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Sammanfattning 
 
Revisionens syfte är att granska finansiella rapporter, som ska ligga till grund för intressentens 
beslutsfattande. Det är därför viktigt att revisorn är oberoende i sin granskning för att 
intressenten kan känna tillit till revisorns arbete. Oberoende granskningar har diskuterats som 
ett problem efter att företagsskandaler inträffat. I studien undersöks och analyseras om 
oberoendet kan säkerställas med regler, eller om det ska krävas professionellt omdöme av 
professionen. Det finns olika syner på när en oberoendesituation kan uppstå, men i försök att 
förhindra beroendet har en analysmodell skapats. Analysmodellen är en 
självgranskningsmodell för att revisorn ska kunna avgöra om ett uppdrag ska antas eller 
avböjas. Vi har talat med fyra revisorer för att få deras syn på hur oberoendet ska lösas. Det 
vi kommit fram till, utifrån teorin och med hjälp av revisorernas svar, är att det är svårt att 
skapa en enhetlig modell för att lösa problemet. Att bevisa sitt oberoende inför intressenterna 
görs lämpligast genom regler, medan professionellt omdöme annars bör vara revisorns 
övergripande arbetssätt. För att oberoende skulle stärkas ytterligare bör en tredje part granska 
revisorns ställningstaganden i analysmodellen. 
 
 

Abstract 
The purpose of auditing is to review financial reports, which will be a part of the user’s 
economic decisions. It’s important that the auditor is independent in his work so the users 
can rely on his perusal. When company scandals have occurred the independence in perusals 
have been discussed. The purpose of this paper is to investigate if the independence can be 
guaranteed by rules or will more structural judgment requires. There are different opinions 
about when the independence is threatened. To strengthen the independence in general has 
an analysis model been developed. The auditor uses the model to investigate if the 
independence is secured. On the basis of the analysis model will the auditor decide if he can 
proceed or not precede a mission. We have in this paper been spoken to four auditors in 
purpose to receive the auditor’s solution of the independence problem. Our conviction, on 
the basis of the theory and the empiric, is that the problem of independence is hard to solve 
with one general model. In front of the user’s rules is the best way to prove the 
independence. Apart from that are we consider that structural judgment will be the base in 
the auditor’s way of working. To increase the independence further is our solution that a 
third part should analyse the auditor’s standpoint in the analysis model. 
 



 

Förkortningsförteckning 
 
 

SRS  Svenska revisors samfundet 
 
 
FAR Föreningen auktoriserade revisorer 
 
 
FAR SRS Sammanslagning av FAR och SRS, bildar en organisation 

för redovisning- och revisionsbranschen 
 
 
RS  Revisionsstandard i Sverige 
 
 
PWC PriceWaterhouseCoopers 
 
 
Big Four  Samlingsbegrepp över de fyra största revisionsbyråerna i 

världen där PWC, KPMG, Ernst & Young och Deloitte 
ingår. 
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1 Inledning 
 

I det första kapitlet redogör vi för problemets bakgrund samt problemdiskussionen. Det mynnar ut i en 
frågeställning som vi kommer att arbeta med i hela studien. Vi beskriver även studiens syfte samt hur 
dispositionen i uppsatsen är uppställd. 

1.1 Bakgrund 
 

När en människa går till en tandläkare eller doktor är patienten i en ganska utelämnad 
situation. Patienten känner tillit och förtroende för läkaren som undersöker och ger 
diagnoser. Som lekman finns inget annat val än att lita på vad läkaren säger för själv har 
lekmannen inte kunskap. Det finns ingen möjlighet att själv kontrollera läkarens utlåtande.  
 
Här går det att göra en liknelse med revisorernas yrkesroll. Redovisningens syfte är att förse 
användare med relevant och reliabel information för ekonomiskt beslutsfattande. Det är olika 
användare, intressenter, som av olika anledningar har användning av de finansiella 
rapporterna. En typ av intressent är investerare och kreditgivare, de ska få sådan information 
att de kan fatta beslut angående ett bolag, om det är värt att köpa aktier i bolaget eller om 
bolaget är tillräckligt säkert att låna ut pengar till. 1  Det finns även andra intressenter som har 
nytta av informationen som återges. Det kan vara både interna och externa parter inom en 
organisation. Exempelvis, förutom investerare/aktieägare och kreditgivare/banker, så kan 
intressenter även vara leverantörer, kunder, myndigheter, anställda, stat och kommun. 
Intressenterna behöver inte vara intresserade av samma information om bolaget. Olika 
intressenter kan vilja att revisorn lägger vikten på olika saker vid granskningen. Det som alla 
intressenter har gemensamt är att de ser finansiella rapporter som en del i beslutsfattandet.2  
 
När en revisor granskar en årsredovisning åt en intressent, finns oftast varken möjligheten, 
kunskapen eller tiden hos intressenten att själva granska bolaget och kontrollerar att de 
lämnar en rättvisande bild över verksamheten. Intressenterna måste lita på att revisorerna gör 
bra granskningar som bidrar till att bolaget lämnar en rättvisande bild. Eftersom en revisor 
granskar rapporter i intressenternas räkning ska det göras utan att vara partisk för att 
granskningen inte blir vinklad. Revisorn ska med andra ord vara oberoende. 3 En revisors 
uppgift är, enligt en definition av forskaren och före detta revisorn Ulf Gometz; ”att i 
samhällets intresse med kompetens och oberoende granska såväl privat som offentlig 
verksamhet i olika former i avseende å löpande och periodisk redovisning samt ledningens 
förvaltning i syfte att skapa tilltro till (förtroende för) den ekonomiska informationen. 
Uppdraget förutsätter rapportering samt tillämpning av god revisorssed och revisionssed”.4 

 

                                                 
1
 Kam V. (1990), Accounting theory, Hayward. CA: John Wiley & Sons, Inc.  

2
 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), Financial Accounting Theory. Mc Graw-Hill Education, Maidenhead 

3
 Gometz, U. (2006), ”Med uppdrag att skapa förtroende” 

4
 Gometz, U. (2005), ”Världen och penningbegär – ett revisorsdilemma” 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Fram till 1980-talet hade revisorerna en professionell status och gott förtroende. Då hade det 
inte reflekterats lika mycket över om en revisor var oberoende eller ej, det var inget okänt 
fenomen, men däremot inte lika vedertaget. Men efter flera företagsskandaler bland andra 
Enron och Worldcom fick revisorerna stå till svars för hur de kunnat undvika att informera 
intressenterna. I och med de redovisningsskandaler som inträffat har revisorernas status och 
förtroende sjunkit.5 
 
I fallet Enron hade de under flera år manipulerat balansräkningen. Genom att flytta vissa av 
bolagets lån och derivat till andra bolag som inte ingick i Enronkoncernen visade inte bolaget 
deras verkliga ställning och framhävde sig som större, lönsammare och mindre skuldsatt än 
vad de i själva verket var. Enron begärdes i konkurs 2001, en av världshistoriens mest 
uppmärksammade då Enron var ett av USA:s största bolag. Revisorerna fick hård kritik hur 
de kunnat missa dessa oegentligheter. För att återfå förtroendet skapades ett hårdare 
regelverk, Sarbanes Oxley act, som ökar kraven på företagens bokföringsetik.6 I Sverige kom 
vid ungefär samma tidpunkt en liknande regelverk, analysmodellen. Analysmodellen går ut på 
att pröva om det finns omständigheter som gör att revisorns objektivitet, självständighet och 
opartiskhet går att ifrågasättas.7 Generellt när det inträffat skandaler har det skapats fler regler 
medan revisorerna  
 

1.3 Problemformulering 
 

Går det med hjälp av regelverk försäkra sig om att revisorn granskar årsredovisningar och 
finansiella rapporter objektivt, självständigt och opartiskt? Eller ska professionellt omdöme 
användas inom professionen? 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera om det går att säkerställa oberoendet med hjälp av 
regelverk som analysmodellen eller om det bör högre ställas krav på ett professionellt 
omdöme av revisorerna.  
 

1.5 Avgränsning 
 

Studien inriktas till att se revisorernas syn på hur oberoendet ska stärkas, via regler eller 
professionellt omdöme. Studien behandlar revisorer som är verksamma i Östersund. Studien 
avgränsas till revisorns åsikter kring oberoendet. 
 

                                                 
5
 Gometz, U., 2005 

6
 Healy, P.M. & Palapu, K.G. (2003), The Fall of Enron. Journal of Economic Perspectives, Vol 17 No 2 

7
 FAR, 2008 
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1.6 Disposition 
 
 

Inledning 
I inledningskapitlet redogör vi för bakgrunden till 
problemet samt problemdiskussionen. Kapitlet mynnar ut 
i vår frågeställning och syfte, som ligger till grund för vår 
studie. 
 
 
 

Metod 
Metodkapitlet inleds med vilken förförståelse vi har inom 
ämnet och beskriver vidare vilka metoder vi använt oss av 
samt vilket tillvägagångssätt som ligger till grund för vår 
studie. 
 
 
 

Teori 
Teorikapitlet behandlar den primärdata som studien 
bygger på. Kapitlet inleds med en allmänbeskrivning av 
revision och revisorns roll för att sedan beröra de lagar 
och regler som styr revisorns arbete. 
 
 
 

Empiri 
I empirikapitlet sammanställs den primärdata som vi har 
samlats in. Texten berör oberoendefrågan, analysmodellen 
och professionellt omdöme. Redovisningen av materialet 
sker respondenterna var för sig. 
 
 
 

Analys 
I analyskapitlet jämförs teorin med våra insamlade 
primärdata. Jämförelsen har vi gjort diskussions fråga för 
diskussions fråga.  
 
 
 

Slutdiskussion 
I det sista kapitlet sammanställer vi resultatet och drar 
slutsatser utifrån analysen. Kapitlet mynnar ut i svar på 
forskningsfrågan samt förslag på framtida forskning. 

Inledning 

Metod 

Teori 

Analys 

Empiri 

Slutdiskussion 
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2 Metod 
 

Kapitlet ger en redogörelse för vilka metoder vi valt att använda oss av samt hur vi gått tillväga med denna 
studie. Vi beskriver vilken förförståelse vi har inom ämnet, vilket synsätt vi använt oss av samt hur vi gått 
tillväga för att samla in det material vi använder i studien.  

 

2.1 Förförståelse 
 
Vi har tidigare studerat redovisning och dess bakomliggande teorier genom studier vid 
Mittuniversitetet. Under våra studier har vi berört delar vid ämnet revision och även 
diskuterat problematiken kring revisorns oberoende. Studierna har legat till grund för vårt 
intresse och vår förståelse för forskningsämnet.  
 

2.2 Metodiskt synsätt 
 
Vi har i vår studie använt oss av djupintervjuer för att undersöka revisorernas syn på 

oberoendet och om det går att stävja med regler eller om deras professionella omdöme ska få 

mer utrymme. Valet att genomföra djupintervjuer föll sig naturligt då vi ville undersöka och 

öka förståelsen för vad revisorernas uppfattning om oberoendefrågan. Enligt Paton och 

Davidson kännetecknas hermeneutiken av att forskarna vill åstadkomma en förståelse för det 

som undersöks8.  

 

En kvalitativ forskningsansats syftar till att få en bättre förståelse för olika fenomen. 
Närheten till forskningsobjektet där det finns en direkt relation mellan forskare och 
undersökningsenhet är det som kännetecknar en kvalitativ forskning.9 Möjligheten till direkt 
relation med respondenten var utgångspunkt för vårt val av kvalitativ metod. I studien har vi 
utgått ifrån huvudsakligen befintliga teorier för att sedan undersöka verkligheten. Vi har 
undersökt om de teoretiska premisserna överensstämmer med det empiriska material som vi 
sammanställt. 
 
Tillförlitligheten i ett mätinstrument och en måttenhet, samt hur användbara dessa två är 
anges av reliabiliteten. Om en forskare får fram samma resultat varje gång han gör samma 
mätning ger det uttryck för en hög reliabilitet.10 Ett sätt att öka reliabiliteten i vår studie var 
att diktafon användes vid intervjutillfällena. Vi var dock noggranna med att fråga 
respondenterna om godkännande att använda sig av dessa instrument. Tack vare det 
inspelade materialet har vi kunnat lyssna och tolka svaren vid flera tillfällen, för att öka 
tillförlitligheten ytterligare. Ett annat sätt för att förbättra vår reliabilitet är att vi vid 
telefonintervjun använt oss av högtalartelefon. Orsaken var, som nämnt ovan, för att båda 
skulle kunna ta del av respondentens svar samt för att undvika missuppfattningar. 
 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. För att öka tillförlitligheten i 
mätningen ska forskaren ha klara mått och mätmetoder. Det är därmed viktigt som forskare 

                                                 
8
 Paton, R. & Davidsson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder (3:e uppl.). Studentlitteratur, Lund. 

9
 Holme, I.M. & Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Studentlitteratur, Lund. 
10

 Ejvegård, R. (2003), Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. 
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att det är exakta mått som anges och att de används konsekvent.11 Validiteten anger 
resultatets giltighet. Uppsatsens validitet grundas på de frågor som vi ställt, utifrån uppsatsens 
frågeställning och syfte, vid intervjuerna.12 Frågeformuläret som vi har använt under 
intervjuerna bifogas i bilaga 1. Vi har lagt stor vikt vid att finna rätt respondent vid respektive 
företag. Vi anser att rätt respondent varit auktoriserad/godkänd revisor. Revisorerna är de 
personer som är väl insatta i det problemområde som uppsatsen behandlar. De har även den 
yrkesroll som studien efterfrågar samt att det endast är revisorn som erfarenheten om hur 
arbetssättet kring revisorns oberoende och analysmodellen går till. Valet av respondent har 
därför skett på ett noggrant sätt för att öka relevansen i uppsatsen. Validiteten förbättrade vi 
genom att tala om för respondenten att intervjun gällde frågor kring oberoendet och 
analysmodellen. Orsaken till det var att försäkra oss om att personen vi talade med var kunnig 
inom området eller om det fanns någon bättre lämpad person att intervjua på företaget.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
När vi bestämt vilket ämne vi skulle fördjupa oss i, började vi med att undersöka vad som är 
forskat inom vårt ämne sedan tidigare. Frågeställningen som vi valt, fanns inte forskat kring 
tidigare. Däremot finns det relativt mycket forskning kring revisorns oberoende. Det första 
steget blev att hämta in teori.  
 

