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Sammanfattning 

Det ställs stora krav på revisorn som, förutom kunskap i revision, också ska kunna hantera 
områden som miljöredovisning, skatter och juridik, finansiering och budgetering. Dessut-
om ska han vara absolut oberoende och undvika alla typer av hot som kan påverka hans 
sätt att utöva sitt yrke objektivt. Syftet med revision är att ge ökad trovärdighet åt den fi-
nansiella information företagen redovisar för dess intressenter. Genom att granska en verk-
samhets räkenskaper och förvaltningsåtgärder samt granska att styrelse och vd har följt lag 
så får intressenterna större förtroende för årsredovisningen. En av förutsättningarna för en 
trovärdig årsredovisning efter revisorns granskning är att han har agerat oberoende när han 
fullgjort sitt uppdrag. Det har gjorts många studier som behandlar oberoendet på olika sätt, 
där flera har kommit till slutsatsen att de revisionsbyråer som klassas som stora också är de 
som säkrast agerar oberoende i sin profession. Dock tycker vi att det saknas studier som 
undersöker oberoendet från de mindre revisionsbyråernas perspektiv. Oberoendet delas 
upp i två typer av oberoende, faktiskt oberoende då revisorn själv upplever att han kan ut-
föra ett uppdrag objektivt och synbart oberoende när revisorn agerar på ett sådant sätt att 
omvärlden uppfattar att revisorn kan utföra uppdraget objektivt. I januari 2002 implemen-
terades analysmodellen i revisorslagen som ett hjälpmedel för revisorerna att själva testa sitt 
oberoende.  

Vi har funnit påståenden som talar för att små revisionsbyråer skulle ha svårt att agera obe-
roende och syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida dessa påstående stämmer. 
För att kunna nå vårt syfte vill vi få en inblick i och kunskap om hur revisorerna på mindre 
revisionsbyråer resonerar, argumenterar och förhåller sig till revisorns oberoende. Under-
sökningen har gjorts med hjälp av kvalitativa och icke standardiserade intervjuer. Vi inter-
vjuade fem godkända/auktoriserade revisorer som alla är verksamma vid mindre revisions-
byråer. Vi har valt att använda oss av revisionsbyråer med en till två verksamma godkän-
da/auktoriserade revisorer, det är också de vi i uppsatsen valt att definiera som en byrå av 
mindre karaktär. 

I undersökningen kom vi fram till att samtliga respondenter förhåller sig till oberoendet på 
liknade sätt. De är medvetna om oberoendets betydelse för att ses som trovärdiga inför kli-
enter och övriga intressenter, samt för att behålla sin yrkesstolthet. De flesta revisorerna 
håller till viss del med om att det kan uppstå en personligare relation till vissa klienter, dock 
har revisorerna både den erfarenhet och kunskap som krävs för att känna av var gränsen 
går. 
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Abstract 

There are a large amount of demands on an auditor. An auditor should besides auditing 
have a high level of competences in areas such as environmental accounting, taxes and 
laws, financing and budgeting. The auditor should also be absolute independent and avoid 
all threats that can influence his way of acting objective and independent. The aim of audit-
ing is to increase the reliability of the information about a company’s financial situation, 
not only for people involved but also for the public. One condition for a reliable annual fi-
nancial report is that the auditor has been acted independent in his work. Several studies 
and articles have been done, treating auditor independence from different perspectives. A 
number of these have come to the conclusion that smaller accounting firms have a harder 
time being independent.  We do believe there is a lack of studies, were the independence 
have been investigated from the view of the small accounting firms. There are two kinds of 
independence, called independence in fact, when the auditor is capable to accomplish the 
task objective and independence in appearance, when the auditor operates in a way that 
makes sure that people around him can assume he acts objective. As a tool to help auditors 
to achieve independence the analysis model was implemented in the audit law in January 
2002. 

The aim with this study is to obtain a better knowledge about how auditors working in 
small accounting firms reason and argue about the independence. To fulfill the aim with 
the thesis five qualitative and unstructured interviews were performed. The respondents 
were five authorized auditors practicing in small accounting firms. The definition of a small 
accounting firm in this thesis is when there are one or two auditors acting at the same firm.   

The study showed that all auditors participated in our study had the same thoughts about 
the auditor independence. To sustain trustworthy from the interested parties perspective 
they know the importance of acting independent. 



 

 

Förkortningslista 
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1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en kort introduktion till det valda ämnet. Bakgrunden och pro-
blemformuleringen mynnar tillsammans ut i syftet med uppsatsen. I slutet av kapitlet finns en disposition av 
uppsatsen för att ge läsaren en indikation av innehållet i studien. 

1.1 Bakgrund 

Med en viss ironi och sarkasm beskriver Langsted (1999) alla de krav som finns riktade mot 
revisorn och revisorsprofessionen. En revisor ska, förutom revision, ha stor kunskap inom 
områden som miljöredovisning, skatter och lagar, finansiering och budgetering. En revisor 
ska dessutom vara absolut oberoende och undvika alla typer av hot som kan påverka hans 
sätt att utöva sitt yrke objektivt. I en artikel skriven av Mautz & Sharaf (1961) menar man 
att det ställs så stora krav på integriteten och oberoendet att det är omöjligt att helt uppnå 
detta. Även Dan Brännström som är FAR: s general sekreterare menar att det finns inga 
oberoende revisorer för det byggs alltid upp någon typ av relation mellan människor med 
gemensamma intressen. Kompetens och oberoende kan antas vara två grundläggande ele-
ment inom revisionsyrket. 

I litteraturen beskrivs revisionens funktion med den så kallade agent-principal teorin. Ägar-
na för företaget ger i uppdrag åt bolagsledningen att förvalta ägarnas förmögenhet på ett 
sätt som gynnar tillväxten av den. Då risken finns att bolagsledningen inte är lojal mot 
ägarna, utses en revisor att kontrollera så att bolagsledningen uppfyller sina åtaganden. Re-
visorn ska därmed agera som en självständig agent (Diamant, 2004). 

Langsted (1999) menar att syftet med revision är att ge ökad trovärdighet åt den redovis-
ning företagen lämnar ut. Genom att granska en verksamhets räkenskaper och förvalt-
ningsåtgärder samt granska att styrelse och vd har följt lag så får intressenterna större för-
troende för årsredovisningen (SOU 1999:43). En av förutsättningarna för en trovärdig års-
redovisning efter revisorns granskning är att han har agerat oberoende när han fullgjort sitt 
uppdrag. Med oberoende menas ”att revisorn utan sidoblickar på för uppdraget ovidkommande för-
hållanden fullgör sitt uppdrag” (SOU 1999:43 s. 137). Enligt Gunz & McCutcheon (1991) har 
revisor professionen inte varit tillräckligt framgångsrik med att ge den trovärdighet åt före-
tags finansiella situation som efterfrågas. Detta kan vara en av anledningarna till den stän-
digt pågående debatten om revisorns oberoende. 

Det har gjorts många studier som behandlar oberoendet på olika sätt. Den generella slut-
satsen många studier har kommit fram till är att de revisionsbyråer som klassas som stora 
också är de som säkrast agerar oberoende i sin profession (Bakar, Rahman & Rashid 
(2005), Gul (1989), Karlsson & Svensson (2006)). Dock menar Langsted (1999) att man 
också måste se till den enskilda revisorns personliga oberoende, vilket innebär att det inte 
bara handlar om storleken på byrån. Då ingen av de studier vi läst har utgått från den 
mindre byråns perspektiv finner vi det intressant att göra en undersökning där vi intervjuar 
revisorer verksamma på mindre byråer om hur de själva ser på oberoendet. 

I den svenska lagstiftningen används inte ordet oberoende, utan synonymt med oberoende 
är uttrycken opartiskhet och självständighet. En revisor ska iaktta god revisorssed vilket är 
lagfäst sedan den 1 juli 1995. Oberoendet beskrivs av god revisorssed att revisorn ”inte bara 
faktiskt ska kunna genomföra ett uppdrag med självständighet och objektivitet utan också att utåt, för om-
givningen, framstå som en opartisk och självständig granskare” (SOU 1999:43 s 134-135). Ovan be-
skrivs två slags oberoende, faktiskt oberoende då revisorn själv upplever att han kan utföra 
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ett uppdrag objektivt, respektive synbart oberoende när revisorn agerar på ett sådant sätt 
att omvärlden uppfattar att revisorn kan utföra uppdraget objektivt (Holmquist, 2004). 

Problemet att agera oberoende för en revisor ligger i de hot som kan uppkomma när ett 
uppdrag ska accepteras. Hoten mot revisorns opartiskhet och självständighet måste identi-
fieras och åtgärdas innan uppdraget kan antas, går inte det måste han avböja sig uppdraget. 
Vissa hot är generella till sin natur medan andra hot är mer relaterade till ett specifikt upp-
drag. De hot som ofta beskrivs är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, 
vänskaps eller förtroendehot och skrämselhot (SOU 1999:43). Som ett verktyg för revisorn 
att agera oberoende så implementerades analysmodellen i revisorslagen (RevL) i januari 
2002. Syftet med analysmodellen är att revisorn själv, innan han accepterar ett uppdrag för 
en klients räkning, ska testa om han är oberoende eller inte (revisorsamfundet SRS, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Efter att ha läst både svenska och internationella artiklar och studier har vi förstått att det 
finns många olika faktorer som påverkar en revisors oberoende. I flera av artiklarna så be-
skrivs storleken på revisionsbyrån som det största hotet mot oberoendet. Det är främst två 
specifika problem som återkommer i artiklarna och som beskriver varför oberoendet är ett 
större problem för en mindre revisionsbyrå: 

• En klients arvode representerar en stor del av revisionsbyråns totala intäkt, detta le-
der till ökad risk för byrån att bli finansiellt beroende av den specifika klienten. 

• När en revisor och en klient utvecklar en vänskapsrelation som påverkar revisorns 
förmåga att agera oberoende på grund av klientens inflytande på revisorns gransk-
ning. 

I artikeln ”Factors influencing auditor independence” skriven av Bakar m.fl. (2005) kom-
mer de till slutsatsen att det som påverkar en revisors oberoende mest är då storleken på 
byrån är av mindre karaktär. Även en studie gjord av Gul (1989) kom till slutsatsen att 
mindre byråer antas vara mer känsliga för att förlora oberoendet eftersom deras klienters 
arvoden ofta utgör en större del av den totala intäkten för byrån.  

Även i svenska uppsatser har vi stött på resultat som diskuterar oberoendet i mindre revi-
sionsbyråer.  Karlsson och Svensson (2006) har i sin uppsats kommit till en slutsats att små 
revisionsbyråer är mer finansiellt beroende av en stor klient vilket skulle kunna leda till att 
firman agerar mindre oberoende. Vidare diskuterar en av respondenterna i uppsatsen orsa-
ken till varför mindre byråer skulle kunna ha svårt att upprätthålla oberoendet. En av an-
ledningarna menar han kan vara att revisorn ofta arbetar ensam, vilket kan leda till att revi-
sorn gör mer för sitt uppdrag än vad som enligt reglerna är tillåtet. 

I artiklarna beskrivna ovan så använder de sig av revisionsbyråer som ingår i ”the big five” 
när de definierar en stor revisionsbyrå, däremot använder de sig av olika definitioner när 
det gäller mindre revisionsbyråer. En fråga som då uppkommer är om det är rättvist att ge-
neralisera dessa mindre byråer och därmed ta för givet att det fungerar lika på alla mindre 
byråer. Mindre revisionsbyråer har alla olika möjligheter beroende på exempelvis antalet 
anställda, byråns klientstock och hur de använder analysmodellen. För att lättare få en bild 
av hur mindre revisionsbyråer ser på oberoendet vill vi ställa frågor till dem om exempelvis 
dess klientstock, då det verkar vara ett av de största hoten mot oberoendet i en mindre 
byrå. Vidare verkar det också som att det är av allmän uppfattning att revisorn på en mind-
re byrå ofta har en mer personlig relation till sina kunder, vilket också är ett hot mot obero-
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endet. Alla revisorer har samma förutsättning enligt lag att vara oberoende i Sverige i och 
med lagstiftningen av analysmodellen där revisorn själv testar sitt oberoende. Det är inte 
revisionsbyrån som ska vara oberoende utan revisorn, spelar det då någon roll hur stor ar-
betsplatsen är där man utövar sitt yrke som revisor? 

1.3 Problemformulering 

Som vi diskuterat ovan så är det en ständigt pågående debatt om revisorns oberoende och 
resultaten i flera artiklar och studier visar på att mindre revisions byråer skulle ha svårare att 
agera oberoende. Många studier har gjorts från större revisionsbyråers perspektiv, denna 
uppsats kommer därför endast behandla de mindre byråernas förhållningssätt till oberoen-
det. För att kunna tolka hur oberoendet diskuteras och upplevs på mindre byråer så finns 
ett antal frågor som bör besvaras: 

1. Hur revisorerna argumenterar och resonerar kring oberoendet på en mindre 
revisionsbyrå? 

2. Hur ser revisionsbyråernas klientstock ut? Består den av ett antal mindre kli-
enter eller består den av några få större klienter? 

3. Tycker de att analysmodellen är ett användbart verktyg för att kunna agera 
oberoende? Har det blivit lättare sen analysmodellen blev lagstadgad? 

4. Hur hanterar revisionsbyrån en situation när en klient får en för nära relation 
till revisorn efter att kanske ha varit klient i många år?  

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida de påståenden som vi funnit att mindre 
revisionsbyråer skulle ha svårt att agera oberoende stämmer. Genom att få en inblick i och 
kunskap om hur revisorerna på mindre revisionsbyråer resonerar, argumenterar och förhål-
ler sig till revisorns oberoende.  

1.5 Förtydligande 

I den här uppsatsen har vi valt att, med en kvalitativ metod, undersöka revisorns oberoende 
ur mindre revisionsbyråers perspektiv. Vi kommer sålunda inte göra några jämförelser mot 
stora revisionsbyråer, det vill säga hur dessa resonerar och argumenterar runt oberoendet. 
Detta har redan gjorts i flertalet andra artiklar och studier.  

Vidare kommer vi genom hela uppsatsen att använda ordet oberoende synonymt med or-
den självständighet och objektivitet då det är dessa ord som används i regler och lagtexter. 
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1.6 Disposition av uppsatsen 

Nedan visas hur vi har valt att disponera uppsatsen: 

 

 

INLEDNING 

 

 

REFERENSRAM 

 

METOD 

 

EMPIRI 

 

ANALYS 

 

RESULTATREDO
-VISNING 

 

Kapitel 1 – Inledning : Kapitel ett ämnar ge en in-
troduktion till det valda ämnet. Bakgrundsbeskriv-
ningen av ämnet resulterar i en problemdiskussion 
med problemfrågor, vilket vidare leder till syftet 
med uppsatsen. 

Kapitel 2 – Referensram: Referensramen är upp-
delad i en normativ - och en deskriptiv del. Den 
normativa delen avser beskriva de lagar och regler 
som reglerar revisorns oberoende och den deskrip-
tiva delen behandlar de studier och artiklar som är 
viktiga för uppsatsen. 

Kapitel 3 – Metod: Metodkapitlet ger en redogö-
relse av vårt ämnesval. Vidare beskrivs undersök-
ningens inriktning, hur datainsamlingen gått till 
väga och trovärdigheten för uppsatsen. Sist i kapit-
let redogör vi kort för tidigare studiers metodval 
inom området. 

Kapitel 4 – Empiri: I kapitel fyra presenterar vi 
resultatet av den empiriska undersökning som vi 
gjort. Respondenterna presenteras som en inled-
ning och deras svar har vi valt att dela upp under 
rubriker som reflekterar de frågor som ställts vid 
den kvalitativa intervjun. 

 Kapitel 5 – Analys: I analyskapitlet diskuterar 
och reflekterar vi över det som framkommit i litte-
raturstudien och den empiriska undersökningen. 

Kapitel 6 – Resultatredovisning: I kapitel sex 
presenteras de slutsatser som vi kommit fram till 
efter att ha analyserat litteraturstudien och den 
empiriska undersökningen. 

