som valde att arbeta 

självständigt i skymundan jämfört med idag då konkurrensen är större gäller det att synas och 

promota sig själv (Carrington, 2010). FAR är en branschorganisation som organiserar 

revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare (FAR, 2001). Revision enligt FAR syftar till 

att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. Inom 

revision talas det ofta om intern- och extern revision. Vanligaste formen som omnämns är den 

externa revisionen där granskningen sker utifrån där revisionen kan vara statlig eller 

kommunal (FAR, 2001). Alla företag har intressenter och de är organ som finns kring 

företaget som kan påverkas av de val som ett företag gör. Vanliga exempel på intressenter är 

bland annat investerare, långivare, anställda och kunder (Deegan & Unerman, 2011). Det är 

viktigt att företagets ställning som presenteras utåt är korrekt och trovärdig. I grund och 

botten handlar det om ett förtroende där intressenterna ska kunna lita på företaget att deras 

årsredovisning faktiskt återspeglar deras operativa verksamhet, det är här som revisionen 

kommer in i bilden. Denna granskning är extremt viktig för ett väl fungerande näringsliv. 

Utan denna granskning skulle intressenterna själva få utföra säkerhetskontroller för att 

säkerställa företagets uppvisade information (ibid).  

  

Revisionen är en process där målet är en ren revisionsberättelse där revisorn inte har något att 

anmärka på. I en revisionsberättelse uttalar sig påskrivande revisor om företagets 

årsredovisning och förvaltning.  En revisionsberättelse kan i slutändan bli ”ren” kontra 

”oren”. Uppstår en oren berättelse har det funnits en eller fler aspekter som tvingat revisorn 

att anmärka, det kan vara sena skatteinbetalningar t.ex.   

Grundkraven för revision bygger på kompetens, oberoende och tystnadsplikt, dessa tre krav 

kan jämföras med en fläta där minst tre delar behövs, två hårstrån gör ingen fläta. Kraven 

regleras i lagar och regler för revisorn att uppfylla (FAR, 2001).  
  
Ordet revisor används ofta i många olika sammanhang och det finns ett brett spektrum när det 

talas om revisorer, allt från den kvalificerade revisorn i ett stort aktiebolag till den som uttalar 

sig att vara en revisor i en idrottsförening. Ibland kan även den som sysslar med revision- och 

redovisningsfrågor uttala sig för att vara revisor, men godkända- och auktoriserade revisorer 

är skyddade titlar enligt revisorslagen (Carrington, 2010). Det krävs att du har en kandidat 

ekonomie examen som grund, tre års praktik och en revisorsexamen hos Revisorsnämnden  

(ibid).   
  
I boken Vad är revision? (2001) beskrivs att i varje bolag är det ägarna som utser vilken 

revisor de väljer att anförtro uppdraget till och enligt aktiebolagslagen ska revisorn utses på 

företagets bolagsstämma. Revisorn ska väljas på fyra år men det finns inget som hindrar 

företag att välja samma person flera gånger om. Båda parterna kan avsluta uppdraget innan de 
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fyra åren har gått men det finns särskilda regler som säger att en revisors avgång måste bli 

offentligt om det skulle inträffa.   
Ibland blir den valda revisorn en hel registrerad revisionsbyrå, vilket betyder att den valda 

revisorn inte behöver vara en fysisk person. En registrerad revisionsbyrå står under 

revisorsnämndens tillsyn men när ett uppdrag antas av en byrå måste det alltid finnas en som 

har huvudansvaret. Revisorns uppgift att utföra revisionen genom att granska och göra 

utlåtanden om en verksamhets organisation. Det kan gälla förvaltningsrevision där revisorn 

tittar på om företagsledningen brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen men även 

redovisningsrevision där siktet är mer inställt på att granska och bedöma årsredovisningen och 

de bakomliggande räkenskaperna. Syftet med uppdraget är se till att informationen ger en 

rättvis bild av vad företaget har presterat. Alla poster måste finnas och det gäller att resultat- 

och balansräkningen stämmer med årets bokföring. Genom att oberoende granska och uttala 

sig om bokföringen konstaterar revisorn i sin revisionsberättelse att redovisningen går att lita 

på, men även att den är uppställd enligt lagar och god redovisningssed (FAR, 2001).  
  

2.2 Revisorns oberoende  
  

Ett oberoende förhållningssätt till kunden utgör tillsammans med annan kompetens grunden 

för revisorernas yrkesutövning (Jeppesen, 1998). Vid en revision måste revisorn alltid vara 

oberoende i sin granskning (Cassel, 1996). Företagen måste kunna lita på att revisorn gör en 

korrekt revision och därför finns det vissa också några jävsregler som den godkända- och 

auktoriserade revisorn måste efterfölja (FAR 2001). Enligt revisorslagen 20§ får en revisor 

inte äga aktier i bolaget och inte heller biträda med bokföring eller andra medelsförvaltning. 

Utöver det kan inte en revisor utföra ett en granskning i ett dotterbolag om den heller inte får 

vara det i moderbolaget, dessa regler gäller för revisorn och dess medarbetare. Vidare ska 

revisorn utöva sitt yrke med självständighet och granska bolagen objektivt.  
  
Oberoendet kan sedan delas in i två huvudgrenar genom en begreppsanalys där det talas om 

faktiskt oberoende och uppfattat oberoende (Cassel, 1996). Faktiskt oberoende syftar till 

revisorns oberoende där vederbörande skall utöva sin granskning med självständighet och 

objektivitet och uppfattat oberoende syftar istället till betraktarens/intressenternas uppfattning. 

En revisor kan uppfattas vara oberoende från utomstående trots att han faktiskt inte är det, 

samtidigt som en revisor kan vara faktiskt oberoende men inte uppfattas att vara det utifrån 

andra. Vanligtvis uppfyller revisorn oberoendekriteriet trots att begreppet är ganska svårtolkat 

(ibid).  

  
Enligt Bazerman et al (1997) så kan en revisor aldrig vara helt oberoende på grund av 

psykologiska skäl. Bazerman menar på att påtryckningar från en arbetsgivare gör att ingen 

revisor kan förhålla sig helt oberoende till företaget/företagsledningen. I artikeln Before and 

After Enron (2004) diskuterar författarna också om oberoende går att fastställa genom att 

revisorn faktiskt uppträder som oberoende. Det har visat sig att när revisorn faktiskt är 

oberoende, kan det dock finnas en eller flera faktorer som kan leda till att allmänheten drar 

slutsatsen att revisorn inte är oberoende. Finansiella skandaler ger också nytt bränsle åt 

debatten om revisorernas oberoende där FAR och Revisorsnämnden arbetat aktivt med 

oberoende frågorna (Johansson, 2005)  
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2.3 Intressentteorin   
  
Intressentteorin är ett bra hjälpmedel om man vill förstå olika fenomen (Frostenson, 2015).   
  
Inom redovisningen kan det vara:   
  

• varför redovisningen utformas på ett visst sätt  

• varför vissa redovisningsval görs  

• varför reglering utvecklas som den gör  

• vad användare efterfrågar  

• på vilket sätt intressenterna använder redovisningen  

  
Intressentteorin handlar om företagets intressenter. Intressenter är grupper av individer runt 

företaget som på ett eller annat sätt påverkas av eller påverkar företagets verksamhet. Inom 

redovisningen har huvud-intressenterna varit ägare och kreditgivare men på senare tid har 

man också börjat kartlägga en större krets av intressenter för att få mer förståelse. Anställda, 

leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt är nu också en viktig del 

inom forskningen när det gäller företag och intressenter (Frostenson, 2015).  
  
För att kunna attrahera alla intressenter måste företagen balansera intressenternas intressen. 

Intressenterna kan delas in i två grupper där det talas om primära intressenter och sekundära 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Primära intressenter är intressenter som måste hållas 

nära sammankopplade för att företaget ska kunna överleva på längre sikt. Ett exempel skulle 

kunna vara en idrottsförening vars största inkomstkälla är ifrån sponsring och 

medlemsavgifter, där är sponsorerna och medlemmarna primära intressenter. Sekundära 

intressenter är intressenter som istället påverkas av företaget, de är inte lika viktiga för att 

säkra företagets framgång och de är heller inte involverade direkta transaktioner med 

företaget (ibid).   
  

2.4 Rotation  
  

Revisorsrotation är en lagregel som inträdde den 1 juli 2009 (FAR, 2015). Revisorsrotation 

innebär att den som arbetat under sju år som vald revisor åt ett noterat bolag inte får delta i 

revisionen under nästkommande tvåårsperiod. Det noterade bolaget som revisorn arbetar mot 

måste inneha överlåtbara värdepapper som är upptagna på en reglerad marknad och lagen 

gäller även den som är huvudansvarig för revisionen om den valda revisorn är ett registrerat 

revisionsbolag.   

  

Tillsammans med övergångsbestämmelser vid revisorsrotationen kompletteras 

aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen, sparbankslagen 

och lagen om medlemsbanker när det gäller rotationen. En annan etisk regel som gäller från 

den 1 januari 2011 är när ett företag går från att vara onoterat till noterat. Då en revisor på den 

noterade marknaden inte får arbeta längre än sju år mot samma kund måste även de onoterade 

åren som revisor räknas med. Ett exempel kan vara när en revisor arbetat fyra år mot ett 

onoterat bolag, då måste den tid innan räknas av när det blir noterat. Totalt får inte arbetet 

överstiga den sjuårsperiod som fastställts enligt lagen om revisorsrotation (FAR, 2017).  
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Men att rotation skall ses som en nödvändig och kvalitetshöjande åtgärd är inte givet. Det 

finns bevis att kvaliteten på revisionen inte stärks med rotation samtidigt som det är kostsamt 

och tidskrävande (Jackson et al, 2008). Vissa menar att kvaliteten på revisionen ökar 

tillsammans med de antal år som revisionen sköts av samma revisor men däremot bör kraven 

för att stärka oberoendet stramas åt (Onwuchekwa et al, 2012).  