2.3.1 Teoriinsamling 

 

För att få mer information om revisorns oberoende och vad som skrivits kring revisorns 
oberoende sökte vi efter sekundärdata. Vi har tagit hjälp av Mittuniversitets 
bibliotekspersonal för att hitta lämplig litteratur och artiklar i bibliotekets databas MIMA, 
Scholar och J-Store. Vi har använt oss av sökord som; revision, oberoende, regler, 
professionellt omdöme, analysmodellen, auditing, ethics, accounting. För att få ytterligare 
inspiration har vi även studerat teorier skrivna i tidigare uppsatser med liknande forskning. 
När vi läste andra uppsatser kring ämnet revision, oberoende och analysmodellen fann vi 
lämplig litteratur och artiklar kring vår frågeställning. Allt insamlat material granskades för att 
hitta de avsnitt som är relevanta för frågeställningen och syftet. Utifrån den insamlade 
litteraturen och artiklarna bestämde vi oss för att undersöka om analysmodellen är rätt väg 
för att säkerställa revisorernas oberoende.  

2.3.2 Empiriinsamling 

 

Vår primärdata har vi samlat in genom intervjuer med revisorer i Östersund. Genom våra 
studier vid Mittuniversitet, studentkvällar och personliga nätverk har vi tidigare kommit i 
kontakt med tre av de fyra stora internationella revisionsbyråerna i Östersund. Det har gett 
oss en överskådlig kunskap av byråerna. Vi valde att genomföra studien på de med anledning 
av deras storlek och att vi visste att de även erbjuder sina kunder kringtjänster som i 
litteraturen nämns som tjänster som kan inskränka på revisorns oberoende. För att finna 
kontaktuppgifter till revisionsföretag använde vi oss av Eniros söksida på Internet. Vi sökte 
på orden revision och Östersund. Det gav oss kontaktuppgifter till Grant Thorton Sweden 
AB, Ernst & Young, Hellström och Hjelm, A2 Revision och P46 Revision. Av de fyra av 

                                                 
11

 Ejvegård, 2003 
12

 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm, 2008-04-17 

http://www.eniro.se/
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm


 - 6 -  

stora revisionsföretagen som är representerade i Östersund saknades KPMG, Deloitte och 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers i sökningen. Vi valde då att söka direkt på namnen 
Deloitte och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. KPMG har dessutom inget kontor i 
Östersund därav deras uteblivande. För att utöka studien valde vi att ta med två mindre 
revisionsbyråer.  
Nedan beskrivs vem vi talat med på respektive företag samt hur vi gått till väga vid respektive 
intervju samt hur lång tid varje intervju tog. 
 

Position Företag Tillvägagångssätt Tid 

Auktoriserad revisor PWC Telefonintervju 30 minuter 

Auktoriserad revisor Ernst & Young Personlig intervju 25 minuter 

Auktoriserad revisor Deloitte Personlig intervju 30 minuter 

Auktoriserad revisor Hallström & Hjelm Revision  Personlig intervju 20 minuter 

 

2.3.3 Val av intervjusätt 

 
Syftet med att använda sig av kvalitativa metoder är att få en förståelse för den företeelse man 
undersöker13. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer i vår studie. Motivet 
till halvstrukturerade intervjuer var att få en förståelse för det som vi undersöker. 
Halvstrukturerade intervjuer innebär att man som forskare inte använder sig av fasta 
svarsformulär utan istället låter respondenten fritt tala om sina egna uppfattningar. Frågorna 
som ställs blir mer en manual eller handledning med olika teman inom ämnet. Vilket 
underlättar för intervjuaren att hålla tråden i dialogen, dock behöver man inte följa denna 
manual helt i ordningsföljd utan diskutera kring den fråga som det bäst lämpar sig. Det som 
däremot är viktigt är att intervjun täcker de områden som manualen innehåller.14 Möjligheten 
med att göra en halvstrukturerad intervju var att då kunna ställa följdfrågor som gav oss mer 
uttömmande svar. Intervjumetodens form tyckte vi var lämplig eftersom vår studie var en 
empirisk grundad kvalitativ studie. 
 

2.3.4 Intervjugenomförande och bearbetning 

 
Intervjuprocessen inleddes med att vi ringde till våra respondenter för att boka tid. Vi har valt 
att inte skicka ut frågorna i förväg eftersom vi under litteraturstudien förstått att revisorns 
oberoende är en känslig fråga att diskutera. Genom att skicka ut intervjumanualen i förväg 
skulle respondenterna ha möjlighet att förbereda sig och på så sätt noga tänka igenom deras 
svar för att kunna svara så politiskt rätt som möjligt. Då vi ville undvika det så ansåg vi att 
möjligheten till ärligare svar skulle öka om vi undvek att skicka ut intervjumanualen i förväg.  
 
När vi bokat möte besökte vi respondenterna på deras kontor för att kunna få en diskussion 
kring intervjumanualens frågor. Intervjuerna tog mellan 20 minuter och 30 minuter utefter 
hur lång diskussionerna blev kring frågorna. För att i efterhand kunna återge och undvika 
missuppfattningar vid intervjuerna så valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av en 

                                                 
13

 Holme, I.M. & Solvang, B., 1997 
14

 Ibid 
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diktafon. Innan intervjuerna frågade vi respondenterna om de accepterade att vi spelad in 
samtalet. Alla utom en gick med på att spela in samtalet. Den som inte ville att vi spelade in 
samtalet var Eurenius på Ernst & Young. För att ändå kunna återge intervjun skrev vi båda 
noggranna anteckningar under samtalet och sammanställde materialet direkt efter intervjun då 
den fortfarande fanns färsk i minnet. 
 

2.3.5 Urval 

 
Vi har valt att intervjua revisorer på byråer i Östersund, då det enligt oss författare inte bör ha 
någon inverkan på svaren att revisorerna arbetar i en och samma stad. En revisor ska agera 
lika oberoende i en liten stad som Östersund och som i andra städer i Sverige. Då tre av de 
”Big Four” finns representerade i Östersund valde vi dessa, då de förutom revision även 
tillhandahåller andra reivisionsnära konsulttjänster. Dessa kringtjänster nämns i teorin som 
tjänster som kan inskränka på revisorns oberoende. För att även täcka in de mindre 
revisionsbyråerna och deras arbetssätt och tankar kring oberoendet och analysmodellen, har 
vi försökt att intervjua två av de mindre byråerna. När vi valde ut vilka av de små byråerna 
som skulle vara med i studien använde vi oss av ett slumpmässigt urval. Vi valde de två 
byråerna som stod längst upp bland de träffar vi fick när vi sökte på revision och Östersund 
på www.enrio.se. Byråerna var A2 revision och Hallström & Hjelm. 
 

2.4 Källkritik 
 
Att bedöma det insamlade materialet för att avgöra om källan är valid, relevant och reliabel 
görs genom källkritik.15 Vi har varit noggranna vid urvalet av vårt teoretiska material och 
försökt att begränsa oss till vetenskapliga artiklar och de senaste upplagorna av litteraturen i 
studien. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till litteratur och artiklar, därför har vi använt 
oss av flera källor för att minimera risken för informationsfel och tolkningsfel. Vi har valt att 
använda oss av den senaste upplagan av FAR:s samlingsvolym samt lagtext för att förvissa 
oss om att få med de senaste lagändringarna. 
 
Något som kan påverka trovärdigheten vid intervjuer kan vara effekter att respondenten 
svarar, omedvetet eller medvetet, på ett sätt som förväntas.16 Då oberoendet är en väldigt 
känslig fråga kan det vara ett hot för trovärdigheten i vår studie. Men eftersom vi inte 
undersökt om revisorn är oberoende och även betonat det för respondenten så ser vi inte den 
effekten som ett större problem. 

                                                 
15

 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2006), Att utreda, forska och rapportera. Liber, Malmö 
16

 Paton, R. & Davidsson, B., 2003 

http://www.enrio.se/
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3 Teori 
 

I avsnittet redogörs för den teori som uppsatsen behandlar. Först görs en allmän beskrivning om revision sedan 
beskriver vi vad revisorn har för roll. Vi redogör för problematiken kring oberoendet ur olika synvinklar. Vi 
kommer även att redogöra för analysmodellen och dess utformande. I slutet förklarar vi regler och professionellt 
omdöme och redogör för dess för- och nackdelar. I texten nämns företag löpande, med företag menas de företag 
som köper tjänster av revisionsbyråer.  

 

3.1 Allmänt om revision & revisorns roll 
 

Syftet med revision är ”med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 
och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” 17. Det finns olika typer av 
revision, extern, intern, kommunal och statlig. I Sverige är alla bolag redovisningsskyldiga och 
till skillnad från de flesta andra länder i Europa har även alla aktiebolag revisionsplikt. Enligt 
aktiebolagslagen är revisorns uppgift att se till att det är god redovisningssed i bolagen och 
det ska följas av revisorerna i revisionen. God redovisningssed är en standard som grundas på 
lag, praxis och rekommendationer. Det innebär en skyldighet att följa redovisningens 
lagstiftning och dess redovisningsprinciper. Revisionen är en viktig del gentemot företagets 
intressenter med avseendet att granska och godkänna att de finansiella rapporterna visar en 
rättvis bild av företaget18. Intressenterna måste kunna lita på den information som bolaget 
lämnar, dels avseende den ekonomiska situationen men även hur förvaltningen sköts. 
Revisionen ska göras av en utomstående part, antingen en auktoriserad eller godkänd 
revisor.19 Revisorns uppgift är enligt aktiebolagslagen 9 kap 3 §:  
 
”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”.20 
 
I aktiebolagslagen står även att en revisor inte får vara partisk eller jävig. Revisorn får till 
exempel inte äga aktier i bolaget, inte sitta i bolagets styrelse, vara släkt med någon i styrelsen, 
inte stå i skuld till bolaget eller stå i annan beroende ställning till företaget. Kraven är en 
grundförutsättning för att en revisor ska få verka inom ett bolag.21  
  

God revisionssed har utformats av föreningen auktoriserade revisorer, FAR, och med 
begreppet menas att revisorn ska granska årsredovisningen opartiskt, självständigt och med 
integritet. Vi kommer i studien lägga samman begreppen och kalla dem för oberoende.22 

                                                 
17

 Aktiebolagslagen 
18

 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, 2005 
19

 FAR, FAR:s revisionsbok,  2004 
20

 Aktebolagslagen 
21

 FAR, 2008 
22

 Revisionslagen, 2007 
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3.2 Problematik kring oberoendet 
 

Det finns två typer av oberoende enligt Richard, faktiskt oberoende och synligt oberoende.23 
Svenska föreningen FAR SRS har också definierat oberoendet i dessa två kategorier. Faktiskt 
oberoende innebär att revisorn själv anser sig vara oberoende och med synbart oberoende 
menas att revisorn även ska vara oberoende i andras ögon24. Richard menar även att beskriva 
revisorns oberoende som en ogripbar mental process gör att det blir oklart hur det ska tolkas 
i revisorns vardagliga arbete. Även om revisorn känner sig faktiskt oberoende, måste denne 
bevisa sitt oberoende för allmänheten för att revisorn ska kunna bli synbart oberoende.25 
 

3.2.1 Socialt hot 

 
Enligt forskaren och före detta revisorn, Gometz, finns det inget oberoende, det är omöjligt i 
mänskliga sammanhang. Han menar att i och med en människa möter en annan bryts 
oberoendet på en gång.26  
 
Enligt Vanasco går relationen som revisorn har gentemot intressenten nästan att se som 
obefintlig. Revisorn har i och med åtagandet av ett revisionsuppdrag redan skapat en relation 
med företaget i fråga, till skillnad från relationen med intressenten. Revisorn har sällan eller 
aldrig kontakt med intressenter så som, leverantörer, kunder, kreditgivare osv.27  
 