Figur 1.- Disposition 
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2 Referensram 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Först förklaras revisionens syfte och agent-principal 
teorin som en inledning till oberoendet. Vidare beskrivs oberoendet, de olika hoten mot oberoendet, analys-
modellen samt rådgivning. Sist i kapitlet sammanfattas kort de olika artiklar vi ansett varit relevanta för 
uppsatsen. 

2.1 Teoriansats 

I vår litteraturstudie använder vi oss av både normativ - och deskriptiv teori. Att endast an-
vända normativ teori skulle innebära att det går att förklara revisorns oberoende med hjälp 
av de lagar, regler och rekommendationer som finns. En revisors värderingar, erfarenheter, 
preferenser och människokunskap är parametrar som också påverkar oberoendet och som 
inte går att styra enbart med hjälp av lagar och regler. Den deskriptiva teorin i kombination 
med den normativa teorin anser vi ger en bra beskrivning av revisorns oberoende. En de-
skriptiv teori innebär att man beskriver något. För att få en mer verklighetsbaserad inblick i 
hur oberoendet har studerats och hur det upplevs har vi studerat ett flertal artiklar och stu-
dier. Det är dessa som ligger till grund för den deskriptiva teorin i vår uppsats.  

2.1.1 Litteraturstudie 

Vi har baserat vår litteraturstudie på relevant facklitteratur som behandlar revision, revi-
sorns oberoende och analysmodellen. Viktig litteratur har även de artiklar varit som ligger 
till grund för vårt val av uppsatsämne. Dessa artiklar fann vi när vi sökte i internationella 
databaser på ämnesord som oberoende, revision, auditing, audit independence och revi-
sorns oberoende. Vidare har vi sökt efter internationella artiklar och studier, detta har gjorts 
via bibliotekets e-tidskrifter. Vi har även funnit relevanta artiklar i tidskriften Balans, dels 
genom Far komplett men också på tidskriftsbiblioteket. 

2.2 Revisionens syfte och funktion 

Det primära syftet med revision är att öka tillförlitligheten i de finansiella rapporter och re-
dogörelser, dvs. redovisningen, som företagen lämnar ut (SOU 1999:43).  Generellt kopplas 
revision ihop med granskning av företagets räkenskaper, vilket finns lagfäst i Aktiebolagsla-
gen (ABL 1975:1385) 10 kap. 3§, ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattan-
de som god revisionssed kräver”. Det är företagsledningen som ska lägga fram årsredovisningen 
för revisorn som vidare ska intyga eller försäkra att räkenskaperna är upprättad efter de reg-
ler som finns. De krav som sätts på hur revisionen ska utföras finns som beskrivits ovan, i 
begreppet god revisionssed. Enligt Diamant (2004) anses god revisionssed omfattas av be-
greppet god revisorssed som går att finna i Revisorslag (RevL 2001:883). I RevL finns inte 
god revisorssed som en lagfäst regel, utan mer som en norm eller standard. För att kunna 
uppfylla de krav som standarden kräver av revisorn, så ska de bestämmelser som är formu-
lerade av lagstiftaren följas dvs. de lagar som reglerar revisorsprofessionen ska följas. I Sve-
rige är det Revisorsnämnden (RN) och revisionsbranschen, med överinseende från dom-
stolar, som har ansvaret för att utveckla god revisorssed och vid konflikt dem emellan har 
RN tolkningsföreträde. Vidare menar Diamant (2004) att god revisorssed kan ses som en 
yrkesetisk standard där syftet blir att reglera revisorns förfarande både vid enskilda upp-
drag, men också vid organiserandet av den övriga verksamheten såsom förhållandet till kol-
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legor och vid marknadsföring. Som ett led av att lagen refererar till god revisorssed har 
FAR (Föreningen för revisionsbyråbranchen) utformat etikregler för att definiera vad ut-
trycket god revisorssed innebär. Etikreglerna är nio till sitt antal och innefattar yrkesmässigt 
uppträdande, oberoende, oförenlig verksamhet, yrkesutövningen, tystnadsplikt, förhållan-
det till kollegor, publicitet och reklam, arvodesdebitering och vidareutbildning (Artsberg, 
2003). För vår uppsats är det oberoenderegeln som ligger till grund för vidare beskrivning 
av teorin. 

2.3 Agent-principal teorin och revisorns oberoende 

Agent-principal teorin har sitt ursprung från 1970-talet och dess syfte var att forma en de-
skriptiv teori. Verkligheten skulle beskrivas, inte påverkas vilket den normativa teorin avser. 
Agent-principal teorin inriktar sig på förhållanden mellan aktörer inom redovisningsområ-
det, den redovisningsskyldige och redovisningsmottagaren. Relationen dem emellan blir 
konfliktartad om agenten drar nytta av sin kunskap för egen del på bekostnad av principa-
lens okunnighet inom området (Artsberg, 2003).  

Som beskrivits i bakgrundskapitlet går det att förklara revisionens funktion med den så kal-
lade agent-principal teorin. Ägarna (principalen) för företaget ger i uppdrag åt bolagsled-
ningen (agenten) att förvalta ägarnas förmögenhet på ett sätt som gynnar tillväxten av den. 
Problemet enligt Messier (1997) ligger i att det uppstår informationsasymmetri, vilket kan 
förklaras med att bolagsledningen oftast besitter mer information än ägarna själva. Bolags-
ledningen kan utnyttja denna situation för egen vinnings skull och är då inte längre lojala 
mot ägarna. Då risken finns att bolagsledningen inte är lojal mot ägarna, utses en revisor att 
kontrollera så att bolagsledningen uppfyller sina åtaganden. Revisorn ska därmed agera som 
en självständig agent åt principalerna och övriga intressenter för att säkerställa bolagsled-
ningens lojalitet gentemot företaget (Diamant, 2004 & Messier, 1997). För att revisorn ska 
kunna agera på detta sätt och kunna uppfylla principalernas krav måste han själv enligt Di-
amant (2004) både vara och uppfattas som objektiv och självständig dvs. han ska vara obe-
roende.  
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Dock menar Diamant (2004) att agent-principal teorin inte ensam kan förklara regleringen 
av oberoendet då även revisorn, som näringsidkare i sin egen verksamhet, kan ha ekono-
miska incitament att agera på annat sätt. Den som bedriver en verksamhet vill få så stor av-
kastning som möjligt, så även revisorn. Risken finns då att situationer kan uppkomma när 
revisorn försummar sin lojalitet gentemot uppdragsgivarna genom att ta tillvara sådana in-
tressen som ger bäst avkastning för honom själv (Diamant, 2004 s. 176). Vår reflektion 
över detta är att en revisor inte alltid handlar helt rationellt, då han kan utsättas för situatio-
ner som påverkar hans sätt att agera oberoende. Revision i praktiken handlar mycket om 
ställningstagande där revisorn måste ta egna beslut som inte står skrivna i någon lag och 
ofta lita på sin intuition. Då det inte går att kontrollera det faktiska oberoendet till fullo kan 
man inte heller med säkerhet veta om en revisor agerar helt oberoende, och därmed går det 
inte att uteslutande använda agent-principal teorin då man beskriver revision. Denna teori 
tror vi gäller revisorer generellt och då spelar det ingen roll om man är verksam vid en 
mindre eller större byrå. 

2.4 Revisorns oberoende 

I RevL finns sedan 1 juli 1995 ett lagfäst krav att revisorn ska följa god revisorssed. Vad 
gäller god revisorssed och revisorns oberoende, så används inte ordet oberoende uttryckli-
gen i lagen. Synonymt med oberoende används uttrycken självständighet och opartiskhet 
(SOU 1999:43). En av revisorns skyldigheter är enligt RevL 20 § att ”En revisor skall i revi-
sionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställ-
ningstaganden”. Innebörden med att vara oberoende beskrivs i betänkandet Revisionsbolags-
utredningen (SOU 1999:43) att när revisorn utför ett åtagande på uppdrag från klienter och 
övriga intressenter så ska detta göras med direkt fokus på uppdraget utan sidoblickar på så-
dant som är ovidkommande för den uppgift han åtagit sig. Vidare definierar Vårdal (Dia-
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(Bolagsledningen) 
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Figur. 2- Revisorn och agent-principal teorin (Messier, 1997) 
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mant, 2004 s. 163) oberoendet som ”en revisor är oberoende om han vid utförandet av ett uppdrag 
har förmågan och viljan att göra sina bedömningar och fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta 
och utan att låta sig påverkas av andra personers vilja eller önskningar”. Enligt Vanasco (1997) kan 
oberoendet ses ur tre vinklar. För det första menar han att begreppet oberoende innefattar 
betydelsen ärlighet, integritet, objektivitet och ansvar. Vidare menar Vanasco (1997) att för 
att vara oberoende bör revisorn undvika alla relationer, även omedvetna, som kan påverka 
objektiviteten och självständigheten. För det tredje innebär oberoendet att undvika relatio-
ner som för utomstående kan ses som intressekonflikt, vilket innebär att även det synbara 
oberoendet spelar en viktig roll för att revisorn ska antas vara totalt oberoende. Enligt 
Holmquist (2001) är det två slags oberoende det rör sig om, det synbara oberoendet och 
det faktiska oberoendet. Det faktiska oberoendet innebär att revisorn har förmågan att bara 
beakta de omständigheter som är av betydelse för uppdraget och det synbara oberoendet 
innebär att revisorn ska vara oberoende för omvärlden det vill säga för övriga intressenter 
och aktörer (SOU 1999:43).   

2.4.1 Hot mot oberoendet 

Inför varje uppdrag är det revisorns plikt att pröva huruvida ett uppdrag kan antas eller be-
hållas. Genom att identifiera om eventuella hot finns eller tillsynes finns mot hans obero-
ende kan revisorn bedöma om han på ett oberoende vis kan genomföra uppdraget, förelig-
ger det en risk att så inte är fallet ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget.  Det finns 
olika hot som kan påverka revisorns förmåga att agera oberoende, vissa hot kan antas vara 
mer generella till sin natur medan andra hot kan härledas till olika faktorer kopplade till ett 
visst uppdrag (SOU 1999:43). I ABL 9 kap. 17 § finns bestämmelser som avser jäv för revi-
sorer. Dessa regler syftar på att behandla situationer där stor risk finns att revisorn hamnar i 
beroendeställning. Vidare anger reglerna vad för typer av verksamhet en revisor inte kan ha 
jämsides med sitt revisionsuppdrag. Lagen reglerar sådana situationer som kan vara orsak 
till lojalitetskonflikter och som därmed också kan leda till ett rubbat förtroende för revisorn 
(Moberg, 2006).  

Förutom de rena jävsbestämmelserna har hoten mot revisorns oberoende delats in i fem 
olika klassificeringar, hot mot egenintresse, självgranskningshot, partställningshot, 
vänskap eller förtroendehot och skrämselhot. Dock kan det föreligga andra hot mot 
oberoendet än dem ovan presenterade vilket revisorn också måste pröva. Dessa hot ham-
nar under generalklausulen (FAR, 2006). Den indelning som är gjord, vad gäller risker mot 
revisorns oberoende, går också i linje med hur man på ett internationellt plan har valt att 
dela in dem. Vidare kan klassificeringen av hoten ses som den mest funktionella för att om 
möjligt kunna identifiera motåtgärder mot dessa. För att få en bättre inblick i vad som kan 
påverka revisorns oberoende ställning kommer de olika hoten att beskrivas nedan (SRS, 
2002). 

• Egenintressehot: 

Egenintressehot uppstår om revisorn eller någon i revisionsgruppen har ett indirekt eller ett 
direkt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet dvs. en affärsmässig relation till revisors-
klienten som inte är i linje med revisionsuppdraget. Ett indirekt intresse uppstår om någon i 
revisorns närhet har egna ekonomiska intressen i bolaget som är föremål för revisionen. 
Vidare anses ett direkt egenintresse föreligga om revisorn äger aktier eller andelar i klien-
tens bolag, ingår borgen eller ger lån till klienten, gör affärer med klienten, om revisorns 
arvode är resultatbaserat, om de revisionsarvoden revisorn erhåller från klienten är större i 
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förhållande till övriga arvoden som byrån har och om de arvoden revisorn får från rådgiv-
ning till klienten är av betydande storlek (SRS, 2002; SOU 1999:43; FAR, 2006).    

• Självgranskningshot: 

Om revisorn i tidigare sammanhang har tagit ställning till det han ska granska blir det en 
typ av självgranskning, vilket ska ses som ett hot mot revisorns oberoende. Om revisorn, 
eller någon som ingår i revisionsgruppen, har lämnar rådgivning till en klient och detta se-
dan faller inom ramen för vad som ska granskas uppstår ett ställningstagande där revisorn 
måste ta ansvar för vad som kan anses vara objektivt eller inte. Självgranskningshotet är 
även aktuellt om revisorn har varit anställd hos klienten i ett tidigare skede. Som ovan 
nämnts är även det indirekta hotet viktigt att ta i beaktning för revisorn. I det här fallet 
handlar det indirekta självgranskningshotet om när en närstående till revisorn har medver-
kat i ett arbete som revisorn kan komma att granska så småningom (FAR, 2006). 

• Partställningshot: 

Partställningshot uppstår om revisorn agerar till förmån för eller emot sin klient i rättsliga 
och ekonomiska frågor där det råder motsättning mellan parter. Ligger revisorns klient i 
tvist med exempelvis skatteverket, får inte revisorn företräda klienten vid kontakt med 
myndigheten. Det är dock tillåtet för revisorn att ge goda råd till sin klient huruvida klien-
ten själv kan föra sin talan i tvisten (FAR, 2006). 

• Vänskaps- eller förtroendehot: 

För att inte vänskaps- eller förtroendehot ska uppstå så ska revisorn vara noga med att inte 
få en alltför nära personlig relation till den klient och dess verksamhet han avser att grans-
ka. Med verksamhet här avses enligt FAR (2006) personer i ledande ställning såsom VD, 
styrelse och andra personer tillhörande ledningen för verksamheten. Om det skulle uppstå 
en sådan relation anses det finas en väsentlig risk att revisorn blir för engagerad i klientens 
intressen, vilket påverkar revisorn att agera objektivt och självständigt (FAR, 2006).  

• Skrämselhot: 

Skrämselhot uppstår om revisorn genom hotelser och varningar känner obehag i gransk-
ningsprocessen av sin klient och det blir omöjligt för revisorn att vara oberoende och ob-
jektiv i sin granskning. 

Som ovan nämnts finns även generalklausulen som innebär att revisorn vid andra hot och 
situationer än de ovan nämnda ska avvisa eller avsäga sig ett uppdrag. Vilka dessa situatio-
ner är faller under god revisorssed. Som ett verktyg för att kunna undvika hot eller hitta 
motåtgärder mot dessa hot implementerades analysmodellen i RevL 1 januari 2002. 

2.4.2 Analysmodellen 

Vid tillämpning av analysmodellen är det revisorn själv som prövar sin opartiskhet och 
självständighet. Analysmodellen kan ses som en trestegsmodell som revisorn ska tillämpa i 
sin bedömning om ett uppdrag ska antas eller inte. Det första en revisor ska göra enligt 
analysmodellen är att analysera sådana situationer som kan rubba förtroendet gällande obe-
roendet. Dessa situationer är de hot som ovan beskrivits: egenintressehot, självgransk-
ningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Visar det sig vid den första ana-
lysen att det både faktiskt och synbart kan föreligga ett hot mot oberoendet så måste revi-
sorn ta ett ytterligare steg i analysen, detta för att pröva om det går att behålla uppdraget 
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genom att vidta motåtgärder på de föreliggande hoten som upptäckts. Vad det är för typ av 
motåtgärder som krävs beror på hotets karaktär dvs. vilken typ och hur starkt hotet är. Ge-
nerellt handlar det om att skapa bra och funktionella rutiner på en revisionsbyrå så har man 
på så sätt kan förutse många av de motåtgärder som skulle behöva tillämpas. Hur relevanta 
rutiner för detta utformas styrs bland annat av byråns storlek och på grund av resurstill-
gångar m.m. Dock måste även en byrå av enmanskaraktär ha regler och rutiner för att han-
tera oberoendefrågor. Eftersom vår studie inriktar sig mot mindre revisionsbyråer med en 
till två revisorer finner vi det relevant att kort beskriva några av de åtgärder som SRS (2002) 
anser ska finnas som rutiner på en mindre revisionsbyrå: 

• Skriftligt dokumenterade rutiner för hantering av oberoendefrågor. 