  

2.5 Analysmodellen  
  

Utförande av analysmodellen innebär en prövning som väger in okända omständigheter som 

kan vara ekonomiska eller personliga anknytningar mellan revisorn och den som ska 

granskas. Enligt revisorslagen kan analysmodellen delas in i tre delar som i slutändan avgör 

om revisorn kan ta sig av ett uppdrag eller inte. Vidare ska även intern kvalitetssäkring och 

externa kontroller tas i beaktande för att göra bedömningen huruvida revisorn kan tas sig an 

uppdraget och utföra ett arbete opartiskt och självsäkert. Analysmodellens tre delar;  

1. Identifiering av eventuella omständigheter som kan utgöra ett hot för revisorns opartiskhet 

och självständighet.  

2. Bedömning med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet finns anledning att ifrågasätta 

revisorns förmåga att vilja ta sig an uppdraget härlett till opartiskhet och självständighet.  

3. Dokumentation av prövningen (FAR, 2016).  

2.5.1 Identifiering av hot- steg 1  

”En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter 

som kan utgöra jäv enligt särskilda jävsregler” (9 kap. 17 § ABL). Prövning ska även göras 

för att se om hot finns gällande opartiskhet och självständighet. Denna prövning ska göras 

inför ett nytt uppdrag, vid inträffande av ny omständighet som kan påverka samt kontinuerligt 

under uppdraget. I lagen finns fem situationer angivna där revisorn ej kan ta sig an ett 

uppdrag och de är enligt FAR (2016):  

  

• har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 

(egenintressehot),  

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

någon del omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshot),  

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

rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partsställningshot),  

• har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning (vänskapshot),  

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

(skrämselhot)   

  

• Egenintressehot  

När antingen revisorn eller annan person i samma nätverk som revisorn är verksam 

har antingen direkta eller indirekta ekonomiska intressen i klientens verksamhet 

uppstår ett egenintressehot. Föreligger ett direkt intresse kan orsaken vara att revisorn 

har affärsmässiga kopplingar till uppdragsgivaren. I denna situation anses att revisorns 

opartiskhet och självständighet är rubbad. Exempel på detta kan vara att revisorn äger 

andelar eller värdepapper hos klienten eller har gett ut lån eller gått i borgen för dess 

skulder. Andra fall kan vara att när den enskilde klienten bidrar signifikant till 
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revisionsbyråns intäkter eller om revisorn tillhandahåller ersättning av betydande nivå 

till följd av fristående rådgivning.    

  

Indirekta hot kan vara när en närstående person till revisorns äger andelar eller 

värdepapper hos klienten eller om revisorn har ett ekonomiskt intresse i ett företag 

som i sin tur äger andelar i klienten. Både direkta och indirekta intressen ska 

jämställas i analys av egenintressehot (ibid).    

  

• Självgranskningshot  

Inte allt för sällan lämnar revisorn ut råd och rekommendationer gällande nuvarande 

lagstiftning. En rådgivning av simpel art bör berörd revisor utan problem kunna svara 

för men det inte alltid att given rådgivning kan ses som “enkel”. Det är i sådana fall 

som hoten mot självgranskning kommer in i bilden. Självgranskning innebär att 

revisorn redan tagit del av det som granskas innan själva granskningen. Denna typ av 

hot anses typisk avseende en revisors oberoende. En revisor måste alltid kunna stå till 

svars för de råd som getts huruvida de inte ska påverka den senare granskningen. Det 

är emellertid inte endast råd och upplysningar som kan ses höra till 

självgranskningshot utan även om revisorn tidigare haft anställning hos 

uppdragsgivaren eller om någon i revisorns närhet ingår i uppdragsgivarens 

verksamhet. Ytterligare ett eventuellt hot en revisor måste beakta är om han eller hon 

gjort ställningstaganden baserat på föregående års räkenskaper som kan påverka årets. 

Skulle det handla om någon typ av missbedömning bör revisorn anta åtgärder att lösa 

det, om det inte är möjligt bör revisorn avsäga sig uppdraget (ibid).  

  

• Partställningshot  

Vid meningsskiljaktigheter mellan klient och annan part kan ibland revisorn spela en 

betydande roll. Huruvida det skall komma att ses som ett hot beror helt på hur pass 

involverad revisorn blir. Det kan gälla en tvist mellan klienten och skatteverket, eller 

köp och försäljning av exempelvis en fastighet. Viktigt för en revisor är att inte föra 

klientens talan utan att komma med råd som sedan klienten får föra vidare som eget 

organ. Denna typ av hot går att jämföra med en jurist som har till uppgift att försvara/ 

tala för sin klient baserat på sin utbildning, en revisor ska upplysa om gällande 

lagstiftning för att organisationen sen ska kunna föra sin egen talan (ibid).   

  

• Vänskapshot  

Att det ska föreligga ett vänskapshot är som det låter, att revisorn har eller haft någon 

form av relation till sin klient att den kan anses påverka redovisningen. Detta kan vara 

en svår situation då denna typ av hot kan vara svår att definiera. Den kan även vara 

svår i det fall då revisorn är klar med att inget vänskapshot finns men kanske 

intressenter tycker annorlunda (ibid).   

  

• Skrämselhot  

När en revisor utsätts för hot och påtryckningar med mål att påverka dess oberoende 

är det att se som ett skrämselhot. En klient kan i en fråga vilja göra en revisor tvungen 

att bortse ifrån ett fel eller stödja deras beslut. All typ av påtryckning mot den enskilde 

revisorn är att anse som ett skrämselhot och därmed ett hot mot dess oberoende (ibid).   
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2.5.2 Bedömning av uppdraget samt dokumentationen av genomgången- 

steg 2  

  

Vid ett antagande av ett nytt uppdrag ska uppdraget avböjas så snart det finns omständigheter 

som skulle kunna komma att rubba förtroendet. Med detta sagt finns tillfällen där detta kan 

brytas. För att kunna få fortsätta med uppdraget krävs att omständigheterna i ärendet inte ger 

anledning att tror att revisorns självständighet eller opartiskhet bedöms vara hotat. En annan 

situation kan vara att det finns åtgärder som planeras eller utförts med avsikt att säkerställa 

oberoendet (FAR, 2016). Har revisorn och klienten affärsmässiga transaktioner mellan 

varandra kan detta accepteras så länge det hålls på en vardaglig basis samt att dessa 

transaktioner skulle ske på samma villkor för någon annan. Det kan också vara att revisorn 

tidigare arbetat hos klienten, detta bör inte hota oberoendet om anställningen avslutades för ett 

antal år sedan och om dess tidigare befattning inte kan kopplas till revisorn idag. Finns det en 

relation till företagsledningen i revisorns nätverk kan det godtas om åtgärder utförs för att 

konstatera att relationen inte kan påverka revisionen (ibid).   

  

I det fall när en person i nätverket äger aktier hos klienten är det okej så länge det tydligt 

framgår att ingen som ingår i revisionsuppdraget har någon direkt anknytning till denna 

person. Personen ska heller inte ha insyn i revisionsuppdraget. Den finns alltså goda 

möjligheter att revisorn får behålla sitt uppdrag trots att det uppkommit omständigheter 

gällande den oberoende. Det ligger av vikt att vidta åtgärder som bevisar att revisionen kan 

fortgå utan hot mot oberoende. Desto större hotet är desto kraftigare åtgärder måste vidtas. 

Vidare finns såklart omständigheter som ingen extra åtgärd kan lösa, det kan vara betydande 

ekonomiska intressen hos klienten (ibid).   

  

I de fall där åtgärder behöver vidtas är åtgärden en följd av dess betydelse, dessa åtgärder 

delas in i tre delar; informativa, byråinterna och externa. De informativa åtgärderna används i 

de fall när omständigheterna anses vara av enklare karaktär, här kan det räcka att revisorn 

uttrycker sitt ställningstagande i text. De byråinterna åtgärderna används när risken anses vara 

av större karaktär men inte lika allvarlig. Det kan vara att en revisor riskerar att påverkas av 

annan part i nätverket, är så fallet bör det sättas gränser mellan företagen. Det kan även räcka 

med att annan revisor på samma byrå bistår med en second opinion. När de byråinterna 

åtgärderna inte är tillräckliga behövs externa åtgärder vidtas. Det kan var om en revisor har 

gett råd i en fråga som avser revisionsuppdraget där utfallet blir betydande för kunden. En 

lösning på detta är exempelvis granskning av en extern yrkesrevisor. Är ingen av åtgärderna 

tillräckliga för att säkerställa revisorns självständighet och opartiskhet är revisorn skyldig att 

frånsäga sig uppdraget (ibid).   

  

Den sista och avslutande delen i analysmodellen innefattar dokumentation. En revisor är alltid 

skyldig enligt lag att dokumentera de överväganden som han eller hon ställts inför under 

analysen. I dokumentationen ska det framgå vilka hot som identifieras samt vilka åtgärder 

som är planerade eller utförda för att neutralisera eventuella hot om oberoende. 

Dokumentationen rekommenderas att utföras löpande och ska vara klar i samband med 

granskningens avslut (ibid).   
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2.6 Avskaffandet av revisionsplikten  
  

År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag vilket omfattade ca 70% av 

aktiebolagen. Tanken var att aktiebolagens administrativa kostnader skulle minska och att de 

själva skulle kunna välja vilka redovisnings- och revisionstjänster de ville köpa. Resultatet 

blev att företagsformen aktiebolag ökade markant (Balans, 2017).  