Richard behandlar i sin studie relationen mellan Verkställande direktör/företagsledare och 
revisor. Han har intervjuat olika parter för att se vad de säger om relationen med revisorn. En 
delägare på en revisionsbyrå menar att relationen mellan revisor och företaget ska vara nära, 
revisorn ska ta sig tid för företaget och tillfredställa deras behov. När Richard beskriver vad 
en ägare av ett bolag vill ha för relation med revisorn, menar ägaren att en bra relation med 
revisorn är väsentligt. Ägaren menar att en revisor som arbetar mekaniskt är inte värt något 
alls, utan att med en bra revisor ska det finnas en god relation och kommunikation. Varken 
delägaren på byrån eller företagsledaren nämner något om att en allt för bra relation kan hota 
revisorns oberoende. Richard skiljer dock på relationer och delar in dem i två olika typer, en 
professionell relation och en privat relation, gentemot företaget. En revisor som Richard 
intervjuar beskriver de två olika förhållandena som att när två parter (revisor och 
företagsledare) är professionella, blir förhållandet dem emellan professionellt. Men det 
betyder inte att de inte har något privat förhållande. Richard menar, i likhet med Gometz28, 
att eftersom parterna känner varandra finns det även ett privat förhållande. Om parterna 
känner varandra för väl, när de arbetat tillsammans länge, kan förhållandet bli mer och mer 
privat.29 Gometz anser, i likhet med revisorn som Richards intervjuat, att revisionens och 
revisorns funktion är att skapa förtroende.30 
 

                                                 
23

 Richard, Chrystelle, ”Why an Auditor can’t be Competent and Independent: A French Case Study”, 2006 
24

 FAR, 2008 
25

 Richard, 2006 
26

 Gometz, 2005 
27

 Vanasco, Rocco R. mfl., ”Auditor independence; an international perspective”, 1997 
28

 Gometz, 2005 
29

 Richard, 2006 
30

 Gometz, 2006 
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Westerdahl har i sin observationsstudie fått möjlighet att följa en revisor i det vardagliga 
arbetet. Han har observerat relationen som verkställande direktör och revisor har skapat. 
Westerdahl följer revisorassistent och revisor under ett helt revisionsuppdrag och noterar 
olika relationer som kan hota oberoendet. Dels upptäcker assistenten brister i en post 
avseende löner, men tycker inte att den är av väsentlig storlek, men även på grund av tidsbrist 
släpps posten igenom. Som Westerdahl beskriver, upplevs en stress att hinna klart med 
revisionen innan den ska lämnas till bolagsstämman. Påskrivande revisor känner företaget och 
dess ledning mycket väl och har bildat en god relation till varandra. I ett möte som revisorn 
har med en controller från det granskade bolaget, diskuteras hur de ska göra med 
särredovisningen av VD-löner i utländska dotterbolag. Controllern önskar undvika att 
särredovisa posten avseende VD-lönerna, eftersom bolaget är litet, anser han att det 
eventuellt skulle skada företaget om uppgifterna lämnades ut. Efter förhandling med revisorn, 
kommer de fram till lösningen att om VD istället döps om till verksamhetschefer behöver 
inte posten särredovisas utan kan slås ihop.31 Westerdahl upptäcker att när revisorn 
förhandlar med företagsledaren blir oberoendet hotat. 
 

3.2.2 Konsultuppdrag 

 

Konsultuppdrag är en annan faktor som kan utgöra ett hot mot oberoendet om samma 
revisionsbyrå utför både konsulttjänster och revision. Risken blir att revisorn litar på det råd 
som konsulten getts till företaget, eftersom de arbetar på samma byrå. Eftersom revisorn litar 
på konsulten kan det medföra att rapporten granskas mindre noggrant.32  
 
I slutet av år 1996 tillsatte regeringen en utredning för att stärka revisorernas oberoende och 
en stor del av tyngden skulle ligga på hur kombinationen revision och rådgivnings- och 
konsultverksamhet skulle vara fördelad för att stärka oberoendet. Något direkt förbud 
fastställdes aldrig av regeringen, däremot skärptes reglerna för de revisorer som samtidigt 
erbjöd konsulttjänster.33 Enligt Moberg borde regeringen här ha tagit ställning till om 
konsultuppdrag utförd av revisorn skulle ha förbjudits. Genom en sådan lagstiftning skulle, 
enligt Moberg, oberoendet bli mindre ifrågasatt34. I dagsläget är inte frågan hur 
konsultuppdragen ska kunna regleras lika aktuell, utan regeringen har istället gett ett förslag 
om att slopa revisionsplikten för mindre företag35. Syftet, enligt regeringen, med avskaffandet 
är att företagen ska spara pengar genom att slippa betala revisionsarvodet.36  
 
Gometz upplyser om en metod för att komma runt att revisionsbyråerna även verkar som 
konsulter. För att det ska kunna ske till byråernas fördel så bildar revisionsbyråerna ett 
samarbete med en konsultbyrå, till exempel det mellan Ernst & Young och Cap Gemini. Där 
kan båda byråerna dra fördel av samarbetet, dels genom att samarbetet ger insyn till varandras 
arbeten så att kännedomen om klienten är god men även när det gäller nyrekryteringen av 
klienter.37  

                                                 
31

 Johansson, S-E. m.fl. (Westerdahl) (2005), Uppdrag revision. SNS Förlag, Stockholm 
32

 Gometz, 2006 
33

 Gometz, 2005 
34

 Moberg, 2006 
35

 http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/102124, 2008-04-24 
36

 http://www.regeringen.se/sb/d/9118, 2008-04-24 
37

 Gometz, 2005 

http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/102124
http://www.regeringen.se/sb/d/9118
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3.2.3 Prissättningen som hot  

 

Prissättningen är också en faktor i revisorns arbete, som kan hota revisorns oberoende mot 
ett företag. Prissättningen utgör ett hot på grund av att revisorn tar ett arvode för att ta sig an 
revisionsuppdraget. En revisor arbetar inte gratis, utan det är bolaget som ska bli granskat 
som får betala ett pris för granskningen. Både nationellt och internationellt har det förts 
diskussioner kring revisorns arvode och hur prissättningen ska gå till. Det finns två problem 
med prissättningen, dels prissättning som konkurrensmedel och dels att om för låga arvoden 
tas ut av revisorn kan det påverka att revisorn inte granskar rapporterna lika noga. Diamant 
jämför prissättningen av revisionsuppdrag med advokatarvoden, där båda har lojalitetsplikt 
mot klienterna/intressenterna.38 Enligt FAR SRS ska prissättningen vara ”skälig med hänsyn 
till de kunskaper och den erfarenhet som medlemmen kan utnyttja i uppdraget och med 
hänsyn till uppdragets natur och omfattning”.39 
 
En revisor får inte lämna ett fast pris för en revision, därför att priset måste kunna justeras 
om det är så att revisorn måste lägga ner mer tid på revisionen än vad som förutsatts från 
början. Revisorn får inte heller ta emot varor, tjänster eller andra förmåner som ersättning för 
en revision. Som utomstående är det lätt att då ifrågasätta revisorns oberoende om revisorn 
får egen vinning genom varor eller tjänster som revisorn får för att göra en granskning. När 
revisorn arbetar på byrån så går arvodet till byrån, som sedan ger lön till revisorn för utfört 
arbete. Om istället revisorn ska revidera en butik med hemelektronik och får som ersättning 
en TV-apparat, används den troligtvis privat och ej på byrån. I och med det får revisorn en 
privat vinning av revisionen och det i sin tur kan påverka oberoendet. Bolag som fått sin 
årsredovisning granskad av en revisor måste lämna not om hur mycket revisionsarvodet 
respektive konsultarvodet uppgått till för att intressenterna ska veta hur tidsförhållanden är 
dem emellan. 40 
 
Att priset på ett revisionsuppdrag skulle bli en konkurrensfaktor var något som märktes på 
1990-talet, då upplevdes konkurrensen som mycket hård, och således blev priset en av de 
avgörande faktorerna vilken revisionsbyrå som skulle väljas. Gometz kallar prissättning av 
revisionsuppdrag för offerteländet. Han är emot att priset utgör en konkurrensfaktor. Han 
beskriver i sin artikel när ett företag i den offentliga sektorn lade ut revisionen av sina 
dotterbolag på anbud. Flera olika revisionsbyråer blev tillfrågade om vad priset på att revidera 
deras bolag skulle bli. Det visade sig att alla offerter på revisionen uppgick till hälften än vad 
bolaget betalat tidigare år. Det visar att priset på en revision utgör en konkurrensfördel. När 
dessutom offerter och prissättning blir en av de första kontakterna blir revisorns oberoende 
hotat vid första mötet med klienten.41 
 
Om då själva revisionen blir prisdumpad måste byrån ta igen det på något annat, vilket som 
nämnts ovan, kan bli konsultuppdragen. För mindre och medelstora bolag kan det vara bra 
att använda revisorn som konsult eller rådgivare, eftersom revisorn har god kännedom om 
bolaget. För bolagen innebär det även en kostnadsfördel att ha revisorn som konsult eller 
rådgivare eftersom det blir dyrt att anlita någon annan fristående konsult som ska lägga ner 
tid på att inhämta kunskap om bolaget. Dock kan revisorns oberoende bli ifrågasatt, speciellt 
när revisorn ger ett råd till ett mindre eller medelstort företag. Då ges rådet med vetskap om 

                                                 
38

 Diamant, A. (2004), Revisors oberoende. Iustus, Stockholm.  
39

 FAR, 2008 
40

 Moberg, K. (2006), Bolagsrevisorn. Norstedts juridik, Stockholm. 
41

 Gometz, 2005 
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att bolaget med största sannolikhet kommer att följa rådet. Oberoendet kan här diskuteras då 
intressenterna inte har någon vetskap om vad som sker eller skett vid revisionen. En annan 
aspekt som hotar oberoendet är att revisorn får inflytande i företaget som tagit emot rådet, 
som oberoenderegleringen är avsedd att förhindra. Det blir skillnad när råd lämnas till stora 
företag, då ska det gå genom styrelsen som ska fatta beslut om de ska följa revisorns råd eller 
ej.42  
 

3.3 Analysmodellen  
 

En revisor ska enligt revisorslagen (2001:883) 21§ inför varje uppdrag pröva sin opartiskhet 
och självständighet. Uppstår det fall där revisorns förtroende kan rubbas, ifrågasättas eller på 
annat sätt kan skadas ska revisorn avsäga sig uppdraget. I vissa enskilda fall behöver dock inte 
revisorn avsäga sig uppdraget om det föreligger särskilda omständigheter eller har vidtagits 
sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet. För att förenkla och förhindra att sådana hot uppstår införde 
regeringen år 2002 en ny lag och en självgranskande analysmodell. Analysmodellen är en 
modell där revisorn själv ska pröva om en eventuell jävsituation föreligger. Om hot finns som 
kan minska oberoende eller självständigheten ska uppdraget avböjas. 
 
Analysmodellens syfte är till för att skydda de olika intressenterna. Analysmodellen finns även 
till för att revisorn inte ska kunna bedriva sidoverksamhet som i sig utgör ett hot mot 
oberoendet. Samtidigt ska modellen även motverka andra faktorer som kan påverka 
oberoendet. Analysmodellen ska därmed stärka revisorns faktiska oberoende.43 
 
Analysmodellen har tre ändamål: 
 

 Identifiera förhållanden som kan skada förtroendet, vilket innebär att en analys sker om 
det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet 
och självständighet. 

 Elimininering av förtroendeskadliga förhållanden innebär att prövning sker så att det 
inte föreligger skäl att ifrågasätta opartiskheten eller självständighet. 

 Dokumentation av analysen, vilket innebär att revisorn dokumenterar analysen av hot 
men även dokumenterar prövningen av omständigheter och eventuellt vidtagna 
åtgärder som ger motiv till att inte längre ifrågasätta revisorns oberoende och 
självständighet. 

 

                                                 
42

 Diamant, 2004 
43

 Revisorslagen, 2007 
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Det första steget i analysmodellens ändamålskrav, är att identifiera förhållandet mellan 
revisorn och klienten. Det finns, enligt FAR, fem hot att ta ställning till och analysera: 
 

 Egenintressehotet 
Enligt Far är opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt grundkrav för att 
omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorn. En revisor ska i utförandet av 
sina uppdrag vara objektiv i sina ställningstaganden. Det som i lagen benämns 
som opartiskhet och självständighet kan kallas oberoende. 
 