• Återkommande utbildningar och erfarenhetsbyte i oberoendefrågor. 

• Rutiner så att medarbetare konsulterar ansvarig revisor eller annan revisor i oberoende 
frågor. 

• Rutin att konsultera en revisor vid någon annan byrå eller branschorganisation då det 
gäller svårare oberoendefrågor. 

• Byråinterna kvalitetssäkringssystem. 

• Branschorganisationernas kvalitetskontroll (SRS, 2002). 

För att det ska gå att kontrollera att analysen har gjorts på det sätt som förväntas så är det 
tredje och sista steget vid tillämpningen av analysmodellen att dokumentera allt det som 
gjorts. 

I en studie gjord av Ivarsson och Kjellén (2002) var en av slutsatserna att små revisionsby-
råer inte efterlever analysmodellens regler på grund av de eventuella motåtgärder som mås-
te vidtagas då oberoendet är hotat. Enligt författarna till uppsatsen skulle de små byråerna 
sätta lönsamhet och bibehållandet av goda relationer till klienten, framför uppfyllandet av 
analysmodellen.  

2.4.3 Rådgivning  

Rådgivning i samband med revision är tillåtet i den mån den har ett naturligt samband med 
revisionen, det är det som kallas för revisionsnära rådgivning (Diamant, 2004). Då en revi-
sor utför revision har han rätt till, och i vissa fall är han också skyldig till att ge råd och väg-
ledning som kan göra en verksamhet mer effektiv vad gäller dess redovisning och förvalt-
ning. Sådan rådgivning som inte hör till själva revisionen är vad man kallar fristående råd-
givning. Den är inte generellt förbjuden i Sverige, dock får inte sådan rådgivning utföras 
om den påverkar det förtroende företagets intressenter ska kunna ha för företagets reviso-
rer och dess oberoende. Moberg (2006) menar att det finns speciellt två anledningar till att 
fristående rådgivning som utförs av verksamhetens revisor skulle påverka dennes oberoen-
de negativt. Det ena är de ekonomiska incitament revisorn kan tänkas få att behålla en kli-
ent, det andra är att revisorn kan komma att granska det han själv har gett råd i. Å andra si-
dan överväger, i vissa situationer, dock de positiva effekterna av fristående rådgivning. Man 
menar att den kunskap om ett företag som revisorn erhåller också leder till bättre möjlighe-
ter att upptäcka eventuella fel och brister inom den granskade verksamheten, vilket i sin tur 
kan ge effekter såsom mindre kostnader för företaget. Det är inte bara företaget som kan 
dra nytta av kompetent rådgivning, utan även dess övriga intressenter. Langsted (1999) på-
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talar hur viktigt det är att revisorn inte utestängs från den verklighet som han i praktiken 
sen ska förstå, värdera och uttala sig om inför omvärlden. Det är därför av stor vikt att det 
inte sättas upp för snäva restriktioner för revisorn. 

2.5 Artiklar viktiga för uppsatsen 

Vår studie är delvis baserad på resultat från olika artiklar som behandlar revisorns oberoen-
de. Resultaten i dessa studier har en gemensam nämnare, nämligen att mindre revisionsby-
råer har svårigheter med att upprätthålla sitt oberoende gentemot sina klienter. Artiklarna 
tar upp olika faktorer som kan utgöra hot mot revisorns oberoende. Utifrån dessa faktorer 
har vi sedan utformat våra problemfrågor. Nedan ämnar vi ge läsaren en sammanfattning 
av respektive artikel som en teoretisk grund för vår studie. 

I artikeln skriven av Gul (1989) trycker författaren på vikten av att revisorn inte bara ska 
vara faktiskt oberoende utan även upplevas som sådan. Enligt artikeln finns det ett antal 
faktorer som kan påverka revisorns oberoende och dessa är klientens finansiella situa-
tion, fristående rådgivning, konkurrenssituation, storlek på revisionsbyrån och antal 
år byrån bedrivit verksamhet. Syftet med studien var att se om dessa faktorer har någon 
påverkan på revisorns oberoende. Vid insamlandet av empirisk data användes en kvantita-
tiv metod. Enkäter skickades ut till banker på Nya Zeeland. I enkäterna utformades ett fik-
tivt företag som ansökte om lån hos respektive bank. De som erhöll enkäterna fick relevant 
information för att kunna besluta om utlåning skulle accepteras av banken eller inte. För att 
komma fram till ett resultat sattes fem olika hypoteser upp. Hypoteserna behandlar var och 
en av de faktorer som antas påverka revisorns oberoende. I studien framkom att storleken 
på revisionsbyrån är en variabel som påverkar revisorns oberoende. För det första menar 
författaren att en mindre byrå kan bli mer beroende av en klient då dennes arvode utgör en 
stor del av byråns totala omsättning. För det andra skapas det mer ofta en personligare rela-
tion mellan revisorn och klienten vilket kan göra att revisorn inte uppfattas av andra som 
oberoende. En av slutsatserna i studien är att banker har mer förtroende för stora revi-
sionsbyråer än för små.   

Syftet med uppsatsen skriven av Bakar m.fl. (2005) är att studera olika variabler som inver-
kar på revisorns oberoende. Genom att ha studerat ett flertal akademiska artiklar identifie-
rades sex faktorer som ansågs viktiga för undersökningen. Dessa faktorer är revisionsby-
råns storlek, konkurrenssituationen, antal år revisorn haft uppdrag från samma kli-
ent, storleken på klientarvodet, fristående rådgivning och kvalitetskontroll. Studien 
görs utifrån intressenters perspektiv och i detta fall är det kreditgivare som författarna ut-
gått ifrån. Anledningen att de valde just kreditgivande banker är att det är de som använder 
företagens finansiella information mest av alla intressenter. Liksom i artikeln av Gul (1989) 
är det upplevda oberoendet det som studeras också i denna artikel. I den mesta litteraturen 
som behandlar revisorns oberoende är det just det upplevda oberoendet som påvisar revi-
sorns trovärdighet, det faktiska går inte att kontrollera av någon annan än revisorn själv. 
Författarna använder sig av en kvantitativ metod för insamlandet av empiriskt material. 
Genom att skicka ut enkäter till respondenterna, banker i Malaysia, hade författarna för av-
sikt att ta reda på i vilken ordning de sex faktorerna rankas vad gäller hot mot oberoende. 
Resultatet av studien visar att det är revisionsbyråns storlek som anses ha störst negativ på-
verkan på revisorns oberoende. Att små revisionsbyråer har svårare att upprätthålla obero-
endet menar Bakar m.fl. beror på att revisorerna har svårare att stå emot klientens eventuel-
la påtryckningar vad gäller revisionen. Vidare menar Bakar m.fl. (2005) att resultatet inte går 
att generalisera då även stora byråer kan ha liknande problem. 
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I uppsatsen skriven av Karlsson och Svensson (2006) har författarna uppmärksammat att 
det finns olika uppfattningar vad gäller revisorns oberoende. Syftet med studien är att med 
hjälp av två godkända revisorer, en kreditgivare och skatteverket undersöka vilka uppfatt-
ningar som finns vad gäller revisorns oberoende i små revisionsbyråer. Anledningen att de 
valde kreditgivare och skatteverket som respondenter menar de är för att de anses vara två 
viktiga intressenter till revisorn. Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ inriktning i 
form av intervjuer. Under dessa intervjuer framkom att två av respondenterna. Skatteverket 
och kreditgivaren, ansåg att det i mindre revisionsbyråer är svårt att upprätthålla oberoen-
det. Enligt kreditgivaren finns det flera olika anledningar till detta. Han menar att den störs-
ta risken för en mindre revisionsbyrå är att revisorn ofta arbetar ensam, vilket kan leda till 
att revisorn gör mer för sitt uppdrag än vad som enligt reglerna är tillåtet. Oberoendet blir 
därmed hotat. Skatteverket menar vidare att det lätt kan uppstå en ekonomisk beroende-
ställning mellan klient och revisor på en mindre byrå. Då revisorn inte vill riskera att förlora 
en klient, låter han sig påverkas av klientens påtryckningar angående beslut som därmed 
kan ha inverkan på granskningen.  
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3 Metod 

I följande kapitel har vi för avsikt att beskriva vårt ämnesval för läsaren. Vidare presenterar vi vilken me-
tod vi använt och hur vi gått till väga vid insamlandet av data. Syftet med undersökningen styr valet av me-
tod och hur information insamlas. I slutet av kapitlet ämnar vi diskutera trovärdigheten för den valda me-
toden. 

3.1 Val av ämne 

Revisorns oberoende är ett område som är flitigt studerat och debatterat. Flera företags-
skandaler där revisorn har varit inblandad har gjort ämnet än mer omdiskuterat. Oberoen-
det är ett komplext och omfattande område inom revision och det finns de som hävdar att 
det är omöjligt att vara helt oberoende, då det alltid uppstår en viss typ av relation mellan 
människor med gemensamma intressen. Den främsta anledningen till att vi valde att stude-
ra revisorns oberoende ur mindre revisionsbyråers perspektiv, var att när vi läste artiklar 
och studier om ämnet så var en vanlig gemensam nämnare att storleken på revisionsbyrån 
har störst betydelse för oberoendet. En ytterligare anledning för ämnesvalet var att vi inte 
hittade några studier som belyser revisorns oberoende från en mindre revisionsbyrås per-
spektiv vilket gör ämnet mer intressant att undersöka. Som ett hjälpmedel för att upptäcka 
om oberoendet är hotat så finns sedan 1 januari, 2002 en analysmodell implementerad i re-
visorslagen. Denna analysmodell måste användas av alla revisorer oavsett om man jobbar 
på en större eller mindre firma. Med tanke på att utgångspunkterna för att vara oberoende 
är lika enligt lag för alla revisorer så vill vi undersöka hur revisorerna på mindre revisions-
byråer resonerar, argumenterar och arbetar med revisorns oberoende. 

3.2 Undersökningens inriktning 

Beroende på de slutsatser en undersökning vill påvisa används olika typer av inriktning för 
studier. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns fyra olika benämningar som indelats efter 
dess inriktning, explorativ, beskrivande (deskriptiv), förklarande och förutsägande in-
riktning. I vår studie ämnar vi undersöka hur mindre revisionsbyråer resonerar och argu-
menterar om revisorns oberoende. Vidare vill vi i slutsatsen kunna ge en beskrivande bild 
av hur dessa mindre byråer i praktiken hanterar ämnet oberoende. Då den deskriptiva in-
riktningen syftar till att beskriva fakta och omständigheter inom ett specifikt område, är det 
också den inriktningen som lämpar sig bäst för vår studie. 

3.2.1 Val av metod 

För vår studie har vi valt en deskriptiv undersökning med en kvalitativ metodinriktning. 
Den metod som väljs bör ske med anslutning till det teoretiska perspektiv som valts, vidare 
ska den även kopplas till frågeställningen för uppsatsen (Trost, 2005). Vid en kvalitativ un-
dersökning studeras individer eller grupper av individer och deras livsvärld och syftet är att 
beskriva, analysera och förstå beteendet på grundval av dem som studeras (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Syftet med den här studien är att få en inblick i och kunskap om hur revi-
sorerna på mindre revisionsbyråer resonerar, argumenterar och arbetar med att upprätthålla 
revisorns oberoende. För att kunna uppnå syftet ansåg vi att en kvalitativ metodinritning 
lämpade sig bäst för vår studie, eftersom vi genom intervjuer med utvalda revisorer vill få 
en bred och djup kunskap om oberoendet på mindre revisionsbyråer. Enligt Patel och Da-
vidsson (2003) lämpar sig den kvalitativa metoden bra när studien fokuserar på kvalitativa 
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intervjuer och tolkande analyser. Vidare används en kvalitativ metod när författarna av en 
studie ämnar få en djup förståelse av det valda problemområdet (Holme & Solvang, 1997).  

En egenskap med den kvalitativa metodinriktningen är flexibiliteten, den går att anpassa 
och justera under arbetets gång för bästa resultat för studien. En situation där forskaren har 
nytta av flexibiliteten är vid intervjuer. Beroende på intervjutillfället men också på respon-
denten kan det vara nödvändigt att ändra ordningen på de frågor som ska ställas eller lägga 
till relevanta följdfrågor för optimal informationsinsamling. Det är inte tvunget att använda 
exakt samma mönster när man intervjuar respondenterna (Holme & Solvang, 2001). I vår 
studie är detta viktigt då vi gärna eftersträvar ett resonemang eller en diskussion efter en 
ställd fråga, för att vidare kunna tolka och analysera svaret från respondenten. Kan vi ändra 
eller lägga till en fråga under intervjuns gång så ser vi det som positivt för uppsatsen istället 
för att ställa en fråga som bara kan ge ett strikt och kort svar.  

3.3 Datainsamling 

Vid insamlande av data till en undersökning använder man sig oftast av både primärdata 
och sekundärdata. Primärdata är sådan typ av information och material som författaren 
själv samlat in dvs. förstahandsinformation. I vår uppsats består den informationen av in-
samlad data från våra intervjuer. Sekundärdata eller andrahandsinformation är data eller in-
formation som samlats in av andra, såsom böcker eller artiklar (Lundahl & Skärvad, 1999).  

3.3.1 Intervjuer 

Den teknik vi använder oss av för insamlande av primärdata är intervjun. En intervju är en 
personlig datainsamlingsmetod då intervjuaren vanligtvis träffar respondenten och ställer 
sina frågor, men det är även fullt genomförbart att göra en intervju via telefonsamtal (Patel 
& Davidsson, 2003). För vår undersökning lämpar det sig bäst att träffa respondenterna 
personligen då vi anser att det finns störst chans att få mer utförliga svar. Vidare vill vi spe-
la in våra respondenter på band vilket är lättare vid personligt möte. En annan aspekt är att 
det kan vara intressant för oss att iaktta gester och ansiktsuttryck när en fråga ställs för att 
vid senare tillfälle kunna ha nytta av detta när vi tolkar respondentens svar i analyskapitlet. 
Vi tror även att det är mer förtroendeingivande för respondenten om intervjuaren finns på 
plats eftersom han då ser den han lämnar ut information till. 

En intervju kan ha en låg grad av standardisering eller en hög grad av standardisering. Stan-
dardiseringen påvisar till vilken grad de frågor intervjuaren ställer är desamma för alla re-
spondenter eller om man väljer att omformulera och ändra ordning mellan frågorna bero-
ende på situationen vid det specifika intervjutillfället (Trost, 2005). För vår uppsats passar 
det bäst att ha en lägre grad av standardisering eftersom vi känner att vi får större varia-
tionsmöjligheter om vi inte blir bundna till att följa samma mönster för alla respondenter. 
Om respondenten ger exempel och inbjuder till diskussion vill vi inte avbryta för att strikt 
hålla oss till intervjuguiden. För vår uppsats är det inte viktigt att alla frågor ställs i samma 
ordning, och beroende på hur respondenten svarar uppkommer det följdfrågor som är re-
levanta för att få en helhet och kunna tolka hur respondenten argumenterar kring oberoen-
det. Dock har vi vid varje intervjutillfälle inlett med att ställa fråga ett, som handlar om alla 
de krav som är riktade mot revisorn.  

Vidare skiljer man på om en intervju är strukturerad eller ostrukturerad, dvs. vilket utrym-
me man ger respondenten att svara på frågorna. Enligt Patel och Davidsson (2003) så är in-
tervjun strukturerad om man ger respondenten ett litet utrymme att svara inom och ostruk-
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turerad om respondenten får ett större utrymme att svara inom. En intervju med en hög 
grad av standardisering är alltid strukturerad, medan en intervju med lägre grad av standar-
disering kan vara både ostrukturerad alternativt strukturerad (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Det finns vissa kännetecken för en ostrukturerad intervju som passar väl in på hur vår in-
tervju ska genomföras.  