  

Idag är det frivilligt för aktiebolag att ha revisor såvida att inte följande överstigs:  
  

• 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

• 3 anställda  

  

I en artikel av tidningen Balans (2015) diskuteras marknadsföring inom revison. Tidigare har 

det ansetts som rent av olämpligt att använda sig av marknadsföring inom yrket.  

Revisionsproffessionen är en reglerad marknad som getts monopol att utföra granskning av 

företag. Trots detta finns ändå en konkurrens gällande tjänster inom revision. Förutom 

granskningen utvecklare byråerna andra produkter för att skapa marknadsfördelar och därmed 

attrahera kunder. Priset för de tjänster som erbjuds är något som också används som 

marknadsföring. Författarna i artikeln lyfter fram hur yrket förändrats över tiden, framförallt 

den allt hårdare bevakningen från media tack vare de skandaler som uppdagats. Avskaffandet 

av revisionsplikten är också något som påverkat branschen. Författaren av artikeln lyfter fram 

resultatet från en magisteruppsats där det studerats huruvida affärsmannaskap kan påverka 

revisionen. Resultatet från studien visar att affärsmannaskap faktiskt kan påverka revisorns 

oberoende negativt (ibid).  

  

Defond et al (2002) beskriver i sin artikel hur sviterna av Enrons konkurs har påverkat 

lagstiftningen gällande icke-revisionstjänster som rådgivning. Dessa åtgärder bygger på att 

rådgivningstjänster påverkar revisorns oberoende till att bli ekonomiskt beroende av klienten. 

Rådgivningens natur anses minska revisorns objektivitet.   

  

I en annan artikel från 2015 beskrivs resultatet från ett experiment där forskarna undersökt hur 

provision av rådgivning kan påverka revisons oberoende. Resultaten från experimentet visar 

även där att rådgivning av revision har en negativ inverkan då hot mot självintresse och 

familjära intressen ökar (Quick & Warming‐ Rasmussen, 2015).  

  

2.7 Sammanfattande teori  
  

Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 

förvaltning (FAR, 2001). Enligt Bazerman et al. (1997) är revisorns uttalande om företaget ett 

underlag för hur intressenter sedan agerar. I intressentteorin beskrivs fenomen om hur 

förhållandet mellan företaget och dess intressenter fungerar (Frostenson, 2015). För att kunna 

attrahera intressenter måste företagen balansera intressenternas olika intressen (Deegan & 

Unerman, 2011). Vid en revision måste därför en revisor alltid vara oberoende i sin 

granskning för att kunna tillgodose intressenterna med valid information (Cassel, 1996). 

Enligt Bazerman et al. (1997) kan en revisor aldrig vara helt oberoende på grund av 
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psykologiska skäl. Bazerman menar på att påtryckningar från arbetsgivaren påverkar 

oberoendet. Forskning visar att revisorn faktisk kan vara oberoende men att intressenterna 

inte anser det (Lindberg & Beck, 2004).  

  

År 2009 infördes lag om rotation, vilket innebär att en och samma byrå inte får ha en och 

samma uppdragsgivare hur länge som helst. Utifrån uppdragsgivarens storlek skapades krav 

på byte av revisor efter en viss tid (FAR, 2015). För att säkerställa sitt oberoende måste 

revisorn varje år gå igenom analysmodellen. I den får revisorn fråga sig själv och sedan 

dokumentera sina ställningstaganden i frågor som till exempel vänskapshot (FAR, 2016).  

  

År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag vilket ledde till en kraftig minskning 

av företag som valde att ha revisor (Balans, 2017). Effekterna av detta har varit att revisionen 

anses gå mot att vara mer en konsultverksamhet snarare än en granskningsfunktion (Balans, 

2015). Defond et al (2002) beskriver i sin artikel hur sviterna av Enron-skandalen i USA 

påverkat lagstiftningen gällande rådgivning. Åtgärderna bygger på att rådgivningstjänster 

påverkar revisorn att bli beroende av sin klient.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13  

  

3. Metod  
  

Kapitlet metod beskriver studiens tillvägagångssätt, forskningsstrategi och ansats. 

Vidare beskrivs hur insamlingen av teori skett samt utförandet av det empiriska 

materialet. Kapitlet avlutas med en reflektion över de val som gjorts gällande metod och 

källor.  

  

3.1 Val av forskningsstrategi och forskningsansats  
  
De två vanligaste inriktningarna som används för att förvärva vetenskaplig kunskap är 

kvalitativ- och kvantitativ metod (Eliasson, 2013). Val av respektive metod baserar sig på det 

problem som ska undersökas. Kvalitativ metod vill beskriva resultat med ord medan den 

kvantitativa metoden vill beskriva resultat med siffror. När målet är att vara djupgående och 

generalisering inte är av betydelse är den kvalitativa metoden att föredra medan den 

kvantitativa metoden används då data ska kunna generalisera en grupp (Eliasson, 2013). 

Målsättningen mellan de två metoderna skiljer sig åt där kvalitativ undersökning syftar till att 

förstå och förklara olika egenskaper av ett fenomen från helhet till en del, medan kvantitativ 

undersökning fokuserar till mängden studier av ett fenomen en del till helhet (Starrin, 1994). 

De två metoder inom kvalitativ forskning som är övervägande är intervjuer och observationer.  

Gemensamt för de två metoderna är de är mer anpassningsbara för den kvalitativa 

undersökningen. Intervjuer kan ske med en person eller en grupp, vanligast är dock att 

intervjuer utförs med en enskild person. Resultatet från intervjun samlas in via anteckningar 

eller inspelning, vid inspelning bör objektet först ge sitt samtycke (Starrin, 1994). Vi utgick 

från våra forskningsfrågor vid utformningen av studien. Vårt syfte var inte att generalisera 

alla revisorer utan att skapa en förståelse om vikten av oberoende, närheten till klienten samt 

eventuella framtida hot på en mindre ort, i denna studie har vi utgått från Östersund. För att vi 

skulle kunna besvara vårt syfte och frågor ansåg vi att intervjuer var bäst lämpade. 

Intervjuerna tillsammans med teorin blev de två huvudsakliga insamlingsmetoderna till 

analysen. Därmed valdes ett kvalitativt tillvägagångsätt i denna studie då vi fann den bäst 

lämpad.  

  

3.2 Tillvägagångssätt  
  
Utifrån vårt syfte valde vi först att undersöka om det fanns någon tidigare forskning inom vårt 

frågeställningsområde. För att öka förståelsen för ämnet oberoende behövde vi först klargöra 

begreppet revison och dess innebörd. Till en början samlades teorin in från vetenskapliga 

artiklar och litteratur, när vi sedan kände oss väl pålästa i tidigare forskning kunde sedan 

intervjuerna genomföras. Vår undersökning får därmed en deduktiv ansats där vi som forskare 

först läser på inom det valda forskningsområdet och sedan sammanställer den insamlade 

teorin (Bryman & Bell 2013).  

  

3.2.1 Inhämtning av teori  

  

Insamling av empiri kan baseras på primär- och sekundärdata. Primärdata är information som 

forskaren själv samlat in medan sekundärdata är någonting som insamlats av en annan 

forskare. Sekundärdata kan bestå av registerdata, publicerat material, hemsidor på internet, 
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skriftliga källor eller akter och journaler (Bryman & Bell, 2013). I ett tidigt skede fann vi att 

det fanns en uppsjö av artiklar och facklitteratur inom ämnet  

revision. Det har under studiens gång varit viktigt att finna litteratur som är relevant för den 

formulerade problemställningen och inte material som är varit oväsentligt för det som varit 

tänkt att undersökas. För att uppnå detta har mycket tid lagts på att gallra bland de publicerade 

artiklar och skriven litteratur som finns. Det första steget var att söka efter Peer Reviewed 

artiklar i Google Scholar, de sökord som användes var “revision”, “oberoende”, “auditor”,  

“independence” samt “audit”. Artiklarna granskades och lästes noggrant efter fakta och 

relevans. Då problematiken kring oberoende inte är ett nytt problem valde vi att använda oss 

av både äldre och mer nyligen publicerade artiklar. Litteraturen som varit till underlag för 

studien har funnits tillgänglig på Mittuniversitetets bibliotek, där vi både läst äldre och senare 

upplagor för att uppnå en varierad insamling av material. All litteratur granskades först 

översiktligt för att senare fördjupa oss inom oberoende och revisorns roll.  

  

3.2.2 Urval av respondenter  

  

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förklara varför revisorns oberoende är 

relevant, samt undersöka om oberoendet kan försvåras då klienter och revisorer verkar på en 

mindre ort och se om det finns några framtida hot. Vi som forskare valde att utgå ifrån 

Östersund som är en mindre stad jämfört med till exempel storstäderna Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Ytterligare en anledning till att Östersund valts som utgångspunkt är tack vare 

det stora utbudet av diverse revisionsbyråer i relation till stadens storlek. Denna typ av urval 

är ett så kallat bekvämlighetsurval där forskaren själv väljer ut respondenter som är enklast 

tillgängliga. De enda som har en chans att komma med i detta stickprov är de som finns till 

hands där forskaren befinner sig, dock säger det ingenting om hur mycket deras åsikter 

stämmer överens med resten av populationen (Eliasson, 2013). Med hjälp av internet fann vi 

kontaktuppgifter till de byråer som fanns placerade i Östersund. Sedan kontaktade vi dem i 

turordning och bad om att få till en intervju med en anställd revisor på varje byrå. Urvalet 

blev alltså delvis slumpmässigt, då vi själva kunde styra över vilken byrå vi ville komma i 

kontakt med men respondenten i fråga blev dock slumpmässigt vald (ibid).  