Ett egenintresse kan föreligga om en revisor indirekt eller direkt har ett 
ekonomiskt intresse i en klients verksamhet. Direkt hot kan exempelvis vara att 
revisorn äger aktier eller andelar i klientens företag, deltar i gemensamma 
ekonomiska projekt, lämnat kredit eller ingår borgen för klienten. Ett indirekt hot 
kan vara om revisorn har ekonomiska intressen i ett företag som i sin tur äger 
andelar i klientens verksamhet.44 
 
Deegan & Unerman beskriver i sin bok fenomenet egenintresset. De menar att 
alla handlingar och beslut tagna av individer kan bli spårade tillbaka till 
egenintresset på grund av att människor vill öka sin egen välfärd. Enligt det här 
synsättet kommer revisorer att agera på ett sätt som de själva har en vinning av i 
längden. Häckner exemplifierar egenintresset genom att det många gånger lämnas 
offerter till företag som inte ens täcker revisionsbyråns egna självkostnader. Han 
kallar det prisdumpning och menar att det påverkar kvaliteten i revisionsarbetet. 
Att revisorer lämnar offerter som inte täcker självkostnaden går indirekt att 
hänföra till egenintresset annars skulle de inte lämna offerter som inte täcker 
självkostnaden. Revisionsbolagen räknar ofta med att ta igen den negativa 
självkostnaden på andra tjänster, så som konsulttjänster och redovisningstjänster.45 
 

 Självgranskningshotet 
Revisorn ska enligt FAR själv granska och ta ställning till sitt eget arbete, det kan 
exempelvis vara något råd som han eller hon tidigare lämnat till klienten. En 
revisor kan iföra sig olika roller, både som granskare och rådgivare. I granskningen 
är revisorns arbete styrkt av lagar, stadgebestämmelser eller avtal med klienten. 
Granskning av aktiebolag är den vanligaste typen av lagstadgad revision. 
Självgranskningshot kan föreligga då en revisor lämnar upplysningar om gällande 
regler, rekommendationer och hur de ska tillämpas i en konkret situation för att 
senare granska samma rekommendationer. Detta utgör ett hot eftersom revisorn 
inte beaktar sina egna råd och upplysningar lika mycket som en helt oberoende 
revisor. En typ av exempel är om en revisionsbyrå består av både revisorer och 
redovisare. Om en konsult på revisionsbyrån sköter bokföringen som sedan 
revideras av någon annan på samma revisionsbyrå. För att minska risken kan det 
vara nödvändigt att dra tydliga gränser mellan vem som gör vad och vem som är 
inblandad i ett uppdrag på en revisionsbyrå.46 
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 FAR, 2008 
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 Deegan, C. & Unerman, J. (2006) Financial Accounting Theory. Mc Graw-Hill Education, Maidenhead 
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Ett allt vanligare hot mot självgranskningen är de tjänster som revisorerna 
erbjuder förutom de vanliga revisionstjänsterna. De tjänsterna börjar få allt större 
proportioner och har ofta ett högre värde än själva revisionstjänsterna.47 En studie 
gjord av Ekelund 2002 visar på att antalet fristående rådgivare på senare år ökat 
väsentligt48.  
 
FAR understryker vikten av att samtliga inom revisionsbyrån får tillräcklig 
information om och utbildning i analysmodellen och dess praktiska tillämpning. 
Det är inte bara revisorer som berörs utan även deras närmaste medarbetare och 
specialister som arbetar med egna uppdrag.49 
 

 

 Partställningshot 
Partställningshot kan enligt FAR uppstå när revisorn eller någon annan i 
revisionsuppdraget uppträder till stöd för eller emot uppdragsgivarens ståndpunkt 
i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

 

 Vänskapshot 
Uppstår då revisorn har nära personlig relation med revisionsklienten. Finns det 
någon nära relation är risken överhängande att revisorn blir allt för insatt i 
klientens intresse. 

 

 Skrämselhot 
Är hot från uppdragsgivare som är utformade på ett sådant sätt att de utger 
obehag mot revisorn.50 

 

3.4 Regelstyrning kontra professionellt omdöme 
 

3.4.1 Professionellt omdöme 

 

Professionellt omdöme skapas genom omdöme och principer, enligt forskaren Finn Tschudi. 
Tschudi menar att ett gott omdöme stödjer sig på principer och det för att få en helhetssyn av 
problemet. Principerna gör att, i det här fallet revisorn, arbetar efter en övergripande bild och 
på ett kvalitativt angreppssätt.51 I Australien har forskaren Braithwaites gjort en studie som 
exemplifierar det professionella omdömet. Braithwaites jämförde sjukhem för äldre i 
Australien mot liknade äldreboende i USA. I Australien är det principerna som är mest 
framträdande. Principerna menar att sjukhemmen ska ha respekt för de boendes integritet 
och skapa en hemlik miljö för dem som bor där. I USA baseras de boendes situation på regler 
istället, ett omfattande regelverk som gör att alla regler blir svåra att följa. Braithwaites menar 
att genom att till exempel skapa en regel om att det ska vara en hemlik miljö för de boende, 
med tavlor på väggarna skulle det med stöd av ett regelverk kunna betyda att det hänger ett 
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urklipp från en tidning på väggen. Medan ett professionellt omdöme skulle innebära att det 
blev riktiga tavlor som sattes upp. Braithwaites anser att ”i komplexa situationer bör icke 
bindande regler kombineras med bindande principer”.52 Även Tschudi menar att regelstyrda 
system inte ger någon känsla för processen i en komplex verksamhet. Det är ett av 
argumenten att begränsa formella regelverk i det komplexa samhället. Tschudi ser det 
omöjligt att skapa ett regelverk som täcker in allt, det är svårt att skapa ett regelverk som 
täcker in oförutsedda händelser i framtiden.53 
 
Fördelar med att använda det professionella omdömet i olika situationer inom revision är att 
revisorn kan skapa en helhetsbild av problemet och löser det därefter. Helhetsbilden skapas 
genom att revisorn besitter en djup kompetens inom området och det gör att han ser 
möjligheter hur det specifika problemet ska lösas. Det kan vara problem som inte går att lösa 
med ett regelverk då de inte täcker in det berörda problemet.54 
 
En av nackdelarna med professionellt omdöme kan vara att kunna lösa problem likartat i 
komplexa situationer. Med professionellt omdöme finns ingen given mall hur en annan 
revisor ska arbeta för att lösa samma problem. Ett annat problem med det professionella 
omdömet är att en revisor har vissa egenskaper medan en annan revisor har andra. 
Revisorernas åsikter om vad professionellt omdöme innebär kan skilja sig åt, vilket kan leda 
till olika beslut för företag. Även gapet mellan vad revisorn anser professionellt och vad 
intressenten anser kan skiljas. Vissa saker kan te sig professionellt i en revisors ögon, medan 
det inte alls anses professionellt i intressentens ögon.55 
 

3.4.2 Regelstyrning 

 

När skandaler har inträffat efterfrågar allmänheten mer regler för att förhindra att skandalen 
ska inträffa igen. Regler täcker ibland inte in oförutsedda händelser i framtiden. Ibland skapas 
regler efter någon enskild händelse, där insikten om att det behövs en lag för att undvika 
liknande händelser i framtiden. Lagarna bestäms av staten, men under de senare åren har 
även lagar och regler skapats av andra aktörer. De skapas då av professionella 
sammanslutningar som till exempel Föreningen Auktoriserade Revisorer. De professionella 
sammanslutningarna besitter en god och bred kunskap inom sitt område och hänvisar sina 
lagförslag till sin kunskap. Under de senaste decennierna har det blivit vanligt med en 
kombination av självreglering och statlig reglering. Anledningen att självreglering och 
regelskapande av professionella sammanslutningar ökat är att regeln får större acceptens 
bland användarna. Regler har svårt att tillgodose olika intressen, ägarna i ett företag vill att 
regeln ska vara utformad för att passa deras önskemål bäst, medan kreditgivare och andra 
intressenter tycker att regeln ska vara utformad för att passa dem bäst. Det är därför viktigt 
att regeln är så opartisk som möjligt och jämkar de olika intressenternas skilda intressen.56 
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Fördelar med att ha ett regelverk är att det utgör en trygghet för allmänheten, de vet att lagen 
efterföljs. Regelverket gör att alla handlar lika i samma situationer, det finns en tydlig 
angivelse hur det ska göra. Det innebär i sin tur en trygghet för revisorn, att om de följer 
lagen har de belägg för sina beslut och kan hänvisa till lagen eller regeln.57  
 
Nackdelar med regler är att det är svårt, nästan omöjligt, att skapa ett regelverk som täcker in 
alla problem. Om det blir för många regler kan det dessutom vara svårt att följa alla och 
följden blir att reglerna inte tas på lika fullt allvar. Om regelverket blir för stort så kommer 
revisorerna bara granska hård information som är lätt att kontrollera och verifiera, till 
exempel varulager. Det är inte säkert att informationen är den information som intressenterna 
helst ser att revisorerna granskar.58 
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4 Empiri 
 

I kapitlet redovisas sammanställningarna av de intervjuer som genomförts med de utvalda revisorerna. 
Sammanställningarna behandlar fakta om företagen, respondentens åsikter kring oberoendet samt åsikter om 
regelsättning och professionellt omdöme.  

 
 

4.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 

4.1.1 Fakta om företaget 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers kallas även i folkmun för PWC, och är Sveriges största 
revisionsföretag. PWC ingår även i de ”big four” och finns etablerade i 149 länder runt om i 
hela världen. I Sverige har företaget 3100 anställda på sina 125 kontor. Företaget erbjuder  
tjänster som revision, redovisning och rådgivning i frågor om riskhantering, skatterådgivning 
och revisionsnära rådgivning. PWC:s kunder är allt ifrån små till stora bolag i alla branscher, 
men även bolag inom den offentliga sektorn är kunder hos PWC. På kontoret i Östersund 
arbetar 17 personer.59 Vi talade med den auktoriserade revisorn Anders Larsson, som gav oss 
sina åsikter om oberoendet, regelstyrning och det professionella omdömet. Anders har jobbat 
på revisionsbyrå sedan år 1994 och varit auktoriserad revisor sedan år 1999. 
 

4.1.2 Åsikter kring oberoendet 

 

Larsson inser problem med oberoendet och tycker att efter åtta till tio år kan revisorn fundera 
om han/hon ska behålla samma revisionsuppdrag på grund av vänskap. Efter att haft ett 
uppdrag i tio år har företaget och revisorn lärt känna varandra ganska väl. Men Larsson anser 
att det inte bara är till en nackdel för revisionen, för desto bättre revisorn känner företaget 
desto bättre blir revisionen. För att lösa eventuella vänskapshot kan det vara lämpligt att byta 
revisor inom byrån efter cirka tio år för att behålla kunskapen om företaget fortfarande finns 
inom byrån. 
 
Larsson kan även se ett oberoendehot genom att erbjuda företag både revision och 
konsultuppdrag. På PWC har det uppstått problem främst när det gäller råd från 
skattekonsulter. Larsson exemplifierar med att om skattejuristen ger sitt råd tidigt på året, till 
exempel vid uppköp från ett investmentbolag. När revisorn senare på året inte tycker att allt 
är okej så hamnar Öhrlings i en ganska knepig situation, när konsulten säger en sak och 
revisorn en annan kan det ifrågasättas om revisorn är oberoende i sin granskning. Därför är 
det viktigt att konsulten noga dokumenterar vad han gjort och hur resonemanget gått varför 
han agerat som han gjort. Det PWC gör är liknande en analysmodell till det som de kallar för 
fristående rådgivning. Innan konsulter ger ett råd eller dylikt måste de ta ställning till om rådet 
är något som kan ställa till bekymmer för revisorn. Larsson menar att i fallet med 
skatterådgivning finns inte allt svart på vitt hur den ska genomföras. Det kan finnas frågor 
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som kan tolkas olika, därför är skattekonsultationen ett bra exempel på att konsulten måste 
vara försiktig innan ett råd ges.  
 
Prissättningen kan även vara ett hot mot oberoendet enligt Larsson. ”Per definition kan 
revisorn aldrig vara helt oberoende eftersom det är kunden som betalar för det jobb som jag 
som revisor gör”. Eftersom revisionsbyråer inte är en myndighet, utan vinstdrivande företag 
utgörs ett hot. Men mindre bolag som ska revideras är inte ett lika stort problem, då de utgör 
en liten del av Larssons totala intjänade arvoden. Där tycker Larsson att det är lättare att vara 
oberoende då han inte är lika beroende av företaget. Dock anser Larsson att det är rätt att det 
är företaget som ska revideras som ska betala för revisionen. Annars tror Larsson att 
revisorerna kommer bli statliga skatterevisorer något han inte ser som positivt. Om till 
exempel banken skulle betala för revisionen skulle det ändå vara det reviderade företaget som 
skulle få betala för revisionen i slutändan i form av räntehöjningar och avgifter. Larsson 
menar att revisionsarvodet beror på hur företaget sköter sina papper, om priset för revisionen 
uppgår till 10 000 eller 30 000 kr. Sköts papperna rätt och noggrant så blir revisionsarvodet 
lägre. Larsson anser att det blir fel om tredje man ska betala, de kan inte påverka hur företaget 
sköter sina papper. Larsson tycker att företaget ska känna att revisorn jobbar för företagets 
bästa inom lagens ramar. 
 

4.1.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 

 

PWC använder sig av analysmodellen varje gång innan de tar på sig ett uppdrag. Om det är 
en ny revisionskund så kan revisorn inte tekniskt ta sig igenom en klientanmälan förrän 
han/hon gjort analysmodellen. I analysmodellen måste revisorn ta ställning till om han/hon 
kan bli ifrågasatt i sitt oberoende. Larsson exemplifierar om revisionskunden är hans granne, 
då måste han som revisor kunna bevisa varför han inte är jävig när han reviderar grannens 
företag. Det är upp till revisorn själv och sin egna subjektiva bedömning om ett 
revisionsuppdrag ska antas eller ej, men en utomstående måste ändå kunna följa hur revisorn 
resonerat. Larsson ser dock problem med självgranskningen eftersom revisorn har 
möjligheten att ta på sig ett uppdrag och motivera varför, trots att revisorn kan vara jävig eller 
partisk. Larsson menar att han skulle till exempel kunna motivera att han kan vara revisor åt 
sin bästa barndomskamrat, för att han kan skilja på arbete och privatliv. Det stoppar honom 
inte tekniskt sett för det finns ingen som ifrågasätter om han reviderar sin egen 
barndomskamrat. Larsson skulle kunna göra så för att erhålla intäkter. Dock så sätter han sig i 
en obekväm sits om han säger åt sin barndomsvän att korrigera något i årsredovisningen som 
kamraten inte gärna vill. Den anledningen, samt hot mot oberoendet, gör att sådana uppdrag 
inte ska accepteras. Larsson har varit med om att vänner som ska starta eget vill ha hjälp av 
honom som revisor. Men han har tackat nej till sådana uppdrag då han inte anser det som 
lämpligt. Larsson är även varsam innan han tar på sig uppdrag inom vissa branscher, till 
exempel kontanthandeln, för att det är en riskabel bransch där revisorn tar risker att skriva 
under att en årsredovisning är utan anmärkningar.  
 