• Vid en ostrukturerad intervju ställs frågorna så att intervjuaren ämnar få ta del av re-
spondentens åsikter, attityder och hur en specifik situation, i vårt fall oberoendet, vär-
deras samtidigts som ren fakta samlas in. 

• Vidare så inbjuder frågorna i en ostrukturerad intervju till dialog med den som intervju-
as, vilket kan stimulera den som blir intervjuad att utveckla sina svar och argument 
(Lundahl & Skärvad, 1992). 

3.3.2 Val av respondenter 

Den här uppsatsen undersöker hur revisorer på mindre revisionsbyråer förhåller sig till 
oberoendet. Vi har valt att inrikta oss på byråer som har en eller max två auktorisera-
de/godkända revisorer, dock är det av mindre betydelse hur många revisorsassistenter och 
övrig redovisningspersonal byrån har. För att ta reda på vilka byråer som uppfyllde dessa 
krav så använde vi oss av Internetsidan Företagsfakta, där man kan få information om före-
tagen och antalet anställda. De revisorer som kunde ta emot oss för en intervju har alla en 
lång erfarenhet inom revisionsbranchen. Eftersom oberoendet är ett ganska komplext om-
råde så tror vi att en mer erfaren revisor har lättare att diskutera och relatera oberoendet till 
tidigare erfarenheter som är viktiga för dagens pågående debatt. Flera av respondenterna 
har ett förflutet på större revisionsbyråer vilket kan vara bra då de kan jämföra det med hur 
det är nu. 

3.4 Trovärdighet 

Generellt, för alla typer av studier, gäller att reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier 
för att få högre kvalitet på en undersökning. Reliabilitet innebär att man använder rätt mät-
instrument för respektive undersökning, resultaten skall bli likvärdiga om samma under-
sökning upprepas. Validitetskriteriet går ut på att det som mäts i studien också är det som 
man avser att mäta (Bryman, 2001). Dock menar Bryman (2001) att dessa kriterier inte är 
anpassade vad gäller kvalitativ forskning utan istället finns det alternativa kriterier som bätt-
re appliceras på kvalitativa undersökningar, trovärdighet och äkthet. Då äkthetskriteriet 
enligt Bryman (2001) inte har spelat någon betydande roll inom samhällsforskningen har vi 
valt att bortse från detta och endast fokusera på trovärdighetskriteriet. I kvalitativ forskning 
har trovärdighetskriteriet delats in i fyra variabler som motsvarar reliabiliteten och validite-
ten i kvantitativ forskning.  

• Tillförlitlighet 

För att ge en uppsats hög trovärdighet och ett resultat som är tillförlitligt bör man enligt 
Bryman (2001) vara noga med att följa de bestämmelser och föreskrifter som gäller vid 
forskning. Dessutom är det viktigt att låta de som deltagit i undersökningen även får ta del 
av hur forskaren har uppfattat verkligheten och bekräfta dess riktighet. Den här processen 
kallas för respondentvalidering och är ett vanligt inslag i den kvalitativa forskningen. På ini-
tiativ från oss, men också på begäran från respondenterna, använder vi oss av denna me-
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tod. Med detta vill vi säkerställa att vi uppfattat och tolkat revisorernas argument och dis-
kussion om oberoendet på ett riktigt sätt.  

• Överförbarhet 

Det resultat som uppnås vid en undersökning ska, för att ses som trovärdig, kunna använ-
das även i en annan situation. Forskaren ska tydligt redogöra för det som studeras, då det i 
kvalitativ forskning handlar om djup och inte kvantitet (Bryman, 2001). För att få med så 
många detaljer som möjligt från våra intervjuer valde vi att spela in dessa med bandspelare. 
Vidare transkriberade vi allt som sades och detta kan läsaren ta del av under empirikapitlet. 
Detta material har vi sedan analyserat och tolkat. Då detta material är utförligt beskrivet vid 
transkriptionen tror vi att det kan användas och appliceras på andra studier inom ämnet, 
därmed uppfylls kriteriet för överförbarhet. 

• Pålitlighet 

Pålitlighet inom kvalitativ forskning har enligt Bryman (2001) sin motsvarighet i den kvanti-
tativa forskningens reliabilitet. För att få uppsatsen mer pålitlig kan man ha någon obero-
ende som granskar den under arbetets gång. I vårt fall har vi haft kontinuerlig kontakt med 
vår handledare för att få konstruktiv feedback, samt har personer i vår omgivning tagit del 
av det vi skrivit. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det är viktigt att man som forskare inte tillåter personliga åsikter inverka på undersökning-
en och dess resultat. Om så är fallet skulle det inte bli någon objektiv studie (Bryman, 
2001). För att kunna styrka och konfirmera vad respondenterna har gett för information så 
spelade vi in alla intervjuer. Vidare har vi transkriberat intervjuerna ordagrant för att få med 
helheten från intervjutillfällena.  

3.5 Tidigare artiklars metodval   

Som beskrivits ovan var en av anledningarna till vårt ämnesval de resultat som vi funnit i 
tidigare studier. Dessa studier har kommit fram till dessa resultat genom att utföra kvantita-
tiva undersökningar med uppställda hypoteser och utskickade frågeformulär. Då syftet med 
vår uppsats är att få en inblick i hur revisorn resonerar, argumenterar och arbetar med att 
upprätthålla oberoendet på en mindre byrå har vi, till skillnad från tidigare studier, valt att 
tillämpa en kvalitativ metod. En kvalitativ metod ger oss djupgående information om äm-
net, vilket vi anser nödvändigt för att kunna besvara våra problemfrågor. Då dessa studier 
har en betydande roll i vår uppsats anser vi det viktigt att även läsaren får ta del av vilken 
metod som använts i dessa artiklar.  

I artikeln ”Bankers’ Perceptions of Factors Affecting Auditor Independence” skriven av 
Gul (1989) använder författaren sig av en kvantitativ metodansats. Respondenterna i un-
dersökningen bestod av banker på Nya Zeeland. I studien sattes det upp fem hypoteser, 
vilka i slutet av studien accepteras eller förkastas. Vidare skickades enkäter till 64 olika re-
spondenter där svarsfrekvensen blev 76 procent. Gul använder definitionen liten revisions-
byrå på de byråer som inte besitter de resurser som krävs för att kunna anta uppdrag från 
stora företag. 

I undersökningen gjord av Bakar m.fl. (2005) användes en kvantitativ metod då författarna 
samlade in det empiriska materialet. För att uppfylla sitt syfte utarbetades, baserat på littera-
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tur om revisorns oberoende, fyra undersökningsfrågor att besvara. Vidare sändes 240 olika 
frågeformulär ut till 12 banker i Malaysia. 116 av dessa blev besvarade, vilket ger en svars-
frekvens på 48,3 procent. I denna artikel definieras en revisionsbyrå som liten då det är en 
till två partners verksamma på byrån. 

Undersökningen i uppsatsen skriven av Karlsson och Svensson (2006) är gjord med hjälp 
av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjufrågorna ställdes utefter en i förväg ut-
formad intervjuguide, men utrymme gavs också för diskussion kring dessa frågor. Små re-
visionsbyråer har definierats av författarna till denna studie som byråer som inte tillhör nå-
gon kedja samt har max fem anställda på byrån. 

3.6 Metodkritik 

Som kritik hur vi genomfört vår undersökning kan nämnas att några av de källor som vi 
använt oss av i teorin kan uppfattas som något ålderdomliga och kanske inte längre rele-
vanta i sammanhanget. Dessutom är undersökningen utförd på svenska revisionsbyråer, 
men teorin som används är delvis baserad på utländska artiklar. Kanske hade det resulterat 
i annorlunda slutsatser om all teori vi använt hade varit baserad på endast svenska artiklar. 
Vidare kunde vi ha använt oss av en mer strukturerad typ av intervju med fler frågor, då vi i 
efterhand upplever en viss informationsbrist. Med den intervjuteknik vi använt oss av upp-
lever vi att det är lättare för respondenterna att kringgå viss väsentlig fakta som skulle kun-
na ha varit användbar för att dra vissa slutsatser.  

Under uppsatsens gång och efter påpekande från vår handledare skulle vi ha fördjupat oss 
och erhållit mer information om respektive respondenters klienter. Beroende av vilken typ 
av klient en revisor har, skapas också olika förutsättningar vad gäller relationen mellan revi-
sor och klient. Grundligare och mer ingående frågor angående klientstocken, hade givit 
uppsatsen en mer trovärdig slutsats. Detta ser vi som den största svagheten med vår studie.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet har vi för avsikt att redovisa den data som framkommit under våra intervjuer. Vi har 
valt att strukturera den insamlade informationen under rubriker som baserats på vår intervjuguide. Först i 
kapitlet kommer en presentation av respektive respondent i undersökningen. 

4.1 Respondenter 

För att samla in empiriskt material till uppsatsen har vi vid fem olika tillfällen intervjuat re-
visorer verksamma vid mindre byråer.  För att läsaren skall få en uppfattning av responden-
terna följer nedan en kort presentation av respektive revisor. Då några av respondenterna 
hade som önskemål att få vara anonyma så valde vi att behandla alla anonymt. Vi anser inte 
detta på något sätt påverka det slutliga resultatet av våt studie. 

Revisionsbyrå A 

Revisor A har varit godkänd/auktoriserad revisor i ca 15 år. Han har tidigare varit verksam 
på en större revisionsbyrå. På byrån arbetar ytterligare en godkänd/auktoriserad revisor och 
ett flertal andra som jobbar med redovisning och revision. 

Revisionsbyrå B  

Revisor B har varit godkänd/auktoriserad revisor i 42 år och har varit ensam revisor på by-
rån fram tills nyligen då ytterligare en revisor tillkommit. Hans fru och ytterligare en person 
handhar redovisningsdelen i företaget som för övrigt är ett familjeföretag. 

Revisionsbyrå C  

Revisor C arbetar sedan fyra år tillbaka som ensam revisor på en revisionsbyrå, belägen i en 
mindre stad. Han har varit godkänd/auktoriserad revisor i 34 år. Han har tidigare varit an-
ställd som revisor på en större byrå. Till sin hjälp har han en deltidsanställd redovisningsas-
sistent. 

Revisionsbyrå D 

Revisor E har varit godkänd/auktoriserad revisor i ca 10 år. Han sitter som ensam revisor 
och har till sin hjälp en redovisningskonsult.   

Revisionsbyrå E  

Revisor D har varit godkänd/auktoriserad revisor i 18 år. Han har en gedigen bakgrund 
som företagsledare i olika företag och äger numera två revisionsbyråer av mindre karaktär 
på två olika orter. I anslutning till den ena revisionsbyrån ligger en redovisningsbyrå som 
ägs av hans fru. Till sin hjälp har han två revisorassistenter. 
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Insamlad data 

Nedan presenteras ett sammandrag från de fem olika intervjutillfällena. Det fullständiga in-
tervjuprotokollet går att finna i bilaga 2. Vi har valt att dela in svaren i sex huvudsakliga ru-
briker som följer intervjuguiden. Anledningen till att vi delat in svaren på det här sättet är 
för att göra det lättare för läsaren att se hur alla respondenter svarat på respektive fråga.  

4.1.1 Kraven på revisorn 

En revisor har idag många krav riktade emot sig för att anses vara trovärdig att utföra 
granskning av ekonomisk information. Förutom den utbildning som krävs för att bli revi-
sor kommer det kontinuerligt nya lagar och rekommendationer som måste följas. Dock är 
det upp till varje enskild revisor att själv ansvara för att hålla sig uppdaterad om dessa. Det 
finns också lagfäst att ett visst antal timmar per år skall utgöra vidareutbildning för reviso-
rer. Att agera som en oberoende revisor är en grundförutsättning för en trovärdig gransk-
ning. Detta anses av en del vara svårare om man arbetar i en mindre revisionsbyrå, då man 
oftast arbetar med mindre bolag, vilket oftast innebär en närmre relation till klienten.  

Alla respondenter är eniga om att det är höga förväntningar på vad en revisor skall besitta 
för kunskap, men också hur den skall användas. Det finns många olika intressenter som alla 
ställer olika typer av krav på revisorn. Revisor A menar att det finns ett förväntningsgap 
vad gäller en revisors kunskap. Revisorerna själva vet vad deras uppgift är och vilken roll de 
skall spela, men intressenterna är inte lika eniga. Många tror att revisorernas arbete är att 
hitta vartenda bokföringsbrott och bedrägeri, men så är inte fallet. Deras uppgift är att 
granska de delar av en redovisning där det föreligger väsentlig risk att något blir fel. Redo-
visningen skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation, den behöver inte 
stämma exakt på kronan. Vidare menar han att revisorernas egen branschorganisation inte 
är bra vad gäller att informera inblandade parter om hur de faktiskt arbetar och vad deras 
uppgift går ut på. Dock menar revisor E att storleken på byrå inte är av betydelse vad gäller 
krav på kunskap. Det ställs lika höga krav på alla revisorer oavsett vid vilken byrå de är 
verksamma. Revisor B tror att införandet av revisionsstandarden har spelat en stor roll vad 
gäller ökade krav på en revisor och dennes arbete. Vidare menar han att den dokumenta-
tion som skall göras vid en granskning också den ställer höga krav på revisorn. För ett antal 
år sedan kunde man skriva vad man kommit fram till vid en granskning, idag måste revi-
sorn vara noga med att motivera hur och varför han kommit fram till sina beslut. 

Enligt revisor A och D är den praktiska erfarenheten minst lika viktig som den teoretiska 
utbildningen när det gäller revisionsarbete. Den teoretiska utbildningen lägger grunden för 
kunskapen, medan den praktiska utbildningen är den en revisor ofta använder sig av vid de 
många beslut denne står inför. Samtliga revisorer är överens om att olika former av vidare-
utbildning inom detta yrke är en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete korrekt. Allt 
det material som de får skickat till sig av olika organisationer inom branschen måste läsas 
igenom och i vissa fall studeras noggrant. Samtliga respondenter påtalar vikten av att vara 
påläst och noggrann, då FAR-SRS gör stickprovskontroller av revisorer vart femte år. Vid 
dessa kontroller tar de med sig ett antal pärmar och ser över så att det finns rutiner för hur 
man hanterar en granskning, att det är ordning på papper och dylikt. Blir revisorn godkänd 
vi denna typ av kontroll innebär det att också revisorsnämnden automatiskt lämnar sitt 
godkännande. 

Revisor A är medveten om att det blir en mer nära relation då man arbetar med ett litet bo-
lag som klient. Dock menar han att med ett större bolag som klient är det inte endast en el-
ler ett fåtal ägare som bevakar granskningen utan oftast många ägare som alla vill ha sin del. 
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Denna typ av situation är oftast mer krävande vad gäller att stå emot påtryckningar och 
fortsätta vara oberoende i sin granskning. Oavsett storlek på bolag gäller det att vara upp-
märksam på problemet och tänka till innan beslut tas. Revisor D har haft vissa av sina kli-
enter i över 20 år, men umgås inte privat. Han tycker inte det är svårt att agera oberoende 
även om det uppstår en nära relation till klienten. Dock reviderar han inte sina privata vän-
ner, då det är bland det svåraste som finns. Både revisor A och D har avsagt sig uppdrag på 
grund av att det uppstått känslomässiga bindningar till klienten. 

Revisor C anser även han att man inte som revisor kan revidera privata vänner, men tycker 
samtidigt att det är svårt var man skall dra gränsen. Han har sin byrå i en mindre stad och 
för att få revisionsuppdrag gäller det att han, liksom sina klienter, är med i vissa sam-
manslutningar i staden och på så sig håller sig igenkänd. Detta leder till att man får en mer 
nära relation, och då kan det vara svårt att hitta en balans. Dock har han aldrig behövt av-
säga sig någon klient. Vidare menar han att dessa problem inte är relaterat till storlek på 
byrå utan finns överallt. På en liten byrå blir det dock mer sårbart, där kan man inte lämna 
över klienten till en kollega på samma byrå utan måste istället lämna ifrån sig uppdraget till 
en annan byrå. För ett antal år sedan ansågs det bra att förhålla sig vän med sina klienter för 
att på så sätt få dem att stanna kvar. Revisor B menar att om man som ensam revisor på en 
mindre byrå år efter år reviderar en och samma klient uppstår en relation som kan utgöra 
ett hot mot oberoendet. Om så är fallet måste man vara så pass professionell att man avsä-
ger sig uppdraget. Vidare menar revisor E att om man arbetat som revisor en tid så lär man 
sig snart var gränsen skall dras vad gäller oberoendet, det är inget man tänker på utan faller 
sig naturligt. 