  

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer och intervju genomförande  

Intervjuerna som utfördes var av semistrukturerad karaktär vilket betyder att samtalet är delvis 

styrt med förberedda frågor. Intervjun omfattar då flera frågor och samtalet kan därför täcka 

in fler områden än en ostrukturerad intervju som mer liknar ett vanligt samtal (Eliasson, 

2013). Intervjuerna genomfördes med fyra revisorer på respektive respondents arbetsplats. 

Frågorna medtogs till intervjutillfället förutom i två fall då vi på förhand mejlade frågorna till 

respondenterna som efterfrågade detta. Frågorna var utformade för att kunna besvara vårt 

syfte och frågeställningar. Respondenterna besvarade frågorna i en förutbestämd turordning 

från fråga 1-16 detta för att intervjuerna skulle efterlikna varandra. Deras svar spelades även 

in efter godkännande och anteckningar gjordes löpande. Våra roller var bestämda sedan innan 

då en ansvarade för inspelning och anteckningar och den andre förde dialogen framåt. Vi 

valde att kombinera inspelning och anteckningar för att underlätta vår bearbetning till 

empirin. Denna kombination gjordes då inspelningarna gav oss ett underlag med svaren i sin 

helhet men där vi kunde ta anteckningar på det mest relevanta för vår studie.  
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Revisorerna liksom byråerna valde vi att behandla konfidentiellt eftersom vi eftersträvade att 

öka chanserna till en mer trovärdig och öppen intervju. Varje byrå presenteras nedan i en 

tabell med siffra (1- 4) och respondenterna (A-D):  

  

Datum  Byrå  Revisor  

2017-12-12  1  A  

2017-12-20  2  B  

2017-12-20  3  C  

2017-12-22  4  D  

  

3.2.4 Operationalisering och förförståelse  

Operationalisering beskriver hur väl ett begrepp tas fram ur teorin (Eliasson, 2013). Detta för 

att eftersträva något som belyser problemformuleringen, det är av stor vikt att få fram det 

mest relevanta i sammanhanget på ett klart och tydligt sätt. Det är även viktigt att författaren 

särskiljer sina egna tolkningar och definitioner av dessa begrepp mot teorin för att undvika 

missförstånd. Ett sätt att testa detta är att utföra en pilotstudie för att kunna se om författaren 

har påverkat för mycket i sina frågor (Eliasson, 2013). Vi valde att inte utföra någon form av 

pilotintervju då vi ansåg att våra respondenter bör vara väl medvetna om de begreppen och 

uttryck som skulle kunna uppkomma. Till grund för vår forskning ligger våra studier vid 

Mittuniversitetet i Östersund som inleddes höstterminen 2015. Under denna tid har vi som 

författare samlat på oss kunskaper och begrepp kopplat till yrket revision. Utöver det har vi 

även läst litteratur med inriktning mot ämnet redovisning och revision som har medfört 

kunskap till förmån för denna studie.  

  

3.3 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Det finns två förutsättningar för att forskningen ska ha ett bevisligt värde (Starrin, 1994). 

Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet, men vid ett kvalitativt 

tillvägagångssätt är det istället tillförlitlighet och trovärdighet rekommenderat att använda 

(Ely, 1991).  

3.3.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten och reliabiliteten mäter forskningsresultaten men Bryman och Bell (2013) 

menar dock att forskningens konsistens vid kvalitativa studier inte är i lika stort fokus jämfört  

  

med kvantitativa studier. Inom en kvalitativ studie är syftet inte att få ett resultat där 

respondenten konstant ger samma svar, det är istället att undersöka två likartade händelser där 

likheter och olikheter kan jämföras. Detta innebär inte att skillnaderna i svaren visar en 

svaghet i datainsamlingsmetoden, utan att förhållandena kan ha förändrats (Hirsijärvi& 

Hurme, 2017). I en studie där kvalitativa intervjuer genomförts problematiseras ofta ledande 

frågor som oavsiktligt kan påverka respondenternas svar (Kvale& Brinkmann, 2009). 

Tillförlitligheten i intervjun kan dock höjas genom att forskaren utformar intervjun med en 
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relativt hög struktureringsgrad, vilket innebär att samtliga respondenter svarar på frågorna i 

samma ordningsföljd (Patel& Davidsson, 2003). Hirsijärvi och Hurme (2017) poängterar även 

att en på förhand utformad mall av frågor samt följdfrågor höjer både tillförlitlighet och 

trovärdigheten i intervjun. Detta på grund av att standardiserade frågeställningar enklare kan 

användas av en annan forskare och mäta samma fenomen vid ett senare tillfälle. Det är även 

lämpligt att använda sig utav ljudinspelningar i studien, tack vare detta kan forskaren avlyssna 

samtliga intervjuer upprepande gånger och kontrollera att respondenternas uttalanden 

uppfattats på ett korrekt sätt (Dalen, 2015).I denna studie har ovannämnda  

tillförlitlighetshöjande metoder använts för att få ett pålitligt resultat av intervjuerna. Samtliga 

respondenter från respektive revisionsbyrå fick svara på samma frågor i en på förhand 

utformad intervjumall. Intervjuerna spelades in och avlyssnades flertalet gånger av oss för att 

i efterhand kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt.  

3.3.2 Trovärdighet  

Trovärdighet är ett mått på om frågorna mäter eller beskriver det som forskarna undersöker 

(Bryman & Bell, 2013). Vid genomförandet av en kvalitativ studie är begreppet trovärdighet 

genomsyrande i hela processen. Urvalet av respondenter, teorimaterial och forskarrollen 

måste man hela tiden reflektera över i forskarprocessen för att trovärdigheten ska vara så hög 

som möjligt (Trost, 2010). Datainsamlingen i vår studie har konstruerats och följt 

undersökningens syfte samt tillhörande frågeställningar, på så vis har vi ökat trovärdigheten i 

studien.Fördelen med intervju som kvalitativ metod är närheten till kunden vilket även leder 

till ökad trovärdighet (Holme & Solvang, 1997). Eftersom att vi använde intervjuer som 

kvalitativ metod där vi personligen träffade respondenterna kunde vi reda ut eventuella 

missförstånd och oklarheter genom att ställa följdfrågor om någonting var otydligt, det hade 

vi inte haft möjlighet till att göra om vi istället hade använt enkäter som insamlingsmetod.  

  

3.4 Metodkritik  
  

Det är viktigt att vara kritisk i sin granskning vid insamlandet av teori och empiri, alltså om 

informationen är aktuell, hur trovärdiga svaren är och om dessa skulle bli annorlunda om det 

genomförts en typ av intervju (Björklund & Paulsson, 2012).  

3.4.1 Källkritik  

Vi har varit noggranna med insamlandet av det teoretiska materialet och använt oss av 

flertalet källor där vetenskapliga artiklar och annan litteratur legat till grund för studien. En 

styrka med teoretiska studier är att det är lätt att hitta mycket information om ämnet, i vårt fall 

om oberoendet. En nackdel är att det inte alltid framgått exakt vilka metoder som använts för 

att samla in informationen, det var därför viktigt att hela tiden ifrågasätta källorna (Björklund 

& Paulsson 2012).  

3.4.2. Intervjukritik  

Att genomföra en besöksintervju kan vara både positivt och negativt. Fördelarna är att 

intervjusituationen är kontrollerad vilket innebär att vi som författare själva kan välja vilka 

som skall intervjuas, styra intervjun samt att vid komplicerade frågor kunna förtydliga för att 

undvika missförstånd. Det finns även möjligheter att använda sig av visuella hjälpmedel 

såsom en bildspelsvisning. Nackdelarna med besöksintervjuer är att det kan vara svårt att 

boka tid för att upprätta en kontakt. Det finns också en risk för intervjuareffekt vilket innebär 

att vi som intervjuar påverkar respondentens svar. Vid känsliga frågor kan en besöksintervju 
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leda till att respondenten känner sig obekväm och inte svarar ärligt. Ytterligare en negativ 

effekt är kostnader, beroende på var intervjuerna skall ske kan resekostnader tillkomma 

(Bryman & Bell, 2013).  

  

Då oberoendet inom revision är en känslig punkt kan en besöksintervju göra att revisorn 

känner sig pressad att svara “korrekt”. Vi valde därför att genomföra våra intervjuer 

konfidentiellt med alla revisorerna i hopp om att respondenten skulle kunna känna sig 

avslappnad och därmed lämna ett mer trovärdigt svar. Vid sammanställning av samtliga 

respondenters svar sågs ett gemensamt förhållningssätt till oberoendet utifrån de frågor som 

ställdes. Enhetligheten i svaren ansåg vi styrka vår metod, att rätt frågor har ställts på ett 

förståeligt sätt. Hade svaren gått åt olika håll hade vi kanske behövt se över våra frågor och 

eventuellt utföra fler intervjuer för att öka tillförlitligheten, men utfifrån vår insamlade 

primärdata kunde vi med säkerhet sammanställa en jämn empiri som sedmera användes för 

sammanställande av diskussion, analys och slutsats. 

  

3.5 Etiska aspekter  
  

Oavsett om en studie grundar sig på kvalitativ- eller kvantitativ metod är det viktigt att ta 

ställning till det grundläggande individskyddskravet. Individskyddskravet kan sedan 

sammanfattas i fyra huvudkrav: öppenhetskravet, självbestämmandekravet,  

konfidentialitetskravet och autonomikravet (Vetenskapsrådet, 2001). Öppenhetskravet innebär 

att vi som forskare tydligt informerade de intervjuade vad syftet med studien var. Vid 

bokningen av intervjuerna och sedan under intervjuerna beskrev vi bakgrunden till studien 

och förklarade för respondenterna att frågorna berörde revisorns oberoende.  