För Larsson innebär professionellt omdöme att folk ska kunna lita på honom som revisor. 
Om någon ser att Anders Larsson är revisor för ett bolag ska det inge trygghet för läsaren. 
Larsson menar att det professionella omdömet är extra viktigt i utformningen av 
revisionsberättelser, eftersom det är där som revisorn har möjlighet att redogöra för vad 
han/hon tagit del av och vilka bedömningar som gjorts. Om revisorn anser att det finns 
väsentliga felaktigheter så är det i revisionsberättelsen de redovisas. Larsson anser 
revisionsberättelsen som viktig då många ekonomiska beslut fattas utifrån den. En bank eller 
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investerare ska kunna lita på det som står i årsredovisningen innan den lånar ut pengar. Om 
det inte flaggas för risker så kan det innebära kreditförluster för banken och då riskeras 
revisorns rykte, vilket gör att banken nästa gång inte litar på just den revisorns underskrift. 
Larsson menar att för revisorn handlar det om att jobba långsiktigt för att kunna inge ett 
förtroende mot marknaden. Har revisorn inget förtroende så har revisorn inget jobb. Det 
gäller som revisor att vara princip- och karaktärsfast. 
 
Larsson använder regelverket främst för att bevisa för företaget varför de måste göra på ett 
visst sätt. Som revisor måste man kunna motivera sina beslut och det är enklare om det finns 
ett regelverk att stödja sig på. Larsson ser tendenser att det blir mer och mer regler, 
framförallt när det gäller oberoende, jäv och vad revisorn får och inte får göra. Larsson anser 
att det inte får bli för mycket regler, det begränsar revisorn att vara en bra rådgivare. Däremot 
kan regelsystem istället för subjektiva värderingar vara till en fördel mot företaget eftersom 
revisorn kan bevisa hur det är och att det inte är revisorn själv som hittat på det. Larsson 
tycker att utvecklingen är farlig som den är nu, att det blir för många begränsningar och regler 
kring vad som inte får göras. 
 
Larsson tror att intressenterna hellre ser regler än professionellt omdöme. Men Larsson 
menar att mycket handlar om förtroende, speciellt i en liten stad som Östersund. Skulle en 
revisor tappa förtroende från en intressent, får revisorn dåligt rykte och kan ha svårt att 
fortsätta arbeta som revisor. PWC är väldigt måna om sitt varumärke efter det som hände 
med Enron. Larsson menar att om en stor byrå förlorar sitt goda rykte kan det medföra dåligt 
rykte för hela branschen. Som revisor används omdömet ofta för att frågor går att tolka olika, 
därför är det viktigt att ha förtroende som yrkesman. Utan förtroende för revisorerna skulle 
branschen inte fungera.60 
 

4.2 Ernst & Young 
 

4.2.1 Fakta om företaget 

 

Ernst & Young tillhör en av världens ”big four” inom revision. Ernst & Young bildades 1989 
i USA när Arthur Young & Co och Ernst & Whinney slog ihop sina verksamheter. I Sverige 
grundades företaget 1990 efter att Hagström & Olsson bytte namn till Ernst & Young. 
Företaget erbjuder tjänster inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. 
Ernst & Young riktar sina tjänster både till små ägarledda företag, stora börsnoterade företag 
samt kunder såsom stat, kommun och landsting. I Sverige finns Ernst & Young utspridda på 
70 kontor och har cirka 1 830 stycken anställda.61 Vi talade med Mats Eurenius, auktoriserad 
revisor som arbetar på kontoret i Östersund. Mats har arbetat på Ernst & Young sedan år 
1984 och har varit auktoriserad revisor i 21 år. 
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4.2.2 Åsikter kring oberoendet 

 

Eurenius anser att det inte bör tidsbestämmas hur länge en revisor kan ha ett 
revisionsuppdrag, för att oberoendet inte ska bli hotat. Han ser inte heller något problem 
med relationen som revisorn och företagaren skapar. Tvärtom tycker han att det är bra, då 
det skapar en större förståelse för företaget och deras situation, vilket underlättar 
beslutsfattandet. Så länge revisorn använder sitt professionella omdöme och håller sig till de 
regler som finns tror inte Eurenius att det skadar revisionen. 
 
På frågan om det uppstår problem att både erbjuda konsulttjänster och revision svarar 
Eurenius att det finns regler som reglerar att det inte är samma person som redovisar eller 
sköter bokföringen för ett företag som reviderar.  
 
Enligt Eurenius kan hot mot oberoendet uppstå om han som revisor är med och gör 
boksluten som han själv ska revidera. Andra hot som kan uppstå är om revisorn biträder en 
part i en rättsprocess till exempel en skatteprocess eller vid ett skadeståndsanspråk. Hos Ernst 
& Young finns stadgar och regler för att undvika att deras revisorer hamnar i sådana 
situationer. En revisor hos Ernst & Young får exempelvis inte biträda en part i ett skattemål. 
Eurenius tycker generellt att det börjar bli för mycket stadgar och regler. Stadgarna och 
reglerna har en tendens att bli allt för verklighetsfrämmande. Eurenius har generellt inget 
emot lagar och regler, men tycker att de borde vara mer verklighetsförankrade och mer 
anpassade till verksamheten.  
 
Prissättningen är inte, enligt Eurenius, ett hot mot oberoendet, då det är företagaren som 
väljer vilken revisionsbyrå han/hon vill använda sig av. Att det är företagaren som betalar för 
en revision som är till för intressenter är en självklarhet för Eurenius. Han ser inget annat 
alternativ och frågar sig vem annars som skulle betala för revisionen. Revisionen är lagstadgad 
och något som företagen måste göra, varför skulle någon annan betala för det? Det är den 
lagstadgade revisionen som Ernst & Young arbetar med. Vill intressenterna ha en revision 
gjord inför exempelvis kreditgivning får intressenten betala för den vilket de också gör idag.  
 

4.2.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 

 

Analysmodellen används av Ernst & Youngs revisorer varje år när en ny revision skrivs 
under. Det är deras sätt att redogöra för att de har genomfört revisionen oberoende. 
Analysmodellen visar på hur revisorn ser på oberoendefrågan i det enskilda fallet. I 
analysmodellen säkerställer de att ingen från Ernst & Young har sagt att företaget ska göra på 
ett visst sätt för att minska deras skatt. De är även noggranna med att det inte är samma 
person som sköter redovisningen i företaget som gör revisionen. Om  någon inom Ernst & 
Young gjort företagets redovisning antecknas det i analysmodellen och motivering sker varför 
det inte påverkar oberoendet. 
 
Eurenius anser att analysmodellen ställer till problem. Han ser inte oberoendet i sig som ett 
problem. Innan RS skapades var det upp till revisorn själv att bedöma om det förelåg något 
oetiskt i hans/hennes agerande. Frågan om revisorns oberoende anser Eurenius kommer från 
icke revisorer då frågan inte har så stor betydelse i det stora hela. Om företagaren sköter sin 
bokföring och redovisning rätt, samt om revisorn utgår från sitt professionella omdöme är 
det inga problem. Det viktigaste är innehållet och inte formalia. Eurenius vill understryka att 
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han är för stadgar och regler men de får inte bli för många och inte som de är nu, det vill 
säga. verklighetsfrämmande. Eurenius har under åren varit tvungen att avsäga sig några 
uppdrag på grund av att reglerna har visat på att han har kunnat hamna i en oberoende tvist. 
Ett uppdrag som Eurenius fått avsäga sig var ett för en kollegas man.  
 
Att revisorn själv granskar sitt oberoende ser Eurenius som självklart, för vem skulle annars 
granska det. Om revisorn ska skicka vidare analysmodellen efter det att revisionen var gjord 
och den sedan blev underkänd skulle jobbet vara ogjort och företaget skulle åka på 
förseningsavgifter och så vidare. Är det så att revisorn skulle skicka in analysmodellen till 
någon instans innan, skulle instansen inte ha något annat att göra samt att det skulle var 
tidsförödande. Boksluten skulle bli försenade och därmed drabbas av avgifter med mera. 
 
Professionellt omdöme använder revisorn förhoppningsvis kontinuerligt i sitt arbete. Det 
professionella omdömet innefattar att revisorn ska ha kunskap och kompetens om de lagar, 
regler och stadgar som finns. När det gäller balansen mellan professionellt omdöme och 
regelstyrning tycker Eurenius att det skulle kunna vara färre regler. Det professionella 
omdömet använder sig revisorn av jämt och reglerna ska vara verklighetsanknutna och 
anpassade efter verksamheten. Reglerna ska inte finnas för revisorns egen skull. I 
Storbritannien får en revisor göra bokslut och revision för samma bolag och där talas det 
aldrig om oberoendet, enligt Eurenius. Storbritannien har andra lagar och regler, men det 
viktigaste för dem är att arbetet blir rätt genomfört. Om allting är rätt skött spelar det ingen 
roll vem som gör revisionen. Förutsatt att företaget har skött sin bokföring rätt och 
exempelvis inte gjort några felaktiga inköp på företaget blir det inga problem i bokslutet. 
 
Eurenius anser att revisorn ska kunna ge företaget den hjälp som företaget förväntar sig av 
revisorn. Får revisorn hjälpa företaget med rådgivning i bokslutsarbetet så blir arbetet riktigt 
gjort från början och minskar problem i slutändan. Ur intressenternas synvinkel väger en 
revisors ord väldigt tungt. Om en intressent vänder sig till en revisor om ett utlåtande i ett 
specifikt fall kan revisorns ord vara avgörande. Då revisorns utlåtande grundar sig i de lagar 
och regler som finns ska de accepteras, anser Eurenius. 
 
Enligt Eurenius ska reglerna finnas till för att stötta revisorn i sitt jobb. Att göra misstag är 
mänskligt och revisorer är människor. Om det skulle hända att en revisor gjort något felaktigt 
men följt reglerna är reglerna ändå till hjälp för att motivera varför revisorn handlat på ett 
visst sätt. Det blir svårare att bevisa och motivera sitt agerande om revisorn har agerat utanför 
regelverket.62 
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4.3 Deloitte 
 

4.3.1 Fakta om företaget 

 

Deloitte är den fjärde största revisionsbyrån i Sverige och ingår i begreppet ”big four”. De 
finns etablerade på 700 kontor runt om i världen. Deloitte tillhandahåller tjänster inom 
revision, konsultationer bland annat inom redovisning samt finansiell- och skatterådgivning. 
Företaget finns utspridda på ett trettiotal orter i Sverige och har cirka 1000 anställda i den 
svenska koncernen.63 Mats Henriksson är ansvarig för revisionsavdelningen i Östersund och 
har varit auktoriserad revisor sedan år 1991. 

4.3.2 Åsikter kring oberoendet 

 

Henriksson jobbar företrädesvis med små ägarledda bolag och tycker att synen på oberoendet 
ska variera mellan stora publika bolag med allmänt intresse och små ägarledda bolag. Han 
anser att det kan vara svårt att i alla situationer uppfattas som oberoende, främst i en mindre 
stad som Östersund. Orsaken är att i en liten stad känner många till varandra. Henriksson 
anser att den rotationsordning som finns är bra, och är motiverad främst på stora noterade 
bolag. När det gäller små ägarledda bolag tycker han att det ska vara av mindre betydelse hur 
ofta ett bolag byter revisor. Det ställer dock större krav på revisorns egen integritet och att 
revisorn känner efter när han inte längre kan vara kvar på ett uppdrag. Henriksson menar att 
uppsägning av uppdrag kan bero på olika omständigheter. Ett exempel som han nämner är 
när revisorn och företagaren kommer varandra för nära och om det begränsar revisorn i sin 
yrkesroll. Om revisorn känner att han/hon inte kan säga ifrån på det sätt som krävs i 
yrkesrollen, då är gränsen passerad. Henriksson anser att det är onödigt att försätta sig i en 
sådan situation, det undviks genom att avsäga sig bekantas uppdrag och istället försöker 
hänvisa de uppdragen på andra revisorer inom revisionsbyrån.  
 

Vänskapsrelationen är enligt Henriksson den vanligaste oberoendesituationen. Han nämner 
vidare att det även kan uppstå vid företagsförvärv. Eftersom Jämtland är en liten marknad 
menar Henriksson att revisorn ibland kan hamna på både köpande och säljande sida vid 
förvärv. De ska ibland vara med som konsult i det köpande bolaget och även vara revisor i 
det säljande. I de fallen, understryker Henriksson, gäller det att fundera på om de kan 
medverka i den typen av processer och i så fall på vilket sätt. Deloitte har inga direkt uttalade 
interna regler som styr i sådana situationer, men generellt använder de sig av analysmodellen. 
Henriksson nämner att Deloitte även har en intern analysmodell som är något mer detaljerad 
och ingående än den som FAR rekommenderar. I Deloittes arbetssätt ingår det att revisorn 
har en kollega med som en andra part. Den kollegan kan vara behjälplig vid frågor och 
tveksamheter.  
 