4.1.2 Osäkerhet angående oberoendet – hur går man tillväga på en 
mindre revisionsbyrå 

I uppsatsen skriven av Karlsson och Svensson (2006) diskuterar en av respondenterna or-
saken till varför mindre byråer skulle kunna ha svårt att upprätthålla oberoendet. En av an-
ledningarna menar han kan vara att revisorn ofta arbetar ensam, vilket kan leda till att revi-
sorn gör mer för sitt uppdrag än vad som enligt reglerna är tillåtet. Upptäcker revisorn på 
en större byrå att oberoendet är hotat kan han lämna över uppdraget till någon annan inom 
samma byrå. Om man är tveksam om huruvida man agerar oberoende eller ej, kan man vid 
en större byrå gå till en kollega och rådfråga och eventuellt lämna över klienten. Vd en 
mindre byrå finns dock inga kolleger att fråga men däremot ett antal övriga organisationer 
som är villiga att hjälpa till t.ex. FAR-SRS. De revisorer vi pratat med har också andra revi-
sorer i branschen som de rådfrågar. 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna menar att de samarbetar med många andra mind-
re byråer vad gäller kunskap de inte själva besitter eller om de hamnar i situationer vilka gör 
dem osäkra hur de skall hantera oberoendet. Alla respondenter tillhör ett nätverk bestående 
av andra mindre revisionsbyråer. Revisor A säger att samarbete med andra revisorer på 
andra byråer ger bättre möjligheter och skapar dessutom ett engagemang som oftast saknas 
hos de större byråerna. Det är inte nödvändigt att alltid ha kompetensen i huset för att re-
sultatet skall bli rätt och riktigt. Förutom samarbetet med andra byråer finns också organi-
sationen FAR-SRS, de ställer alltid upp om något är oklart och då de behöver stöd. FAR 
har även en jurist som ställer upp vid behov, och den tjänsten är kostnadsfri. Med honom 
kan revisorerna resonera om en viss situation de hamnat i skulle kunna utgöra ett hot mot 
oberoendet. Skulle det visa sig att det finns ett visst hot eller att det är på gränsen, lämnar 
de över uppdraget till någon annan eller om det är möjligt så tar han endast den del av 
uppdraget där han kan agera oberoende.  
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Revisor B använder sig av en extern revisor till de uppdrag som inte helt går att handha in-
ternt. Om han stöter på problem vad gäller exempelvis skattefrågor konsulterar han någon 
av de större byråerna i regionen, där det finns experter inom området. Liksom revisor A 
använder sig även han av FAR-SRS experter vid eventuell osäkerhet, dessutom kontaktar 
han ibland experter från revisorssamfundet. Revisionsnyheter i form av revisornämndens 
domar, praxis mm är också sådant material som är viktigt att läsa igenom för att på så sätt 
bilda sig en uppfattning om, samt få råd och tips hur man skall agera i vissa situationer. 

Revisor C var tills för fyra år sedan verksam på en större revisionsbyrå. Han menar att det 
är lättare att rådfråga kolleger på en stor byrå, då det arbetar fler revisorer på en och samma 
byrå. Idag, då han är ensam revisor på sin byrå, måste han ringa och ta kontakt med reviso-
rer på andra byråer för att fråga om råd då problem vad gäller oberoendet uppstår. Han an-
vänder sig av kontakter med de revisionskolleger han hade på den stora byrån. Revisor C 
och D har båda anslutit sig till en organisation som kallas Revnet. Revnet är ett samarbete 
mellan revisorer från Nässjö och Tranås och arbetar tillsammans för att utbilda och kvali-
tetssäkra medlemmarnas arbete som revisorer. De har ett eget kvalitetskontrollprogram och 
enligt avtal sinsemellan ställer de kostnadsfritt upp på varandra en timme i månaden, dess-
utom träffas de på konferenser två gånger om året och då går de igenom varandras pärmar 
och bedömer dess innehåll. Revisor D poängterar också vikten av att som revisor vara 
medlem i FAR-SRS eller en organisation som Revnet. Revisorsnämnden vet att medlem-
mar i FAR-SRS erhåller och tar del av relevant information, däremot har de inte någon koll 
på icke-medlemmar och blir därmed mer kritiska när de granskar revisorer som inte är 
medlemmar. 

4.1.3 Revisionsbyråernas klientstock  

Klientstocken är enligt artiklarna en av anledningarna till att små revisionsbyråer skulle ha 
svårt att agera oberoende. Då en alltför stor del av revisorns intäkter utgörs av en och 
samma klient skulle det enligt litteraturen kunna innebära att revisorn ser mellan fingrarna 
när det gäller att tillgodose klientens eventuella önskemål, revisorn blir då ekonomiskt be-
roende av klienten. 

”Om en stor revisionsbyrå skulle tappa hela Volvokoncernen med dotterbolag och därmed hundratals mil-
joner kronor i arvode totalt sett ur årsbasis då kan man börja fundera på pengar, och är inte det ett obero-
ende som kan ifrågasättas?”  

Revisor A påpekar vikten av att bara ha seriösa klienter, de tar inte klienter som de vet bara 
är ute efter ett billigt pris. Är det befintliga kunder, en bank, en advokat eller någon av de-
ras samarbetspartners som rekommenderat personen att söka upp dem då har de en liten 
inkörsport och vet vad personen är ute efter och varför. Revision bygger på att kunna för-
medla kunskap mellan revisor och klient och att ha förtroende för varandra är viktigt. För-
utsatt att situationen känns rätt för dem, att de kan tillföra något och att de kan få en bra 
relation till klienten är sannolikheten stor att de tar sig an kunden. Revision bygger på att 
kunna förmedla kunskap mellan revisor och klient. Enstaka uppdrag eller koncerner är inte 
aktuellt. Inte heller är det aktuellt med uppdrag som utgör mer än tio procent av deras om-
sättning, dock menar revisor A att upp till åtta procent inte utgör något hot mot oberoen-
det. Skulle arvodet utgöra en alltför stor del av omsättningen antar de inte uppdraget.  

Byrån där Revisor B är verksam har mestadels små företag och små aktiebolag som klien-
ter. Klientstocken är på 140-150 klienter och en del av dessa hjälper de bara några timmar 
om året, medan andra jobbar de med dagligen. De har aldrig haft ett uppdrag som översti-
git fyra procent och skulle de vara tvungna att avbryta samarbetet med klienter av den stor-
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leken påverkar inte det byråns ekonomiska situation nämnvärt. Revisor C har klienter med 
varierande storlek, från enmansföretag till företag med 150 anställda. För honom är det inte 
aktuellt att ta uppdrag som skulle kunna utgöra ett hot mot oberoendet, då dessa skulle bli 
alltför omfattande och tidskrävande. Han menar vidare att stora företag inte gärna väljer 
små byråer utan hellre anlitar de större byråerna, därmed blir inte detta något vanligt före-
kommande problem. Visst finns det ett problem om man tar en för stor klient, men det är 
inte specifikt för små byråer utan gäller även de större byråerna. Det ställs höga krav på de 
enskilda revisorerna på större byråer att de skall behålla sina uppdrag/sin kundstock dess-
utom handlar oberoendet om den enskilde revisorns oberoende inte byråns. Rent ekono-
miskt blir en stor byrå inte lika drabbad av att tappa ett uppdrag som en mindre kan bli. 

Revisor D anser att då de har flera mindre- och medelstora företag som klienter är det inget 
problem om de förlorar ett uppdrag. Han har ungefär 550 klienter och får ibland ta hjälp av 
ett företag som hyr ut ekonomer. Om uppdraget dock är så stort att det utgör ett hot mot 
oberoendet delar man det mellan flera revisorer, och på så sätt eliminerar man hotet. Enligt 
revisor D är små revisionsbyråer mycket beroende av att ha klienter som sköter sig vad 
gäller skatter och liknande, därför väljer de noga vilka klienter de tar sig an. Innan han be-
stämmer sig för att ta ett uppdrag har han tänkt efter, det är inte roligt att behöva avsäga sig 
det vid ett senare tillfälle. Enligt revisor E har det för honom aldrig uppstått någon situa-
tion där oberoendet blivit hotat på grund av att man, rent ekonomiskt, blivit beroende av 
en klient. Han har en klientstock på ungefär 75 små och stora företag och han menar att 
förlorar han en klient kommer det alltid någon ny. Hans resonemang innebär att någon be-
roendeställning gentemot klienten inte behöver uppstå. Dock har han hamnat i situationer 
då han själv varit tvungen att avsäga sig uppdrag.  

4.1.4 Analysmodellen – ett verktyg för att säkerställa oberoendet 

Enligt revisor A bedöms varje uppdrag varje år för att se om det föreligger oberoende eller 
jäv. Denna tankegång har funnits med redan då han började som revisor, men i och med 
införandet av analysmodellen har det nu blivit mer formaliserat. Analysmodellen används i 
olika omfattning beroende på vilken storlek på bolag han reviderar. Dock menar han att 
den varje år och för varje bolag genomförs och uppdateras, i vissa fall kan den vara oför-
ändrad och då signerar vi den efter att ha gått igenom uppgifterna igen. Det är ett led i de-
ras årliga revision att den skall göras. Revisor A tycker dock att den är lite teoretisk, för det 
är ingen som kontrollerar att du gjort rätt bedömning, vilket leder till att vill man undanhål-
la viss information så går det. Den är inte bra på så sätt, men det finns å andra sidan inget 
bättre än så länge. 

Analysmodellen ses av revisorerna B och E som ett bra hjälpmedel, en checklista, då de 
skall bedöma om det finns hot mot oberoendet. I revisionsprogrammet görs en oberoende 
analys där alla punkter kontrolleras och dokumenteras, för att därefter avgöra om hot före-
ligger eller inte. Om hot föreligger så tar man sedan ställning till om det finns åtgärder att 
vidta för att eliminera dessa hot, i annat fall återstår att avsäga sig uppdraget. Vidare menar 
revisor E att om analysmodellen efterföljs ordentligt och man gör en noggrann planering 
över sitt arbete så är det ett mycket bra underlag för kommande kvalitetskontroller. Revisor 
C anser att analysmodellen är till huvudsak utformad så att större revisionsbyråer skall an-
vända den. Den är besvärlig att göra, då det är han själv som får avgöra om han blivit bero-
ende eller inte och vad för åtgärder som skall vidtagas. I detta fall är det en brist att vara en-
sam revisor, då inga kolleger finns att diskutera dessa frågor med. Det är inte alltid lätt att 
ringa upp någon utomstående revisor utan han vill helst klara det på egen hand. I vissa fall 
kan analysmodellen ge en tankeställare, men hans verksamhet är lite enkel för att den ska 
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ha någon större betydelse. Dock anser han att analysmodellen har en viktig uppgift vad 
gäller vänskapshot. Då han bor och arbetar på en liten ort är det viktigt att hålla sig igen-
känd och vara med i olika sammanslutningar, om inte är det svårare att få uppdrag. Det är 
då han sitter med analysmodellen som han verkligen tänker till var gränsen skall dras.  

Revisor D anser att analysmodellen är en bekräftelse på att man verkligen har tänkt enligt 
reglerna. Han är överens med Revisor A om att som revisor fanns resonemanget med re-
dan innan modellen kom, dock skall det nu också dokumenteras. Han menar att har man 
arbetat som revisor under en viss tid vet man precis var gränsen går. 

4.1.5 Rådgivning och revision 

Enligt lag är det tillåtet att ge viss rådgivning i samband med revision, s.k. revisionsnära 
rådgivning. Den rådgivning som en revisor ger klienten utöver vad som är tillåtet kan inne-
bära ett hot mot revisorns oberoende. Langsted menar dock att kombinationen revision 
och rådgivning kan ses som något positivt. Förutsättningen för att genomföra en god revi-
sion är att revisorn känner till företagets aktörer, men också företaget han reviderar.  

En av respondenterna upplever att mindre byråer ofta kritiseras för att ge mer rådgivning 
än vad som är tillåtet. Då han själv varit verksam på en större byrå vet han att där pratar re-
visorerna mer sinsemellan och på så sätt blir det ett hot mot rådgivningen. Revisor A me-
nar att man som revisor får ge relativt mycket rådgivning i samband med revisionsverk-
samhet. Skulle en situation uppkomma då exempelvis ägarna börja indikera på att man skall 
göra si eller så då gäller det att tänka till så att rätt beslut tas. Då handlar det inte längre om 
rådgivning, utan istället om påverkan från klienten. Ska man jobba seriöst måste man kunna 
känna av när det blir för nära.  

”Lite fjärilar i magen ska man ha, det hör till, men aldrig riskera att oberoendet blir hotat. Känns det inte 
bra ska man absolut kliva av.” 

Det är viktigt att rådgivningen inte innebär att revisorn tagit besluten som han vid senare 
tillfälle själv skall granska. För att uppnå detta ger revisor B, vid rådgivning till klienten, all-
tid flera alternativ med dess för- och nackdelar. Detta gör att han inte styrt klientens beslut. 
Vidare håller han med teorin om att om han som revisor är delaktig i både redovisning och 
revision ger det ett bättre resultat vad gäller revisionen. En av anledningarna är att då det 
upptäcks fel i en redovisning är det lättare att rätta till det om man som revisor har lite in-
blick i företagets redovisning. Erfarenhet säger oss att det blir fler fel att rätta till om före-
tagen själva väljer att upprätta sina bokslut vilket leder till att det blir dyrare för klienten. 
Som revisor kan det vara svårt att dra gränsen mellan revisionsnära- och fristående rådgiv-
ning, då dessa båda begrepp ofta flyter ihop. 

Enligt vad revisor C erfar så är den fristående rådgivningen inte längre lika våghalsig som 
den var för tio år sedan. Rådgivning har alltid varit en stor del av revisorns arbete, men idag 
är man mer försiktig, dock tror han att fristående rådgivning alltid kommer att finnas i viss 
utsträckning. Revisor D samarbetar med sina kolleger i Stockholm vad gäller rådgivning 
och revision till samma företag. De skiftar uppdragen sinsemellan och ger man rådgivning 
åt ett företag är det vanligt att någon annan kollega skriver under revisionen. Revisor E tar 
alltid hjälp av advokat om rådgivningen han ger till sina klienter blir alltför invecklade. Han 
menar vidare att det är en fördel att ha någon med god juridisk kunskap att ta del av revi-
sionen då det ofta handlar om juridiska frågor. Han har också enstaka uppdrag där han en-
dast är anlitad som rådgivare och utför då ingen revisionsverksamhet.  
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4.1.6 Revisorernas tankar om orsaken till tidigare studiers resultat 

Revisorns oberoende är som nämnt tidigare ett ständigt återkommande ämne som diskute-
ras i media. Flera av tidigare studier indikerar att mindre revisionsbyråer har svårt att upp-
rätthålla sitt oberoende i vissa situationer och av vissa anledningar. En fråga vi finner in-
tressant att ställa till revisorerna på mindre byråer är hur de tror denna uppfattning har 
uppkommit. Samtliga av respondenterna menade att detta är en uppfattning som funnits ti-
digare och som fortfarande hänger kvar. Enligt revisor A har det skett en urrensning i bran-
schen, sen kvalitetskontrollen kom så har väldigt många små enmansbyråer försvunnit. 
Förr arbetade revisorn ostört, det var ingen organisation som granskade hur han skötte sitt 
arbete och sina rutiner. 

”Förr satt man i knäet på företagsledaren och allt han sa blev påskrivet och ingen kontrollerade det.” 