Självbestämmandekravet innebär att de medverkande hade rätt att bestämma om de ville delta 

i studien eller inte, hur länge och på vilka villkor. Alla fyra revisorer som vi kontaktade var 

villiga att ställa upp på en intervju. De godkände också att vi spelade in hela samtalet. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande ska försäkras största möjliga anonymitet. 

För att försäkra största möjliga anonymitet valde vi att inte presentera respondenternas och 

arbetsgivarnas namn. Helt anonym kan vår undersökning aldrig bli då vi som forskare alltid 

kommer veta vilka respondenterna är. Det sista huvudkravet är autonomikravet, det innebär 

att de insamlade uppgifterna från intervjuerna med enskilda individer endast får användas för 

forskningsändamål. De insamlade uppgifterna från intervjuerna används enbart i vår studie 

och inte i några andra sammanhang (ibid).  
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4. Empiri  
  

I kapitlet empiri presenteras allt material från de intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna sammanfattas i rubrikerna oberoendets betydelse och arbetssätt, 

relationens betydelse för oberoendet och konsultverksamhet med framtida hot.  

  

4.1 Revisionsbyrå 1, revisor A  
  

Revisionsbyrå 1 är en byrå som tillhör en av de fyra största byråerna i världen. Företaget finns 

inte bara i Sverige utan även på många andra platser i världen och har mer än 200 000 

anställda. De erbjuder tjänster inom revision men är även kunniga inom andra tjänsteområden. 

Det erbjuder hjälp inom skatterådgivning, management, revision-/redovisningstjänster och gör 

även värderingar. Det är en stor byrå som har funnits i Sverige under en längre tid och det 

finns kontor från norr till söder. Revisorn vi intervjuade var auktoriserad och har jobbat 33 år 

i yrket men 28 år som påskrivande revisor.  

4.1.1 Oberoendets betydelse och arbetssätt  

  

Revisor A börjar förklara vad oberoendet för hen innebär. “Det innebär att jag inte känner mig 

tvingad att agera utifrån mitt uppdrag som revisor på det sätt som god revisionsed kräver”. 

Revisor A anser inte att mer erfarenhet inom yrket gör det lättare att agera/förhålla sig i 

oberoendesituationer, utan samma ställningstaganden hade ändå gjorts.   
  
För utomstående tycker revisor A att rotation är en viktig åtgärd för att oberoendet ska hålla 

och pratar om andra händelser där omdömet hos revisorn har sviktat på längre uppdrag, men 

tillägger också att rotationsregler endast berör noterade aktiebolag.  
  

Revisor A anser även att analysmodellen är ett bra verktyg som hjälper revisorerna hur de ska 

analysera oberoendet och att den ökar tydligheten om hur man ska förhålla sig till oberoendet. 

“Med analysmodellen finns det dokumentation på att revisionen har gått rätt till”, några 

nackdelar med analysmodellen nämner revisor A inte.  
  
Förutom analysmodellen och rotation finns det även ett globalt/internt övervakningssystem på 

revisionsbyrå 1. Systemet är till för att anställda inte ska placera eget kapital felaktigt och 

revisor A tror även att andra stora byråer i Sverige använder samma typ av system för att 

kunna se kopplingar och begränsa fel som annars skulle hota oberoendet. Revisor A har aldrig 

behövt sig ifrån sig ett uppdrag under ett senare skede i revisionsprocessen. men däremot 

tackat nej till andra åtgärder i samarbete med kunder, till exempel samarbeten vid olika 

evenemang.  

4.1.2 Relationens betydelse för oberoendet  

Hos revisionsbyrå 1 är en övervägande del av uppdragsgivarna lokala i länet, några exakta 

uppgifter framkom inte vid intervjun. Revisor A anser att en lokal profil, fysiskt få träffas och 

arbeta tillsammans är det bästa med att ha lokala kunder medan det negativa med lokala 

kunder är svårigheten med vänskapshotet. Fördelen med mer distanserade kunder är att det 

kan finnas fler intressanta uppdragsgivare som annars inte stötts på. Revisor A känner många 

av sina kunder privat och anser att det gäller att förhålla sig till dessa vänner på ett sätt som är 

opartiskt och självständigt, hur utomstående uppfattar oberoendet är här minst lika viktigt.   
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4.1.3 Konsultverksamhet och framtida hot  

Revisor A anser att det har svängt fram och tillbaka under åren när det gäller 

konsultverksamhet och nämner att revisorn alltid har konsultat eftersom att en revisor har 

kännedom inom andra områden än bara revision. På byrå 1 finns det regler för hur mycket du 

får konsulta mot större företag, där det finns ett arvode revisorn måste förhålla sig till. Revisor 

A tror att det kan bero på oberoende och jävsfrågor är mer uppe på bordet nu än för 30 år 

sedan.   

  
I framtiden tror revisor A att det finns en risk att revisionen avgränsas så kraftigt att tjänsten 

inte längre blir så attraktiv, “I värsta fall statliga revisorer”.   
  
När det gäller avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag så är det ingenting som har 

påverkat revisionsbyrå 1. Mindre uppdragsgivare har enligt revisor A inte lika mycket 

betydelse sett till helheten.  
  
Revisor A nämner även att det generellt blivit mycket tuffare och att det är mer fokus på 

regleringar inom revision. ”Det är befogat på stora uppdrag där det kan få betydelse och 

påverkar fler intressenter, men däremot en börda för mindre bolag där det blir mer 

administration och jobb för att visa sitt oberoende som tar tid av revisionen. Ingen önskvärd 

utveckling men det kanske är bra på sikt.” Vidare beskriver revisor A att revisionen och 

revisorerna har tillfört mycket till reglerna som hjälpt mindre företag men att det idag är mer 

fokus på att visa sitt oberoende istället för att hjälpa kunden på bästa sätt. Det blir mycket 

dokumentation och begränsningar och hos mindre lokala uppdragsgivare borde det istället 

vara fokus på att årsredovisningen är rätt.  
  

4.2 Revisionsbyrå 2, revisor B  
  

Revisionsbyrå 2 är en byrå som tillhör en av de fyra största byråerna i världen. Företaget finns 

etablerat i Sverige men även i flera andra länder och har över 200 000 anställda världen över. 

Byrån erbjuder bland annat tjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning och i 

Sverige finns det ett stort antal kontor. Revisor B som vi intervjuade var varken auktoriserad 

eller godkänd men hade arbetat i över tre år som revisor och även arbetat nära med en 

påskrivande revisorn.  

4.2.1 Oberoendets betydelse och arbetssätt  

För revisor B innebär oberoendet egentligen hela grunden hur du arbetar som revisor, “att 

man hela tiden har en distans till den man jobbar emot och man har en objektiv syn på det 

man håller på med”. Revisor B anser att oberoendet både blir svårare men också lättare desto 

längre du har arbetat som revisor. Svårare på ett sådant sätt för att man lär känna sina kunder 

när man har jobbat med dem ett tag eftersom att man då måste tänka till lite extra, samtidigt 

lättare eftersom det att det varje år kommer ut information om hur du ska förhålla sig kring 

oberoendet.  
  
Rotation och analysmodellen är två bra hjälpmedel enligt revisor B. Fördelen med rotation 

kan enligt revisorn vara att det är lättare att hitta brister om rotationen görs på rätt sätt, 

nackdelen är att du som “ny” byrå inte känner kunden lika bra och att det tar tid att förstå 

deras marknad.   
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Enligt revisor B är analysmodellen ett bra hjälpmedel om den utnyttjas på rätt sätt, det är lätt 

att pricka av det som krävs för att du som revisor ska vara oberoende. Nackdelen som nämns 

är att det lätt kan bli lite fyrkantigt och att andra saker som kan tänkas ingå inte finns med,  

“om man får tänka lite fritt”. Utan analysmodellen tror revisor B att frågan om oberoende 

ändå hade behandlats på samma sätt sett ur eget perspektiv, men att det skulle kunna vara 

svårare att identifiera oberoende situationer. “Hoppas ändå att kunskaper inom byrån skulle 

kunna lösa sådana situationer”.   
  
På byrå 2 finns det ett internt granskningsprogram som används mycket i starten av revisionen 

och revisor B tror även att det arbetssättet ser likadant ut inom de större byråerna. Då revisor 

B inte är auktoriserad eller godkänd har ett uppdrag mot en uppdragsgivare aldrig sagts upp, 

däremot har revisor B deltagit vid ett uppdrag men inte kunnat vara med eftersom att det 

fanns en för nära kontakt mot uppdragsgivaren.   

4.2.2 Relationens betydelse för oberoendet   

På revisionsbyrå 2 är en stor andel av uppdragsgivarna lokala, uppskattningsvis runt 85-90% 

inom Jämtland. Enligt revisor B finns det stora fördelar med att arbeta mot lokala kunder. 

Närheten till kunden, bra koll på branschen och kännedom om deras marknad lyfts fram som 

det mest positiva. Det negativa är att det kan vara lätt att komma för nära, “Till exempel. en 

butik du ofta besöker”. Revisor B känner inga av sina uppdragsgivare privat och tror inte det 

skulle vara speciellt bra om så var fallet.  