Henriksson berättar även att det kan det uppstå jävs situationer där det i ett befintligt bolag 
blir splittring mellan två ägare, då uppstår ett problem för revisorn hur han ska förhålla sig. 
Enligt Henriksson är det väldigt sällan som de andra momenten i analysmodellen tas upp, 
som skrämselhot och partställningshot. Henriksson känner inte till något fall i Sverige där 
skrämselhot varit inblandat.  
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Henriksson berättar att oberoendefrågan ständigt är en diskussionsfråga på byrån. Deloitte 
har en revisionsdel, men ännu större del är redovisningstjänster, lönetjänster och outsourcing 
tjänster. Det gör att de ofta diskuterar oberoendefrågan och de frågar sig om de kan anta 
vissa konsultuppdrag och samtidigt vara kvar som revisor, eller om de måste avgå som 
revisor. Henriksson inser att det är ett problem att både erbjuda konsulttjänster och samtidigt 
vara revisor. 
 
Henriksson anser inte att prissättningen utgör ett hot mot oberoendet. Han understryker att 
de inom byrån inte har några fasta priser och på det sättet inte riskerar oberoendet. Han är 
dock medveten om att prissättningen indirekt kan påverka oberoendet. Han nämner vidare 
att de kan rabattera revisionen om de tror att de kan göra en lönsam affär på någon av de 
andra tjänsterna som Deloitte erbjuder. Henriksson menar på att det inte varit något ovanligt 
scenario i branschen. Han påpekar också att revisorer är faktiskt bara människor så någon 
gång kan det ha hänt att det blivit fel.  
 
Henriksson tror inte att det finns någon annan modell än att kunderna betalar för revisionen. 
Han har svårt att tro att det går att finansiera uppdragen med någon statlig modell. 
Henrikssons åsikt är att nyttan av revision måste vara så stor att företagen är beredda att 
betala för det.  
 

4.3.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 

 

Deloitte använder sig av analysmodellen innan varje revisionsuppdrag. Enligt deras 
instruktioner ska det vara innan de startar upp uppdraget, men det är nog möjligt att det 
ibland slarvas med det. Dock är analysmodellen alltid gjord innan uppdraget är slutfört. Det 
finns en analysmodell på alla revisionsuppdrag som är gjorda hos Deloitte. Henriksson 
förklarar att innan de accepterar en ny kund och därmed ett nytt uppdrag så ska 
analysmodellen vara gjord. Deloitte känner sig ganska uppbundna av analysmodellen och de 
interna regler som är en trygghet för att säkra oberoendet. Att analysmodellerna är en garanti 
för oberoendet, är Henriksson inte säker på. Däremot anser han att det är ett bra  hjälpmedel 
för att identifiera situationer som skulle kunna utgöra oberoende- eller jävshot. Under sin tid 
som revisor har Henriksson aldrig genom analysmodellen kommit fram till att han behöver 
avsäga sig ett uppdrag. De tillfällen då han avsagt sig uppdrag har det upptäckts innan 
analysmodellen genomförts. Analysmodellen är, enligt Henriksson, ett sätt att dokumentera. 
Han förklarar vidare att de väljer uppdrag där Deloitte anser att de gör de bästa affärerna, 
vilket har lett till att de ibland har avsagt sig revisionstjänster. Henriksson berättar att det 
finns tillfällen då det har skett krockar inom Deloitte nationellt, eftersom de levererar 
outsourcingtjänster till företag i hela Sverige. Henriksson anser att ifrågasättandet av 
oberoendet ibland kan vara omotiverat och att följderna efter Enronskandalen har varit en 
belastning främst för små ägarledda företag, där kan det kännas överflödigt att dokumentera 
allt.  
 
Professionellt omdöme för Henriksson är att inte bara känna efter om vad han tycker är rätt 
utan även att kliva utanför och titta på vad omvärlden och intressenterna kan förvänta sig av 
honom. Det vill säga att göra bedömningen om han är oberoende. Även om han vet att han 
är oberoende enligt sin egen uppfattning, så kan någon intressent uppfatta det som om han är 
allt för inblandad i företaget. I sådana fall måste han kunna avsäga sig uppdrag och visa sitt 
professionella omdöme.  
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Henriksson är övertygad att professionellt omdöme används ofta. Att rådgöra med en kollega 
utgör en betydande del av arbetssättet inom Deloitte vilket stärker det professionella 
omdömet menar Henriksson. Han berättar att i motsats till professionellt omdöme har de en 
intern process som heter Clients Acceptance som är väldigt byråkratisk. Det innebär att ingen 
kund kan läggas upp i deras kundsystem utan att den blir godkänd av minst en partner på 
byrån plus en medarbetare. Innan dess kommer kunden inte in i systemet, vilket gör att de 
inte kan ta betalt och fakturera. I Client Acceptance görs en del kontroller mot deras egna 
befintliga kundsystem och mot något de kallar Restricted List. Det är en sammanställning 
över förbjudna kunder som de inte får jobba med. Henriksson förklarar att även om det är 
tekniskt möjligt i systemet så är det fortfarande en professionell bedömning som görs innan 
de genomför uppdraget.  
 

Reglerna som finns, menar Henriksson, begränsar revisorns möjlighet att göra affärer. Därför 
försöker revisorerna hitta andra vägar inom lag och regelutrymmet för att kunna göra affärer. 
Han understryker att reglerna finns av en anledning och de inom Deloitte aldrig har för avsikt 
att bryta mot några regler. Återigen, betonar Henriksson att Deloittes egna uppfattning ska 
vara att de är oberoende innan de tar på sig ett uppdrag. Det är sällan Henriksson använder 
regelverket som stöd, utan det används mer för att pröva om affärer kan genomföras.  
 
Henriksson tror att avskaffandet av revisionsplikten för små bolag kommer få till följd att 
balansen mellan regler och professionellt omdöme blir något bättre. Han skulle dock hellre ha 
sett att det gjorts skillnad i regelverket mellan stora och små bolag istället för att slopa 
revisionsplikten. Han hade gärna sett att revisionsplikten varit kvar som en kvalitetskontroll 
som inger trygghet på marknaden. När revisionsstandarden kom till Sverige så har reglerna 
blivit mer detaljrika och deras professionella bedömning har minskat i motsvarande grad. 
Henriksson pekar på att det finns olika uppfattningar om det är bra eller dåligt. Deloittes 
revisionsprogram och revisionsmetodik bygger på det internationella regelverket ISA 
(International Standards on Auditing) vilket innefattar fler regler än den svenska 
revisionsstandarden. Det medför att Deloitte styrs av fler regler än andra revisionsbyråer. 
Henriksson påpekar dock att det inte får bli för mycket regler. Det är viktigt att det finns 
utrymme kvar för revisorns professionella omdöme. I verkligheten är det väldigt få fall som 
är lika varandra, vilket gör att den situationsanpassade erfarenheten måste få ha betydelse. 
Henriksson förstår att det uppstått diskussioner efter de stora skandalerna när revisorns roll  
har ifrågasatts och hur revisorn har skött uppdraget. Han understryker vikten av att 
revisorerna har ett stort förtroende från allmänheten och behåller sin integritet och 
kompetens.64 
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4.4 Hellström & Hjelm 
 

4.4.1 Fakta om företaget 

 

Hellström & Hjelm är en mindre fristående revisionsbyrå som inte ingår i någon av de stora 
koncernerna i världen. Företaget har verkat i Östersund sedan år 1981 och har sedan starten 
expanderat i Uppsala och Stockholm. Det är totalt 15 personer som arbetar på Hellström & 
Hjelm, varav nio stycken på kontoret i Östersund. Byrån erbjuder tjänster inom revision, 
redovisning, bokslut, deklaration, skattefrågor, bolagsfrågor samt frågor rörande budgetering 
och nystart av företag. Hellström & Hjelm inriktar sig mot mindre bolag i olika branscher, 
men i bolag där ägarna själva driver verksamheten.65 Vi träffade den auktoriserade revisorn 
Håkan Hjelm för att höra hans syn kring oberoendet, dagens regelstyrning samt det 
professionella omdömet.  

4.4.2 Åsikter kring oberoendet 

 

Hjelms åsikter kring hur länge samma revisor kan behålla samma revisionsuppdrag och 
fortfarande vara oberoende, anser han är så länge revisorn inte själv anser att han fått en för 
nära relation till kunden. Det ska definitivt inte finnas ett visst årtal som reglerar hur länge en 
revisor kan behålla ett uppdrag. Hjelm har själv varit med om att han fått säga av sig uppdrag 
när han och kunder börjat umgås privat. När sådana situationer inträffat har han delegerat 
uppdraget vidare till någon på byrån som kan ta över kunden. Endast någon gång har Hjelm 
tvingats delegera till någon annan revisionsbyrå.  
 
Att erbjuda både konsultuppdrag och revision är något som görs på Hellström & Hjelm. 
Hjelm anser generellt att det inte är något problem, dock är det ett problem utifrån 
regelverkets stadgar om gränsbestämmelser mellan konsult uppdrag och revision. Att det inte 
är ett problem grundar Hjelm på att en revisor måste kunna lita på sin egen auktoritet och 
kunna ta sin roll som revisor och sitt yrke på allvar. Utifrån sitt eget omdöme ska revisorn 
själv sätta gränsen om vad som är godtagbart, oavsett vad regeln säger. Hjelm tillägger dock 
att även om det är det sunda förnuftet och det professionella omdömet är tillräckligt finns det 
ändå regler att följa.  
 
När Hellström & Hjelm tar på sig ett uppdrag lämnas aldrig fasta priser för vad revisionen 
kommer att kosta. De ger ett prisförslag, men inga definitiva priser. Hjelm anser inte att 
prissättningen är ett oberoendehot. Han tycker att det är rätt att det är det företag som ska 
revideras som ska betala för revisionen. Han baserar sin åsikt på att företaget som blir 
reviderat får mer än bara en revision. Revisorn blir företagets bollplank så att företaget kan 
prata öppet med revisorn om problem. Hjelm tycker att revisorn ska hjälpa företaget innan 
det hamnar hos skattemyndigheten och rapporten  blir offentlig. Motsatsen till att inte arbeta 
så blir att revisorn ska göra rena skatterevisioner. I och med att revisionsplikten eventuellt 
avskaffas år 2010 kan det komma bli en mer uppdragsstyrd granskning, att till exempel en 
bank vill ha en utökad granskning på lager och inventarier. Men även om revisionen blir mer 
uppdragsstyrd tror Hjelm att det är företagen som kommer att få betala för revisionen. Trots 
om uppdraget kommer ifrån banken och rapporteringen sker direkt till banken.  
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4.4.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 

 
Hos Hellström & Hjelm används analysmodellen innan varje uppdrag. Hjelm anser att det är 
ett bra verktyg för att dokumentera hur han tänkt. Hjelm ansåg att det var svårare att 
motivera oberoendet innan analysmodellen kom och anser att analysmodellen är ett bra stöd. 
Att analysmodellen är självgranskande ser inte Hjelm som något problem.  
 
För Hjelm är professionellt omdöme att han kan bortse från vad som kan hända när han tar 
beslut som inte kommer att vara gynnsamma för företaget. Att stå fast vid sin åsikt och ha 
utgångspunkten från intressenterna och inte uppdragsgivaren, är andra delar som enligt 
Hjelm ingår i professionellt omdöme. De flesta revisionsuppdragen sker på rutin, såvida det 
inte uppstår några oegentligheter. Vid problemfria uppdrag använder Hjelm sitt 
professionella omdöme. I ungefär 25-30 % av revisionsuppdragen lämnar han en notis i 
revisionsberättelsen. 
 
Hjelm anser att balansen mellan regler och professionellt omdöme inte är optimal i dagsläget. 
Han tycker att regelverket är stelbent som har samma regler och revisionsnormer oavsett 
storlek på företag. Det är orimligt att följa alla regler på små aktiebolag, då revisionen bara 
blir att dokumentera istället för att använda sitt sunda förnuft och göra det som har någon 
betydelse för företaget. Hjelm anser att det ska vara olika för små och stora bolag. I de 
mindre bolagen ska det vara mer normer än regler. 
 
Att revisorn diskuterar sig fram i vissa frågor tycker Hjelm är helt rimligt. Det bör inte finnas 
förbud mot att tala med kunden, då tror Hjelm att revisorn går miste om information och det 
skulle leda till att färre saker upptäcks. Hjelm tycker att det är en del i arbetssättet att 
diskutera vissa frågor som leder fram till beslut. Är det något av väsentlighet, att kunden vill 
göra på något annat sätt än vad som är brukligt, så bör det upplysas i en not. De saker som 
kan släppas igenom ska vara obetydliga för en bedömare under vilken post den ligger, till 
exempel om något kostnadsförts istället för att ha tagits upp som en tillgång. Revisorn ska ha 
i åtanke att lämna en rättvisande bild av företaget och ha det som utgångspunkt i hela 
revisionen, för att inte släppa igenom vad som helst. Det är inte acceptabelt att presentera en 
årsredovisning som är missledande på en viss punkt, men enligt Hjelm finns det alltid små 
justeringar som går att göra. Dock måste revisorn sätta gränsen så att det inte blir en skev bild 
av företaget ur intressenternas synvinkel. Hjelm tror att ur intressenternas synvinkel 
uppskattas en mix av regelverk och professionellt omdöme, men de uppskattar hellre om 
revisorerna följer regelverket.66 
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5 Analys 
 

I kapitlet jämförs och analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska ansatsen. Kapitlet följer samma 
struktur som i det empiriska kapitlet. Vi analyserar oberoendet som problem, revisorernas syn på 
analysmodellen, regelstyrning och professionellt omdöme. I texten nämns  endast de revisionsbyråer som vi har 
undersökt. 