Idag kontrolleras revisorerna ständigt och de måste uppvisa att de sköter sitt arbete på ett 
korrekt sätt, dessutom använder de sig idag av analysmodellen.  Agerar man professionellt 
så ska inte en sådan uppfattning behöva finnas, men det finns de som missbrukar sin ställ-
ning som revisor och det sprider sig snabbt och ger branschen dåligt rykte. Revisor C me-
nar att de som bevakar revisorns verksamhet har de senaste åren fällt revisorer och ca 75 % 
av dessa är enmansrevisorer som gjort ganska grova övertramp och inte följt de regler de 
finns. För tio år sedan fanns det många små byråer som struntade i det mesta, men i dag 
går det inte att slarva. En anledning kan vara att de som arbetat ensamma under många år 
inte haft någon som granskat deras verksamhet, idag blir dock alla granskade av FAR. Får 
man en anmälan på sig kan man bli av med auktorisationen eller få en erinran och då är det 
nästan omöjligt att jobba vidare.  Revisor D tror att om fler skulle vara medvetna om hur 
enmansrevisorer idag arbetar skulle misstron till mindre byråer inte finnas i samma ut-
sträckning. Då man arbetar som ensam revisor har man ett nära samarbete med andra revi-
sorer och oftast ingår man i något slags nätverk.  
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5 Analys 

I detta kapital kommer vi att, tillsammans med teorin, analysera det material som framkommit från vår 
emiriska studie. Resultatet av vår analys kommer att leda till slutsatser och svar på våra problemfrågor. 

5.1 Kraven på revisorn  

Langsted (1999) diskuterar i sin artikel de många krav som ställs på revisorn. Förutom stor 
kunskap inom många områden som rör redovisning skall revisorn undvika alla typer av hot 
som kan påverka hans objektivitet. Kraven på revisorn går att finna i begreppet god revi-
sionssed som i sin tur omfattas av god revisorssed i RevL. Dessa krav är inte uppställda 
som lagfästa regler utan som normer och standarder. Då vår uppsats är inriktad på mindre 
revisionsbyråer ville vi få en inblick i hur dessa resonerar kring de krav som ställs på revi-
sorn. I flera tidigare studier har det framkommit att mindre revisionsbyråer av olika anled-
ningar skulle ha svårare att agera oberoende, vilket skulle innebära att det då borde ställas 
ännu högre krav på de mindre byråerna. Dock framkom det när vi ställde frågan till våra 
respondenter hur de resonerar kring dessa krav att det är intressenterna till revisorn som 
inte alltid vet revisorns olika uppgifter och att det därför uppstår ett förväntningsgap. Revi-
sorerna själva anser sig kunna möta dessa krav då alla revisorer måste genomgå samma typ 
av både teoretisk och praktisk utbildning. Vidare anses inte storleken på byrån ha någon 
betydelse för hur revisorn hanterar dessa krav eftersom de normer och regler som finns, 
vänder sig till alla revisorer och därför har det inte någon betydelse var man är verksam på 
för byrå. Som framkommit i undersökningen så är samtliga respondenter överens om att 
det är viktigt att hålla sig uppdaterad och påläst för att kunna möta de krav som ställs. En 
nackdel som vi ser det är att det kan vara svårare att hinna uppdatera sig inom flera områ-
den om du sitter som ensam revisor på en byrå. Tidvis kanske det kommer mycket nya reg-
ler och normer som man som revisor måste ta del av, detta torde vara lättare om man är 
flera revisorer på en och samma byrå då man kan dela upp informationen emellan varandra 
och fokusera på detta för att sedan ta del av den kunskap som de andra revisorerna har er-
hållit. Revisorerna ser inte själva detta som något problem då de ofta konsulterar externa 
experter inom respektive område. Vidare påtalar några av de tillfrågade respondenterna att 
då de valt att inte anta uppdrag av viss karaktär, faller därmed ett flertal regler bort och de 
kan då koncentrera sig på regler som är relevanta för just deras klienter. 

5.1.1 Revisorns oberoende på mindre byråer 

Som diskuterats ovan är ett av de viktigaste kraven, revisorns oberoende. Att vara obero-
ende uttrycks i lagen som att agera självständigt och objektivt. En revisor ska inte bara vara 
faktiskt oberoende utan ska även upplevas som oberoende (Gul, 1989). De parametrar som 
har diskuterats och som anses ha störst inverkan på oberoendet för de små revisionsbyrå-
erna enligt de artiklar vi läst är, att det lättare uppstår vänskapsband mellan revisorn på en 
liten byrå och hans klienter. Vidare har det också framkommit att det lättare uppstår eko-
nomiska band mellan revisorn och hans klienter om man är verksam på en liten byrå. Som 
revisorer på mindre byråer är respondenterna medvetna om att det kan bli en mer personlig 
relation till vissa klienter, dock anser man sig så professionell i sitt yrke att detta inte är att 
se som ett problem när det gäller oberoendet, man vet tydligt var gränsen går. Men som 
också diskuterats i litteraturen så är även en revisionsbyrå en verksamhet som ska gå med 
vinst. Går det att som revisor balansera strävan efter ett vinstdrivande företag och samtidigt 
bibehålla oberoendet fullt ut? 
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En nackdel med att vara ensam revisor på en mindre revisionsbyrå kan vara att man inte 
har möjligheten att lämna ifrån sig uppdraget till en kollega på samma byrå, om man som 
revisor skulle behöva avsäga sig ett uppdrag. Å andra sidan uttrycker en av respondenterna, 
tidigare verksam på en större byrå, att det finns mycket krav på de enskilda revisorer på 
dessa byråer. De har ansvar och kan av sina överordnade få backning för att inte ha kunnat 
behålla sina uppdrag/kundstock, dessutom kan den enskilde revisorn på dessa större byråer 
också ha ekonomiska incitament i form av vinstandelar. Oberoende handlar om den en-
skilde revisorns oberoende inte byråns. Dock verkar inte detta vara något stort problem då 
endast två av respondenterna har avsagt sig uppdrag där det uppstått en för nära relation 
till klienten, dessutom anser revisorerna att det är en del av professionen att ta den konse-
kvensen om den situationen skulle uppstå. Vidare menar flera av respondenterna att even-
tuella problem som gäller oberoendet inte är relaterat till storleken på byrån utan är ett ba-
lanstagande som alla revisorer kommer i kontakt med. En annan intressant aspekt gällande 
närheten till sina klienter, framkom vid en intervju med en revisor på en mindre ort. För att 
bli igenkänd som revisor på orten så är det bra att vara med i vissa sammanslutningar där 
potentiella klienter finns och på så vis få uppdrag, det vill säga som ett sätt att marknadsfö-
ra sig. Den allmänna uppfattningen vi fick när vi intervjuade våra respondenter är dock att 
det inte har någon betydelse vilken storlek det är på byrån eller var man utövar sitt yrke 
som ligger till grund för huruvida man som revisor arbetar objektivt och självständigt utan 
det handlar snarare om erfarenhet inom yrket, man lär sig var gränsen går. 

I litteraturen har det framkommit att revisorer på en mindre revisionsbyrå antas hamna i en 
beroende ställning till sina klienter eftersom dennes arvode utgör en stor del av byråns tota-
la omsättning. Vidare påvisas det även i litteraturen att små byråer har svårare att stå emot 
påtryckningar från klienterna angående beslut som kan inverka på den granskning som re-
visorerna gör (Bakar m.fl., 2005 & Karlsson & Svensson, 2006). De respondenter vi har in-
tervjuat har en skiftande klientstock mellan 75 klienter upp till 550 klienter. Ingen av de till-
frågade revisorerna har någonsin upplevt att de måste behålla en klient för att inte tappa en 
för stor del av sin totala omsättning och de anser att oberoendet inte har att göra med deras 
klientantal. Av de respondenterna vi har frågat har ingen byrå någon klient som utgör mer 
än åtta procent av den totala omsättningen, vilket i sin tur inte bör påverka oberoendeställ-
ningen mellan företag och klient. Då detta även är en av frågorna som tas upp i analysmo-
dellen är alla revisorer medvetna om situationen. Flera av respondenterna menar att anta ett 
uppdrag som är för stort är både alltför omfattande och tidskrävande och därför inte heller 
ekonomiskt försvarbart, och då sätter man sig som revisor inte i den situationen. En annan 
gemensam nämnare för de tillfrågade revisorerna är att de vid en förfrågan från en eventu-
ellt tilltänkt klient alltid räknar på hur stor del det är av den totala omsättningen. Är det en 
för stor klient antar man inte uppdraget. Revisorerna själva påtalar dessutom att de riktigt 
stora klienterna inte vänder sig till mindre byråer. Det finns ingenting i vår undersökning 
som stödjer de påståendena i litteraturen om att klientstocken skulle vara en av orsakerna 
till att små byråer lättare hamnar i beroendeställning, vilket också går i linje med hur vi re-
sonerade innan vi gjorde undersökningen då vi ställde oss frågan varför man skulle sätta sig 
i den situationen så att man blir ekonomiskt beroende av en enskild klient.  

Ett intressant inlägg från en av de tillfrågade revisorerna handlade om ifall en stor revi-
sionsbyrå skulle tappa en jättekoncern som klient och därmed förlora arvoden i mångmil-
jonklassen. Då skulle det företaget sitta i samma sits som om ett litet företag förlorar en be-
tydande klient. Vår uppfattning är att det inte generellt går att dra slutsatsen att mindre är 
mer känsliga vad gäller att mista ett uppdrag. Det handlar inte om storlek på byrån, utan 
istället om hur stor del av byråns totala omsättning som utgörs av en klient. En gemensam 
åsikt som alla av de tillfrågade respondenterna har, är att den uppfattning som finns om 
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oberoendet på mindre revisionsbyråer finns kvar sen förr i tiden. Sedan införandet av kvali-
tetskontroller av olika slag har det skett en urrensning i branschen och många mindre en-
mansbyråer har försvunnit. Utan sådan granskning av arbetet kunde revisorn arbeta ostört. 
I dag menar respondenterna att det inte går att slarva eftersom revisorerna ständigt kontrol-
leras och genom dokumentation måste kunna bevisa att arbetet utförs på ett korrekt sätt. 
Dessutom drabbas revisorn hårt om det skulle visa sig att så inte är fallet. Flera av de artik-
lar som vi har läst är skrivna på 80-talet vilket skulle kunna bekräfta det respondenterna 
menar, att det var ett vanligare återkommande problem förr. Dock har inte vi använt oss av 
alla dessa, utan också valt att använda nyare studier och artiklar för att kunna få en mer 
rättvis och relevant bild av hur det resoneras idag.  

5.1.2 Analysmodellen – ett verktyg för att agera oberoende 

Analysmodellen är ett verktyg för att säkerställa revisorns oberoende, och det är revisorn 
själv som ansvarar för att den faktiskt används vid varje uppdrag. Det faktum att den är lag-
fäst gör att alla revisorer har i modellen samma riktlinjer som ska följas. Förutsatt att mo-
dellen används på ett korrekt sätt så ska det inte spela någon roll om du är revisor på en li-
ten eller stor byrå. Det har dock i tidigare studier framkommit att mindre byråer skulle ha 
svårare att implementera och följa modellens regler, anledningen skulle vara den lönsamhet 
och de relationer som revisorn vill uppnå med klienten. Vi har emellertid inte fått den upp-
fattningen, då respondenterna i vår undersökning inte sett den som något problem utan 
snarare som ett hjälpmedel. En teori till det resultatet är att det kanske var så i början när 
analysmodellen var relativt ny och precis införd i lagtexten. Med de svar som vi fått från re-
spondenterna i denna undersökning så finns det ingenting som visar på att så är fallet nu 
förtiden, då alla tillfrågade påtalar vikten av att kunna kontrollera huruvida oberoendet kan 
vara hotat eller inte. En av de tillfrågade respondenterna påtalar svårigheten att genomföra 
modellen då man som ensam revisor inte har någon kollega att bolla frågorna med, dock 
ansåg samma revisor att analysmodellen är till stor hjälp för att särskilt kunna analysera 
vänskapshotet. 

Respondenterna var alla överens om att det resonemang som modellen genererar har redan 
innan dess införande funnits med, dock ska de beslut som tas nu också dokumenteras och 
motiveras. Den anses av vissa som alltför teoretisk, då det är revisorn själv som avgör om 
rätt bedömning gjorts. Vår uppfattning om analysmodellen är att den tvingar revisorns att 
tänka till eftersom de måste motivera och dokumentera hur de resonerat i sina beslut. Vi 
tror att det inte längre är lika lätt att eventuella hot går obemärkt förbi när revisorn väl blir 
medveten om dessa. Hade inte analysmodellen varit lagstadgad tror vi dock att färre hade 
använt sig av den, då flera av respondenterna såg den som tidskrävande och ibland också 
lite krånglig. En annan generell uppfattning är att analysmodellen skapar en strukturerad 
ordning i flera led som revisorn kan ha nytta av vid exempelvis de kvalitetskontroller som 
byrån måste gå igenom. Detta påtalar även SRS, (2002) i sin vägledning för revisorer, att 
det finns vissa rutiner som de mindre byråerna bör hålla sig till när de analyserar de eventu-
ella hot som uppkommit och vid en jämförelse med hur revisorerna svarat under intervjun 
går det att konstatera att dessa rutiner efterlevs som en naturlig del i verksamheten. Alla till-
frågade revisorer är med i någon typ av nätverk för revisorer där de kan konsultera och ut-
byta erfarenheter med varandra vid svårare oberoendefrågor, vilket SRS (2002), ansåg som 
en viktig rutin för mindre revisionsbyråer. 



  

30 30 

5.1.3 Rådgivning 

Rådgivning i samband med revision är ett debatterat ämne och är tillåtet i den mån det inte 
påverkar revisorns oberoende. Flera av respondenterna ansåg det svårt att veta hur mycket 
rådgivning som kan ges, då gränsen mellan fristående - och revisionsnära rådgivning är hår-
fin. Det är inte revisorn som ska ta besluten utan det ska stanna vid att ge råd och att det är 
klienten som sedermera fattar besluten. Genom att påtala flera alternativa lösningar och 
dess för och nackdelar till klienten menar flera respondenter att beslutsfattandet läggs hos 
klienten. Dock visade det sig också i undersökningen att om respondenterna utförde om-
fattande rådgivning åt en klient så hade de inte hand om revisionen för det företaget. Att 
rådgivning och oberoendeproblematiken skulle vara specifikt för små revisionsföretag tror 
vi inte, även då gränsen för rådgivning ibland är svårdefinierad. Alla de tillfrågade respon-
denterna hade sitt sätt att lösa de eventuella problem som uppkommer i den här frågan. Är 
det ett problem så tror vi att det generellt gäller yrkeskåren i stort, då teorin sätter både för 
och nackdelar mot varandra gällande rådgivningsbiten. Huruvida revisorn är verksam på en 
stor eller liten byrå torde inte ha någon betydelse utan vi tror att den här frågan istället 
handlar om yrkesmässigt uppträdande och revisorns professionella inställning.  
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6 Resultatredovisning 

Nedan presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till efter att ha analyserat teorin med empirin. 

6.1 Slutsatser 

• Alla de tillfrågade respondenterna är eniga om att det ställs stora krav på revisorn. 
Dock anser de inte att det är svårare att möta dessa krav på grund av att de är verk-
samma på mindre byråer, då kraven är de samma för hela revisorsprofessionen och nå-
got som man får med sig genom teoretisk och praktisk utbildning. I stället ser man er-
farenhet inom yrket som en viktig del för att kunna handskas med omvärldens krav. 

• Samtliga respondenter förhåller sig till oberoendet på liknade sätt. En slutsats vi kan dra 
är att alla är stöpta i samma form, dvs. de har likvärdig teoretisk och praktisk utbildning 
och deras kunskap uppdateras kontinuerligt av olika branschorganisationers informa-
tionsflöde. De är väl medvetna om oberoendets betydelse för att ses som trovärdiga in-
för klienter och övriga intressenter, samt är det ett måste för att behålla sin yrkesstolt-
het. 