4.2.3 Konsultverksamhet och framtida hot  

  

Revisor B upplever inte att det har blivit en större del konsultverksamhet på senare år när det 

gäller arbetet mot uppdragsgivare, snarare att kraven på revision har ökat och utgör en större 

del numera. “Det pratas mycket om det, samtidigt är kraven för en revision väldigt starka i 

takt med att det dyker upp fall där revisorn gjort en misslyckad revision. Vidare förklarar 

revisor B att i framtiden är det viktigt att ge en uppdaterad och ärlig bild av vilken 

oberoendeproblematik som kan ställas inför och säger att det annars skulle kunna vara ett 

framtida hot.  
  
På revisionsbyrå 2 är de inte lika beroende av den “lilla” kunden och anser inte att 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag påverkat verksamheten internt. I framtiden 

tror revisor B att oberoende kommer se annorlunda ut, att det aldrig är hugget i sten att ett 

oberoende ser likadant ut från en dag till en annan.  
  

4.3 Revisionsbyrå 3, revisor C  
  

Revisionsbyrå 3 som vi intervjuat är en relativt ny byrå på marknaden med ungefär 10- 15 

anställda. Byrån erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skattefrågor och ekonomifrågor. 

Revisor C som intervjuades har arbetat 11 år som revisor, varav 6 år som auktoriserad.  
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4.3.1 Oberoendets betydelse och arbetssätt  

  

För revisor C innebär oberoende grunden till att faktiskt kunna vara revisor, “Det är en grund 

för att kunna ha de tjänster som man säljer”. Att vara oberoende påverkas av den tid som 

arbetats, i och med att de verksamma åren blir fler ökar också kundstocken samt nätverket. 

Revisor C anser att då byrån är verksam i en liten stad blir det ofta att man som revisor ställs 

inför dessa frågor “Man måste hålla på integriteten”. Vidare berättar respondenten att det 

ibland kan finnas ett gap mellan vad klienten anser att de har för relation med revisorn, 

revisor C förklarar vikten av att man som revisor kan vara tuff i de situationer som det 

behövs. Ibland är det inte alltid att det går att uppnå då är det därför viktigt att det analyseras 

varje år i analysmodellen. Vid frågan om rotation ansåg revisor C att det är ett jättebra 

hjälpmedel men att det måste vara en byrårotation så att man inte roterar runt sig själv. Då 

rotation endast avser börsnoterade bolag vilket leder till en relativt tandlös effekt 

“konkurrensen blir väldigt snedvriden”. Fördelarna enligt respondenten är att det hela tiden 

kommer in nya ögon och nivån på granskning hålls uppe “det blir en utvecklingsfaktor”. De 

stora nackdelarna är att det blir väldigt kostsamt för den som måste rotera och revisor C ställer 

också den öppna frågan “vem ska stå för kostnaden?”   
  
Analysmodellen som hjälpmedel anser revisor C är ett måste “Utan den skulle det vara 

jättesvårt att faktiskt göra någon form av bedömning över hur man stå respektive relation”. 

Om analysmodellen anser revisor C att den är väldigt enkel men samtidigt i vissa fall väldigt 

otydlig “det blir bedömningsfrågor i vissa fall”. Överlag fungerar den bra men revisor C tror 

ändå att utan analysmodellen hade samma beslut tagits gällande oberoende. Gällande interna 

funktioner som säkerställer oberoendet så har byrån inga egna verktyg utan de använder sig 

av de lagar och modeller som det ska. De arbetar mycket med fall till fall och har en dialog. 

Revisor C tror inte att arbetet skiljer sig mellan byråer då alla har den svenska lagen att följa 

sen kan det skilja på vissa punkter beroende på var byrån har sitt huvudkontor.   
  
Revisor C har aldrig behövts frånsäga sig ett uppdrag men däremot har det funnits tillfällen då 

respondenten har valt att inte ta ett uppdrag “det är väldigt sällan man tar på sig ett uppdrag 

och sen senare frånsäger sig det” det är i den inledande kontrollen som en revisor granskar 

huruvida han eller hon kan ta ett uppdrag eller inte. I byrån har det hänt att revisorerna har 

bytt uppdrag sinsemellan då det uppstått eller kan uppstå en intressekonflikt.   
  

4.3.2 Relationens betydelse för oberoendet   

  

Byråns kundstock består av 60% lokala kunder, 20% Stockholm och resterande 20% i övriga 

Sverige. Revisor C beskriver det positiva med att arbeta i en mindre stad är den enkla 

marknadsföringen, medan det negativa är att det finns en större risk att stöta på sina klienter i 

olika ärenden att man blir igenkänd “Det är lättare att vara en stor skitstövel i en liten stad, än 

att vara en liten skitstövel i en stor stad”. Revisor C berättar att hen inte har någon privat 

relation med sina uppdragsgivare även om det skulle kunna bli då det är en liten stad och 

nätverket blir större med tiden. Att hitta en sluten miljö för möten med klienten är något som 

är viktigt förklarar revisor C, en lunch på stan med en klient får inte skapa uppmärksamhet 

och därför sker mötena oftast i byrå lokaler.   
  
Något som respondenten framhäver är vänskapshotet som är en del i analysmodellen “vad 

händer den dagen då vänskapen blir så pass stark så att den äter upp vänskapshotet” 
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Byrårotationen bidrar med hjälp men i grunden så kommer relationerna alltid finnas kvar. 

Revisor C anser att det här med vänskapshot är det stora problemet i oberoendefrågor just på 

grund av att det relationer som byggs upp finns kvar. Ett exempel som tas upp under intervjun 

är om revisorn stöter ihop med en klient ute som vill bjuda på lunch så kan revisorn tacka ja 

med betala för sig själv, det gäller att hitta lösningar för att bibehålla en god relation med 

kunden samtidigt hålla oberoendet i schack.  

4.3.3 Konsultverksamhet och framtida hot  

  

Revisor C upplever att det har hänt väldigt mycket de senaste åren gällande 

konsultverksamheten, att det är en del i yrket som fått mer fokus respondenten uttrycker sig 

“Jag kommer inte ha min titel till pension, tveksam till det utan den kommer nog förändras så 

pass mycket att det man tycker är kul kommer styra och det är ju inte att granska utan det är 

rådgivnings biten” vidare förklarar revisor C hur titeln och åren med granskning är en 

förutsättning för att kunna vara en bra rådgivare. På sikt tror revisor C att konsultbiten 

kommer ta en så pass stor plats att det samtidigt kommer vara svårt att bibehålla oberoendet.  
  
Revisor C upplever att inflödet av kunder har minskat sedan avskaffandet av revisionplikten 

för mindre bolag, förut var det första som skaffades när ett aktiebolag bildats var revisor. 

Byrån behövde inte då leta kunder utan kundtillströmningen var så pass hög. Problematiken i 

branschen idag är hur byrån ska få nya kunder då de inte är lika självklart som förut. Revisor 

C anser att ett seriöst företag som ser en framtida tillväxt väljer att ändå ha en revisor  

“Revisor väljer man för att man har ett intresse för sitt företagande”.  
  

4.4 Revisionsbyrå 4, revisor D  
  

Revisionsbyrå 4 är en byrå som finns på flera platser i Sverige och är en relativ nystartad byrå. 

De tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, bokslut och andra företagsekonomiska 

frågor. Revisor D som vi intervjuade har jobbat 6 år som auktoriserad revisor men tolv år 

inom yrket.  

4.4.1 Oberoendets betydelse och arbetssätt  

  

Revisor D uttrycker oberoendet med orden självständig, objektiv och skeptisk. ”Har man med 

sig dessa orden i är det inte problem att vara oberoendet trots att du har arbetat längre mot en 

och samma kund”.   
  
Rotation är ett bra verktyg för att vara oberoende enligt revisor D, men säger även att 

revisorer som arbetat längre mot en kund får en bättre kontakt och blir bättre revisorer.  Enligt 

revisor D är analysmodellen också ett bra verktyg för att kunna utvärdera om man är 

oberoende i sitt arbete mot sina uppdragsgivare. “Inga nackdelar, analysmodellen fångar upp 

det viktiga ur den etiska delen i arbetet som revisor”. Revisorn D nämner även att det ligger 

väldigt mycket fokus på oberoendeproblematiken vid skrivande för auktorisation och att 

analysmodellen är en produkt av de etiska regler som finns. “Man hade tagit samma beslut 

men det hade blivit en krångligare väg”.  
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På revisionsbyrå 4 utförs fler åtgärder för att säkerhetsställa revisorns oberoende än bara 

rotation och analysmodellen. Det mesta ingår enligt revisor D i analysmodellen, men sedan 

finns det “under grejer” i det att också beakta i jobbet.  
Revisor D tror inte att arbetet med oberoendet ser olika ut mellan andra byråer och har heller 

inte behövt frånsäga sig ett uppdrag mot en uppdragsgivare.  
  

4.4.2 Relationens betydelse för oberoendet   

Revisor D uppskattar att 85-90% av kunderna är lokala uppdragsgivare och nämner att byrån 

jobbar mycket mot mindre ägarledda bolag. “Bra på så sätt att det är många man känner till, 

lätt att åka ut och träffa kunderna man får en bättre koll”. Mer fördelar att ha dem nära och 

“skulle man ha vägarna förbi är det lätt att bara stanna till och snacka i tio minuter.  
Revisor D känner inte några av sina uppdragsgivare privat men nämner att “jag vet vilka det 

är”.  