 

5.1 Oberoendet 
 

Enligt forskaren Gometz är det omöjligt att vara oberoende i mänskliga sammanhang, han 
menar att när en människa möter en annan så finns inget oberoende längre67. Det bortser 
lagen ifrån då lagen kräver att en revisor ska granska rapporter helt oberoende. Revisorn 
möter företagarna som han ska granska vilket utgör ett hot mot oberoendet. Ju längre en 
revisor behåller ett uppdrag desto närmare relation bildas. I dagsläget finns ingen given tid för 
hur länge samma revisor får behålla ett uppdrag, utan revisorn gör en självgranskning innan 
denne tar på sig uppdraget igen. Enligt vad revisorerna anser ska det inte finnas någon exakt 
tidsbegränsning hur länge samma revisionsuppdrag får behållas. Revisorn Anders Larsson på 
PWC, tycker dock att en mandattid på åtta till tio år är lämpligt, för att företaget sedan ska 
byta till en annan revisor inom byrån, för att behålla kunskapen om företaget. Mats 
Henriksson, Deloitte, anser att mandattiden skulle kunna skilja mellan publika bolag och små 
ägarledda. Han håller med Larsson om att en rotationsordning bör gälla men främst för de 
större publika bolagen. Medan i de mindre ägarledda behöver mandattiden inte vara lika 
styrd, utan där bör det utgå från revisorns professionella omdöme. 
 
Enligt Richards kan en bra relation mellan revisor och företag hota oberoendet. Relationen 
förstärks om revisionsbyråer erbjuder konsulttjänster68. Revisionsbyråerna, i vår studie, 
erbjuder företag även konsulttjänster inom olika områden. Konsultuppdragen gör att 
byråerna får en kunskapsfördel om företaget som ska revideras, samtidigt som det enligt 
Moberg utgör ett stort hot mot oberoendet69. Revisorerna själva anser att konsultuppdragen 
kan utgöra ett hot mot oberoendet, de har dock olika aspekter på vad som utgör hotet och 
hur det ska stävjas. Larsson på PWC ser ett problem med konsultuppdrag och det är att 
kunden/företaget kan hamna i kläm om till exempel en skattejurist säger en sak som sedan 
revisorn sätter stopp för. Inom PWC har problemet försökts att minskats genom noggrann 
dokumentation om vad konsulten gjort med företaget. Enligt Gometz är det ändå ett 
problem eftersom revisorn känner tillit till konsulten70. På Deloitte görs en affärsmässig 
bedömning, vid konflikt mellan revisions- och konsulttjänster, där de väljer det alternativ som 
är lönsammast. Ernst & Young har regler mot att konsulterna får bistå företag i 
rättsprocesser. Hjelm anser inte själv att konsultuppdrag utgör ett problem utan snarare de 
regler och stadgar som hindrar revisorer att både agera som revisor och konsult. De försöker 
dock eliminera hotet genom att olika personer på byrån har olika arbetsuppgifter. Den som 
upprättar bokslutet är ej samma person som slutligen reviderar bolaget, något som regleras av 
lagen. Tillskillnad från Hjelms åsikter, om att konsulttjänster inte är ett problem, förstår 
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Henriksson problemet med konsulttjänster. Deloitte som inser problemet, har diskussioner 
dagligen om huruvida de kan vara kvar både som revisor och konsulter i uppdrag. För att 
motverka att konsultuppdrag utgör ett hot mot oberoendet diskuterade regeringen att 
lagstadga ett förbud mot att revisionsbyråer skulle få erbjuda sina klient företag 
konsulttjänster. Moberg är i sin studie för ett sådant lagförslag då det skulle minska 
ifrågasättandet av oberoendet71. 
 
Ett hot mot att vara en oberoende revisor är enligt Diamant revisionsarvodet72. Företaget 
som ska revideras betalar för revisionen. Revisionsbyråerna ser inte prissättningen som ett 
hot mot oberoendet. De är överens om att det är företaget som ska revideras som ska betala 
för tjänsten. Motsatsen skulle vara uppdragsstyrd revision, något som skulle kunna bli 
verklighet i och med revisionspliktens avskaffande. Synen på uppdragsstyrd revision är olika 
bland byråerna. Deloitte och PWC tror att om det skulle vara en uppdragstyrd revision skulle 
det vara staten som var uppdragsgivaren och revisorn skulle bli en myndighet. Hjelm tror att 
bankerna skulle kunna vara uppdragsgivare om revisionen vore uppdragsstyrd. Ernst & 
Young tror att uppdragsstyrd revision ändå blir en kostnad för företaget i slutändan. Byråerna 
anser att revisionen ger ett mervärde till företaget eftersom att företaget ska kunna rådfråga 
revisorn när det uppstår redovisnings- och revisionsfrågor eller problem. De ser inga 
tendenser eller fördelar till att intressenterna ska betala för revisionen. Ingen av de undersökta 
revisionsbyråerna lämnar ett fastpris för revisionen, vilket är ett lagkrav. Storleken på arvodet 
till revisionsbyrån ser Larsson i sig som ett hot mot oberoendet. Han nämner att han har 
lättare att vara oberoende gentemot mindre företag som står för en mindre del av 
revisionsintäkterna i hans kundstock. De större bolagen som står för en större del av 
revisionsintäkterna är det lättare att värna om och knyta djupare kontakt med vilket hotar 
oberoendet.  
 

5.2 Analysmodellen 
 
För att förhindra att hot mot oberoendet uppstår skapade regeringen år 2002 analysmodellen, 
där revisorn avgör sitt oberoende. Inför varje revisionsuppdrag ska revisorn dokumentera 
samt motivera sitt oberoende i analysmodellen. Byråer använder sig av analysmodellen inför 
varje revisionsuppdrag, Deloitte erkänner dock att undantagsvis sker dokumenteringen i 
efterhand. Innan analysmodellen kom var det svårare att motivera varför en revisor åtagit sig 
ett visst uppdrag. I och med analysmodellens uppkomst finns det ett verktyg som kan 
motivera just det här. Byråerna använder analysmodellen som ett verktyg att motivera sitt 
oberoende. PWC och Deloitte har dessutom interna regler som gör att de inte kan åta sig en 
ny klient innan de har upplåtit en ny analysmodell. De använder analysmodellen som ett 
verktyg att undersöka och motivera varför de kan  åta sig ett uppdrag.  
 
Analysmodellen fylls i av revisorerna själva och det är de själva som bedömer om en 
beroende ställning föreligger. Samtliga byråer anser inte självgranskningen i sig som något 
hot. Däremot nämner Larsson att det kan vara ett problem att revisorn själv granskar om han 
är oberoende eller inte. Tekniskt sett är det möjligt att anta ett uppdrag där det kan föreligga 
ett hot mot oberoendet, om det finns en adekvat motivering bakom. Både Henriksson och 
Larsson exemplifierar det med att han tekniskt sätt skulle kunna vara revisor åt en 
barndomsvän med motiveringen att han kan skilja på privatliv och arbetsliv. Båda undviker 
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dock att hamna i en sådan situation då det kan få flera negativa effekter. Det kan då bli svårt 
att styrka oberoendet gentemot intressenter, samtidigt som obekväma situationer gentemot 
vännen undviks. I likhet med Gometz73, styrker därmed Larsson i sitt exempel sitt faktiska 
oberoende. Eurenius och Hjelm, i motsats till Larsson, ser inget bekymmer alls med 
självgranskningen. Eurenius ifrågasätter om det ens är ett problem och frågar sig vem som 
annars skulle ta ställning till om revisorn är i en beroendeställning eller ej. Om någon annan 
än revisorn skulle bedöma revisorns oberoende skulle det medföra att revisionen tar längre 
tid. Skulle det visa sig i efterhand att revisorn inte varit oberoende vore jobbet ogjort och 
företaget drabbats av extra avgifter. 
 
Alla revisorer har under sitt yrkesliv någon gång avsagt sig uppdrag med anledning av att hot 
mot oberoende har existerat. Larsson berättar att han har bekanta med egna företag som 
tycker att det skulle vara smidigt om han blev deras revisor och gav dem goda råd. Eurenius 
har bland annat avsagt sig ett uppdrag för en kollegas partner. Hjelm har fått avsäga sig 
kunder på grund av långvarit samarbete som senare utvecklats till en vänskapsrelation. 
Byråerna har hanterat situationerna likartat och hänvisat i första hand företaget vidare till en 
annan revisor på byrån. Att hänvisa företagaren vidare inom byrån har uppmärksammats i 
studier som Gometz genomfört74. Byråerna har i hans studier sett det som en fördel att 
behålla kompetensen om företaget inom byrån. För att stävja de andra hoten som föreligger i 
analysmodellen har de större revisionsbyråerna tagit fram interna regler. Ernst & Young har 
tydliga regler om att ingen från de får företräda eller biträda någon klient i rättsmål, något 
som klart står i analysmodellen under partställningshot. 
  

5.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 
 
Enligt forskaren Tschudi skapas professionellt omdöme utifrån omdöme och principer. 
Tschudi menar att allt inte kan styras med regler utan i vissa fall är det mer adekvat med 
professionellt omdöme.75 Det professionella omdömet är erfarenhetsbaserat och grundar sig i 
att revisorn har en helhetssyn över företaget och dess revision. Att regelstyra alla delar och 
situationer i revision skulle enligt Tschudi vara omöjligt.  
 
Revisorerna använder sitt professionella omdöme dagligen i arbetet. Hjelm uttrycker att för 
honom är professionellt omdöme auktoritet och att stå fast vid beslut som är obekväma och 
inte alltid till fördel för företaget. För Larsson är professionellt omdöme hans 
yrkeskompetens och att det är viktigt att företag kan lita på att hans ord är riktigt. Henriksson 
ser professionellt omdöme som förmågan att kliva utanför situationer för att se om han även 
uppfattas som oberoende av andra. Till revisorns hjälp bistår en kollega som kan rådfråga för 
att få en andra bedömning. I likhet med Hjelm och Henriksson, anser Larsson att det är 
viktigt att vara principfast gentemot företaget. Som revisor går det inte att acceptera 
tveksamma situationer, det kan leda till att allmänheten tappar förtroendet för 
revisorsprofessionen. Eurenius anser att professionellt omdöme är revisorns kunskap och 
kompetens om de lagar och stadgar som finns. Likheter mellan Eurenius och Tschudis 
tankesätt om vad professionellt omdöme innebär att de båda ser en helhetsbild och löser 
problemet därefter. Enligt Tschudi är en av nackdelarna med det professionella omdömet att 
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i likartade situationer kan revisorers arbetssätt variera76. Problemet är även något som Larsson 
nämner. Larsson menar att en fråga kan tolkas olika beroende på vilken revisor som tillfrågas.  
 
När det gäller balansen mellan regler och professionellt omdöme är åsikterna från 
revisionerna att i dagsläget finns det för mycket regler. Problematiken tar även Westerdahl 
upp, att ett för utbrett regelverk blir följden att alla regler blir svåra att följa77. Det kan, enligt 
Westerdahl, leda till att revisorerna granskar det som är lättare att kontrollera och verifiera. 
Revisorerna tar inte upp problemet med att de bara granskar det som är lättverifierat, de ser 
ett större problem med att reglerna blir för många och inte verksamhetsanpassade. 
Henriksson, nämner tillika Westerdahl, att det inte går att skapa ett regelverk som täcker in 
alla komplexa situationer, utan istället bör det professionella omdömet vara revisorn till hjälp. 
Hjelm och Henriksson anser att regelverket inte är optimalt då det är samma regler för små 
och stora företag. Han ser att det är orimligt att följa samma regler för små bolag som stora. 
Hjelm ser hellre att ett professionellt omdöme används i de små bolagen. Eurenius menar, i 
likhet med Hjelm, att reglerna inte är verksamhetsanpassade och att det skulle kunna vara 
färre regler. Eurenius jämför med Storbritannien där det inte finns ett lika utbrett regelverk 
som i Sverige.  
 
Larsson, Eurenius och Hjelm är överens om att regler kan vara bra för att kunna motivera 
beslut för kund samt att revisorn kan stötta sig mot regelverket för att motivera sina egna 
beslut om det uppdagats att något kritiserats. De förstår även att regelverket finns till för att 
intressenterna ska kunna lita på revisorns arbete. Intressenterna har svårt att veta hur revisorn 
tänkt, om revisorn baserar sina beslut på sitt egna professionella omdöme. Henriksson 
däremot använder inte regelverket som motivationsstöd utan mer som ett 
bedömningsunderlag för om de kan åta sig ett uppdrag. I ett sådant fall, när professionellt 
omdöme används, måste intressenten känna stort förtroende för revisorn. Larsson menar att 
om revisorn tappar förtroendet från intressenterna så kommer det att påverka alla hans 
uppdrag, men det kan även skada hela professionen. 
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6 Slutdiskussion 
 

I det sista avsnittet i studien ges svaret på frågeställningen. Vi analyserar och tolkar svaret utifrån befintlig 
teori och revisorernas svar vid intervjun. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

De frågor som vi ska besvara, som har legat till grund för studien är: 
 
”Går det med hjälp av regelverk försäkra sig om att revisorn granskar årsredovisningar och finansiella 
rapporter objektivt, självständigt och opartiskt? Eller ska professionellt omdöme användas inom 
professionen?” 
 