• De flesta revisorerna håller till viss del med om att det kan uppstå en personligare rela-
tion till vissa klienter då man är verksam vid en mindre byrå, eftersom man ensam kan 
ha hand om samma klient under flera år. Dock har revisorerna både erfarenhet och 
kunskap och vet oftast var och när man ska dra gränsen så att oberoendet inte blir ho-
tat. Det var ingen av de tillfrågade revisorerna som såg detta som ett problem utan man 
ser sig så pass professionell att man vet hur detta ska hanteras.  

• Ingen av de tillfrågade revisorerna har en klientstock som överstiger åtta procent av den 
totala omsättningen. Som revisor sätter man sig inte i den situationen att man blir eko-
nomiskt beroende utav en enskild klient, utan man inriktar sig på att flera små klienter. 
Klientantalet för våra respondenter ligger mellan 75-550 klienter av varierande storlek. 
Det framkommer inte av vår undersökning att man som revisor på en mindre byrå 
skulle bli mer beroende av en klient än på en större byrå. 

• Samtliga respondenter ser analysmodellen som ett fungerande hjälpmedel för oberoen-
de, men också ur ett rent kvalitetsperspektiv. Dock anser några av de tillfrågade att den 
är väl teoretisk, då syftet med modellen är att granska sitt eget oberoende. Rent teore-
tiskt fungerar den, men gör den också det i praktiken. Modellen ger, enligt responden-
terna, revisorn tillfälle att tänka till en extra gång vad gäller att upptäcka eventuella hot 
mot att agera objektivt.  

• Oberoendet består av faktiskt respektive synbart oberoende. En slutsats vi kan dra av 
vår studie är att för revisorn är det synbara oberoendet det primära eftersom de vill 
upplevas av omvärlden som objektiva i sin yrkesroll. Till skillnad från det synbara obe-
roendet är det faktiska oberoendet mer svårt för omvärlden att kontrollera, då det är 
endast revisorn själv som besitter den vetskapen.  

• Flera av oberoende aspekterna går att hänföra till yrkesmässigt uppförande, dvs. hur 
man som revisor hanterar oberoendet handlar om erfarenhet och professionalitet, och 
ligger på det personliga planet snarare än om du är verksam vid en större eller mindre 
byrå. 
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• Revisorns oberoende handlar inte om att den byrå man är verksam vid ska vara obero-
ende, istället är det den enskilda revisorn som måste vara professionell och agera objek-
tivt och självständigt. Sett ur detta perspektiv finner vi inget som styrker påståendet att 
mindre revisionsbyråer skulle ha svårt att agera oberoende. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Under uppsatsens gång har det växt fram tankar och idéer som skulle kunna vara intressant att studera 
vidare på. Dessa presenteras nedan. 

Då revision handlar mycket om revisorns egna uppfattningar och värderingar dvs. hur revi-
sorn som person interagerar och hanterar vissa situationer, tror vi en intressant undersök-
ningsmetod skulle vara att observera revisorn i det dagliga arbetet. Denna metod är dock 
mer tidskrävande då observationerna bör göras under en längre tid.  

En annan intressant metod skulle vara att vända sig till ett större antal revisionsbyråer av 
mindre storlek och samtidigt dela in byråerna efter vilken typ av uppdrag de arbetar med. 
En del arbetar bara med aktiebolag och en del bara med ägarledda företag.  
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Intervjuguide  

1. Ställs det för stora krav på revisorn? Är det ens möjligt att leva upp till dessa krav?  

• Teoretisk utbildning 

• Praktisk utbildning 

• Uppdatera redan befintlig kunskap. 

• Oberoende relation till klienterna 

• Ansvaret gentemot intressenterna 

2. I stora revisionsbyråer rådfrågar man ofta andra revisorer vid osäkerhet inom revision 
och andra områden, hur hanterar man sådana problem på en liten revisions byrå?  

3. Hur ser er klientstock ut? Har ni många mindre klienter eller ett fåtal större klienter? Har 
ni någon gräns för hur stor del av den totala intäkten en klient får utgöra?  

4. Vad tycker du om analysmodellen, uppfyller den sitt syfte som ett verktyg att säkerställa 
sin oberoende ställning?  

5. Hur ser du på rådgivning i samband med revision till en och samma klient? 6. Ett flertal 
studier och artiklar som vi har läst visar på att små revisionsbyråer har svårt att agera obe-
roende, vad tror du är orsaken till dessa resultat?  
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Intervjuprotokoll (direkt transkriberad) 

Revisionsbyrå A 

Om en stor revisionsbyrå skulle tappa hela Volvokoncernen med dotterbolag med hundra-
tals miljoner I arvode totalt sett ur årsbasis där kan man börja fundera på pengar. Och är 
inte det ett oberoende som kan ifrågasättas. Ett litet bolag kan ha nära relationer å så va 
men jag tror ändå att man kan om man vill ha en nära relation till kunden. De är mer publi-
ka ett fåmanstfg har inte ägare som de står och tittar på dem. De har bara familjen oftast 
och kanske långivare och sånt runt omkring. Jag tror alla har det här problemet men stora 
bolag stora problem mindre bolag mindre problemen det gäller att tänka till. Hur har klien-
ten hittat oss det ’är viktigt för vi tar i princip aldrig klienter som ringer efter telefonkatalo-
gen de är nog bara ute efter priset. Är det befintliga kunder en bank en advokat eller sam-
arbetspartner som rekommenderat den personen att ringa hit då har vi en liten inkörsport 
vi vet vad personen är ute efter och varför. Då är sannolikheten stor att vi tar kunden. Sen 
måste det kännas rätt för oss, kan vi tillföra något känner vi att vi får en relation till kunden 
att man kan prata på ett lätt sätt för revision bygger på att förmedla kunskap och budskap 
på ett sått att båda ger och tar man ska hjälpas åt i den biten. Vi har också den formella 
granskningsrollen den får man också hantera men oftast är det både revision och rådgiv-
ning och då gäller att man har förtroende för varandra mellan parterna. Vi tittar om vi får 
in ett större uppdrag hur stor del av vår totala omsättning det är och det kan innebära att vi 
blir beroende och vad jag vet har revisorsnämnden sagt att ett uppdrag som är 7-10% av en 
omsättning är inte farligt att ha. Vi ska inte ha enstaka uppdrag eller koncerner absolut inte 
över 10 % nu ligger den största kunden på 7-8% av omsättningen. Vi tänker ändå till, som 
en av de parametrarna. Detta är inget exakt utan kan vara mer det ena året och mindre det 
andra året. Normal nivå försöker vi hålla ändå.  

Hur upplever ni alla krav som finns på revisorer. Där har vi ett problem i branschen med 
förväntnigsgap, kunden banken skatteverket alla har de olika förväntningar på revisorn. 
Revisorn kan sin roll och parterna har olika förväntningar och det är ett problem. Där är 
vår bransch och organisation lite svag tyvärr. Vi borde gå ut o informera för det är inte re-
visorns skyldighet att hitta vartenda bedrägeri och bokföringsbrott vi ska titta på väsentlig-
het och där det finns en hög risk för fel. En årsredovisning ska inte vara helt rätt den får 
gärna vara så men måste vara rättvisande men många tror att när revisorn tittat på den då är 
den helt rätt till sista kronan och där har man problemet. Men en god utbildning teoretisk 
med bredd på den och nationalekonomi är mkt bra. De tänker på ett annorlunda sätt i vissa 
situationer och sen borde det vara mer praktiskt i utbildningen det borde gå att utvidga den 
biten. MKT mer praktik 

 Får en viss relation? Många blir privat goda vänner men det finns gränser jag har lämnat 
vissa uppdrag som jag har lämnat där jag blivit för god vän och umgåtts varje helg. Lämna 
bort det till annan revisor för den formella revisionen. Klienten fattade inte varför så vi är 
inte vänner längre så vi tappade relationen också. Det finns en tydlig som man måste ta. 
Om man blir involverad i för mkt T.ex. upplägg o sådant så ska man passa sig noga. Man 
får ge ganska mkt rådgivning i samband med revisionsverksamhet, revisionsnära verksam-
het är inget hinder den verksamheten bolaget bedriver kan man gå långt med kommer det 
in att ägarna ska göra och inte göra och sådant ska man tänka till att man sitter på två stolar 
samtidigt. Ska man jobba seriöst måste kunna känna av när det blir för nära, visst lite fjäri-
lar i magen ska man ha det hör till men inte att riskera ngt. Känns det inte bra ska man ab-
solut kliva av. Känsla är oftast rätt ibland kan bli lurad den känslan man ha är ofta inte fel. 
De krav man har vi är en mindre byrå och har valt bort att jobba med försäkringsbolag inte 
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finansiell och noterade företag. Då kan man släppa de regler som gäller för dessa och foku-
sera på de frågor som är viktiga för ägarledda företag vilket också är vår huvudkategori. Då 
frågeställningar skiljer sig åt beroende på om det är små eller stora företag så är det inte bra 
att jobba med både och blanda ihop alla regler. Många klarar av detta genom att de har en 
stab under sig med många kvalificerade revisorer. Vi har inga kommunala och inga statliga 
uppdrag utan vi är duktiga på vår kärnverksamhet. Pga. att vi har sagt nej till noterade bolag 
så har vi förlorat de som kommit in på börsen. De första åren på revisionsbyrå är det mkt 
att sätta sig in i och lära sig och alla jobbar olika även om det finns ett standardprogram för 
revision. Det gäller att hitta sin egen bild och då är det bra att jobba med många olika revi-
sorer eller redovisare. Vi tar hjälp av redovisningsfolk för att ta fram underlag och man lär 
av det också. En liten byrå som vi har ett stort nätverk med andra byråer vi jobbar ihop o 
byter folk mellan varandra detta leder till bättre möjligheter som liten. En liten byrå har 
större engagemang än stora och det är bra. De största företag vi har omsätter 300 miljoner 
100-150 anställda. Vi samtalar alltid med varandra om det känns bra ser vi några risker och 
hur ser tredje man på oss om vi tar det. Om vi är osäkra om detta stämmer vi av med andra 
byråer då vi känner dessa väl. Man behöver inte ha kompetensen i huset för att det ska bli 
bra. FAR och SRS de ställer upp om något är oklart även analysmodellen har vi till hjälp. 
Fars jurist är tom gratis och ställer upp. Man kan resonera med honom om t.ex. vissa situa-
tioner som skulle kunna vara ett hot. Man kan om det krävs göra om uppdraget och t.ex. ta 
bara revisionsdelen och lämna över konsultationsuppdraget. Nätverk med advokater juris-
ter och redovisningsfolk och närmar vi oss gränsen tar vi in ngn annan. Det kan innebära 
att jag släppt revisionsuppdraget och fokuserar på det andra. Som revisor får du en stor 
kunskap om bolaget och känner lätt igen om det skulle bli fel o brister i ett bolag. Kan till-
föra mkt utan att vara den aktiva parten. Företagarnas kunskap på detaljnivå är begränsad 
det är därför de köper tjänster. OM man tänker till på det så går det att hantera, vi bedömer 
uppdrag varje uppdrag varje år om det föreligger oberoende eller jäv. Analysmodellen an-
vänds ibland begränsad då det går väldigt snabbt i mindre bolag, men vi gör alltid o den 
uppdateras varje år. Som vald revisor skriver man under. Jag hade med mig detta tänket re-
dan från början men med analysmodellen är det mer formaliserad. Och vi har det som ett 
led i vår årliga revision att vi ska göra den. Den kan vara oförändrad år efter år men varje år 
signerar vi den och tittar på den. Den är lite teoretisk, för vem kan kolla att du gjort en rätt 
bedömning. Det går inte att kontrollera detta ingen kan få fram den dokumentationen. Vill 
man mörka så går det. Det är bara kvalitetskontroller som kollar analysmodellen ingen an-
nan de ser att den är gjord bra. Den är inte bra på så sätt. Men det finns inget bättre iså fall 
någon central registrering. Det finns de som säger att man bara ska göra modellen vid miss-
tanke om hot mot oberoende. Dt tycker Dan Brännström är en god ide. Han tycker att 
man kan göra det när det finns hot. Revisornämnden däremot att vid varje uppdrag ska det 
göras varje år. Revisorsnämnde är vår tillsynsmyndighet och ska man vara försiktig ska man 
följa deras råd men tillämpa den med gott omdöme t.ex. förenklad vi små uppdrag. Vid 
stora uppdrag gör vi mer med analysmodellen. 

Varför har små byråer inte samma tillit? Det Har skett en urrensning i branschen sen kvali-
tetskontrollen kom så väldigt många små enmansbyråer försvunnit. Där satt de mycket i 
knäet på företag och man skrev under och ingen kollade det. Nu har kontrollen kommit 
fatt och analysmodellen fungerar faktiskt. Agerar man professionellt så tror jag det här 
ställningstagandet är fel, men många ser att de kan tjäna pengar på vissa uppdrag men detta 
sprider sig inom branschen och man får ett dåligt rykte. Det är inte fel att ah trevligt med 
kunden för det ändå kunden som väljer oss för att det är vi och den kunskap vi har. Det är 
ett förtroende vi fått och den måste hanteras på ett bra sätt. Kanske många små byråer 
känner sig trängda av alla formella bitarna som nu har kommit t.ex. dokumentationskrav o 
sådant. 
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Revisionsbyrå B 

Jag blev något som kallas godkänd granskningsman 1967. Det var smidigare att få titeln på 
den tiden. Våra uppdrag är små företag, små aktiebolag och 97-98% av Sveriges AB är små 
ungefär där. Största uppdrag för oss är 20 anställda och omsättning 35 milj. Vi har totalt 
sett 130-140 uppdrag ungefär och ungefär hälften är AB. Men jag är inte revisor i alla dessa 
60 AB. Tre utav fyra av oss tillhör familjen. Frun gör boksluten och sköter redovisningen 
kan inte jag vara revisor. Därför har de samarbete med en kollega som är revisor, externre-
visor. Han tar 20 uppdrag av de här. De 40 övriga är sådana som inger anställd på byrån 
gör och då kan jag vara revisor. Startade företagen 1969 sonen tar över. 

Det var inte krav på att vara godkänd eller auktoriserad revisor i ett AB det kravet är inte så 
gammalt 20-25 år sedan. Då var det vanligt förekommande att revisorn skrev på och man 
bara litade på det. Vuxit mycket dels pga. RS standarden. Innan dokumenterade man inte 
på samma vis som man kräver idag. Det räcker inte med att säga ok det ska vara motiver-
ingar. Den teoretiska utbildningen har vuxit kraftigt. Har samband med att det finns en 
högre utbildning för dem som jobbar inom branschen. Har inte den utbildningen som skul-
le krävas idag har handelsgymnasiet. Har fått gå på kurser, dataprogram och revisions kur-
ser för att försöka hänga med. Det kommer nya grejor hela tiden. Revisor examen är tuff 
75 poäng av 100. Behöver inte göra revisors examen i efterhand kan leva på gamla meriter. 
Det sker en intern kontroll av revisorerna SRS, har gått samman med FAR och kommer ut 
var femte år och gör kontroll, pärmar och papper (rutiner) stickprovskontroller. Blir man 
godkänd blir man per automatik också godkänd av Revisorsnämnden. Jobbar över revi-
sions byråer använder sig av en externrevisor som man kan ringa till om det är knepiga sa-
ker som inte går att lösa internt kan vända sig även till experter på revisorsamfundet. Tullin 
Larsson skickar skattenyheter utan också revisionsnyheter i form av revisornämndens do-
mar, praxis.  

Rådfrågar kolleger, och även ringa revisorsamfundet eller FAR/SRS och sen har man fars 
bok som man kan slå i få tips och anvisningar. Skatter har vi skattehuset om skattelagar. 
Går på kurser. Om man stöter på problem så har vi kontakt med två stora byråer i staden 
som man kan konsultera och som vi också gör deras skattekonsulter. Viktigt att rådgöra 
med andra vi omfattande problem. Ibland har inte de heller svar på frågorna så de får kon-
sultera i sin tur. Kostar 2000 i timmen. Klientstocken 140-150 klienter en del hjälper vi bara 
några timmar om året medan en del jobbar vi med dagligen. Alla olika former av företag, 
ekonomiska föreningar, handelsbolag. Aktiebolag stiftelser med mera. Kollar ni storleken 
om vi omsätter 3 milj. på ett år och ännu har vi inte haft någon med ett arvode över 
100 000 det är max ungefär 3-4% skulle man tappa det uppdraget så står man inte och fal-
ler med det. Jag vet inte var gränsen skulle gå men ca 10 % då blir det kännbart. !0 % är en 
annan regels om ofta används för att vara en väsentlig post och det blir känsligt att tappa. I 
analys modellen finns en fråga hur stort uppdraget är. 