4.4.3 Konsultverksamhet och framtida hot  

Revisor D tycker att det redan är mer konsultverksamhet än granskning på byrån. “Det beror 

på hur man ser det, det mesta av mitt arbete går ut på konsultverksamhet, företagen bryr sig 

inte så mycket om granskningen utan efterfrågar mer konsulting och jag tror nog alltid det har 

varit så”.    
Några framtida hot mot revisorns oberoende har inte revisor D hört något om och tycker 

speciellt att punkterna i analysmodellen är heltäckande för att vara oberoende, “om du 

uppfyller dem kraven är det svårt att bli beroende”.  
För revisionsbyrå 4 har tillströmningen av kunder minskat sedan avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag. Men tror att de är de sämre bolagen som nu väljer bort 

revisor och att de i slutändan lämnar sämre produkter.   
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5. Analys  
  

I det näst sista kapitlet analyseras resultaten från den empiriska intervju insamlingen 

tillsammans med teorierna som legat till grund för studien. Analysen utgår från 

oberoendets betydelse och arbetssätt, lokala uppdragsgivare och konsultverksamhet 

med framtida hot.  
  

5.1 Oberoendets betydelse och arbetssätt  
  

Enligt revisorslagen 20§ skall en revisor i revisorsyrket utföra sina uppdrag med opartiskhet 

och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisorsverksamheten ska 

organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs det vill 

säga revisorn är oberoende (FAR, 2017). Då intressenterna till en organisation baserar sina 

beslut utifrån den information som finns att tillgå är det av största vikt att informationen 

faktiskt avspeglar organisationens verksamhet. Enligt Bazerman et al. (1997) har revisorn en 

viktig roll genom att granska den aktuella informationen och därefter ge sitt utlåtande. I de 

fall där revisorn medvetet eller omedvetet har misslyckats att tillgodose intressenterna med 

en sann bild av organisationen har det lett till konsekvenser av olika betydelser.  Revisorn 

har enligt Burger (1984) ett ansvar mot samhället att fungera som en allmän 

granskningsfunktion vilket är omöjligt om revisorn inte kan bibehålla ett objektivt 

ställningstagande i alla situationer. Att vara oberoende i sin yrkesroll är en fundamental 

egenskap enligt de fyra revisorer vi intervjuat. För revisor B innebär det att det hela tiden 

finns en distans till den uppdragsgivare som arbetas mot och det gäller att ha en objektiv syn 

på det som arbetas med, revisor C anser att det är en grund för att kunna ha de tjänster som 

säljs.   
Att uttala sig om att vara oberoende är inte samma sak som att faktiskt vara det. Det ställs 

höga krav på revisorer att genom dokumentation visa sitt oberoende. Denna dokumentation 

sker i analysmodellen där revisorn varje år får ställa sig frågan, är jag oberoende?   
Hot mot egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och skrämsel är fem situationer 

som kan förändras över tid och därför är det viktigt att revisorn årligen uppdaterar sig om vart 

han eller hon står i dessa situationer. Samtliga respondenter ansåg att analysmodellen är 

någonting positivt, där hjälpmedel var ett ord som nämndes av samtliga. Revisor A som hade 

längst arbetslivserfarenhet av de intervjuade och därmed borde vara väldigt trygg i sin roll 

som revisor anser att analysmodellen är ett bra verktyg. Ett bra verktyg vid analys av 

oberoende som också ökar tydligheten. Vidare förklarar revisor A vikten av dokumentation,  

“med analysmodellen finns det dokumentation på att revisionen har gått rätt till”.  Vid 

frågan om de hade tagit samma beslut i oberoendefrågor utan analysmodellen ansåg 

samtliga respondenter att de hade gjort det, men att processen hade tagit längre tid.  
  
Rotation, som är ytterligare en funktion för att öka revisorn oberoende råder det delade 

meningar om. Enligt Jacksson (2008) är det inte givet att rotation ska ses som en nödvändig 

och kvalitetshöjande åtgärd. Han menar att det finns bevis på att det är kostsamt och 

tidskrävande utan att direkt ge någon direkt effekt. Även bland våra respondenter råder det 

delade meningar. Revisor A anser att det är en viktig åtgärd för att bibehålla oberoendet, även 

revisor C tycker att rotation tillför något positivt då nya “ögon” kommer in. Revisor C tar 

även upp kostnaden som något negativt, “vem ska stå för kostnaden?”. Onwuchekwa (2012) 

hävdar i sin artikel att kvalitén på revisionen istället ökar desto längre tid revisorn har samma 

uppdrag, men att mer tid istället ska läggas på oberoendet. Vår respondent D är inne på 
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samma spår när det gäller rotation och anser att det kan bli bättre revisioner om en revisor 

jobbar mot samma kund en längre tid.  
  
Vid intervjun med revisionsbyrå 1 framkom även det att de har ett eget globalt-/ internsystem 

för att underlätta arbetet med oberoendet. Övriga byråer hade inget liknande konkret system 

för arbetet med oberoendet utan de arbetar med gällande lagstiftning som grund.  
  
När det finns en omständighet som rubbar oberoendet för revisorn ska uppdraget avböjas och 

sägas upp (FAR, 2017). Vid frågan om revisorn hade varit tvungen att avsäga sig ett uppdrag 

under revisionen svarade samtliga revisorer nej, detta på grund av kontrollen görs så pass 

tidigt i analysmodellen. Det är väldigt sällan det uppkommer en omständighet som leder till 

att uppdraget måste avsägas.   
  

5.2 Relationens betydelse för oberoendet   
  

Den största andelen av samtliga byråers kunder ansågs vara lokala varav byrå 4 uppskattar att 

85-90% av deras kunder anses som lokala. Att ha sina kunder nära genererar både för- och 

nackdelar. Revisor A förklarar fördelarna som en lokal profil, det blir enklare att fysiskt träffa 

sina kunder. Revisor B lyfter fram fördelar som närhet till kunden, bra koll på branschen och 

kännedom om deras marknad. Sammantaget för samtliga revisorer är att det är en fördel att ha 

en närhet till sin kund, att avståndet för ett besök inte är begränsat. Men att arbeta i samma 

stad där sina kunder befinner sig ökar också risken att kunden är en bekant. Flera av våra 

respondenter har kunder de känner igen privat men utan att ha en privat relation med. Just den 

avvägningen är viktig framförallt i en mindre stad. Samtliga av revisorerna anser att risken för 

att problem ska uppstå är liten så länge man som revisor uppför sig på ett korrekt sätt och 

förhåller sig till det som oberoende innebär “självständig, objektiv och skeptisk”. Revisor C 

lyfter dock fram vänskapshotet som ett av de största hoten mot oberoende i en liten stad “vad 

händer den dagen då vänskapen blir så pass stark att den äter upp vänskapshotet? I 

analysmodellen är vänskapshotet en av fem situationer där oberoendet kan rubbas. Kan 

revisionen påverkas av en relation till revisorn föreligger också ett vänskapshot. Vad vänskap 

är kan vara svårdefinierad, en revisor och sin klient kan vara säkra på vilken relation de har 

medan utomstående kan ha en annan bild. Revisor C pratade om slutna miljöer i sin intervju, 

med en sluten miljö menas att revisorn träffar sina kunder på platser där inte ska skapas 

missförstånd och oro från utomstående.   
  
Sammanfattningsvis anser samtliga revisorer att ha lokala kunder är inget direkt problem utan 

snarare någonting positivt så länge det finns en gräns mellan att vara beroende och oberoende.    

  

5.3 Konsultverksamhet och framtida hot  
  

Konsultverksamhet och revision åt ett bolag går ofta hand i hand. Revisorerna hade delade 

åsikter om dess konsultverksamhet och hur det har förändrats på senare år. Att det talas 

mycket om konsulting respektive granskning, att det har svängt fram och tillbaka genom åren 

och att det har hänt mycket på senare år var dock nästan alla revisorer överens om.  
Respondent A nämnde att det finns regler hur mycket en revisor får konsulta till stora kunder, 

respondent B upplevde inte att det har blivit en större del konsultverksamhet, respondent C 

bekräftade att det har hänt jättemycket på senare år när det gäller konsultverksamhet och 

respondent D tror att företagen inte bryr sig så mycket om granskningen utan efterfrågar mer 
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konsulting. I framtiden tror respondent C att revisorsyrket kommer förändras och nämnde att 

konsultverksamheten kan komma bli en så stor del att tjänsten inte längre kan anses 

oberoende. Det är även något som bekräftas av respondent D som menar att  

konsultverksamheten efterfrågar mer konsulting än granskning. “Jag tror nog att det alltid har 

varit så, jag ser hellre att kunden ringer mig och frågar vad jag tycker snarare än att köra på sitt 

eget race”.   
Samtidigt upplever Respondent B att kraven för revision har ökat i takt med att det dyker upp 

fall där en revisor gjort en misslyckad revision och att det därför är viktigt att visa en 

uppdaterad och ärlig bild av vilken oberoendeproblematik man kan ställas inför.   
Respondent D såg inte några framtida hot så länge man uppfyller punkterna i analysmodellen, 

“om du uppfyller kraven är det svårt att bli beroende”.   

  
När det gällde framtida hot svarade respondent A att det kan finnas en risk med att man 

avgränsar revisionen så kraftigt att tjänsten inte blir så attraktiv som tjänst, i värsta fall skulle 

det innebära statliga revisorer.  
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6. Diskussion och slutsats  
  

Studiens sista kapitel avslutas med att vi som författare drar slutsatser från det 

insamlade teoretiska och empiriska materialet. Vidare presenteras några förslag till 

vidare forskning inom ämnet.   

  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara varför revisorns oberoende är viktigt. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka om oberoendet kan försvåras då klienter och revisorer 

verkar på en mindre ort och om det finns några framtida hot. Nedan diskuteras det vi kommit 

fram till genom granskning av den tidigare forskningen samt den empiriska insamlingen.  