6.1 Oberoendet 

 

Vi håller med Gometz att det inte finns något oberoende i mänskliga sammanhang, något 
som även revisorerna nämner som ett problem. Vi har i studien sett att det finns 
meningsskiljaktigheter kring hur problemet ska lösas. Larsson tycker att det ska finnas regler 
för hur länge revisorn kan ha samma uppdrag. Han menar att flera år kan leda till att en 
vänskapsrelation uppstår. Han tror att en mandattid på åtta till tio år skulle kunna vara rimligt. 
De andra revisorerna (Eurenius, Henriksson och Hjelm), anser att revisorn ska använda sitt 
professionella omdöme för att hålla relationen mellan revisor och företag på ett professionellt 
stadium. Vi anser att reglera revisorns mandattid kan ha både positiva och negativa sidor. Vi 
tror, tillika Öhman, att regleringen är bra för att stärka revisorns synliga oberoende. 
Westerdahl tror dock att det är svårt att reglera situationer som kan vara olikartade. Vi ser 
svårigheter med att reglera en bestämd mandattid för alla företag, oavsett om de är stora eller 
små, den bör skilja beroende på företagets storlek. I de mindre företagen, anser vi, att det är 
upp till revisorns professionella omdöme att avgöra hur länge ett uppdrag kan behållas. 
Anledningen att de börsnoterade bolagen ska ha en reglerad mandattid anser vi befogat 
eftersom de har större påverkan i samhället. Det finns fördelar med professionellt omdöme, 
för att förebygga en beroendesituation, om revisorn använder omdömet på ett 
tillfredställande sätt. Det bör, enligt oss, förhindra att revisorn stannar på ett uppdrag även 
om mandattiden inte gått ut, då revisorn hamnat i en beroendesituation, något som även bör 
gälla i de börsnoterade bolagen.  
  
I dagsläget finns inga regler som förhindrar revisionsbyråerna att erbjuda konsulttjänster. Alla 
revisionsbyråer i studien erbjuder både revisionstjänster och konsulttjänster, något som 
Gometz menar utgör hot mot oberoendet. Vi anser inte att konsulttjänsterna i sig är ett hot 
mot oberoendet, om god revisionssed följs och det professionella omdömet används. Larsson 
och Henriksson inser problemet med att både konsultera och revidera, då de inom byrån kan 
hamna i obekväma situationer. Insikten om att det kan var ett problem anser vi är till fördel. 
Har revisorn insett att det kan vara ett problem bör det med hjälp av ett professionellt 
omdöme vara tillräckligt att förebygga problemet. Några av revisionsbyråerna har tagit fram 
interna regler som hindrar att de hamnar i situationer som hotar oberoendet i samband med 
erbjudandet konsulttjänster. Konsultuppdrag är komplexa situationer, och till skillnad från 
Moberg, anser vi att ett regelverk skulle bli allt för omfattande om revisorn skulle ha regler på 
alla situationer. En kombination med övergripande principer och professionellt omdöme 
anser vi optimalt huruvida konsultuppdrag ska kunna genomföras utan att det ska utgöra ett 
hot mot oberoendet.  
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Ett annat hot mot oberoendet är prissättningen av revisionsuppdraget. Revisionsbyråerna 
anser att det inte är ett problem. Regelverket styr prissättningen genom att förbjuda fasta 
priser. På de flesta marknader är priset en konkurrensfaktor och så även på 
revisionsmarknaden. Arvodet kan även påverka oberoendet beroende på hur stor del av det 
totala revisionsarvodet som ett uppdrag utgör. Är det ett stort företag som genererar högt 
arvode eller ett företag med hög status på revisionsmarknaden som kan locka till sig fler 
företag till samma revisor, kan det utgöra ett hot mot revisorns oberoende. Då 
revisionsplikten är lagstadgad går det inte att se på revisionsmarknaden som på en oreglerad 
marknad. På en oreglerad marknad är priset en av de största konkurrensfördelarna och 
konkurrensen ser till att priserna regleras. Genom att revisionen än så länge är lagstadgad, 
anser vi att det bör finnas rekommenderade priser på revisionsarvodet beroende på företagets 
storlek för att undvika priser som inte täcker självkostnaden.  
 

6.2 Analysmodellen 
 

Revisionsbyråerna är positiva till analysmodellen, då den är ett stöd för att påvisa det synliga 
oberoendet. Analysmodellen används inför varje revisionsuppdrag och ger revisorn en 
möjlighet att motivera varför han/hon har möjlighet att genomföra uppdraget. Innan 
analysmodellen instiftades kände revisorerna att det var svårare att visa sitt oberoende. De 
större byråerna har även skapat egna fördjupade analysmodeller. Vi, tillika revisorerna, håller 
med om att analysmodellen är bra för att stärka det synliga oberoendet. Däremot ser vi inte 
att endast analysmodellen kan säkerställa det faktiska oberoendet. En revisor har möjlighet att 
åta sig uppdrag trots att oberoendet hotas genom att kreativt motivera varför det inte 
föreligger ett hot. Vi ser helst att analysmodellen granskades av en tredje part för att 
säkerställa det faktiska oberoendet. Analysmodellen skulle kunna skickas in till en statlig 
instans, likt självdeklarationen till skatteverket, som stickprovsgranskar analysmodellen. Vi, 
tillika Eurenius, ser dock problematiken med vem som i så fall skulle göra det och när det 
skulle göras. Att granskningen skulle leda till längre handläggningstider, som Eurenius ger 
uttryck för, är något vi bestrider. Liknelse kan även göras till självdeklarationen. 
Granskningen bör ske i efterhand och visar det sig att en revisor inte har varit oberoende får 
han/hon styrka sin motivering ytterligare. Om revisorn inte kan styrka sin oskyldighet bör 
revisorn inte vara kvar på samma uppdrag nästa år. 
 

6.3 Regelstyrning och professionellt omdöme 
 
De regler som styr revisionen har till syfte att säkerställa rapporternas trovärdighet. Reglerna 
ska säkerställa att rapporterna har granskats oberoende och att innehållet visar en rättvisande 
bild av företaget. Utan regler skulle intressenterna vara beroende av revisorernas 
professionella omdöme och kompetens vid granskning av rapporter. Revisionsbyråerna i 
studien ger alla uttryck för att regelverket är för omfattande och ibland 
verksamhetsfrämmande. De ser hellre att deras professionella omdöme får mer utrymme. För 
att professionellt omdöme ska kunna användas i högre utsträckning måste revisorn bevisa för 
intressenten att revisionen görs oberoende och för intressentens räkning. Det som vi anser 
talar emot det professionella omdömet är den mänskliga faktorn. Revisorer är individer med 
olika erfarenheter och kompetenser. Det kan leda till att de kan tolka samma situation och 
problem på olika sätt.  
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För revisorerna innebär professionellt omdöme att stå fast vid beslut även om det är 
obekvämt. Här skiljer sig vår och revisorernas åsikt om vad professionellt omdöme innebär. 
Vi anser att professionellt omdöme ska vara att revisorn utifrån sin yrkesmässiga kunskap ska 
kunna fatta beslut som lämnar en rättvisande bild av företagets verksamhet. Revisorns roll är 
komplex då revisorn utför ett uppdrag för ett företag men resultatet är till för intressenterna. 
Så länge som revisorn använder sitt professionella omdöme i sina uppdrag, tror vi att 
professionellt omdöme skulle anses tillräckligt i intressenternas ögon. PWC ger uttryck för att 
de är måna om sitt rykte och varumärke och att det kan skadas vid skandaler liknande Enron. 
Vi anser att om alla revisorer har samma inställning skulle rapporterna generellt vara väl 
genomarbetade och risken för oegentligheter skulle minska. Det skulle leda till behovet av ett 
mer utbrett regelverk skulle avta.  
 
Revisorerna anser att regelverket i dagsläget är för utbrett. Trots det har de stora 
revisionsbyråerna skapat interna regleringar utöver det befintliga regelverket. De har bland 
annat utökat analysmodellen trots att de anser att den ursprungliga är tillräcklig. Även fast 
revisorerna ger uttryck för att regelverket är allt för omfattande har vi i studien observerat att 
revisorerna tycker att det är skönt att det finns ett regelverk att stötta sig mot. Det tolkar vi 
som att revisorerna indirekt uttrycker fördelar med ett regelverk. Vi ser därmed ett 
motsatsförhållande i revisorernas syn på regler. 
 

6.4 Slutsats 
 
Som vi beskrev i inledningen har inte intressenten varken kunskapen eller tiden för att kunna 
granska företags rapporter själv, utan de måste lita på att det revisorn gör är tillförlitligt. Att 
bevisa för intressenterna att revisorn granskat en rapport oberoende är svårt med endast det 
professionella omdömet, då det bygger på förtroende. Förtroende tar lång tid att bygga upp. I 
samband med företagsskandaler, som Enron, har revisorns förtroende skadats. Det har även 
lett till att fler regleringar har instiftats för att säkerställa tilliten i revisorernas arbete. Vi är 
övertygade om att regler krävs för att styrka det synliga oberoendet. Men att oberoendet som 
helhet inte kan regleras, det skulle medföra ett allt för detaljerat regelverk. I dagsläget är 
analysmodellen verktyget för att påvisa det synliga oberoendet. Det går att ifrågasätta 
analysmodellen utifrån att revisorn själv granskar sitt oberoende. Dock tror vi, som tidigare 
nämnts, att analysmodellen bör granskas av tredje part för att förhindra att revisorn inte 
motiverar att åta sig eller behålla ett uppdrag trots att han är i en oberoendesituation. En 
sådan granskning skulle även stärka revisorns faktiska oberoende. 
 
Vi anser att det synliga oberoendet bör vara regelstyrt, men inte hela revisionsprocessen. 
Eftersom vi sett att regler inte kan styra i komplexa situationer och oberoendet är en komplex 
situation kan inte oberoendet som helhet regleras. Det professionella omdömet är överordnat 
och ger ingen klarhet hur man ska agera i det specifika fallet, men bör ändå vara övergripande 
i revisorns arbetssätt. Vi är inte oroliga att användning av det professionella omdömet leder 
till orena rapporter. På en väl fungerande marknad reglerar konkurrensen att de aktörerna 
som uppfyller förtroendet överlever. Om en revisor skulle missbruka sitt professionella 
omdöme och agera utanför god revisionssed påverkas byråns fortsatta existens.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har undersökt hur om oberoendet kan säkerställas med regler eller professionellt omdöme, 
med revisorerna som utgångspunkt. Det skulle vara intressant att se om resultatet vore 
annorlunda om undersökningen utgått från intressenternas synvinkel.  
 
För att delvis lösa det faktiska oberoendet, som vi nämner i slutdiskussionen, skulle en tredje 
part kunna granska analysmodellen. Att undersöka om den teorin är hållbar i verkligheten 
vore ett uppslag till vidare forskning 
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Bilaga 1 -  Intervjumanual 
 
Oberoendet 

 Hur länge anser du att man kan ha samma revisionsuppdrag? 
 

 Uppstår det problem att både erbjuda företag konsulttjänster och revision? 
 

 I vilka situationer kan en oberoendesituation uppstå? 
 

 Är prissättningen ett probelm att vara oberoende mot den du ska granska? 
 

 Vem tycker du ska betala för revisionen, för att förhindra oberoendet? 
 
Analysmodellen 

 Hur använder ni analysmodellen? 
 

 Är analysmodellen en garanti för att säkra oberoendet? 
 

 Har du varit tvungen att avsäga dig något uppdrag någon gång, pga oberoendet? 
 

 Hur tycker du att självgranskningen fungerar? Har du någon gång känt att det uppstått 
problem? 

 
Professionellt omdöme 

 Vad innebär professionellt omdöme för dig? Vad anser du att professionelltomdöme 
är hos en revisor?  

 

 I vilka situationer använder du ditt professionella omdöme i ditt arbete? 
 

 I vilka situationer använder du dig av regelverket som stöd? 
 

 Hur tycker du att balansen ska vara mellan regler och sunda förnuftet för att det ska 
bli optimalt? Ska regler avskaffas helt eller bör största delen vara regler? Vilka effekter 
får det? 

 

 Hur kan man motverka att revisor och företagsledning, diskuterar sig fram till beslut 
(VD-lönererna). Ska det införas regler för det? 

 

 Kan företagsledningen och du som revisor diskustera vissa frågor, som leder fram till 
ett beslut. Lämnar en rättvisande bild? Agerar du som revisor i så fall självständigt och 
oberoende mot de andra intressenterna? 

 

 Tror du att intressenterna anser att det är till deras fördel om revisorn hellre följer 
regelverket än sina egna omdömen? I så fall i vilka situationer?  

 