Rådgivning har mycket rådgivning man lämnar råd om olika saker men kan ge två alternativ 
om man gör si blir det så eller vice versa då har man lämnat alternativ så kunden kan välja 
och han har inte styrt. Rådgivning får inte utföras på ett sådant sätt att revisorn tar beslutet 
åt företagen som han sedan ska revidera beslutet måste alltid tas av företagsledningen det är 
uppnår jag genom att jag lämnar olika alternativ som företaget kan välja och dess för och 
nackdelar. Gränsen svår det kan vara svårt att dra gränsen mellan fristående och revisions-
rådgivning dessa begrepp flyter ofta ihop. En erfarenhet som man har är att man utför 
både redovisning och revision och undersökningar visar på att det blir högre kvalitet på re-
visionen jämfört men om revisorn bara utför revision. Är man revisor och bokslutet är 
upprättat på vår byrå då vet man vem som gjort redovisningen och om problem uppstå kan 
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man lätt ta kontakt som hur man kan göra. Det gäller att man är observant med jävet. Vi 
får rätta till många fel när företagen väljer att själva göra bokslut och då blir det ofta dyrare 
för företaget. Deras anställd inger har jobbat i många år för byrån gör mycket redovisningar 
och bokslut men anses ändå inte jävig?  I börsnoterade företag får man inte gå in och göra 
så här på samma byrå längre, då har man en stor ekonomifunktion.  

Analysmodellen jag ser analysmodellen som ett bra hjälpmedel som en checklista att pricka 
av och i vårt revisionsprogram görs en oberoende analys där man går igenom de här hoten 
och dokumentera dem kan jag ha det här uppdraget kvar. Om klienten återkommer år efter 
år skapas då inte en relation som kan vara ett hot, man kan vara goda vänner tidigare men 
man får anmärka på det om det är något som avviker i revisionen och man får avsäga sig 
ett uppdrag och om man inte klarar av det har hänt.  
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Revisionsbyrå C 

En och en halv person som arbetar på byrån. Auktoriserad revisor och en person som hjäl-
per till med bokslut som jag inte får ta i själv.  

Revisorn förväntas kunna oerhört mycket och man har många intressenter och kunden har 
ju jätteförväntningar på revisorn allt från siffergnetare till socialarbetare och psykolog och 
klappa på huvudet när det går dåligt via hela biten så det är mycket. Han är civilekonom 
och har arbetat i ett antal år innan studier vilket var underlättande då man hade den prak-
tiska bakgrunden. Läste halv tid och arbetade halv tid. Godkänd sen 78 och auktoriserad 
87. Krav på 40 timmar om året i vidareutbildning och det blir det minst. Kurser och även 
uppdateringsdagar med ex skatterätt. Man läser mycket det kommer information och flera 
timmar i veckan läser man och uppdateras om detta.  Jag har jobbat på Ernest o Young till 
för fyra år sen och jag använder dessa kontakter med revisionskolleger nu och sen är jag 
med i ett nätverk med 10 revisorer från små byråer som träffas ett par ggr om året och dis-
kuterar framförallt kvalitetsfrågor och där är oberoendet en del och det funkar bra . Men 
det är lättare på en stor byrå för då kan man gå in till grannen och rådfråga och det är på 
gott och ont ibland men dock enklare. Nu måste jag ringa och ta kontakt men eftersom jag 
jobbat med dem är det inget problem det heller. Kritiken mot små byråer kommer säkerli-
gen ifrån att de gör för mycket själva men de stora byråer som har väldigt strikta väggar 
emellan är inte bättre för de springer kors o tvärs emellan för det är ingen som vet det. De 
träffas vid fikat och det går inte att stänga av dem från varandra. Storleken på mina klienter 
varierar, från enmansföretag upp till 150 anställda I alla möjliga branscher. De klienter som 
ägs av börsföretag eller dotterbolag eller ägs från utlandet får inte vi små, så det är inget 
problem för de väljer de stora. Uppdrag som är runt 10 % och därmed ett hot vet inte jag 
om jag skulle hinna med om jag finge en förfråga kanske jag skulle ta det men det är inte 
aktuellt. Det största är enbart revision men håller sig omsättningsmässigt under 10 gränsen. 
Ibland kan ett uppdrag också innehålla konsulting och vara mer omfattande. Visst finns det 
ett problem om man tar en för stor klient och det är därför den regeln finns, men egentli-
gen är problemet är lika stort i en större byrå men då drabbar det inte byrån i sig. Men jag 
vet att det finns mycket krav på de enskilda revisorerna i dessa byråer så att de håller i sina 
uppdrag och har också ansvaret inför sina överordnade. Och kan få skit för att inte ha 
kunnat behålla sina uppdrag/ sin kundstock. Rent ekonomiskt är en stor byrå ju inte drab-
bad och beroende av att tappa ett uppdrag. Oberoende handlar om den enskilde revisorns 
oberoende inte byråns. Även om man kan bygga upp murar hit och dit och kan visa på 
papper så stämmer inte alltid detta. De har lättare att gå runt detta oberoende.  

Analysmodellen ingen favoritsysselsättning men fyller i den. Den är svår för att den är 
gjord för större ftg där du kan visa att du delar upp arbetet si och så. Den är besvärlig att 
göra man måste själv komma underfund med när man blir beroende och vad göra åt detta. 
Brist att var liten för när man kolleger på nära håll kan man lättare diskutera frågorna. Jag 
vill inte ringa upp och diskutera dessa smågrejor med andra utan ska själv bedöma detta. I 
vissa fall kan den ge en tankeställare men jag har en enkel verksamhet. Vänskapshotet är 
det svåraste när, man bor och arbetar på en liten ort är det fullständigt omöjligt att komma 
runt det där för då har du inga jobb är man i Stockholm kan man säkert skala bort det där 
men skulle jag gör det här då kan jag packa ihop. Har aldrig avsagt mig något uppdrag för-
söker hålla isär det där man får inte vara för nära vän men diskussionen är så att får man 
t.ex. vara med i samma rotaryklubb det går inte här, men det är klart man kan inte vara re-
visor åt de man umgås med som privatpersoner, där går gränsen. Alla företagare är med i 
olika sammanslutningar så skulle man själv inte få vara med och det leder till att man inte 
får några uppdrag och då blir man inte igenkänd. Man driver samtidigt en verksamhet som 



  

42 42 

måste gå runt. Det är då man sitter med papperet som man tänker till här har ju analysmo-
dellen en uppgift. Man ska säga upp klienten men det inte så himla lätt alltid. De tekniska 
bitarna kan man alltid delegera ut men vänskap är inte lika lätt. Detta problemet är inte be-
roende av storlek på byrå utan det finns överallt. Mer sårbart på liten byrå där du inte har 
kolleger som kan ta över uppdraget, vilket gör att det då stannar kvar i huset. Förr skulle 
man se till att bli vän med kunderna för det var ett sätt att hålla dem kvar. Rå 

Rådgivning har alltid varit en stor del av revisorns verksamhet, men nu är man mer försik-
tig vad gäller rådgivning. Mer våghalsig rådgivning för ca 10 -20 år sen, men rådgivning i sig 
kommer nog alltid att förekomma. Fristående rådgivning har minskat inte rev rådgivning.  
Analysmodellen gör att man sätter sig ner och tänker till.  

De som bevakar revisorns verksamhet har de senaste åren fällt revisorer och ca 75 % av 
dessa är enmansrevisorer och som gjort ganska grova övertramp och struntat i mkt regler. 
De har skärpt alla revisorers sätt att jobba men går man tillbaka 10 år så fanns många små 
revisorer som struntade i det mesta, vanligare förr idag kan man omöjligt hålla på så. Får 
man en anmälan på sig kan man bli av med auktoriserade eller en erinran och då är det näs-
ta omöjligt att jobba vidare.  En anledning kan vara att de som jobbat ensamma i många år 
har inte haft ngn som synat deras verksamhet nu blir alla granskade av FAR.  

Kan detta vara en gammal uppfattning som ligger kvar se också årtalen på de undersök-
ningar vi använt oss av.  
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Revisionsbyrå D 

Stora krav uppdaterade genom kurser kunskapen på små revisionsbyråer är lika lätta att 
uppdatera på små som stora. Jag har en anställd och en revisorassistent. Det krävs lika kun-
skap i alla revisionsbyråer. Samarbete med mindre små revisionsbyråer både i Jönköping 
och i Stockholm. Skatte biten löser man genom att ha ett eget kontaktnät och det är lätt att 
köpa dessa tjänster utifrån. Mycket mindre och medelstora företag och förlorar jag en kund 
så gör det inget jag har klienter så det räcker. Är det för stor kund så kanske man delar på 
uppdraget emellan flera revisorer. Små byråer väljer sina kunder med omsorg de är mer be-
roende av duktiga kunder som sköter skatter o sådant. Innan man skriver under och tar 
uppdraget har man redan tänkt efter om det är bra att ta det här uppdraget. Det sitter i 
ryggraden från början. Jag har inte behövt avsäga mig ett uppdrag utan försöker hålla mig 
inte allt för nära. Jag har 550 klienter, när det behövs hyr han in ekonomer från ett hyr ut 
ekonomer företag.  

Analysmodellen är bara en bekräftelse på att man verkligen har tänkt rätt enligt reglerna. 
Innan analysmodellen kom så tänkte man precis likadant nu är det mer att man dokumen-
tera det. Den är inte krånglig jag tar inte ett uppdrag om inte analysmodellen är uppfylld 
från början. Har man jobbat ett tag så vet man precis var gränsen går så det är inget man 
sitter och tänker på. Vi har den fördelen att kunna byta uppdrag med kollegerna i Stock-
holm är det ngn som ger för rådgivning så kan ngn annan skriva under. Vi skiftar uppdra-
gen emellan varandra. Halva tiden är rådgivning och halva revision. Han tänker efter om 
det är ngt han kommer att revidera eller inte.  

Orsaken till misstro mot små byråer… Man har inte tänkt på det nätverk som finns mellan 
mindre byråer, alla jobbar inte på sin kammare man är inte ensam. När alla sitter under 
samma tak och om det blir fel i rådgivningen kan man inte bara släppa uppdraget men de 
mindre som inte har rådgivning hos sig kan däremot avsäga sig uppdraget. 
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Revisionsbyrå E 

Har inte varit revisor så länge, ville vidga vyer. Jobbat med personalorganisation. Har varit 
konsult. Revisor ska vara revisor sedan åttiotalet. Startade vista 1990 och tog ut godkänd 
leg som legat latent. Han får inte revidera börsnoterade AB. Varit ansvarig för revisionen i 
jkpgs kommun. Redovisningsbyrån har hans hustru och dessa bolag säras på ordentligt.  

Praktisk utbildning lika viktig som teoretisk Mycket nya regler att uppdatera kan vara job-
bigt att hänga med, får information om förslag men när de är prop. Så är det dags att upp-
datera informationen. Har möjlighet att ring till byråer om speciella situationer som dyker 
upp och man behöver vägledning. Går på kurser så som praktisk revisionsteknik och bok-
slutskurser. Boksluten får man som revisor inte gör utan det gör någon av mina assistenter. 
Så tar han hand om revisionen. Ringer till kolleger vista ägs av Ekonomihuset i Nässjö, för 
att få olika bedömningar men till sist står man där själv och tar beslutet. Oberoende, har 
känt vissa klienter i 20 år men umgås inte privat tycker inte det är svårt och känna om man 
är oberoende, sen kan man ju ha relationer utan att det officiellt syns, svårt att revidera 
gamla kompisar bland det svåraste som finns så det försöker man att undvika av personliga 
skäl.  

Har avsagt dig uppdrag det har uppstått känslomässiga bindningar och då kan inte jag ta 
ansvar att vara revisor i det företaget. Man får tacka nej från början och det har hänt någon 
enstaka gång. Revisorsnämndens sätt att se på detta är för snäv, jag som sitter ensam kan 
inte tacka nej till ett uppdrag bara för att jag varit revisor där i åtta år men i ett stort bolag 
kan man skifta uppdrag den möjligheten har inte jag. Om Revisorsnämnden kommer tar de 
ett antal pärmar och kollar igenom och ifrågasätter vissa rutiner då måste man kunna argu-
mentera. Då det byts assistenter ca var fjärde år blir det förnyelse på de som gör förarbetet 
så jag känner mig oberoende då allt grundarbete görs av assistenten och jag bara prickar av 
och kontrollerar. Skatteverket är en intressent framför andra och banken men jag har inget 
ansvar gentemot dessa mer än att ta fram papper.  

Ringer till andra revisorer inte bra i Jönköping och Nässjö utan även i Stockholm. De stora 
hävdar att de har all i huset men vi små kan lätt ringa till våra kollegor runt om som vi har 
regelbunden kontakt med. Kan ringa fem gånger om dagen om jag vill och få en bedöm-
ning om både revision och skatter. Kan ta kontakt med FAR och SRS och även bolagsver-
ket. Får ständigt uppdaterade case där revisorer har gått över gränsen och det lär man sig 
mest på. Revnet är ett nätverk med Nässjö och Tranås och vi jobbar tillsammans för att ut-
bilda och kvalitetssäkra vårt arbete. Vi har lovat varandra att ställa upp en timme i månaden 
innan vi tar betalt av varandra och vi träffas på konferenser två ggr om året. Går igenom 
varandras pärmar och bedömer dess innehåll. Innan jag gick med i revnet hade jag bara 
Nässjö att hänga upp mig på och då var revisorsnämnden på mer. Om man inte ingår i 
FAR/SRS så blir man mer granskad för de vet inte om man tar del av relevant info. Det är 
bra att vara med så man får vara ifred. Vi är 11 revisorer fördelat på åtta byråer med ett 
eget kvalitetskontrollprogram.  

Uppfyller den analysmodellen sitt syfte ja i princip man fyller i alla rutorna men ibland är 
det löjliga gränsdragningar vi använder den har den som en del i revisionen förut har det 
funnits olika modeller man har det som en checklista och man prickar av då är man säker 
på att man uppfyller alla krav det var det jag saknade vid kvalitetskontrollen han hade inte 
dokumenterat. Även om långsam men andra kvalitetskontrollen var när revnet började så 
sa en annan revisor gör en mer uttömmande planering och fyll i analysmodellen så ska du 
se att halva jobbet är gjort. Planering vid en revision är mycket bra. Gör planering och läm-
nar materialet till assistenten. Har tre assistenter en inriktad mot revision och två mot redo-
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visning. Klientstocken har ungefär 75 klienter och 40 i Falköping. Det är allt från små till 
stora den största omsätter 90 miljoner. Har aldrig haft några problem med att klienten tar 
för stor del av omsättningen. Frugan med redovisningsbyrån har egna klienter men kom-
mer in och rådfrågar ibland för jag känner dessa klienter också. Det är inte svårt att dra 
gränsen vad gäller frugans kunder då jag är utomstående och de har dessutom inte revi-
sionsplikt. Om rådgivningen innehåller för mycket invecklade turer så tar han in en advokat 
som hjälp för det kommer juridik in i frågorna ganska snabbt. Rådgivning är en växande 
sektor men inte större totalt sett. Enstaka fall då han bara ger rådgivning och ingen revi-
sion. 

Man får skilja på person och bolag, man kan inte bry sig om personen ifråga när man skö-
ter sitt jobb. Skulle aldrig gå med på någonting som strider mot skatteverkets bedömningar 
men kan gå med en klient och argumentera för en bedömning som gjorts. Skulle aldrig ris-
kera att få det ryktet att han är slapp och att det går att lura honom. Man ska aldrig känna 
sig beroende av en klient för det kommer alltid en ny. Det har till och med hänt att man 
själv avsagt sig kunder för att det inte har funkat.  