  

6.1 Diskussion  
  

Revisorsyrket har ständigt utvecklats, förnyats och ställts inför nya prövningar. Skandaler 

under årens lopp har format dagens gällande lagstiftning, bl.a. kring oberoende. I vår 

litteraturstudie har vi upptäckt att just ämnet oberoende är och har alltid varit aktuellt de 

senaste årtiondena. Att vara oberoende innebär att som yrkesman finns det ett förhållningssätt 

som är opartiskt och självständigt i arbetet mot sin uppdragsgivare (Cassel, 1996). Det ska 

finnas ett förhållningssätt mot klienten där revisorn kan vara hård i de situationer som kräver 

det. Samtidigt måste båda parterna veta var gränserna går gällande hoten i analysmodellen. 

Bazerman (1997) beskriver svårigheterna med att vara oberoende på grund av psykologiska 

skäl och påtryckningar. Ett annat problem är att en revisor blir anlitad, arvoderad och ibland 

avskedad av sin uppdragsgivare. En revisor är anställd att granska sin egen uppdragsgivare 

som i sin tur kan avskeda revisorn om företagsledningen inte skulle vara tillfreds med 

revisorns uttalande. Denna situation kan tänkas vara komplex då revisorn vill utföra sitt arbete 

på rätt sätt men samtidigt tillfredsställa sin kund. En konflikt mellan revisor och organisation 

kan leda till negativ uppmärksamhet, Reynolds och Francis (2000) förklarar hur en oren 

revisionsberättelse på lokal nivå kan få konsekvenser, speciellt i en mindre stad. Revisor C 

uttrycker i sin intervju “Det är lättare att vara en stor skitstövel i en liten stad, än att vara en 

liten skitstövel i en stor stad” vilket beskriver problemet i studien väldigt väl då det är lättare 

att vara igenkänd i en mindre stad som revisor och i synnerlighet när kunderna är mestadels 

lokala.    
Sedan avskaffandet av revisionsplikten har mer fokus riktats åt rådgivning i frågor rörande 

den löpande verksamheten som sedan revisorn måste stå till svars för när det blir dags för 

själva granskningen. Av den tidigare forskning som granskats menar forskare att tjänster vid 

sidan av revisionen är ett hot mot oberoendet. Hoten handlar framförallt om att revisionsbyrån 

blir beroende av klienten. Då andelen aktiebolag i Sverige idag som är skyldig att ha revisor 

har minskat markant har inte byråerna samma inflöde av kunder vilket leder till att själva 

granskningen tar mindre plats.   

  

Utifrån den tidigare teoretiska forskning är alltså oberoende en aspekt i yrket som anses 

svårdefinierad och inte alls något som kan hanteras enligt en manual utan är en ständig kamp 

för att hitta en balans. Med tidigare forskning om oberoende i grunden, går resultaten isär när 

vi sedan granskar empirin. De revisorer vi intervjuat beskriver oberoende som ett problem 

men det hanteras genom att bibehålla opartiskhet och självständighet. Intrycket vi får av 

intervjuerna är att oberoende är enklare i verkligheten än vad den tidigare forskningen 

beskriver. En intressant aspekt vi upptäckte under intervjun med respondent A var hur antalet 

yrkesverksamma år påverkar en revisors styrka att vara oberoende. Revisor A förklarade att 
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varje år som revisor ger nya erfarenheter vilket gör att kanske liknande situationer kan uppstå 

vilket gör att de redan hanterats och underlättar att hantera en andra gång. Vid intervjun med 

Revisor C kommer nätverket till diskussion, nätverket vilket är något som växer med tiden 

där påverkan kommer från fler håll. Detta kan leda till svårigheter då just en revisors nätverk 

kan avgöra huruvida han eller hon kan ta sig an ett uppdrag. I analysmodellen beskrivs fem 

situationer som kan rubba oberoendet, med ett större nätverk ökar också risken att revisorn i 

sitt nätverk har en relation som inte går i linje med kraven för oberoende. Vid frågan om 

framtida hot och konsultverksamhet svarade samtliga av respondenterna att de inte ser detta 

som något problem, de har istället fått större kunder och att lagkravet har gjort att de 

revisorerna får arbeta tillsammans med mer seriösa byråer.   

  

6.2 Slutsats  
  

Att vara revisor med lokala kunder i en mindre stad innebär möjligheter att snabbt expandera 

sitt nätverk men också ökade chanser att stöta på människor i sitt nätverk. Just arbete med 

“nära” kunder var något som vi utgick ifrån skulle vara ett problem för byråerna i staden vi 

utgått ifrån. Vårt antagande var att revisorerna skulle känna många av sina kunder privat och 

ofta var tvungna att handskas med beroendefrågor. Just av denna anledning valde vi att inrikta 

vår studie med kombinationen att som revisor vara oberoende i en liten stad. Vår studie kom 

fram till att ha nära till sin kund ger en ökad förståelse om branschen där de verkar, det blir 

enklare att mötas. Varför revisorerna inte ser lokala kunder som ett problem härleder vi till 

just förståelsen. Den ökade närheten till kunden ger revisorerna verktyg som ökar deras 

möjligheter att faktiskt vara oberoende och samtidigt kunna hitta fel. En mindre stad ger 

också möjlighet att ha bättre kontroll över sitt eget nätverk som revisor jämfört om kunderna 

befinner sig längre bort då det inte finns samma möjligheter till kontroll och förståelse. Sedan 

avskaffandet av revisionsplikten har konsultverksamheten inom revision ökat vilket har 

ifrågasatts med att revisionen kan bli lidande då fokus på rådgivningen ökar. I studiens 

intervjuer beskrivs rådgivningen som en rolig och givande del av arbetet som inte påverkar 

revisionen. De problem som kan uppstå är när revisorn gett ett råd under året som han eller 

hon måste motivera under själva revisionen. Revisor C nämnde under intervjun att sin roll 

som revisor kommer nog se annorlunda ut i framtiden och Revisor A tog upp revison som en 

statlig funktion. De slutsatser som vi kan dra utifrån vår studie är att lagförändring påverkar 

revisorsyrket. De förändring som träder i kraft kommer ofta efter uppdaganden av skandaler 

där hål i lagstiftningen fylls igen. Men ju längre tiden går, och förändringarna blir allt fler är 

det tveksamt om revisorn idag kommer ha samma arbetsuppgifter i framtiden. Då efterfrågan 

på rådgivning ökar måste också yrket förändras för att säkerställa oberoendet.   
  

6.3 Vidare forskning  
  

Denna studie beskriver och förklara vikten av oberoende för revisorer. Studien är inriktad till 

att studera revisorer som har nära till sina kunder geografiskt. Som utveckling av detta 

diskuteras även hur avskaffandet av revisionsplikten kan komma att påverka opartiskheten 

och självständigheten då rådgivningstjänster ökar.   

  

Ett förslag till vidare forskning är att studera oberoendet hos revisor som inte har sina kunder 

nära geografiskt, hur de arbetar med att säkerställa oberoendet. Den empiriska studien visar 

att revisorerna ser det som en fördel att arbeta med kunder som verkar i samma stad då 
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förståelsen för branschen ökar och därmed ökar chansen att hitta fel. Krävs det mer arbete av 

revisorer i storstäderna för att säkerställa sitt oberoende?  

Ett annat förslag är att rikta syftet och frågeställningarna i denna studie till mindre byråer. Det 

framkom i de intervjuer som utfördes att de större byråerna har egna program som underlättar 

kontrollen av oberoende. Som egenföretagare, krävs det mer arbete att säkerställa sitt eget 

oberoende?  

  

Rådgivning är en tjänst som ökat bland revisionsbyråer sedan avskaffandet av revisionsplikten 

och som faktiskt ses som ett framtida hot. Intressant vore att utföra en studie om oberoendets 

påverkan av en rådgivning på en mer detaljerad nivå. Respondenterna i denna studie uttryckte 

sig positivt angående rådgivningen, en rolig del av arbetet. Vilken roll har den auktoriserade 

revisorn i framtiden? 
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Bilaga, mall för utförande av intervjuer  
  

1. Auktoriserad eller godkänd?  

  

2. Antal yrkesamma år som revisor?  

  

3. Vad innebär det för dig att vara oberoende som revisor?  

  

4. Blir det lättare eller svårare med oberoende tack vare desto mer yrkesverksamma  år?  

5. Anser du att rotation är ett bra hjälpmedel för att revisionen ska anses som oberoende? 

För/nackdelar.   

  

6. Anser du att analysmodellen är ett bra hjälpmedel för att revisionen ska anses som 

oberoende? För-/nackdelar?  

  

7. Förutom analysmodellen och rotation finns det fler åtgärder som görs inom yrket?  

  

8. Tror/ vet du att det skiljer sig gällande arbetet för oberoende mellan byråer?  

  

9. Har du varit tvungen att frånsäga dig ett uppdrag på grund av hot mot oberoendet?  

  

10. Har ni mycket lokala uppdragsgivare på er byrå? Uppskattningsvis, hur andel av era kunder 

finns i länet?  

  

11. Positivt/negativt med att ha lokala kunder?  

  

11.b Känner du många av dina uppdragsgivare privat?   

  

12. Anser du att revisionsyrket går mot mer konsultverksamhet snarare än granskning?  

  

13. Kan du komma på fler situationer som på sikt kan hota revisorns oberoende?  

  

14. Sedan avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag, finns de tillfällen då oberoendet 

kan testas pga ekonomiska intressen?.   

  

15. Tror du att du hade tagit samma beslut gällande oberoendet om du inte hade analysmodellen 

och rotation att utgå ifrån?   

  

16. Övrigt. Har du något kring oberoendet som vi inte har tagit upp men som du vill tillägga?  

  

  

  

  

  


